
เลขประจําตัวสอบ

63051000001 นายเกรียงไกร หาญประจันทร�

63051000002 นางสาววัลลภา เอมโอษฐ�

63051000003 นางสาวปณ#ฺสตา อักษรสม

63051000004 นางสาวพรพนา โสภาผล

63051000005 นางสาวฐิติรัตน� ศรีเพ็ชร�

63051000006 นางสาวสุชาดา อักษรทอง

63051000007 นางสาวอริสา อยู0กลัด

63051000008 นายธัชพล จําปาเทศ

63051000009 นายศุภากร แก6วเพชร

63051000010 นางสาวทิมาพร ชูก6อนทอง

63051000011 นางสาวกมลเนตร ป7ญญา

63051000012 นางสาวศศิธร กลั่นทิพย�

63051000013 นางสาวสายธาร ใสจิต

63051000014 นางสาวสุภัคพิชา ณรงค�รัตน�

63051000015 นางสาวณัฐธิดา ทองย6อย

63051000016 นางสาวชนิดา มานพ

63051000017 นางสาวเจนจิรา วงศ�ประดิษฐ�ช0าง

63051000018 นายสุธี รอดไทรป;า

63051000019 นางสาวกาญจนี สุขอิ่ม

63051000020 นายนวพล นิ่มโอษฐ�

63051000021 นายธีรพงศ� เกตุม่ังมี

63051000022 นางสาวคณิตา มนพลับ

63051000023 นางสาวกันติชา มารจรูญ

63051000024 นายคุณากร ขุ6ยแขก

63051000025 นางสาวปฐวีกานต� พูลพานิช

63051000026 นางสาววิไลลักษณ� ผ0องแจ6ง

63051000027 นายอันวาร� เบ็ญนา

63051000028 นางสาวธาริณี พุ0มพวง

63051000029 นางสาวชมพูนุท เผ0าจินดา

63051000030 นางสาวระพีพรรณ บุญเกตุ
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63051000031 นางสาวเสาวภาคย� น6อยอินทร�ศรี

63051000032 นางสาวอุษาวรรณ เนียมบัณฑิต

63051000033 นางสาวอาทิมา พุ0มพฤกษ�

63051000034 นายกฤษฎา ทองพันธ�

63051000035 นายธนวัฒน� พุกขํา

63051000036 นางสาวณัฐสดา เล6าศศิวัฒนพงษ�

63051000037 นางสาวกนกวรรณ แท0นทอง

63051000038 นางสาวกานต�ระวี วงษา

63051000039 นายจิตรภาณุ ทรศัพย�

63051000040 นางสาวอุไรพร เฮงจินดา

63051000041 นายสรวิศ ขอบสูงเนิน

63051000042 นายอาทิตย� อินทร�ดิบ

63051000043 นางสาวจุฑามาศ กาฬภักดี

63051000044 นางสาวทรรศนีย� อุป7ชฌาย�

63051000045 นางสาวกรรณิกา ฉายแก6ว

63051000046 นางสาวนริศรา กันเกตุ

63051000047 นางสาวกัลญาณี มากทอง

63051000048 นางสาวผาณิต ยันกลาง

63051000049 นางสาวนันทิชา พรรณโรจน�

63051000050 นางสาวจิตอาภา ถํ้าโคนทอง

63051000051 นางสาวรุจิรา มุ0งดี

63051000052 นางสาวมนัสชนัญ ทนส0งผล

63051000053 นายศราวุธ ใจสงัด

63051000054 นางสาวมุกรวี สีนาค

63051000055 นายสิทธิโชค ยังสบาย

63051000056 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�เพชร

63051000057 นายเดชฐวุฒิ เสือเหลือง

63051000058 นายรัชชานนท� อุดมศิลปJ

63051000059 นางสาววันดี วิเศษสิงห�

63051000060 นางสาวสุพรรษา ช0วยสม
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63051000061 นางสาวรวงลอง วัดน6อย

63051000062 นางสาวอรจิรา เอี่ยมสอาด

63051000063 นางสาวอัญชลีพร จิตบรม

63051000064 นายทัศนัย ภิญโญประการ

63051000065 นางสาววลัยพร มีศิริ

63051000066 นางสาวศศิมา ภูมิเทศ

63051000067 นางสาวจิรนันท� ศรีจันทร�

63051000068 นางสาวรุ0งฤดี คําชมภู

63051000069 นายวรากร นรสิงห�

63051000070 นางสาวเจตปรียา เชื้อสุข

63051000071 นางสาวปฐมาวดี พรหมดวง

63051000072 นายณัฐวุฒิ เดือนคล6อย

63051000073 นางสาวสุนิษา ทั่งศรี

63051000074 นายภานุพงศ� เฮ6าจัตุรัส

63051000075 นายบุญศักด์ิ โตชู

63051000076 นายนรวิช สงัดเงาะ

63051000077 นายเมธาสิทธ์ิ เทพาคุ6ม

63051000078 นางสาวรมย�ธีรา พรหมรักษ�

63051000079 นางสาวสุนิสา เร0ห�บุญ

63051000080 นางสาววนัสยา ระวิวรรณ

63051000081 นางสาวประไพพรรณ อั๋นประเสริฐ

63051000082 นางสาวสิริมา แซ0คู

63051000083 นางสาวสุนิษา ด6วงขาว

63051000084 นางสาวมณีรัตน� วงศ�ธิรอด

63051000085 นายธเนศพล วงศ�ษา

63051000086 นางสาวณัฐกานต� ยอดธรรม

63051000087 นางสาวสลิลทิพย� อยู0สุข

63051000088 นางสาวจินดารัตน� สอนศรง

63051000089 นายอนุพันธ� อาษาภักด์ิ

63051000090 นางสาวพิจิตรา บุญรอด
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63051000091 นางสาวนันธิยา สมศักด์ิ

63051000092 นางสาวพรรณภา สวนพาณิชย�

63051000093 นางสาวปราณีต อินทร�ไกร

63051000094 นายญาณวร พลัฏฐ�นันท�ทัพพ�

63051000095 นางสาวธิดารัตน� อยู0แดนเมือง

63051000096 นางสาวณัฐณิชา ทิมทอง

63051000097 นางสาววรรณิษา เเสงใส

63051000098 นายสหรัฐ เรืองบุบผา

63051000099 นางสาวสุนันทา โพธ์ิผลิ

63051000100 นางสาวณภัสวรรณ ศิลปเสวต

63051000101 นางสาวนภิสา ชุมพล

63051000102 นางสาวกาญจนา นามศิริ

63051000103 นางสาวพัชรินทร� ซุ0ยยัง

63051000104 นายสมชาย หงสาวดี

63051000105 นางสาวปนัดดา วุฒิเอก

63051000106 นางสาวศิริพร ปานทอง

63051000107 นางสาวเมธาวดี มะโนวัง

63051000108 นางสาวนันทิยา สิงห�กูล

63051000109 นางสาวเกวลิน นิลเขียว

63051000110 นายอาซาน เลาะเมาะ

63051000111 นายจิระพงษ� วรรณกิจ

63051000112 นายชยุตม�ชัย ศรีเทา

63051000113 นางสาวกอบสุข กอบชัยกังวาน

63051000114 นางสาวศศิประภา วังศรีรัง

63051000115 นายภูชิต ลาภอภิญญา

63051000116 นางสาววีนัส ศรีวงสาร

63051000117 นางสาวชนิดา โพธ์ิรุ0ง

63051000118 นางสาวพรทิพย� แก6วมณี

63051000119 นางสาวก่ิงกาญจณ� ทอดสนิท

63051000120 นายราวิน ตําหนิงาม
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63051000121 นางสาวประภาศิริ นกน6อย

63051000122 นางสาวศศิพร ปานอยู0

63051000123 นางสาวจินห�จุฑา กปOตถัย

63051000124 นางสาวอรวิภา แก6วใหญ0

63051000125 นางสาวจิราภา โอทอง

63051000126 นางสาวเสาวลักษณ� โดดด่ี

63051000127 นายพีระพงศ� นาคน6อย

63051000128 นายดนัยนันท� ศรีวิพัฒน�

63051000129 นางสาววารีรัตน� หม่ันเกิด

63051000130 นางสาวกรกช จิตรนิวัฒน�

63051000131 นางสาววิภาวรรณ สีเหลือง

63051000132 ว0าที่ ร.ต.เทอดพงศ� บุญปลอด

63051000133 นางสาวนาตญา น6อมกล0อม

63051000134 นางสาวอนุรัตน� ทองจันทร�

63051000135 นายณัฐวุฒิ หงษา

63051000136 นางสาววิภาพร พรมเกตุ

63051000137 นางสาวจิดาภา ทรายนอก

63051000138 นางสาวอัยลดา จันทร�น6อย

63051000139 นายอนุชา กวดนอก

63051000140 นางสาวทัศสินีย� ศิริ

63051000141 นางสาวฺ#ปOยธิดา พลอยพลาย

63051000142 นางสาวศิริรัตน� เลิศหาญ

63051000143 นางสาวรัตติยากร หนูน6อย

63051000144 นายธีรศักด์ิ จุฑามาตย�

63051000145 นายสมเกียรติ ทองคํา

63051000146 นางสาวนงลักษณ� เพลาขํา

63051000147 นายศรายุธ นวมน6อย

63051000148 นายวรวิช สุดรอด

63051000149 นางสาวโสรยา มาฆะสวัสด์ิ

63051000150 นางสาวทิพวัลย� ผึ้งเล็ก
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63051000151 นางสาวจีรพา เพ่ิมสิน

63051000152 นางสาวนภวรรณ คล้ําฉิม

63051000153 นายทักษิณ บางวัด

63051000154 นายสุริยันต� พานนนท�

63051000155 นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี

63051000156 นางสาวศุภาณิช คงทน

63051000157 นายนันทวัฒน� ชูเมือง

63051000158 นางสาวดวงใจ พลับใหญ0

63051000159 นายวรายุส ยอดทอง

63051000160 นางสาวรสสุคนธ� โกษา

63051000161 นายพีรวัส กรพัฒนา

63051000162 นางสาวจิตรลดา สีลา

63051000163 นายวรรณเดช พิมพ�ช0างไม6

63051000164 นายชัยธัช ศรีสําราญ

63051000165 นางสาวกัตติกมาส ด้ันเมฆ

63051000166 นางสาวธนวันย� พรสินไพสาน

63051000167 นางสาวศุภาพิชญ� พ0วงจาด

63051000168 นางสาวอรพินท� ทองย6อย

63051000169 นายนพณัฐ ชมภู

63051000170 นางสาวสุภัทรตา บัวประคอง

63051000171 นางสาวกษมา นติธรรมโม

63051000172 นางสาวขวัญแก6ว เจตเขตกัณฑ�

63051000173 นายพงศ�ศิริ ทองเเซม

63051000174 นางสาวชนิตา ม่ันแสวง

63051000175 นางสาวพนิดา นิลสวัสด์ิ

63051000176 นางสาววิภาวรรณ นามไว

63051000177 นายเพทาย แหวนเครือ

63051000178 นางสาวณัฐณิชา กาฬภักดี

63051000179 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิชะอุ0ม

63051000180 นางสาวรติกา สีดําดี
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63051000181 นางสาววันวิสาข� ขําขม

63051000182 นางสาวพิไลพร ย่ิงยศ

63051000183 นางสาวภวิษย�พร พจน�ก6านตรง

63051000184 นางสาวณัฐธยาน� เอมโอษฐ�

63051000185 นางสาวเรณุกา สุขอยู0

63051000186 นายณัฐพล พืชภูมิ

63051000187 นางสาวณิชมน เพชรอาวุธ

63051000188 นายธนกร ทิพทามูล

63051000189 นางสาวเมธปOยา พ0วงแผน

63051000190 นางสาวนุชจรี เสนาธรรม

63051000191 นายศิลปJชัย วงศ�คฤโฆษ

63051000192 นางสาวอภั#สสร พูลศักด์ิ

63051000193 นางสาวอรณิชา เงินแจ0ม

63051000194 นางสาวคริมา นาชัย

63051000195 นายฐานันดร คะนองดี

63051000196 นายวศิน ดิษยบุตร

63051000197 นางสาวน้ําฟTา จรจัล

63051000198 นางสาวจิราภา โฉมศรี

63051000199 นางสาววรรณรัตน� แตงพลับ

63051000200 นายหรรษพล บุญลือ

63051000201 นางสาวรัฐนันท� แผ0นทอง

63051000202 นางสาวธยานี จิตม่ัน

63051000203 นางสาววิชชุดา ยกย0อง

63051000204 นางสาวเสาวนีย� บุญสุข

63051000205 นายวุฒิพงศ� จันทราศรีสกุล

63051000206 นางสาวสุกัญญา เขียวใบไม6

63051000207 นางสาวสุนิดา พาละเอ็น

63051000208 นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสุกใส

63051000209 นางสาวภิญญาพัชญ� วราภิบาล

63051000210 นางสาววิภาวรรณ บัวสม
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63051000211 นางสาวปรมัตถ� เกตุแก6ว

63051000212 นางสาวลัคษณา สว0างวงค�

63051000213 นางสาวสโรชา ฉันทวิริยวัฒน�

63051000214 นายสหภูมิ ฝTายแสน

63051000215 นางสาวปOยวรรณ ทรัพย�ถาวรชัย

63051000216 นางสาวณัฐณิชา ขําทวี

63051000217 นายวรัญกร วิชัยเมือง

63051000218 นางสาวภัสรา รัตนเครือ

63051000219 นายณัชญ�ทกฤษณ� ภุมรินทร�

63051000220 นายขจรเกียรติ บุตรวัฒน�

63051000221 นางสาวคีตภัทร ปานน6อย

63051000222 นางสาวขวัญจิรา ทองพูล

63051000223 นายณัฏฐวัฒน� เกษณีย�บุตร

63051000224 นางสาวภัทราภรณ� หอมแม6น

63051000225 นางสาวณิชา แม0นจิต

63051000226 นางสาวนชิรา เต็มวัน

63051000227 นายนัฐพงศ� ถาวงษ�กลาง

63051000228 นางสาวอาทิตยา พ0#มชัง

63051000229 นายกฤษดา ชาวทะเล

63051000230 นางสาวธมนวรรณ ป7จจุสนันท�

63051000231 นายวรรณชล พิณพรม

63051000232 นางสาวฐิติภรณ� กันพร6อม

63051000233 นางสาวชุลีกร พรมฟTา

63051000234 นางสาวสุนิสา ทองอุดม

63051000235 นางสาวกานติมา แสงอุดม

63051000236 นางสาวรัชนีกร สุขีธรรม

63051000237 นางสาววรัญญา แสงเขียว

63051000238 นางสาวปVยภรณ� ภิรมย�บุญ

63051000239 นายกรกต พิศาลรัตนคุณ

63051000240 นางสาวกนกวรรณ ฤทธ์ิเดช
หน6า 8 จาก 34                
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63051000241 นายสันติ คชายุทธ

63051000242 นางสาวลักษณาพร บินอารี

63051000243 นางสาวชีวนุช พ0อค6า

63051000244 นายคณาวุฒิ สงข�ทอง

63051000245 นางสาววิชุลดา เต็มประสงค�

63051000246 นางสาวพีรดา หงษ�โต

63051000247 นางสาวอิษฎา สาคร

63051000248 นางสาวอาทิมา รัตนวัน

63051000249 นางสาวจุไรรัตน� นาคบํารุง

63051000250 นายศรายุทธ บุญถึง

63051000251 นางสาวแพรววนิต มีจุ6ย

63051000252 นางสาวศิริวรรณ ประจง

63051000253 นางสาวจารุวรรณ มหาจันทร�

63051000254 นายธนวัฒน� รอถ6า

63051000255 นางสาวเบญจพร อภิวงค�

63051000256 นางสาวบุณยานุช วงค�ทองนิล

63051000257 นางสาวสิรีธร ฉัตรทอง

63051000258 นายธวัชชัย เรืองจันทร�

63051000259 นางสาวกาลสินี กลิ่นสุคนธ�

63051000260 นายประหยัด เชื้อชัง

63051000261 นางสาวมนทิญา อาจวิถี

63051000262 นางสาวปริยาภัทร ทองย6อย

63051000263 นางสาวจรัสนภา ท6าวศรีสกุล

63051000264 นางสาวณัฐพร คงบังคับ

63051000265 นางสาวจิณห�นิภา สาริกา

63051000266 นางสาวเกศินี เพ่ิมพูล

63051000267 นางสาวชลิตา อินทร�จักร�

63051000268 นางสาวชญาดา ไตรสูงเนิน

63051000269 นางสาววิไลพร อึ่งไพร

63051000270 นางจิตรตา สําราญรมย�
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63051000271 นางสาวสุพิชชา แย6มเกษร

63051000272 นางสาวธนาภรณ� หงษ�วิลาศ

63051000273 นางกนกวรรณ รอดย้ิม

63051000274 นายอนุชา สหชัยรัตน�

63051000275 นางสาวนฤมล ทรัพย�มา

63051000276 นางสาวณัฏฐณิชา ขจรภัทรวุฒิโชติ

63051000277 นางสาวพัชรินทร� จิตนิยม

63051000278 นายจตุภูมิ ทัศนภักดี

63051000279 นายนพรัตน� วาณีวณิชย�

63051000280 นายชลปคัลภ� รุ0งเช6า

63051000281 นางสาวนฤมล รองหานาม

63051000282 นางสาววิลาสินี สว0างงาม

63051000283 นายธัชพล เจิมจุล

63051000284 นางสาวศศิ สุขสวัสด์ิ

63051000285 นางสาวปรัญญา โพรงทอง

63051000286 นางสาวสิริรดา นาสมหมาย

63051000287 นายกันตินันท� บรรจงพินิจ

63051000288 นางสาวศานต�ฤทัย รูปโฉม

63051000289 นางสาวนวรัตน� หอมสุด

63051000290 นายสหัสวรรษ ดาปาน

63051000291 นางสาวอนุศรา ม่ิงแม6น

63051000292 นางสาววิชิตา ลัดกลม

63051000293 นางสาวนฤภร สุขสําราญ

63051000294 นายอภิศักด์ิ อินตWะสงค�

63051000295 นางสาววรัญญา สุ0มสังข�

63051000296 นายอนุวัตร ศิลปJถิรกาญจน�

63051000297 นางสาวดรรชนี ช0างเสียง

63051000298 นางสาวจุฑามาส สิริรุ0งเรือง

63051000299 นางสาวรังรอง สุภาพ

63051000300 นายสักรินทร� บุตรโต
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63051000301 นางสาวนิรชา เขียวแพร

63051000302 นายอาทิตย� ผลศรัทธา

63051000303 นางสาวคีตภัทร� แก6วกอง

63051000304 นายธีรศักด์ิ สุขช0วย

63051000305 นางอรนิภา ย้ิมประเสริฐ

63051000306 นางสาวอังคณา หุ0นงาม

63051000307 นางสาวมุทิตา ธรรมาธิป7ตย�

63051000308 นายเจนณรงค� ชูศรี

63051000309 นางสาวสกุณา พันธุ�หริ่ง

63051000310 นางสาวสุกัญญา คําทา

63051000311 นางสาวฐาปนี เนียมหอม

63051000312 นางสาวธนพร จิตรนิวัฒน�

63051000313 นางสาวธวัลรัตน� โฉมงาม

63051000314 นางสาวเพ็ญนภา คล6อยย่ิง

63051000315 นางสาวอมลภา ชุ0มประเสริฐ

63051000316 นายศรายุธ แคล6วเครือ

63051000317 นางสาวลลิตา นุรักษ�

63051000318 นางสาวอัญชลี แสงทับ

63051000319 นางสาวสุดารัตน� คีรีศรี

63051000320 นายจักกฤช พัตรามี

63051000321 นางสาวชนัยพร คงเจริญ

63051000322 นายวีระศักด์ิ พรหมรักษา

63051000323 นายธงชัย แสงเทศ

63051000324 นายอิทธิพิทักษ� กุลจิราโชติชัย

63051000325 นางสาวนภาพร คงคาช0วย

63051000326 นางสาวไลล0า สมสนุก

63051000327 นายฟรั้นด้ี เขียวกะแล

63051000328 นางสาวกรรณิการ� ศรจันทร�

63051000329 ส.ต.ศิวิรุฬห� ยวงสอน

63051000330 นายณัฐวงศ� สุวรรณโชติ
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63051000331 นางสาววิระญา ละเอียด

63051000332 นายพงศธร โสวรรณ

63051000333 นายอาทิตย� โพธ์ิทอง

63051000334 นางสาวอมรรัตน� อําพันทอง

63051000335 นางสาวกนกพร เทียมศรีรัชนีกร

63051000336 นางสาวปาริศา โตกราน

63051000337 นางสาวกนกพร อั้นคง

63051000338 นายธนบดี ขิยะพัฒน�

63051000339 นางสาวกัญญารัตน� รัตนสาม

63051000340 นางสาววิศรุตา พุ0มสะอาด

63051000341 นางสาวสุพรรษา ทองอุดม

63051000342 นายณัฐดนัย บัวทอง

63051000343 นางสาวจตุพร เพ็งสุวรรณ

63051000344 นางสาวศิริยาภา จากมาลี

63051000345 นายศักดา แคโอชา

63051000346 นางสาวพัชรพร ดอกสันเทียะ

63051000347 นางสาวโศภิต บุญมาสันติ

63051000348 นางสาวเกวลี เย็นใจ

63051000349 นางสาวนิภาพร พูลพาน

63051000350 นางสาวกรรณิกา คงโต

63051000351 นายพนมศักด์ิ ปริญญาธนากร

63051000352 นางสาวมณีเพชร ไทยน6อย

63051000353 นางสาววัชราภรณ� รุ0งเจริญ

63051000354 นางสาวโขมพัสตร� พุ0มหรดี

63051000355 นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสุข

63051000356 นายสุรสิทธ์ิ ตุ6มพูล

63051000357 นางสาวกรรณิกา พุกโพธ์ิ

63051000358 นางสาวชนษร คุ6มวงศ�

63051000359 นางสาวลักษิกา กระเครือ

63051000360 นางสาวศรีทอง แก6วฉวี
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63051000361 นายนที เมืองพันธ�

63051000362 นายศราวุธ ซ้ิมเล0มกิม

63051000363 นางสาวณัฏฐนิชา รักศรี

63051000364 นางสาวศุภรัตน� โภคา

63051000365 นางสาวณฤดี ศรีอริยานุวัตร

63051000366 นายอลงกรณ� ยศรุ0งเรือง

63051000367 นางสาวณัฐวรรณ พระอินทร�

63051000368 นายชิติพัทธ� เกิดสว0าง

63051000369 นางสาวนนทวรรณ ม0วงใหม

63051000370 นางสาวเบญจวรรณ รัตนสิงหล

63051000371 นายสมพล จันทรอําพร

63051000372 นางสาวกัญยาณี แลสันกลาง

63051000373 นางสาวสุภาพร นักบุญ

63051000374 นางสาวอุทุมพร ไชยชาติ

63051000375 นางสาวณิชกมล อินทพาล

63051000376 นางสาวเบญจพร เขียวสด

63051000377 นางสาวนภสร คุณารักษ�

63051000378 นางสาวปุณยนุช วิชพันธุ�

63051000379 นางสาวณัฐกานต� สุขนิรัญ

63051000380 นางสาวมณิสรา ร0วมทอง

63051000381 นางสาวชญาดา จีระศักด์ิ

63051000382 นางสาวมัทนิน ศิรินอก

63051000383 นายคณิตพงษ� เจริญลาภ

63051000384 นางสาวพรพรรณ สังข�ทอง

63051000385 นายปธานิน รอดพ6น

63051000386 นางสาวพนิตานันท� งามศิริโรจน�

63051000387 นางสาวสุดารัตน� พ่ึงสุดใจ

63051000388 นายศุภศิษฏ� ดวงชัย

63051000389 นางสาวศิริมาศ เนียมหอม

63051000390 นางสาวศิริกัญญา คุ6มครอง
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63051000391 นางสาวลัดดาวัลย� หอมจันทร�

63051000392 นางสาวฐิตินันท� ไทยเจริญ

63051000393 นางสาวตรีนารา ผ0องใส

63051000394 นายศักด์ิติพงศ� แสงแดง

63051000395 นางสาวศศิรัตน� เมืองถาวร

63051000396 สิบตรีปOยดนัย อ6วนแก6ว

63051000397 นางสาวมิตต�อารีย� เจริญย่ิง

63051000398 นางสาวเบญจวรรณ งามสง0า

63051000399 นายจารุเดช นรเดชานนท�

63051000400 นางสาวสุภัสสร เผือกศิริ

63051000401 นางสาวโชติกา จิตต�ภาณุโสภณ

63051000402 นางสาวสุทธีรา ใหม0เนียม

63051000403 นางสาวกันติชา ศรีสุชนม�

63051000404 นางสาวนฤภร สุวรรณมาลี

63051000405 นางสาวชวัลรัตน� แสงสุข

63051000406 นายพงศ�พันธ� พิมพ�แบบบัว

63051000407 นางสาวอาภากร วิโรจนกุล

63051000408 นางสาวอิงฟTา กลัดเข็มทอง

63051000409 นายยุรศักด์ิ ธรรมวิหาร

63051000410 นางสาวกรกนก อยู0เคียงเมือง

63051000411 นางสาวปรียาพร สุบงกฎ

63051000412 นางสาวอักษรประภา ศรีสินอําไพ

63051000413 นางสาวภิรมย�รัตน� รวยภิรมย�

63051000414 นางสาวศิริยาพร อยู0ยืน

63051000415 นางสาวลักษิกา เฉลิมดิษฐ

63051000416 นางสาวฐานิดา อินทร�จําปา

63051000417 นายศุภชัย อยู0สุข

63051000418 นางสาวปOยธิดา มงกุฎ

63051000419 นางสาวศิริวิมล บุญเงิน

63051000420 นางสาวกรรณิการ� สีปุTย
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63051000421 นายชนินทร พลายแก6ว

63051000422 นางสาวทวีพร ทินสุข

63051000423 นางสาวชนัศฎา น6อยเปลี่ยน

63051000424 นางสาววาทิตยา เอี่ยมระเบียบ

63051000425 นางสาวรวีภรณ� คงอยู0

63051000426 นางสาวพิมพ�นิภา จัตตุพรพงษ�

63051000427 นายณัฐพนธ� เซ็งเฮง

63051000428 นางสาวอาทิตยา ปOXนแก6ว

63051000429 นางสาวอรณัฐ มัธยมนันทน�

63051000430 นายวรวุฒิ วงษ�ไทย

63051000431 นายกิตติชัย ชัยโย

63051000432 นางสาวฐิติมา กู6ทรัพย�

63051000433 นางสาวสุภัคณา อินลังกา

63051000434 นางสาวศิริพร ช6างป;าดี

63051000435 นางสาววรรณิษา รักประเสริฐ

63051000436 นางสาวแพรนภา ย่ิงเมือง

63051000437 นางสาวหทัยรัตน� แก6วเม6า

63051000438 นายชลนที น้ําดอกไม6

63051000439 นางสาวรุ0งทิวา ยอยรู6รอบ

63051000440 นางสาวณัฐนิชา จิตภูธโรจน�

63051000441 นางสาวภัทราภรณ� ลาภเกรียงไกล

63051000442 นายพิษณุ นุรักษ�

63051000443 นางสาวพิมพ�ชนก พราหมณ�รักษา

63051000444 นายปฏิภาณ บุญอ0อน

63051000445 นายนเรศวร� พุ0มน6อย

63051000446 นางสาวศิริลักษณ� ตราทอง

63051000447 นางสาววณิชา หอมกลิ่น

63051000448 นางสาวรดาณัฐ ขาวดอกบัว

63051000449 นางสาวมณ#ีรัตน� สมบูรณ�สุขวัฒนา

63051000450 นางสาวปรารถนา รัตนจินดา
หน6า 15 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000451 นางสาวกมลลักษณ� ฤทธ์ิมหา

63051000452 นางสาวพิจิตรา สืบกลั่น

63051000453 นางสาวสุภัทรา สุขอุทัย

63051000454 นางสาวรุ0งทิวา ทศพี

63051000455 นางสาวจริยา รักดี

63051000456 นางสาวศิริทิพย� ผิวเผือก

63051000457 นายธนกร อามาตมนตรี

63051000458 นางสาวกชกร กสิกรรม

63051000459 นางสาวทวิภา จําปาหอม

63051000460 นางสาวกัญญาณัฐ  ัจันทร�ทอง

63051000461 นายอธิคม ดาเหลา

63051000462 นางสาวอารยา อนุเลิศ

63051000463 นางสาวอรพรรณ ศรีสวย

63051000464 นายศรัญYู คนขยัน

63051000465 นางสาวสาวิตรี สิริสติป7ญญา

63051000466 นางสาวสุภาภรณ� คงนาสร

63051000467 นางสาวกลมชนก จันทร�ฉิม

63051000468 นางสาวกันธิมาพร พุ0มแจ6

63051000469 นางสาวศศิพร ชูแก6ว

63051000470 นางสาวแพรว ชิตประสงค�

63051000471 นางสาวพรพิมล ชายทวีป

63051000472 นางสาวนราพร แก6วพระเกียรติ

63051000473 นางสาวอมลณัฐ จุ6ยมี

63051000474 นางสาวโชติกา เอสระ

63051000475 นายสิงหนาท สีป7ดขน

63051000476 นายฐิติกร ปOXนทิม

63051000477 นางสาวธัญญาลักษณ� ใจร6าย

63051000478 นางสาวปOยภัทร งามขํา

63051000479 นางสาวทฤฒมน แตงพลับ

63051000480 นางสาวธนิสฐณัฏฐ� เชื้อนิล
หน6า 16 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000481 นางสาววิจิตรา หงษ�ทอง

63051000482 นายจอมพล กลัดง้ิว

63051000483 นางสาวสุปรียา ลิ่วภูฆานนท�

63051000484 นายอดิเรกสาร อุปนิสสัยพล

63051000485 นางสาวศิริพร พิทักษ�สินธรรม

63051000486 นางสาวอริสรา ปานสะอาด

63051000487 นางสาวปริศนา เชื้อสมุทร

63051000488 นางสาวอรัญรัตน� ดวงแก6ว

63051000489 นางสาวบุตรสดี การสมทบ

63051000490 นางสาวน้ําผึ้ง มะเอียง

63051000491 นางสาวธิดารัตน� กาลพัฒน�

63051000492 นางสาวดลยา ศรีเครือ

63051000493 นางสาววรัญญา ลักษณาครบุรี

63051000494 นางสาววรรณิษา ผูกจิตต�

63051000495 นางสาวอุรชา สวัสด์ิพิพัฒพงศ�

63051000496 นายธวัชชัย บัวตุ0ม

63051000497 นางสาววรรณิษา ไพรวรรณ�

63051000498 นางสาวนฤมล ธุระพันธ�

63051000499 นางสาวธัญชนก ตาลเชื้อ

63051000500 นางสาวกัลยา คลื้นน้ําใจ

63051000501 นางสาวปวีณ�กร เสนขวัญแก6ว

63051000502 นายสุวัติ เดชปาน

63051000503 นายนิติธร คล6ายคลึง

63051000504 นางสาววรัญญา คงเพ็ชร�

63051000505 นางสาวบุรัสกร โพธ์ิเจริญ

63051000506 นางสาวปริมประภา พรหมรัตน�

63051000507 นางสาวอภิภาวดี คําโพธ์ิ

63051000508 นายชิษณุพันธุ� อรรถเดชา

63051000509 นายดนุฉัตร� สีทอง

63051000510 นางสาวเบญจวรรณ สะอาดเอี่ยม
หน6า 17 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000511 นางสาวอาภากร เจริญสุข

63051000512 นางสาวธีราภรณ� ปานแก6ว

63051000513 นายกฤษกมล แสงสว0าง

63051000514 นายธนาธิป ทิพยวัลย�

63051000515 นายสิปปกานต� เกตุขาว

63051000516 นางสาวสุดารัตน� มณเฑียรทอง

63051000517 นางสาวภัทรวดี บุ6นเฮี้ยน

63051000518 นางสาวฐิตารีย� เต็งรัตน�ล6อม

63051000519 นางสาวรุจิรดา เวลารัมย�

63051000520 นางสาวสุวภา พ0วงอําไพ

63051000521 นางสาวทัศนีย� ก่ิงแก6ว

63051000522 นางสาววรรณรัตน� อุระชื่น

63051000523 นายสุรสิทธ์ิ ลานบัว

63051000524 นางสาวสุธีมา พานแพ

63051000525 นางสาวอินทิรา เขาแก6ว

63051000526 นางสาวสุวิมล มีพรบูชา

63051000527 นายธนวัฒน� เพชรดี

63051000528 นางสาวภัสรา นวมโหมด

63051000529 นางสาวชนากานต� ฤทธ์ิเดช

63051000530 นางสาวณัฐริกา มากศักด์ิ

63051000531 นางสาวนฤมล ศรีสินธุ�

63051000532 นายสนธยา สังคะโลก

63051000533 นางสาวธิดารัตน� อันติมานนท�

63051000534 นางสาวสุนันทา คงรอด

63051000535 นางสาวฐิติรัตน� โพธ์ิบํารุง

63051000536 นางสาวชลธิชา บุญเกิด

63051000537 นางสาวศิริวรรณ พูลกลิ่น

63051000538 นายธนะรัชต� ยอดทอง

63051000539 นางสาวอารดา ปลั่งเอี่ยม

63051000540 นางสาวณัฏฐา สังข�ศรี
หน6า 18 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000541 นางสาวรสจรินทร� แก6วเพ็ชรมะดัน

63051000542 นางสาวกานติยา คําโพธ์ิ

63051000543 นางสาวฌัชชา โสมจันทร�

63051000544 นางสาวกมลวรรณ ล6อมสาย

63051000545 นางสาวจิตติมา ล้ําเลิศ

63051000546 นางสาวธนาภรณ� ยะมะคุปต�

63051000547 นางสาวกรณิการ คําสอน

63051000548 นางสาวดุษดี หอมสนิท

63051000549 นายปฏิเวธ สินสอน

63051000550 นางสาวนัทธมน ศรีสําราญ

63051000551 นางสาวธันยพร อินทนิล

63051000552 นางสาวปาณิสรา ว0องพานิช

63051000553 นางสาวปภาวี สุขสุเดช

63051000554 นายจักรพรรดิ เพชรสังข�

63051000555 นางสาวนิรมล เมฆสุทัศน�

63051000556 นายธิติวุฒิ เกตุกล่ํา

63051000557 นางสาวสุชาดา ฉายลิ้ม

63051000558 นางสาวศศิกาญจน� ลิ้มสกุล

63051000559 นางสาวนิชาภา ขุนณรงค�

63051000560 นางสาวจิราพัชร ช0อเหมือน

63051000561 นางสาวป7ณฑิตา วิชาเชิด

63051000562 นางสาวภัทราวรรณ ทองทับทิม

63051000563 นางสาวนันทพร แก0นรักษ�

63051000564 นางสาวบุษยา จับใจ

63051000565 นางสาวณิชาพร กลิ่นหอม

63051000566 นางสาวสุนิษา ชูชื่น

63051000567 นายศรัญYู คชสูงเนิน

63051000568 นางสาวการเกศ ซ้ิมง้ึน

63051000569 นางสาวธันยพัชร� ไทยสมบูรณ�

63051000570 นายศราวุธ เวชกระเวน
หน6า 19 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000571 นายทัศน�พล บุญวรรโณ

63051000572 นางสาวกนกวรรณ เพ0งไพฑูรย�

63051000573 นางสาวนิจติญา เจริญรูป

63051000574 นางสาวสุจิณณา ทับศิลปJ

63051000575 นางสาวชรินทร�ทิพย� ศิริพูล

63051000576 นางสาวธัญญาเรศ มณีอินทร�

63051000577 นางสาวฝ7นดี ท#ุลเศียร

63051000578 นายธนวันต� ฉัตรทอง

63051000579 นางสาวนรินทร�รัตน� สุนทร

63051000580 นายกรวิชญ� จันทวี

63051000581 นางสาวสิริวิมล เร0บ6านเกาะ

63051000582 นางสาวกาญจนา ชูสถาน

63051000583 นางสาวเกวลิน คงเปVXยม

63051000584 นางสาววรรณภา พรมเนตร

63051000585 นางสาวเนตรชนก สีลาเนียม

63051000586 นางสาวเกศกนก ชาญสอน

63051000587 นายสาริน แสงสา

63051000588 นางสาวปวีณา สุโขประสพชัย

63051000589 นางสาวอริสา โพธ์ิทอง

63051000590 นายภควัต ประมงค�

63051000591 นางสาวปOยาอร โพธ์ิเจริญ

63051000592 นางสาวจันทราทิพย� แสงสุวรรณ

63051000593 นางสาวพิมมาลา สายสกล

63051000594 นางสาวปณิดา บุญหล6า

63051000595 นางสาวรัตนา โม0อ0อน

63051000596 นางสาวลลิตา พันธ�สุข

63051000597 นางสาววันทนี ย้ิมศรีแพร

63051000598 นางสาวนิชาภา ยางงาม

63051000599 นางสาวพัชรี มณีโชติ

63051000600 นายสาธิต ศิริสุข
หน6า 20 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000601 นางสาวปOยธิดา เกิดกิจการ

63051000602 นายฌานพล เดชมาก

63051000603 นางสาวสุนิสา แก6วพิจิตร

63051000604 นางสาวมุฑิตา จันทร�แจ0ม

63051000605 นางสาวลลิตา ศิริพฤกษ�

63051000606 นางสาวพรพิมล รอดนาโพธ์ิ

63051000607 นางสาวบุษรา เชื้อวงษ�

63051000608 นางสาวนพมล อยู0สุข

63051000609 นางสาวจันทิรา บัวสุวรรณ

63051000610 นายสุเมธา ไทยนุกูล

63051000611 นางสาวป7ทมาสน� แซ0ลิ้ม

63051000612 นางสาวเบญจวรรณ โสดาวิ#ชิต

63051000613 นายสิริธัช ธรรมการ

63051000614 นางสาวปรียานุช อินทร�จําปา

63051000615 นางสาวสุวิสา คงเหลือ

63051000616 นายณรงค� สุจินตะมะหันต�

63051000617 นางสาวปวีณา บุญเสถียร

63051000618 นางสาวคณึงนิตย� สายสกล

63051000619 นางสาวพรรวษา แก6วกอง

63051000620 นางสาวกนกพร การสมทรัพย�

63051000621 นางสาวธนัชพร ประทัด

63051000622 นางสาวกัลย�สุดา เขาใหญ0

63051000623 นางสาวอภิชญา เอมโอษฐ�

63051000624 นางสาวฑิตฐิตา ต6วมศรี

63051000625 นายบัณฑิต ตรีคงคา

63051000626 นางสาวสุมิตตา นิ่มนาค

63051000627 นางสาวปภาดา ซิบเข

63051000628 นางสาวจารุภา กลิ่นนิรันต�

63051000629 นางสาวอภิชญา เพชรพราย

63051000630 นางสาวพจนารถ แสงเทศ
หน6า 21 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000631 นางสาวฉัตรนภา ศรีสอาด

63051000632 นายมานะชัย คําดวง

63051000633 นางสาวโสภิดา ชูสกุล

63051000634 นางสาวนิรชา เจ6ยเปลี่ยน

63051000635 นางสาวปรียาภรณ� คําปZอ

63051000636 นางสาวสุนิศา รอดลือนาม

63051000637 นางสาวนริศรา บุญเลี้ยง

63051000638 นางสาววรรณา พิมพ�พิทักษ�

63051000639 นางสาวจิดาภา บวงสวง

63051000640 นางสาวไปรดา รตนนท�

63051000641 นางสาวรุจิรา วงศ�ช6าง

63051000642 นางสาวศรกมล คิดควร

63051000643 นางสาวชลดา เหมือนแจ0ม

63051000644 นางสาวจริยา เกตุสะอาด

63051000645 นางสาวพลอยนิสา ศิลลา

63051000646 นางสาวปวิตรา ประทีปชัย

63051000647 นางสาวริญญารัตน� ธัญสิทธ์ิวุฒิกุล

63051000648 นางสาวจุฑารัตน� พรหมมันชู

63051000649 นางสาววิลาวัณย� เสาร�เพชร

63051000650 นางสาวปานชีวา เปVXยมมานัส

63051000651 นางสาวธัญรดา ภู0เจริญพาณิชย�

63051000652 นางสาวสุพัตรา พระวิเศษ

63051000653 นางสาวนุชจรี น6อยบํารุง

63051000654 นางสาวชุติมา ทองโอภาส

63051000655 นายปรีชา ชาวบ6านใหม0

63051000656 นายวันวิส สุดวิสัย

63051000657 นายชุมพล อร0ามจันทร�

63051000658 นางสาวณัฐริกา ขาวสอาด

63051000659 นางสาวปนัดดา นิสภา

63051000660 นางสาวสุชาดา พันธ�ตาวงศ�
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63051000661 นางสาวสตรีรัตน� จันทร�แจ0ม

63051000662 นายนนทวัฒน� ชมภูพันธ�

63051000663 นางสาวมานิดา คําสุรินทร�

63051000664 นายปOยะพงษ� รุ0งโรจน�

63051000665 นายภาสกร สมคิด

63051000666 นายประวิต นพยอด

63051000667 นายธนโชติ โฆษิตวรวุฒิ

63051000668 นางสาวกลอยใจ เกตุหิรัญ

63051000669 นายเสฎฐวุฒิ ทับทองดี

63051000670 นางสาวเพ็ญทิพย� เหล0าสุวรรณ�

63051000671 นางสาวพรียา สังทอง

63051000672 นางสาวธันยมัย เหลืองจรุงรัตน�

63051000673 นางสาวฐิติรัตน� คุสิน

63051000674 นางสาวปนัดดา ลาวเวียง

63051000675 นางสาววรรณธิณี แก6วไข0

63051000676 นางสาวเพ็ญนภา ปลื้มจิตร�

63051000677 นางสาววาทินี ปลั่งเนียม

63051000678 นางสาวพิไลวรรณ สุทธิประเสริฐ

63051000679 นางสาวกชกร ยังบรรเทา

63051000680 นางสาวกชกร บุญยรัตน�

63051000681 นางสาวเซษฐ�สุดา เอื้อมเอิบ

63051000682 นายภัทรพงศ� สายันต�แก6ว

63051000683 นางสาวสุพัตรา ซิบเข

63051000684 นางสาวพิมพ�กมล อินปOXน

63051000685 นางสาวกาญจนา พุกคุ0ย

63051000686 นางสาวศิริพร แซ0เอ็ง

63051000687 นายณัฐวุฒิ แก6วสะอาด

63051000688 นางสาวสุพรรษา นุชแทน

63051000689 นางสาวศรัญญา ดวงจันทร�

63051000690 นางสาวอภิสราภรณ� ม่ิงเมือง
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63051000691 นางสาวจุฑารัตน� อยู0พ0วง

63051000692 นางสาวสิริกร มากมูล

63051000693 นางสาวปณิตา หอมระรื่น

63051000694 นางสาวชนาธิป พุทธรักษี

63051000695 นางสาวรับขวัญ ปOยะวัฒน�

63051000696 นางสาวรัตติญากร หนูสังข�

63051000697 นายภาคภูมิ พุฒศิริ

63051000698 นางสาวกมลชนก ขุนไชย

63051000699 นางสาวศิรินันท� ธูปทอง

63051000700 นางสาวกนกอร ภักดีสังข�

63051000701 นางสาวโสรดา พานทอง

63051000702 นางสาวนภัสสร อุ0นนา

63051000703 นางสาวอัมภิตา มะลิสิม

63051000704 นางสาวชุติภา อาซ6าย

63051000705 นางสาวเสาวนีย� มงคลกาญจนคุณ

63051000706 นางสาวธัญสมร เพชรประดับ

63051000707 นางสาวสุกัญญา โอระสะ

63051000708 นางสาวปนัชดา ทองนุ0ม

63051000709 นายธนเวช ทองเทียม

63051000710 นางสาวอาทิตยา เทพบุญศรี

63051000711 นายธีระยุทธ ชัยมงคล

63051000712 นางสาวอภิษฐา บูรณะสมบัติ

63051000713 นางสาวณัฐชา ม่ังมี

63051000714 นายธนากิตต์ิ ป[งอุดม

63051000715 นายไพศาล อุ0นนา

63051000716 นางสาวภัทรภรณ� เปVยผ0อง

63051000717 นายไพโรจน� เชยชิต

63051000718 นายรพี วงศ�เสถียร

63051000719 นางสาวจุฑาทิพย� พิบูรพล

63051000720 นางสาวเศรษฐ�ศิริ ย้ิมย0อง
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63051000721 นายชนกศักด์ิ สําเภา

63051000722 นายอิศรภาพ อยู0หงษ�

63051000723 นางสาวดลนภา แสงอรุณ

63051000724 นางสาวอรปรียา คําภูมี

63051000725 นางสาวอังคณา ขันแข็ง

63051000726 นางสาววิรดา ชูขํา

63051000727 นางสาวกาญจนา อักโขพันธ�

63051000728 นางสาวธิดารัตน� ทรัพย�เจริญ

63051000729 นางสาวพิมพ�ชนก ทองถนอม

63051000730 นางสาววิจิตรา อบมาลี

63051000731 นางสาววรรณเพ็ญ นวลพรหม

63051000732 นางสาวรุจิรา วงค�ญาติ

63051000733 นายสุวพงศ� พิสุทธ์ิศิลปJ

63051000734 นายพีรเพชร จันทร�ขํา

63051000735 นางสาวศิริรัตน� ศรีสว0าง

63051000736 นางสาวมุกวิไล บัววิชัย

63051000737 นางสาวมนัสนันต� หน0วงเหนี่ยว

63051000738 นายธีรพัฒน� ปOXนทอง

63051000739 นายจตุพร เก\งมอญ

63051000740 นางสาวรัชดาภรณ� เผื่อนโชติ

63051000741 นางสาวศศิวิมล ไปดง

63051000742 นายทองสถิต สมพงพันธ�

63051000743 นางสาวตวงรัตน� ต้ังกีรติกุล

63051000744 นายสุรพงษ� พันธ�นาค

63051000745 นายศุภณ พงศ�วณิชกุล

63051000746 นายธีระยุทธ� ลือศิลปJ

63051000747 นางสาวชุติกาญจน� เรืองอร0าม

63051000748 นางสาวสมใจ ร0มโพรีย�

63051000749 นางสาวทิวาพร อุ0มภูธร

63051000750 นายวรพล วรรณประพัฒน�
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63051000751 นางสาวขนิษฐา จงเจริญ

63051000752 นางสาวอัญชลี สีหา

63051000753 นายอภิรักษ� เอี่ยมจินดา

63051000754 นางสาวนารีนาถ นิลเลี่ยม

63051000755 นางสาววนัสนันท� ลี้เทียน

63051000756 นายศิวพล แหยมศิริ

63051000757 นางสาวณีรนุช ทับทิม

63051000758 นายรัชภูมิ เคนเหลื่อม

63051000759 นางสาวบุณยานุช สาระไทย

63051000760 นางสาวอนัฐดา ภวะเวส

63051000761 นายธีรวิทย� จิตรชัยกาญจน�

63051000762 นางสาวฐิติรัตน� เพชรรัตน�

63051000763 นางสาวมาริษา รวมพร6อม

63051000764 นางสาวปาลิดา หอมสุวรรณ�

63051000765 นายภูวดล นาเพชร

63051000766 นางสาวสุรัตวดี สนริ้ว

63051000767 นายกิตติศักด์ิ ว0องประเสริฐ

63051000768 นายจารุพงษ� เอี่ยมสงคราม

63051000769 นางสาวสิริลักษณ� บุญกอง

63051000770 นางสาวกาญจนา จันทร�พุฒ

63051000771 นายกีรติ ปรีชาชน

63051000772 นายวิเชษฐศักด์ิ วิภาธนาศิริ

63051000773 นางสาวลัดดาวรรณ ฉิมพาลี

63051000774 นายสถาพร บุญย่ีเส6ง

63051000775 นายสิวะนาท นิ่มประเสริฐ

63051000776 นางสาววริศรา ยัง เจริญ 

63051000777 นางสาวนันทวรรณ ตะเพียนทอง

63051000778 นางสาวณิภาพร แจ6งเณร

63051000779 นายธีทัต ทรัพย�เกษตร

63051000780 นายคณิศร เติมสายทอง
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63051000781 นางสาววิชชุดา ฤทธิทิศ

63051000782 นางสาวเบญจวรรณ เคารพ

63051000783 นางสาวปOยธิดา สิทธิบุตร

63051000784 นางสาวณัฐธิดา แซ0ลิ้ม

63051000785 นางสาวชลลดา ม่ันแน0

63051000786 นางสาวณปภา จิมประจง

63051000787 นางสาวอัญญรัตน� พุ0มจันทร�

63051000788 นางทรรศนันทน� วิชัยเมือง

63051000789 นางสาววริศรา วีระเทศ

63051000790 นายศรายุทธ กันเกต

63051000791 นางสาวอุษณีย� ชํานาญกุล

63051000792 นางสาวจุฑาทิพย� แสงศรีจันทร�

63051000793 นายสิทธิศักด์ิ ปOXนประดับ

63051000794 นางสาวพรพรรณ พุทธรักษา

63051000795 นายบุญนิธิ คงดี

63051000796 นางสาวธัญพิชชา อนันโท

63051000797 นางสาวศุจีภรณ� พิกุลทอง

63051000798 นายชนกันต� อารมย�สุขโข

63051000799 นางสาวศศิกานต� เพชรอุดม

63051000800 นายชูศักด์ิ ทองคลองไทร

63051000801 นางสาวสุชาดา เจนเขตการ

63051000802 นางโชติกานต� วิสุวรรณ

63051000803 นางสาวชลธร หมากทะลาย

63051000804 นางสาวศศิชา สิงหวิชัย

63051000805 นางสาวณภัทร� บูราพรนุสรณ�

63051000806 นางสาวอัญชนา แซ0ลิ้ม

63051000807 นางสาวศิริญญา เมฆจินดา

63051000808 นางสาวอัญชิสา พัชรวีระรัชต�

63051000809 นางสาวพรชนก ย้ิมใหญ0

63051000810 นายภาคิน เอี่ยมสะอาด
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63051000811 นางสาวภัคจิรา เกตุหิรัญ

63051000812 นางสาวธิดารัตน� ปานทองเมือง

63051000813 นางสาวตันหยง แฝงฤทธ์ิ

63051000814 นางสาวรัตนาภรณ� เผือกหอม

63051000815 นางสาวปรียา เทพพิทักษ�

63051000816 นางสาววรัญญา เฟ]Xองไกรศรี

63051000817 นางสาววิลาวัลย� เอี่ยมสมบูรณ�

63051000818 นายวิรุณ ม0วงสาย

63051000819 นางสาวกมลวรรณ จิตรนิวัฒน�

63051000820 นางสาวนววรรณ ยศเกตุ

63051000821 นางสาวปนัดดา พลโยธา

63051000822 นายชัยพร กิจบุญ

63051000823 นางสาววาสนา สุขนา

63051000824 นางสาวฐิติมา นาคหญีต

63051000825 นายทวีป แก0นแก6ว

63051000826 นางสาวปาริฉัตร โค6วอารีย�

63051000827 นางสาวอริศรา ทองเหี่ยง

63051000828 นางสาวอัญธิกา มีหวัง

63051000829 นางสาวสุวนันท� นาคพัฒน�

63051000830 นางสาวลํายอง นพคุณ

63051000831 นางสาวสุวรรณา บุญพามี

63051000832 นางสาวปOยาภรณ� จันทร�แย6ม

63051000833 นายวรเมธ จุลคล้ํา

63051000834 นายฐาปนธัญ เพ็ชรทั่ง

63051000835 นางสาวอัสราพร แก6วเนตร

63051000836 นางสาววรวรรณ บ0อสิน

63051000837 นางสาวศุภรัตน� เทพบุรี

63051000838 นางสาววนิดา สุขม0วง

63051000839 นางสาวพัชรินทร� ชัยศิริ

63051000840 นางสาวฟVโอน0า เฮง
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63051000841 นางสาวกิตติกา สรรพสุข

63051000842 นายปฐมพร ครุฑเข็ม

63051000843 นายศิวะนัฐ พลับทอง

63051000844 นางสาวปริญญา ตรงศิริ

63051000845 นางสาววิลาวัลย� จันทร�ใหว

63051000846 นางสาวสุภาภรณ� นกขุนทอง

63051000847 นางสาวบุญญิสา โพธ์ิอิ่ม

63051000848 นายสันติ งามขํา

63051000849 นางสาวสุภาวดี ทับแก6ว

63051000850 นายพงศ�วิวัฒน� ทองจันทร�

63051000851 นางสาวสุภาพร เสมาม่ิง

63051000852 นางสาวรัตนาพร พรมพิทักษ�

63051000853 นางสาวจินตนา เฉลิม

63051000854 นางสาวจินตนา ถนัดยนต�

63051000855 นายปฏิพล ลิบลับ

63051000856 นางสาวชุติพัฒน� รักรู6ธรรม

63051000857 นางสาวปวริศา สกุลเวียงกาญจน�

63051000858 นางสาวสุดารัตน� แจ6งกระจ0าง

63051000859 นายภาณุมาศ ตูวิเชียร

63051000860 นางสาววราภรณ� บัวผัน

63051000861 นายธนดล ทรัพย�สิน

63051000862 นางสาวทิชา ยอดทอง

63051000863 นางสาวอารดา ศรีธรรม

63051000864 นายเสกสรร โพธ์ิเงินงาม

63051000865 นางสาวสุกานดา นิลประดิษฐ�

63051000866 นางสาวสาวิณี ถํ้าเย็น

63051000867 นางสาวธัญญลักษณ� วงศ�พราหมณ�

63051000868 นางสาวณัฐธิดา จิตกล6า

63051000869 นายณรงค� น้ําจันทร�

63051000870 นางสาวเสาวนีย� ปลอดโปร0ง
หน6า 29 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000871 นายพีระพัฒน� เหลืองทอง

63051000872 นายชัยวุฒิ กูลดี

63051000873 นายวสันต� ประทุมขันธ�

63051000874 นายเมธี ชูใจ

63051000875 นางสาววัชระภรณ� แสงอรุณ

63051000876 นางสาวธารารัตน� ทัดแก6ว

63051000877 นายอาทิตย� แสงจันทร�

63051000878 นางสาวศศินา วุฒิชัยวัฒน�

63051000879 นางสาวกรรณิการ� แซ0จันทร�

63051000880 นางสาวปรียาภา ดําสกุล

63051000881 นางสาวสิรยา รักษาวงษ�

63051000882 นายปOยวัฒน� บัวมี

63051000883 นางสาวสุธิตา แก6วสะอาด

63051000884 นางสาวสุดารัตน� ผูกน6อย

63051000885 นายธนภณ อินทรดิษฐ�

63051000886 นางสาวระพีพันธุ� สมบุญ

63051000887 นางสาวชนาพร ชูเพชร

63051000888 นางสาวชนาภัทร รุ0งรัศมี

63051000889 นางสาววราภรณ� แสงเพ็ชร

63051000890 นางสาวนพวรรณ เพชรนาจักร

63051000891 นางสาวกุลธิดา เหลืองอ0อน

63051000892 นางสาวลัดดาวรรณ คชถิตย�

63051000893 นางสาววธัญYู สุวรรณบูรณ�

63051000894 นางสาวสังวาลย�เพชร ประสาทสิทธ์ิ

63051000895 นางสาวนิรชา แปTนโคกกรวด

63051000896 นางสาวลดาวัลย� สุวรรณสิทธ์ิ

63051000897 นางสาวเรวดี มรรคสินธุ�

63051000898 นายนิธิกร จ้ิมลิ้ม

63051000899 นางสาวพรรณรัตน� โภคา

63051000900 นางสาวเรนุกา แก6วสา#วรรณ�
หน6า 30 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000901 นางสาวเกวลิน ป7^นบรรจง

63051000902 นางสาวพรทิพย� ขุนยวง

63051000903 นายนรบดี สัมฤทธ์ิเดชขจร

63051000904 นางสาวธิติมา เอี่ยมสวัสด์ิ

63051000905 นางสาวดารินทร� ถือแก6ว

63051000906 นางสาวแววตา เนาว�สุวรรณ�

63051000907 นางสาวจุฑามาศ สง0าแก6ว

63051000908 นางสาวลีลาวดี พูลมัย

63051000909 นางสาวพลยมล จันทรคาม

63051000910 นางสาวนรินทร�พร เข็มนาค

63051000911 นางสาวปOยวรรณ นพคุณ

63051000912 นางสาวลักขณา นาคบํารุง

63051000913 นางสาวแคทลียา คูทองทุ0ง

63051000914 นางสาวนรินทิพย� แคล0วคล0อง

63051000915 นางสาวศรัญญา ภาคีสุข

63051000916 นางสาวกิตติมา สรรพสุข

63051000917 นางสาวอภิชญา ผ0องใส

63051000918 นางสาวฐนิตา อินทร�กําเหนิด

63051000919 นางสาวณัฐณิชา บรรทัดเที่ยง

63051000920 นายพิชัย อรุณพราหมณ�

63051000921 นางสาวกัลยา ดีรื่น

63051000922 นายอนพัทย� ทองกระจ0าง

63051000923 นางสาวศิริลักษณ� เปรมใจ

63051000924 นางสาววราภรณ� จันทร�แจ0มหล6า

63051000925 นางสาววริศรา แย6มแก6ว

63051000926 นางสาววนิดา สมลา

63051000927 นายธัชธรรม ธรรมชอบ

63051000928 นายสุขสันต� นวลดี

63051000929 นางสาวหทัยพร สุขสวัสด์ิ

63051000930 นางสาวฐิติยาพร โพธ์ิงาม
หน6า 31 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000931 นายบรรพต วงศ�พาณิชย�

63051000932 นางสาวดารารัตน� ค6นหาสุข

63051000933 นางสาวรุ0งนรา คํางาม

63051000934 นางสาวอุทัยวรรณ บุญมา

63051000935 นางสาวศานันทินี เรืองทิพย�

63051000936 นายธนพัฒน� ตะโก

63051000937 นางสาวจุฑารัตน� รักความสุข

63051000938 นางสาววรกานต� จันทร�ฉาย

63051000939 นายวัฐนนท� คุ6มวงศ�

63051000940 นางสาวชลธิชา โนทายะ

63051000941 นางสาวอรญา น0วมอ0อน

63051000942 นางสาวโรสนา บุญแท6

63051000943 นางสาวศิโรรัตน� ทิมฤกษ�

63051000944 นางสาวณัฎฐา ใบแย6ม

63051000945 นายธนภูมิ พ0วงจารีย�

63051000946 นายธีรวัฒน� พิมพ�ประสาน

63051000947 นางสาวจริยา ศรีสงคราม

63051000948 นางสาวญาณัจฉรา จันทพุฒ

63051000949 นางสาวอุษณีย� ภู0สุวรรณ

63051000950 นางสาวณัฐกานต� อมรสันต�

63051000951 นายชิษณุพงศ� อรรถเดชา

63051000952 นายวิชรวิชญ� ฉายานันท�

63051000953 นางสาววนิดา จูนีนารถ

63051000954 นางสาวสุภาพร พรมทัต

63051000955 นายศุภณัฐ สุขเสวตร�

63051000956 นางสาวณัฐวิกา อนันต�

63051000957 นางสาวภาณุมาศ ไชยมี

63051000958 นายธนโชติ พรหมจารีย�

63051000959 นายภูวดล แสงวิมล

63051000960 นางสาววรัญญา นิยันตัง
หน6า 32 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000961 นางสาวมุฑิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา

63051000962 นางสาวสิริพรรณ โคมปOXน

63051000963 นางสาวฐิตาพร ลําธรกิจ

63051000964 นางสาวอัญชลี ทาเหล็ก

63051000965 นายภาณุเดช ขุนนุช

63051000966 นางสาวกมลวรรณ ศรวัฒนา

63051000967 นายศิลา ป7ญจมะวัต

63051000968 นางสาวชนิตร�นันท� พวงสมบัติ

63051000969 นายจิรภัทร จันทรรัตนะ

63051000970 นางสาวณัฐธิดา ลูกอินทร�

63051000971 นางสาวอรวรรณ กันภัยเพ่ือน

63051000972 นางสาวมาลิญวิษา ผ0องจินดา

63051000973 นางสาวอรปรียา นาคราช

63051000974 นางสาววุฒิพร วัตรัตน�

63051000975 นางสาวนงลักษณ� เป_ดทอง

63051000976 นายณัฐพล อุดมศิลปJ

63051000977 นางสาวฐิติพร ย้ิมใหญ0

63051000978 นางสาวจุฑารัตน� แคล0วคล0อง

63051000979 นางสาวพิมพ�ลภัส บุญอยู0

63051000980 นางสาวปOXนสุดา เรืองสมบูรณ�

63051000981 นางสาวนภัสสร เจริญวิวัฒนชัย

63051000982 นางสาวศิริวรรณ นาคสาม

63051000983 นางสาวนิรชา สุขศรี

63051000984 นางสาวปวรรัตน� สกุลนุ0ม

63051000985 นายฐิติรัตน� ตระกูลปราบใหญ0

63051000986 นางสาวชลธิชา วัลณา

63051000987 นางสาวไพลิน บัวประคอง

63051000988 นายบุญญาพัฒน� เกตุจรัส

63051000989 นางสาวพิรญาณ� สุวรรณวงศา

63051000990 นางสาวลลิตา ภุมรินทร�
หน6า 33 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63051000991 นางสาวพิมพ�มาดา คงขจร

63051000992 นายธี#รศักด์ิ โพธิสุวรรณ

63051000993 นายสิรวิชญ� เติมเกาะ

63051000994 นางสาวกฤษณี เล็กเปVย

63051000995 นางสาวรุ0งนภา เพชรแอง

63051000996 นายวรโชติ โสภา

63051000997 นายธีรภัทร� สาดประดับ

จํานวน 997 ราย

หน6า 34 จาก 34                



เลขประจําตัวสอบ

63052000001 นายธวัชชัย สีท�าว

63052000002 นายภาณุวัฒน� บัวผัน

63052000003 นายภูวไนย ประชา

63052000004 นางสาวสุบงกช วัฒนชูชัย

63052000005 นางสาวพรพิมล คล�อยเต็ม

63052000006 นางสาวจันทร�จิรา ศรีเอก

63052000007 นายไพฑูรย� จานมี

63052000008 นางสาวกาญจน�ยรัตน� กุลธนเขตต�

63052000009 นางสาวอนาวรณ� นุชเซ3าะ

63052000010 นางสาวพรวณัฐ เหมือนอ�อย

63052000011 นางสาวกัญญารัตน� พัดจันทร�หอม

63052000012 นายพีรพงษ� หลักเงินชัย

63052000013 นายพิธิพล ดวงจินดา

63052000014 นางสาวบัวรัตน� รื่นเริง

63052000015 นางสาวนันทิยา จินดาโชติ

63052000016 นายประกอบ รู�การ

63052000017 นางสาวอัญธิกา เสียงกลม

63052000018 นายนันทวิทย� คชเรนทร�

63052000019 นายฐิติกร สระสรวย

63052000020 นางสาวประภาศรี พันธินา

63052000021 นางสาวมนัสนันท� ย่ิงยสสอาด

63052000022 นายสถาพร พัวพันธ�

63052000023 นางสาวกัลยรัตน� ทรัพย�มา

63052000024 นายชูชาติ เดชธิฆัมพร

63052000025 นางสาวสโรชา ดวงภูมิเมธ

63052000026 นายเพ่ิมพูน แพรเมือง

63052000027 นางสาวป>ณิดา รุจจารี

63052000028 นางสาวนงนภัส สุธาพจน�

63052000029 นายไชยวัฒน� รอดเคราะห�

63052000030 นางสาวนวพรรณ เชิดชู

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

หน�า 1 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052000031 นายสุรชัย ทองมาก

63052000032 นางสาวกุลลยา อินทะเส

63052000033 นางสาวนุจรินทร� ใจมุAง

63052000034 นางสาวกัญญา น�อยดี

63052000035 นางสาวกรรวี เบิกบาน

63052000036 นายฐิติศักด์ิ ชูชื่น

63052000037 นางสาวชลดา ชีชAวง

63052000038 นายธนากร ทับทิมทอง

63052000039 นายมุสลีมีน หามะ

63052000040 นางสาวเมทินี ขุนอาวุธ

63052000041 นางสาวทิพย�หทัย สรณตรัย

63052000042 นางสาวศิรินันท� มงคล

63052000043 นายปุริม เพียรแก�ว

63052000044 นายบุญเลิศ ปฐมกัปล�

63052000045 นายไพโรจน� แตงอAอน

63052000046 นางสาวอนงค�นาถ นวลฝDาย

63052000047 นางสาวสุพรรษา สิงห�โตทอง

63052000048 นายพงศ�ภัค อินทะแสน

63052000049 นางสาวสุพรรณิกา กิจจะปานนท�

63052000050 นางสาวอังคณา อยูAคง

63052000051 นางสาวอังคณา เปรมใจชน

63052000052 นายดรัณภพ ไกรสรราช

63052000053 นายประทีป จิระสมบัติ

63052000054 นางสาวนัฐกานต� อุปรัตน�

63052000055 นายอานนท� อารมชื่น

63052000056 นางสาววรรณชนก จ่ันเพชร

63052000057 นางสาวสุพรรษา รุAงโรจน�

63052000058 นายวิทยา มุAงหมาย

63052000059 นายวีรศักด์ิ พิมพ�ประสาน

63052000060 นางสาวณัฐฐานุช ทองสุข
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63052000061 นางสาวปุญญิสา รAมเย็น

63052000062 นางสาวมุกมณี มีชัย

63052000063 นายประสงค� แปDนเถาว�

63052000064 นางสาวนกขณา ปานย้ิม

63052000065 นางสาวลูกตาล พาถี

63052000066 นางสาวเพชรสุภา ไมAน�อยทรัพย�

63052000067 นางสาวจริยา ชั้นสูง

63052000068 นางสาวเปมิกา อินทนิล

63052000069 นางสาวขนิษฐี แสงวงษ�ตระกูล

63052000070 นางสาวเขมิสรา รากทอง

63052000071 นางสาวจอมขวัญ ธนบัตร

63052000072 นายณัฐพงศ� ประสานธํารงศิริ

63052000073 นางสาวยุภา ฟHกโต

63052000074 นางสาวกมลชนก ดีนาง

63052000075 นางสาวนัดดา พระนิมิตร

63052000076 นายพงษ�อนันต� บุตรจันทร�

63052000077 นายธงชัย พูลศิริ

63052000078 นางสาวเจนจิรา ศรีศาสนา

63052000079 นายไชยพัฒน� ชุมประเสริฐ

63052000080 นายสมรัก ปานเปIย

63052000081 นายไกรสร สืบเสาะ

63052000082 นายนันทพงค� วงแหวน

63052000083 นางสาวป>ยรส วังสวAาง

63052000084 นายสมมาตร สุขเอี่ยม

63052000085 นางสาวหทัยชนก ชิดดี

63052000086 นางสาวเกศินี วงศ�ตันพัฒนา

63052000087 นางสาวภานุมาศ เทพรส

63052000088 นายอธิชัย สุทธิรักษ�

63052000089 นางสาวธิดาทิพย� สารจุม

63052000090 นายฐากูร โฉมแฉล�ม
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63052000091 นางสาวณัฐกานต� ปานเหลือง

63052000092 นางสาวธิมาภรณ� ศรีขามเฒAา

63052000093 นายมารุต ชื่นอารมย�

63052000094 นางสาวสุชาดา จิตรนารี

63052000095 นางสาวอริสา ยังเกิด

63052000096 นางสาวชุลีพร บุญจันทร�

63052000097 นางวราลี เย้ืองกราย

63052000098 นางสาวยุวดี พ่ึงแพง

63052000099 นายธันวา หม่ันเพียรสุข

63052000100 นายอนุวัฒน� ก่ิงสามี

63052000101 นายนิติ บุญประเสริฐ

63052000102 นางสาวณัฐวิภา อ่ําเทศ

63052000103 นางสาวอุทัยวรรณ พรสวัสด์ิ

63052000104 นางสาวกาญจนา ทองหวาน

63052000105 นางสาวณิชกานต� ป>ยวงศ�ภัคดี

63052000106 นายไกรศร อยูAเอี่ยม

63052000107 นางสาวณัฏฐธิดา สลับศรี

63052000108 นายศุภชัย อAอนแชAม

63052000109 นายธนะชาติ ชะฎาดํา

63052000110 นางสาวกรวรรณ เขียวคําปHน

63052000111 นางสาวอุไรวรรณ พันธ�ไทย

63052000112 นางสาวภัทรานิษฐ� คงสุด

63052000113 นางสาวสิรินดา สีงาม

63052000114 นายสหรัตน� คิมนาลักษณ�

63052000115 นายสรญา เต็มนาฑี

63052000116 นางสาวนิภาวรรณ แก�วกาม

63052000117 นางสาววารุณี แชAมชื่น

63052000118 นางสาวปุญญาดา ทองหลAอ

63052000119 นางสาวนภาภรณ� สมจิตชมไพร

63052000120 วAาที่ ร.ต.หญิงนิภาพร แซAเช็ง
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63052000121 นางสาวณัฏฐ�ทิตา เกตุแก�ว

63052000122 นางสาวพรรณวรท ลําพูน

63052000123 นายบุญญฤทธ์ิ ยาแสง

63052000124 นางเปรมกมล อยูAญาติมาก

63052000125 นายวสุพล พรมจ�อย

63052000126 นางสาวขวัญจิตร ยูเปPก

63052000127 นายวันชัย อมดวง

63052000128 นายวีระยุทธ คณทา

63052000129 นายปฏิภาณ เสมอหน�า

63052000130 วAาที่ร�อยตรีหญิงพุทธชาติ สงAาแก�ว

63052000131 นายเมธี นิยมพันธ�

63052000132 นายเอนก ทองพรม

63052000133 นางสาวชุตินันท� จ3ะเฮิง

63052000134 นางสาวแก�วตา แซAลิ้ม

63052000135 นายณัฐพงศ� ธรรมริตร�

63052000136 นางสาวฐิติรัตน� เกตุเลขวัตร

63052000137 นางสาวอคิราภ� ภุมรินทร�

63052000138 นางสาวผกาวดี ชูไทย

63052000139 นายธนรัชต� ดีประชา

63052000140 นางสาวฐิติมา แก�วละเอียด

63052000141 นางนภา เกษมโสต

63052000142 นางสาวน้ําผึ้ง แก�วตา

63052000143 นางสาวชุติมา กลับสกุล

63052000144 นางสาวอรินดา ไพเราะ

63052000145 นางสาวนิรมล พAวงตรง

63052000146 นางสาวกุสุมาศ ช�อยเชิดสุข

63052000147 นายปฏิภาณ ศรีทอง

63052000148 นางสาวสุกัญญา บุญชู

63052000149 นางสาวหทัยรัตน� ล้ําเลิศ

63052000150 นางสาวพลอยรัศมี เบาไม�ผล
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63052000151 นายณัฐวุฒิ น�อยพานิช

63052000152 นางวิระญา ชมเพ็ญ

63052000153 นางสาวนัตตยา สังคีรี

63052000154 นายธวัชชัย เภาอรุณ

63052000155 นางสาวกาญจนา สุขกํ่า

63052000156 นางสาวอุมารัตน� วงจีน

63052000157 นางสาวนันท�ณภัส เข่ือนตะลัย

63052000158 นายกฤษณชัย จิรวิวัฒน�ภัทร

63052000159 นางชุลีกร บุญสนอง

63052000160 นายอธิวัฒน� แซAเจา

63052000161 นายวิศรุต กลิ่นขจร

63052000162 นายกฤติน เหรียญขํา

63052000163 นายธนดล พรพุทธศรี

63052000164 นายภานุพงศ� อาจวิถี

63052000165 นายฐิติพงศ� มAวงทอง

63052000166 นางสาวโชติกา หิริโอ

63052000167 นางสาวจารุนิภา นิลสุข

63052000168 นางสาวจริญญา ดําเนินคุณากร

63052000169 นายศิริศักด์ิ หม่ืนชํานาญ

63052000170 นางสาวอินทุอร พวงพยอม

63052000171 นายบุญฤทธ์ิ สาครินทร�

63052000172 นายจักรกริช ชังชะนา

63052000173 นางสาวปลายมาศ คุ�มทรัพย�

63052000174 นายคณิน นาคอAอน

63052000175 นางกนกพร แก�วกับทอง

63052000176 นายวงศ�วริศ ใจบูชาศักด์ิ

63052000177 นายโชติศักด์ิ พันธุ�เรือง

63052000178 นางสาววันวิสา เวชวงศ�

63052000179 นางสาวนงลักษณ� หารพุฒ

63052000180 นางสาวพิชญ�นาฏ มัตสยะวนิชกูล
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63052000181 นางสาวธัญลักษณ� ฆ�อนทอง

63052000182 นางสาวพัชรีภรณ� เรืองฤทธ์ิ

63052000183 นายวิชัย พรมมิ

63052000184 นางสาวธัญจิรา แก�วกุล

63052000185 นายจารุพงษ� กล่ําทอง

63052000186 นางสาวสุพัตรา รัฐสมุทร

63052000187 นางสาวพชร สามเมือง

63052000188 นายชัยกร คงวัฒนา

63052000189 นางสาวพรสวรรค� ปูRนุช

63052000190 นางสาวเทวีวิจิตร แก�วจิตคงทอง

63052000191 นายเดชาพงศ� มิตรศรี

63052000192 นายอุชุกร แก�วสิทธิกร

63052000193 นางสาวณัฏฐณิชา ดอกอุทา

63052000194 นายบรรณสรณ� บุตรนุช

63052000195 นายประชาชาติ มอดเม็ด

63052000196 นางสาวชลลยา ไวที

63052000197 นางสาวจิรดา เจริญรักษา

63052000198 นางสาวสุริษา สีเมฆ

63052000199 นายภิญโญ ฉิมพานะ

63052000200 นางสาวจันทร�จิรา ขุนอินทร�สุข

63052000201 นางสาวสุวิมล เพ็งเอี่ยม

63052000202 นางสาวณปภัช เคลือบอาบ

63052000203 นางสาวธนพร โสภา

63052000204 นายณัฐวุฒิ พลายยงค�

63052000205 นายศิวกร ปHนศรีละ

63052000206 นางสาวบุษยา โพธ์ิแย�ม

63052000207 นางสาวภัคจิรา พุAมกุมาร

63052000208 นางสาวศรีสุดา สุรเวช

63052000209 นางสาวสุชาดา คําอุด

63052000210 นางสาวคนึงนิจ พราหมน�อย
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63052000211 นายสันติ อุทัยธรรม

63052000212 นางสาวรุAงอรุณ ลิมปSกุลวัฒน�

63052000213 นางสาวดนยา อุดมผล

63052000214 นางสาวชลิตา ฐานาพิชัยศักด์ิ

63052000215 นายเนตรนิมิตร� เอี่ยมอAอง

63052000216 นายอุเทน เครือเมฆ

63052000217 นายธรรมรงค� จานแก�ว

63052000218 นายวิชัย พุกภูษา

63052000219 นางสาวสุมิตา ใจทอง

63052000220 นายสิรกุล ลิมทโรภาส

63052000221 นางสาวมาริษา ศรีสิทธ์ิพิศาล

63052000222 นางสาวสุพัตรา เพ็งศรี

63052000223 นางสาวเครือวัลย� บุญยะวรรณ�

63052000224 นายฐิติวัสส� หม่ืนสวัสด์ิ

63052000225 นางสาวสลักจิต พุทธา

63052000226 นางสาวป>ยมาศ รุAงเรือง

63052000227 นายวรเดช โยธาวงศ�

63052000228 นางสาวปภาวรินท� จันทร�แดง

63052000229 นายวรภพ คุTมทิม

63052000230 นายพงศ�ภรณ� สุขศรี

63052000231 นายอนิวัติ นิลเจียรนัย

63052000232 นายก�องเกียรติ บุญกาวิน

63052000233 นางสาวชาติรส ใสสุชล

63052000234 นายทนงศักด์ิ เฮงสุข

63052000235 นางสาววิรารัตน� เพ็ชรแท�

63052000236 นายสายธาร อินทะเส

63052000237 นายพรชัย สีเล็ก

63052000238 นางสาวจันทร�จิรา โชติแสง

63052000239 นายณภัทร บัวคลี่

63052000240 นายณัฐพงศ� เทียนคํา
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63052000241 นางสาวสุภาพร หนูแก�ว

63052000242 นางสาวชมพูนุช สามกองงาม

63052000243 นางสาววีราภรณ� อิ่มพราหมณ�

63052000244 นางสาวเจนจิรา อAวมอินทร�

63052000245 นายภาวัต จงจุนกลาง

63052000246 นายศุภณัฐ ผAองสวัสด์ิ

63052000247 นางสาววริยา จงธนเลิศพร

63052000248 นางสาวธนวรรณ สวัสดีนาม

63052000249 นางสาวกัญญณัช สวนสวAาง

63052000250 นางสาวธีรดา เทวบิน

63052000251 นายประเสริฐ บุญปลูก

63052000252 นางสาวนภาวดี รอดสุธา

63052000253 นางกัญญ�ฐญาน� นันท�ธนะวานิช

63052000254 นางสาวชลิตา ตุ�มทอง

63052000255 นางสาวพรพรรณ สุขใบ

63052000256 นางสาวจุฑารัตน� ซAอนกลิ่น

63052000257 นางสาวโชติกา ทองอินทร�พงษ�

63052000258 นางสาวเกศินี รอบคอบ

63052000259 นางสาวอินทนิล พุAมโต

63052000260 นายศิรวิชญ� สุวรรณรัตน�

63052000261 นางสาววรารัตน� ภูAทอง

63052000262 นางสาวชุติกาญจน� วงศ�เปIUยม

63052000263 นายจิรวัฒน� ตุ�มวารี

63052000264 นายอาคม สัตยประกอบ

63052000265 นายเกรกิกฤทธ์ิ งามระลึก

63052000266 นายสัมพันธ� เหง่ียมสงAา

63052000267 นางสาวโมรีญา ฝHVนศิริ

63052000268 นางสาววิมาลา นทีประสาน

63052000269 นางสาวกัลยรัตน� สั้นเต�ง

63052000270 นางสาวมัณฑนา บรรณาการ
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63052000271 นางดารัตน� เจตนะจิตร

63052000272 นางสาวธนพร อินทราพงษ�

63052000273 นางสาวอัญชลี ดวงจินดา

63052000274 นางสาวสุภาพร แกAนหงษ�

63052000275 นายพชร หลิมพลอย

63052000276 นางสาวโศรยา เอี่ยมยัง

63052000277 นางสาวปณิธาน แสงวิเศษ

63052000278 นางสาวป>ยมาศ หลอดทองแดง

63052000279 นายทักษิณ แกAนไม�อAอน

63052000280 นายธนธรณ� พันท�าว

63052000281 นายวรโชติ ขําสวัสด์ิ

63052000282 นายสยาม ภูAทอง

63052000283 นางสาววลัยพร รักษี

63052000284 นางสาวธัญญารัตน� พรหมจันทร�

63052000285 นายตรีพล นิ่มนวล

63052000286 นางสาวจรรยา จีระศักด์ิ

63052000287 นางสาวนันทวรรณ ประสูตรนาวิน

63052000288 นางสาวจิตรี อารีรัตน�

63052000289 นางสาวภควันต� ศรีตAางวงศ�

63052000290 นายภานุพงศ� อินทร�สุวรรณ

63052000291 นางสาววชิราภรณ� สุวรรณชื่น

63052000292 นางสาวปาริฉัตร หาญเพชร

63052000293 นางสาวขนิษฐา ทองย�อย

63052000294 นายสหรัฐ นรเดชานนท�

63052000295 นางสาวณิศาลักษณ� วAองประเสริฐ

63052000296 นางสาวสุชาดา เกียรติไกร

63052000297 นายสิรวิชญ� เหง่ียมจุล

63052000298 นางสาวจิรัฐติกาล อาษากิจ

63052000299 นายกิติพันธ� ม่ันคง

63052000300 นายสุธิรพันธ� เสียงหวาน
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63052000301 นางสาวจริยาพร นุAมเจริญ

63052000302 นางสาวมณฑา ทองมาก

63052000303 นายอาทิตย� ขจรกลิ่น

63052000304 นายสําคัญ สมร�าง

63052000305 นายสรวิศ ทองมาก

63052000306 นายทวีโชติ อิสโม

63052000307 นายมงคล แสงสิน

63052000308 นางสาวเชิญจุติ หลิมกําเหนิด

63052000309 นายวาทิต เวียนอยูA

63052000310 นายวีรเศรษฐ� ชาวนา

63052000311 นางสาวนาริสา สมสุข

63052000312 นางสาวณัฐสุดา ศรีดี

63052000313 นางสาวอรพรรณ อนันตทรัพย�

63052000314 นายสุรชาติ ไวยเนตร

63052000315 นางสาวเรณู แก�วนิลทอง

63052000316 นายเกียรติศักด์ิ ศรีนิล

63052000317 นางสาวจินดาวรรณ พรหมชนะ

63052000318 นางสาวสุดาพร แปWะแก�ว

63052000319 นางสาวมนธิรา หอมชื่น

63052000320 นางสาวธันย�นันท� จันทร�เพ็ญ

63052000321 นางสาวกตัญXุตา พะโยม

63052000322 นางสาวศิริรัตน� ชนิดพันธ�

63052000323 นางสาวสุชาดา นุ�ยรุAน

63052000324 นายมารุต สมใจ

63052000325 นายพิทักษ� แกAนจันทร�

63052000326 นางสาวอรพรรณ มีนิลดี

63052000327 นางสาวพนิดา สวีเตียม

63052000328 นางสาวกิตติยา ผิวคล�าย

63052000329 นายนิพิฐพนธ� แก�วอัมพร

63052000330 นางสาวอลิสา รักษี
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63052000331 นางสาวรุจิรา นุAนสบ

63052000332 นางสาววิภาวดี พิลา

63052000333 นางสาวพิศมัย นักรบ

63052000334 นายภูเบศ เรือนใจม่ัน

63052000335 นางสาวอุไรพร เตจา

63052000336 นางสาวชนากานต� ศิริบุตร

63052000337 นายไพรินทร� เพ็ชรปานกัน

63052000338 นางสาวชลิดา สาระวงศกร

63052000339 นางสาวกนกวรรณ บัวเขียว

63052000340 นายคมชาญ แซAต้ัน

63052000341 นายปรัชญา ปHญญาธิกรณ�

63052000342 นายธีรศักด์ิ ชอุAมกฤษ

63052000343 นายชัยวัฒน� เก้ียวเพ็ง

63052000344 นางสาวภูษณิศา สุขโหตุ

63052000345 นายสุรเชษฐ� จันทมาศ

63052000346 นางสาวอนุสรา ทองอยูA

63052000347 นายบุญรัตน� ฤทธ์ิเดช

63052000348 นายธนาธรณ� สิทธางกูร

63052000349 นางสาวกนกวรรณ เทศทอง

63052000350 นายชิษณุชา สังข�ชุม

63052000351 นางสาวศิรประภา โบราณบุปผา

63052000352 นางสาวอารมณ� วัดล�อม

63052000353 นางสาวลลิตา พุAมแก�ว

63052000354 นายวัชรกร ทะนะ

63052000355 นางสาวแครทลียา ทรัพย�สมใจ

63052000356 นายจิรายุส สุวรรณทํามี

63052000357 นายชาญยุทธ เหล็งบํารุง

63052000358 นายปการณ� อําไพจิตร

63052000359 นางสาวอรทัย กัทลี

63052000360 นางสาวอลิษา แสงสุวรรณศรี
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63052000361 นางสาวทิพย�เกสร ทองแขก

63052000362 นายพงษ�ศักด์ิ สีใจ

63052000363 นางสาววชิราพร หยวกแย�ม

63052000364 นางสาวดารุณี บุญชู

63052000365 วAาที่ร�อยตรีอนันตชัย แกAนพินิจ

63052000366 นางสาวนภัสสร อดกลั้น

63052000367 นางสาวเรืองรุAง ศรีสกุลล�อ

63052000368 นางสาวรินรดา วงศ�อินทร�

63052000369 นายเชาวลิต โพธ์ิงาม

63052000370 นายระพีพัฒน� นวมโหมด

63052000371 นางสาวสุดารัตน� ดวงมณี

63052000372 นางสาวณธิดา ศิริรัตน�

63052000373 นายทิวา เชาวรักษ�

63052000374 นางสาวจุรีรัตน� เดชวัน

63052000375 นางสาวศุภิสรา แก�วปHดโชติ

63052000376 นายเทอดศักด์ิ เอี่ยมหนู

63052000377 นางสาวศิริลักษณ� แก�วชม

63052000378 นางสาวศิรินภา ยศจิตต�

63052000379 นางสาวสิริเพ็ญ พวงลออ

63052000380 นางสาวสุพัตรา กัลปะ

63052000381 นางสาวดวงจันทร� แดงโชติ

63052000382 นางสาวกุลกันยา จันทร�ย้ิม

63052000383 นางสาวจิตราภรณ� ศรีเนียม

63052000384 นายอภิชาติ บุตรวัฒน�

63052000385 นางสาวณัตญาพร พุAมไทร

63052000386 นายณัฐ ประภัสสร

63052000387 นางสาวสุธินี นาคเงิน

63052000388 นายนราธิป วอนเพียร

63052000389 นางสาวนัณณ�ชญาน� สุวรรณสิทธ์ิ

63052000390 นายอัครพนธ� ดวงพุมเมศ
หน�า 13 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052000391 นายโรจกร พรหมมณะ

63052000392 นางสาวพัฒน�นรี พันธ�พานิช

63052000393 นางสาวกชกร ช�างแก�ว

63052000394 นางสาววันเพ็ญ วัดแผAนลํา

63052000395 นางสาวนฤมล จันทร�ประณต

63052000396 นายภาคภูมิ หลําจํานงค�

63052000397 นางสาวณัฐธีรยา เหมือนพงษ�

63052000398 นายกฤตนัย คงกลั่น

63052000399 นางสาวเบญจมาศ ผุงมงคลชัย

63052000400 นายทวีศิลปS ดําสะอาด

63052000401 นายชนะพล เชิดชม

63052000402 นางวิยดา แก�วเกAา

63052000403 นายมนต�ตรี มะสีนนท�

63052000404 นางสาววรรณวิศา เตียสกุล

63052000405 นางสาวยุวรี คนม่ัน

63052000406 นางสาวพัสตราภรณ� ปลุกเนตร

63052000407 นางสาวอรนุชร� ไทรสังขธิติสุรีย�

63052000408 นายประสิทธ์ิ ขอสันติกุล

63052000409 นายชาคริต ต้ังพันธ�

63052000410 นายธีรวัฒน� แก�วบรรจง

63052000411 นางสาวนิศารัตน� ชัยมงคล

63052000412 นางสาวอัณชุลี วิสุวรรณ

63052000413 นายนิรุตต� ตุAนสําอางค�

63052000414 นางสาวชัฎชิมา อAอนท�วม

63052000415 นางสาวอารดา บุญบรรเทิง

63052000416 นางสาวนฤมล จงเจริญ

63052000417 นายสิทธิโชค แจAมศรี

63052000418 นายสุรศักด์ิ ฟองแก�ว

63052000419 นายสุทิวัส วิวัฒน�วงศ�สกุล

63052000420 นางสาวปวริศา สายน้ําเขียว
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63052000421 นางสาวปภัสสร กิตตินรา

63052000422 นางสาวบุญนภิส สวAางเนตร�

63052000423 นางสาวสุปราณี ลิ้มต้ิว

63052000424 นางสาวปริษา ชื่นครอบ

63052000425 นางสาวสิตานัน อินสุข

63052000426 นายกิตติพัทธ� แสงจันทร�ทอง

63052000427 นายธงชัย เสริมทรัพย�

63052000428 นางสาวณัฐกานต� อั่วกลาง

63052000429 นางสาวสุรีรัตน� ตันติวุฒิพันธ�

63052000430 นางสาวชยุดา ทองราช

63052000431 นายสถาพร ฉิมพันธ�

63052000432 นางสาวสุกัญญา ขําวิลัย

63052000433 นางสาวนภัสสร พรหมวิจิตร

63052000434 นางสาวชนิสรา เขาทอง

63052000435 นายสิระพงษ� รัชตะประเมศฐ�

63052000436 นางสาวขนิษฐา สินธุรินทร�

63052000437 นางสาวปานิตา เกตุมณี

63052000438 นายเขมชาต เตียวประเสริฐ

63052000439 นางสาวจารุวรรณ จิตต�ผAองใส

63052000440 นางสาวฤทัยรัตน� เบี่ยงสวาท

63052000441 นางสาวบุณยานุช ใจอาด

63052000442 นายณรงค�ศักด์ิ พงษ�โพธ์ิ

63052000443 นายนันทสิทธ์ิ นุชเซ3าะ

63052000444 นายนพนันท� จิตร�แก�ว

63052000445 นายกฤษฎา สุวรรณศรี

63052000446 นางสาวมณฑา อาศนสุวรรณ�

63052000447 นางสาวนิศรา แก�วรอด

63052000448 นางสาวอัญญารัตน� อินทะวงค�

63052000449 นายสรวิชญ� นิตยไตรวัฒน�

63052000450 นายสุรัตน� วังกรานต�
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63052000451 นางสาวโสภา ผลบุญ

63052000452 นางสาวพัชรา แตงโม

63052000453 นางสาวอธิชา สมคิด

63052000454 นางสาวพรณิภา กอศรี

63052000455 นางสาวบุญชู เสือเดช

63052000456 นายดําหริ วิเศษสิงห�

63052000457 นายนครินทร� ผาสุข

63052000458 นางสาวภัทรภร ต้ังทวีวัฒนา

63052000459 นายฐานพัฒน� ป>Uนทอง

63052000460 นางสาวสุธิดา ติดเหล็ง

63052000461 นางสาวชนัฐดา หูเขียว

63052000462 นายภูมิรพี อินสอิ้ง

63052000463 นางสาวภัทรวรรณ บุตรอินทร�

63052000464 นางสาวพรรณนภา กายนาคา

63052000465 นายจักรกฤษณ� กรุดทอง

63052000466 นางสาวคุณิตา อารมย�สุข

63052000467 นายอภิสิทธ์ิ หญ�าปรัง

63052000468 นางสาววรรณวิสา พุฒอินทร�

63052000469 นายพรชัย ดานาคแก�ว

63052000470 นางสาวชุติกาญจน� วรรรกาล

63052000471 นางสาวกานต�สินี กันเกต

63052000472 นายธนาคร จินาวรกุล

63052000473 นางสาววิไลพร ทองสัมฤทธ์ิ

63052000474 นางสาววราสิณีย� แชAมช�อย

63052000475 นางสาวเกษรินทร� แก�วร�อง

63052000476 นางสาวฐานภา ยันต�เจริญ

63052000477 นางสาวจีระภรณ� ขันน�อย

63052000478 นายศุภเศรษฐ� ต้ังอารมย�

63052000479 นางสาวนิชนันท� กระจAางแจAม

63052000480 นางสาวกัลย�สุดา สุขนิรันดร�
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63052000481 นายพงษ�ศิริ จิตตรัตน�

63052000482 นายศิวกร แซAลิ้ม

63052000483 นางสาวถิรมล บุญมี

63052000484 นางสาวชญานนท� พAวงศิริ

63052000485 นายจาตุรนต� ดิษโร

63052000486 นางสาวแพรววนิต ชูพินิจสกุลวงค�

63052000487 นายบริณต อดุลเดชาฤทธ์ิ

63052000488 นางสาวนวรัตน� ทองสุข

63052000489 นายหาญ ศิริสวัสด์ิ

63052000490 นางสาวอุษณีย� อําภวา

63052000491 นายวุฒิชัย ทองแพง

63052000492 นางสาวทัศนีย� ปานม่ังค่ัง

63052000493 นายจารุพันธ� รอดพ�น

63052000494 นายทวีศักด์ิ จันทร�แจAมหล�า

63052000495 นางธนิตานันท� เฟYUองฟู

63052000496 นายณัฐวุฒิ ประยูรหงษ�

63052000497 นางสาวนิตยา กานต�วรัญXู

63052000498 นางสาววริษา เทพเรือง

63052000499 นางสาวพิมพ�ชนก บัวเมืองบล

63052000500 นางสาวกานต�ธิดา แชAมเครือ

63052000501 นางสาวศิริพร อุดม

63052000502 นางสาวกัญญารัตน� จะนุ

63052000503 นางสาวรัตนา นามวงศา

63052000504 นางสาวกรรณิการ� ฝาระมี

63052000505 นางสาวจิตรานนท� สีดอกบวบ

63052000506 นางสาวอนิสา แมAนหมาย

63052000507 นายณัฐพล ประสมศิลปS

63052000508 นางสาวอุไรรัตน� หนูนาค

63052000509 นางสาววรภรณ� จรัสดี

63052000510 นายนันทชัย ศรีอันยู�
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63052000511 นางสาวปวรรัตน� เนตสกุณี

63052000512 นายกิตติวุฒิ ปHญญาใส

63052000513 นางสาวพรนัชชา กลิ่นจันทร�

63052000514 นางสาววราภรณ� เขียวสนั่น

63052000515 นางสาวขวัญจิรา พลสุวรรณ

63052000516 นายติยจุล ประจวบสงเคราะห�

63052000517 นางสาวธิดารัตน� ภูAทอง

63052000518 นายอดิศักด์ิ โชคบุญเจริญ

63052000519 นายปHญญา วงษ�ทองดี

63052000520 นางสาวศรีสุนันท� จันทร�ทอง

63052000521 นายดนัย สืบสกุล

63052000522 นายพิสิฐ คงสุคนธ�

63052000523 นางสาวกรรณิกา สาระพิมพา

63052000524 นางสาวรัตนาภรณ� ขอพันกลาง

63052000525 นายศุภกฤต ชุนประวัติ

63052000526 นางสาวนุชรี ต้ังสกุล

63052000527 นางอารีย� ตระการรัศมีทิพย�

63052000528 นางสาวป>ยธิดา วรวิชญ�อดิศัย

63052000529 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสุขา

63052000530 นางสาวสุจิตรา กูดอั้ว

63052000531 นางสาวดวงกมล ชAวยดํา

63052000532 นางสาวปณิตา จันทร�ทวี

63052000533 นางสาวธัญลักษณ� เชื้อทอง

63052000534 นายทีฆทัศน� ย่ังยืน

63052000535 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทนันชัย

63052000536 นางสาวดวงนภา คงบรรจง

63052000537 นายนิวัติ ตันสมศักด์ิ

63052000538 นางสาวกัลสุดา เทียมทอง

63052000539 นายสหรัฐ พิณศรี

63052000540 นางสาววันวิสาข� นุชนุAม
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63052000541 นางสาวฟาติมา ชูชื่น

63052000542 นางสาวสิริกาญจน� พรมประเสริฐ

63052000543 นายธนาเกียรติ กําไลทอง

63052000544 นายสีริศักด์ิ วันทอง

63052000545 นางสาวจิรัชยา เปลAงรัตน�

63052000546 นางสาววรรณา ตAางท�วม

63052000547 นายชโยดม จันทร�คล�าย

63052000548 นางสาวฐานิตา สินเจริญ

63052000549 นายณธกร สายทินกร

63052000550 นางสาวสุชาดา บุรงค�

63052000551 นางสาวปุณยนุช อินนาจักร�

63052000552 นายทวีศักด์ิ ประทุมทอง

63052000553 นางสาวภัททิยา ลาภพูนนิวัฒน�

63052000554 นางสาวสิริกุล พรมไชย

63052000555 นางสาวสมฤดี สีนาค

63052000556 นางสาวสุพรรษา สวAาวงอารมย�

63052000557 นางสาวกรญาณิน นันตา

63052000558 นายณัฐพล ม่ันหม่ัน

63052000559 นางสาวกนกวรรณ นาครักษา

63052000560 นายนวรัตน� พวงงาม

63052000561 นางสาวจุฑามาศ สุจจะชารี

63052000562 นางสาวรุจิเรข อํามาตย�

63052000563 นางสาวธัญสินี แจ�งศิริกุล

63052000564 นางสาวนพมาศ บุญศรี

63052000565 นางสาวเพียงทอง ศรีสุข

63052000566 นางสาวมินตรา ศรีจันทร�

63052000567 นายจักรพงษ� ฤทธิแสง

63052000568 นายเทิดศักด์ิ มะนาวหวาน

63052000569 นางสาวอัจฉราพรรณ เงินเหรียญ

63052000570 นายธาดา สีมAวง
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63052000571 นางวนิดา นิลประดับ

63052000572 นางกฤตพร พัฒนกุล

63052000573 นางสาวสุวรรณี เฉลิมวงศ�วิจิตร

63052000574 นายทินภัทร ตันติสุขารมย�

63052000575 นางสาวกานต�ธิดา พAวงมีชัย

63052000576 นายนันทวัฒน� เกษรดอกไม�

63052000577 นางสาวฝนดาว จุลศิริ

63052000578 นายทนงศักด์ิ ละออตา

63052000579 นางสาวชุติมา ริ้วกลาง

63052000580 นางสาวกัลยาเรศ เนียมสมบัติ

63052000581 นายประพันธ� นิมิตรปกรณ�

63052000582 นายทรงศักด์ิ ธรรมสอน

63052000583 นางสาวแกมเก็จ พันธุ�เจริญ

63052000584 นางสาววรรชญา รักเมือง

63052000585 นายวัชรินทร� เทียมสอน

63052000586 นายสามารถ เพ่ิมวัฒนา

63052000587 นายปHณณทัต รุนนุช

63052000588 นางสาววาสนา โคกชู

63052000589 นายพัทรพงษ� น้ําทับทิม

63052000590 นางสาวสุนิษา สาลาสุตา

63052000591 นางสาวอาริษา แสงปก

63052000592 นางป>ยะพร ประจญกาญจน�

63052000593 นายก�องเกียรติ ศรีสงคราม

63052000594 นายวิทยา สาอุดม

63052000595 นายสิชล ปDองสิน

63052000596 นายสุริยา น�อยเอZย

63052000597 นางสาวสุภาภรณ แก�วมุกดา

63052000598 นายนัฐพล พันธ�พึ่ง

63052000599 นางสาวปาจณา มูลศรี

63052000600 นางสาวพรวิไล ประถมกัลปS
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63052000601 นายสัณฐิติ หอมชื่น

63052000602 นายรัฐเขตต� ผาณิตมาส

63052000603 นางสาวยุพิน ทับจาก

63052000604 นางสาวธนัชพร เบ�าทิพย�

63052000605 นางสาวไพรินทร� เนตรสน

63052000606 นางสาวสุวรรณี อาภากุล

63052000607 นางสาวอภิวันท� สบาย

63052000608 นายไพฑูลย� สุภาพพูล

63052000609 นายกมลชัย ศิริเรือง

63052000610 นายสิทธิพร เหลือหลาย

63052000611 นางสาวอัจฉรา พลอยแสง

63052000612 นางสาวเกศรา คอนกําลัง

63052000613 นางกนกวลี สุขสําราญ

63052000614 นางสาวธัญวรัตม� เทพาคุ�ม

63052000615 นายขวัญชัย ศรีสุกดี

63052000616 นางสาววิจิตรา จันทร�รักษา

63052000617 นางสาวณาตยาณี นัยวิริยะ

63052000618 นางสาวสุนารี อะดุงเดชจรูญ

63052000619 นางสาวศิรินภา สีกาเฉวียน

63052000620 นางสาวกัณฑรียา เชื้อนิล

63052000621 นายจักรพงษ� จิตตรัตน�

63052000622 นางอังคณา วงค�วิลัย

63052000623 นางสาวจารุพร คงกะเรียน

63052000624 นายสิทธิชาติ อุAนใจ

63052000625 นางสาวอรวรรณ สงAางาม

63052000626 นางสาวภัณฑิรา ชนประเสริฐ

63052000627 นางสาวกณิกนันท� เทียนขาว

63052000628 นายนิติกร ลี้กิมฮุย

63052000629 นางสาวณัฐกานต� บุญมี

63052000630 นางสาวจีราพร ใจเสง่ียม
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63052000631 นางสาวปรีดาวรรณ เนียมเตียง

63052000632 นายปริญญา ขําล�วน

63052000633 นางสาวจามรี แสงสลับสี

63052000634 นางสาวสุกัญญา ย้ิมเยาะ

63052000635 นายภานุพัฒน� บุญมากัน

63052000636 นางสาวสุภาพร กุมกาญจนะ

63052000637 นางสาวจันทิมา แตงอAอน

63052000638 นางสาวนิภาภรณ� จันทนะโสตถ์ิ

63052000639 นายธีรศักด์ิ เติมแสง

63052000640 นางสาวกนกอร กาบแก�ว

63052000641 นายทนงศักด์ิ มากภิรมย�

63052000642 นางสาวนิศาชล ยุทธกาศ

63052000643 นางสาวสายสมร ทองจันทร�

63052000644 นางสาวยูถิกา ชูทาน

63052000645 นางสาวภัทรภร อินจัน

63052000646 นางสาวทิพวรรณ นิลเขียว

63052000647 นางสาวนันทฉัตร ปานมา

63052000648 นายวรวุฒิ โพธิญาณ

63052000649 นางสาวภัทรามน สําเภาประเสริฐ

63052000650 นางสาวพิมพิศ ทองคํา

63052000651 นางสาวศิรินาถ กลิ่นเพย

63052000652 นางสาวเสาวณีย� บุตรพิมพ�

63052000653 นางสาวนภัสสร ทองน�อย

63052000654 นายปรมินทร� โชคฤทธ์ิทานันท�

63052000655 นางสาวศิราณี เสือดาว

63052000656 นางสาวปาณิศา ถาวรกุล

63052000657 นางสาวสุธิดา เขียวรัตน�

63052000658 นายวรพจน� บุญติด

63052000659 นายดนัย สวAางญาติ

63052000660 นางสาวดวงกมล ชAวยชูหนู
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63052000661 นางสาวศุภนัน ดวงจันทร�

63052000662 นางสาวปณาลี สุระคาย

63052000663 นายอนุชิต เรืองศิลปS

63052000664 นางสาวกาญจนา เซ่ียงฉิน

63052000665 นางสาวกัญจน�พร น�อยภาษี

63052000666 นายเกรียงศักด์ิ ดีเดAน

63052000667 นางสาววรวรรณ วงศ�ประเสริฐ

63052000668 นางสาวอัญธิกา ยินดี

63052000669 นางสาวสุจิตรา เฮียะเครือ

63052000670 นายทรงวุฒิ พันธุ�รัมย�

63052000671 นางสาวกมลวรรณ สุดทวี

63052000672 นายชัยธวัช ไสวเวียง

63052000673 นางสาวฐิติมา บัวสุข

63052000674 นางสาวชุติมา กันทรกุล

63052000675 นางสาววรรณศุภา วันเพ็ญ

63052000676 นางสาวภัทรวดี บAอบัวทอง

63052000677 นายศรัณยู อลังการกิตติเวชช�

63052000678 นางสาวราตรี ทองปรีชา

63052000679 นางสาวพีฐยาภัส โพธินันทวงศ�

63052000680 นางสายฝน หAอจันทร�

63052000681 นางสาววีณา เทียนมาลี

63052000682 นางสาวสุภาพร พูลชู

63052000683 นายเสกสรร แก�วฉวี

63052000684 นายวิฑูรย� ป>Uนทอง

63052000685 นางสาวลัดดา สุจริต

63052000686 นางสาวดารารัตน� พุAมทอง

63052000687 นายภาณุพงศ� รักชาติพานิช

63052000688 นางสาวจีราวรรณ ขันชัย

63052000689 นางสาวกนกพร เกตุม่ังมี

63052000690 นายสุภมิตร สงวนนาม
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63052000691 นางสาวภัสราภรณ� ทองประเสริฐ

63052000692 นางสาวสุกัญญา เพชรแท�

63052000693 นางสาวนิศารัตน� เรืองวงษ�

63052000694 นายนภดล เที่ยงตรง

63052000695 นางสุวิสา นาคสุข

63052000696 นางสาวเพ็ญนภา ประจงเศษ

63052000697 นางสาวพิชญ�สินี หAวงทอง

63052000698 นายภาณุเมศ บุญประเสริฐ

63052000699 นางสาวนุชจิรา เนาวรัตน�

63052000700 นางสาวรุจิรา บุตรดี

63052000701 นายกรุงไกร จึงสวัสด์ิ

63052000702 นางสาวรัตติญา แตAแดงเพชร

63052000703 นายธีรพันท� กล่ําทอง

63052000704 นายชญานิน ไกAแก�ว

63052000705 นายพิสิทธ์ิ ฉงวน

63052000706 นายเกียรติศักด์ิ จิตรโสภา

63052000707 นางทัศน�ณอร โสภา

63052000708 นางสาวลัดดา กิจเจริญ

63052000709 นายพุทธินันท� คงกุล

63052000710 นางสาวพาทินธิดา เหมาะสมัย

63052000711 นายชัยธวัช เพชรดี

63052000712 นายพิเชษฐ� พลศักด์ิ

63052000713 นายภักดี สังข�สินธุ�

63052000714 นางสาวภัทราพร ทองย�อย

63052000715 นายอนันต� ยงสิน

63052000716 นางสาวภัทราพร เสริมธนานันท�

63052000717 นางสาวสุวิมล เผือกผAอง

63052000718 นายพรชัย ชูน�อย

63052000719 นางสาวกรรณิการ� เกิดโภคา

63052000720 นางสาวเบญจมาศ ทองคําปHVน
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63052000721 นางสาวสุทธาสินี จันทร�ประเสริฐ

63052000722 นางสาวปณตพร คลังนาค

63052000723 นางสาวทักษพร คุ�มรุAงเรือง

63052000724 นางสาวธัญปวีณ� ธัญกุลโรจนนันท�

63052000725 นายอดิศักด์ิ จันคํา

63052000726 นางสาวนิภาทิพย� หนูชAวย

63052000727 นางสาวญาณิศา มณฑาทอง

63052000728 นายอนุชาติ ทวีสุข

63052000729 นายธีรวุฒิ ผิวงาม

63052000730 นายพีรพล พหุพันธ�

63052000731 นางสาวกฤษณา อAอนคะณา

63052000732 นายภูวกฤต คลังนาค

63052000733 นางสาวศรอนงค� อAอนหวาน

63052000734 นางสาวณัฐติยาภรณ� แก�วอินทร�

63052000735 นายจักรภพ นันทไสย�

63052000736 นายบวรชัย เอี่ยมพริ้ง

63052000737 นางสาวณัฐพร เกตุแก�ว

63052000738 นางสาวขวัญชนก เพชรทองด�วง

63052000739 นางสาวสุภาวดี วAานมAวง

63052000740 นางสาวอาภัสรา จันทร�ดา

63052000741 นางสาวจันทร�ทนี เล�าศิลปSไพศาล

63052000742 นายณัฐ ภัทร ไทร ย�อย

63052000743 นางสาวอรนันธดี จําปาทอง

63052000744 นายธนสร ปรางเปรมปรี

63052000745 นางสาวณิชาภัทร สอนปHน

63052000746 นายนครินทร� มีเดชาประเสริฐ

63052000747 นางสาวปรัชญาพิมพ� สมบัติธนสาร

63052000748 นายอภิสิทธ์ิ กําชุน

63052000749 นางสาวศศิวรรณ โชติกมลพิศุทธ์ิ

63052000750 นางอวัศยา ทองประเสริฐ
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63052000751 นางธันยนันท� ทรัพย�ใหญA

63052000752 นางสาวปรุงฉัตร สุวรรณ�

63052000753 นางสาวพลอยไพลิน จันทรวิจิตร

63052000754 นายกิตติพัฒน� พุฒอินทร�

63052000755 นายจิรเดช เจริญสุข

63052000756 นายนฤดล สุขเกษม

63052000757 นางสาวธัญลักษณ� สุขอAอน

63052000758 นางสาวจีรวรรณ ขวัญแก�ว

63052000759 นายธีรพล สอนมาลี

63052000760 นางสาวธันยา อ�อมแก�ว

63052000761 นายพีรยุทธ พันธ�บัว

63052000762 นายธวัชชัย ชูปถัมภ�

63052000763 นางสาวสุภาวดี จุลคล้ํา

63052000764 นางสาวสุภัตรา จันทร�ภูมิ

63052000765 นายฤทธิพร โกละกะ

63052000766 นายชลณรงค� รุAงจํารัส

63052000767 นางสาวลักษมี บุญฤกษ�

63052000768 นางสาวรุAงนภา กลางณรงค�

63052000769 นายภูวดล ขุนทอง

63052000770 นางสาวจันทา จันทร�ชาวใต�

63052000771 นางสาววิภาวี วงศร

63052000772 นายภัทรพล ง้ิวงาม

63052000773 นางสาวอารีย� เกิดปDอม

63052000774 นางสาวบุญยานุช งAวนกิมเส็ง

63052000775 นางสาวชุลีพร เฉลิมไทย

63052000776 นางสาวอรอินทุ� อยูAทน

63052000777 นางสาวกมลชนก สุวรรณาราม

63052000778 นางสาวนฤพร ท�วมคราม

63052000779 นางสาวแววตา เชาว รักษ� 

63052000780 นางสาววิวรรณธนี แซAคู
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63052000781 นางสาวรัญชิดา จันทร�พรม

63052000782 นายวิภาวัส กลAอมเกลี้ยง

63052000783 นางสาวเสาวนีย� จันทร�สุข

63052000784 นางสาวเครือวัลย� สอยเหลือง

63052000785 นางสาวยุภาพร เลาะไธสง

63052000786 วAาที่ ร.ต.หญิงพรพิมล รAมโพธ์ิชี

63052000787 นายณรงค�ฤทธ์ิ ลี่แตง

63052000788 นายปHถวี สังวร

63052000789 นางสาวพรชนก พาแก�ว

63052000790 นายจิรพงษ� ชะนะรมย�

63052000791 นายนราธิป ชุลีพันธุมาศ

63052000792 นายประกิต คําม่ัน

63052000793 นางสาวเจนจิรา เทพณรงค�

63052000794 นางสาวกมลชนก กาศเมฆ

63052000795 นายณัฐพล ไพมณี

63052000796 นายธนกร ชุAมชมชัย

63052000797 นายหันสา ตันพานิช

63052000798 นางสาวกรชนก ผินกลับ

63052000799 นายจิรายุ นามแก�ว

63052000800 นางสาวสาวิตรี มAวงศิริ

63052000801 นายธนากร เกตุคํา

63052000802 นางสาวอัญชลี ศรีสวัสด์ิ

63052000803 นายธนกร สายมาอินทร�

63052000804 นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนอารมย�

63052000805 นางสาวนิชาภา ร�อยแก�ว

63052000806 นายประสงค� หาญณรงค�

63052000807 นางสาวเพ็ญนภา รอดดารา

63052000808 นางสาวกมลรัตน� ศุกร�เกตุ

63052000809 นายเอกวิทย� ทรัพย�ใหญA

63052000810 นายธนัท สีคุณ
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63052000811 นางสาวรสสุคนธ� คําเครือ

63052000812 นางสาวกรกนก ตาตะนุต

63052000813 นางสาวชาลิสา เพ่ิมวัฒนา

63052000814 นางสาวอรปรียา ประสงค�

63052000815 นางสาวศศิประภา โกณฑา

63052000816 นางสาวอาราดี อังสนาวศิน

63052000817 นายศุภณัฐ ศรีวงษา

63052000818 นางสาวสิริมา คํานาน

63052000819 นางสาวก่ิงดาว ใจม่ัน

63052000820 นายปฎิพล โกลาหะฬะ

63052000821 นางสาวพุริตา พ่ึงแตง

63052000822 นางสาวนาฏยา นวยกระโทก

63052000823 นางสาวปHทมา ลลิตวจีวงศ�

63052000824 นางสาวนิตยา สมรส

63052000825 นางสาวลัดดาวัลย� โนรี

63052000826 นางสาวสุธารัตน� ภักดีบุรุษ

63052000827 นางสาวสุพรรณี อ�นเกตุ

63052000828 นางสาวนันทนา วิสุทธิวินิกานนท�

63052000829 นางสาวกรวิการ� แดงโชติ

63052000830 นางสาวภัทราพร จริยะปHญญา

63052000831 นางสาวมินตรา พ่ึงกุล

63052000832 นางสาวณิชนันท� หอมอุดม

63052000833 นางสาวฮาบีบะห� ลาเต3ะ

63052000834 นายวิเชียร กลิ่นโพธ์ิกลับ

63052000835 นายเสมอเทพ แจAมยวง

63052000836 นางสาวนฤมล ช�างสาร

63052000837 นางสาวสุภาภรณ� พรหมสี่หน�า

63052000838 นางสาวณัฐชา ศรีประสิทธ์ิ

63052000839 นางสาวประภาทิพย� ทองแสง

63052000840 นายกฤติพงศ� พนมชัย
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63052000841 นางสาวศิริพร สุดสงวน

63052000842 นางสาววิลัยวรรณ อรรถประจง

63052000843 นางสาวนิภาวัลย� ทับทิมอAอน

63052000844 นางสาวกัญญาภัค ชํานาญนาวา

63052000845 นายธนกร ใจสุขเลิศ

63052000846 นายสันติ รู�จิตร

63052000847 นางสาวมโนราห� จอกถม

63052000848 นางสาวสุธินี กิจพล

63052000849 นางสาวสุพิชญา ศรีสุวรรณ

63052000850 นางสาวดวงดารา เกิดทอง

63052000851 นายภากร ไตรผักแวAน

63052000852 นางสาวจิราวรรณ จิตรอารีกิตติ

63052000853 นายอุดมทรัพย� พวงมณี

63052000854 นางสาวอริษา สายบุญจันทร�

63052000855 นายอติวิชญ� สุเชาว�อินทร�

63052000856 นางสาวกัญญา พรอภินันท�ชัย

63052000857 นางนิรชา ครองทรัพย�

63052000858 นางสาวจีรพร สายสกล

63052000859 นางสาวอรวิไล จันสีชา

63052000860 นางสาวสุทิศา ยังดี

63052000861 นางสาววนิดา ทับสกุล

63052000862 นางสาวจุฑามาศ คงสุวรรณ

63052000863 นางสาวนิภาวรรณ สอนใจ

63052000864 นางสาวอรรถวรรณ ศรปHญญา

63052000865 นางสาวสิราวรรณ ดอกนาค

63052000866 นางสาวสุรินทร�ทิพย� ทับทิมแดง

63052000867 นายสุนันท� หม่ันหา

63052000868 นางสาวอุบลรักษ� แซAหวม

63052000869 นายปHทมากร ทับทิมทอง

63052000870 นางสาวสวภาร� บุญสุวรรณ�
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63052000871 นางสาวธิติฎา บุญเสนันท�

63052000872 นายวีระชัย พงษ�อิ่ม

63052000873 นางสาววิจิตรา ดํารงพันธุ�

63052000874 นางสาวจิรวดี ผAองใส

63052000875 นางสาวกรรณิการ� ตันวาตะ

63052000876 นางสาวพรพิมล คุณนุช

63052000877 นางสาวพิชญา บรรเจิดจรัสเลิศ

63052000878 นายธนากร ตันตระกูล

63052000879 นายดนตรี พลเภรี

63052000880 นางนรินรัตน� แย�มชื่น

63052000881 นางสาวณัฏฐนิช กลมมิตร�

63052000882 นายธนู ชัยหัน

63052000883 นางสาวเบญจพร ศุภเกษ

63052000884 นายอิสรา คฤหบดี

63052000885 นางสาวพรทิพย� เชื้อบุญ

63052000886 นางสาววนิดา อยูAอุย

63052000887 นางสาวกาญจนา รอดภัย

63052000888 นางสาวภาสินี วันทอง

63052000889 นางสาววราภรณ� ปรีชากุล

63052000890 นางสาวดาริกา ศรีสมบูรณ�

63052000891 นางสาวดาหวัน จิตนรงค�

63052000892 นายธวัชชัย อยูAสะบาย

63052000893 นางสาวชโลธร เกิดช�าง

63052000894 นางสาวกมลชนก อยูAโต

63052000895 นางสาวกรพินธุ� แตงตุAน

63052000896 นางสาวสุชาดา อบรม

63052000897 นางสาวอมรา ศรีบูรณากาญจน�

63052000898 นางสาวศิรินภา จันทร�สาย

63052000899 นายจีรายุทธ ผานนาค

63052000900 นายพชร สงัดเงาะ
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63052000901 นายภัทรภณ กลิ่นชะนะ

63052000902 นายศุภณัฐ โพธิสุนทร

63052000903 นายพิทักษ� แกAนแก�ว

63052000904 นายมนุเชษฐ� นฤดีศรีอุทัย

63052000905 นางสาวกรกช เกสณียบุตร

63052000906 นางสาวรพีพร พัฒราช

63052000907 นางสาวพิชชานันท� พิชยประภาสิทธ์ิ

63052000908 นางสาวสุรภา อAอนจันทร�

63052000909 นางสาวจันทร�นภา รุAงนุช

63052000910 นายชัชวาลย� โยชะนัง

63052000911 นางสาวปรียานุช กลัดนุAม

63052000912 นางสาววนิสสา ทองศรี

63052000913 นายชยังกูร รอดเกิด

63052000914 นางสาวนรีกานต� จับจุ

63052000915 นางสาวรัตติกาล พุAมไสว

63052000916 นางสาวกุลณัฐ นิลดํา

63052000917 นายสวAางพงษ� เดชธิฆัมพร

63052000918 นางสาวณิรชา สาวสุวรรรณ

63052000919 นางสาวสุวรรณา จันทหอม

63052000920 นางสาวปริชาติ อัมฤทธ์ิ

63052000921 นางภัณฑิรา ดอกไม�

63052000922 นายภาคภูมิ บัวทอง

63052000923 นายบวร มาระสูตร�

63052000924 นายสุริยา ทองอยูA

63052000925 นางศรัณยา สุภาพพูล

63052000926 นางสาวพีทชานันท� แถมมี

63052000927 นางสาวอารียา คุ�มโรย

63052000928 นางสาวอาทิตยา แผ�วชนะ

63052000929 นายป>ติวัฒน� แสงสวAาง

63052000930 นางสาวทัศนีย� ชมภูม่ิง
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63052000931 นางสาวนลินี นาคโสม

63052000932 นางสาวจรินทร�พร สินศิริ

63052000933 นายอลงกรณ� นาคแก�ว

63052000934 นางสาวญาณิศา ลําพูน

63052000935 นางสาวชาลิสา หลิวประเสริฐ

63052000936 นายสรวิชญ� สมพร

63052000937 นางสาวนุชจรีย� คงค�าน

63052000938 นายปฏิภาณ วิวัฒน�รุAงเรืองดี

63052000939 นางสาวณัชนันท� แจAมแจ�ง

63052000940 นายอัชฌา โพกาวิล

63052000941 นายธีราพร ศักด์ิสมบูรณ�

63052000942 นายก�องเกียรติ กาอAวน

63052000943 นายธนพงศ� ศรีสละ

63052000944 นางสาวฐิติภา ช�างเพชร

63052000945 นางสาวสุทาทิพย� ศรีอยูA

63052000946 นางสาวเกษรา จงบรรจบ

63052000947 นางสาวสุชาดา บาเปIย

63052000948 นางสาวสุกัญญา ศรีเมือง

63052000949 นายณัฐธัญ ลิ้มสมัย

63052000950 นางสาวสิริจันทร� วันทะวงค�

63052000951 นางสาวอภิญญา ธาตุทวี

63052000952 นายทวีป ทานุเมาะ

63052000953 นายอนันตชัย นวลศรี

63052000954 นางสาวพาตีเม3าะ เจะมามะ

63052000955 นางสาวสุดารัตน� บุญใหญA

63052000956 นายศักด์ิดา ชูเนื่อง

63052000957 นางสาวปนัดดา เรAงรัด

63052000958 นายจตุรวิทย� ลบแย�ม

63052000959 นายจรรณธร วงศ�เณร

63052000960 นางสาวเบญญาพร จุ�ยเจริญ
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63052000961 นายเดชณรงค� มารื่น

63052000962 นายจักรพงศ� เทียนทอง

63052000963 นายสุจินดา แก�วหอม

63052000964 นายมนตรี เทียมเจริญ

63052000965 นางสาวณัฐธิดา บุญมาก

63052000966 นางสาวทัศณีย� พันธุ�รัตน�

63052000967 นางสาวอลิสา แก�ววิชิต

63052000968 นายบัณฑิต รุAงเจริญ

63052000969 นายเฉลิมชัย พ่ึงแย�ม

63052000970 นางสาวเมธาวี ชูพินิจสกุลวงค�

63052000971 นางสาวฐาปนันท� จันทร�สาย

63052000972 นางสาวสุทธิพร ทนันชัย

63052000973 นายอัศวรักษ� สาโหมด

63052000974 นางสาวนันท�นภัส คงชาตรี

63052000975 นางสาวโศรยา ปHญญาอิสระ

63052000976 นางสาวชนัญชิดา สุขศรีสวัสด์ิ

63052000977 นางสาวจารุพรรณ งามประเสริฐ

63052000978 นายสวAางอําไพร บุญชูย่ิง

63052000979 นายสิริพงษ� พูลสวัสด์ิ

63052000980 นางสาวศิริรัตน� บุญปลูก

63052000981 นางสาวป>ยนุช ศรีสวย

63052000982 นางสาวชลดา มาลัย

63052000983 นางสาวมนัสชนก ตุ�ยใหมA

63052000984 นายเอกสิทธ์ิ หลวงอี่

63052000985 นายนพดล บุญชAวย

63052000986 นางสาวสริญญา สAวนน�อย

63052000987 นายก�องเกียรติ พ่ึงพระ

63052000988 นายสิรวิชญ� บุญขวัญ

63052000989 นางสาวอธิศรี น�อยผล

63052000990 นางสาวสายธาร บัวเบา
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63052000991 นางสาวรุAงรัตน� รีเรียบ

63052000992 นายคมสัน มังกร

63052000993 นางสาวดวงพร ทองเกลี้ยง

63052000994 นายอานนท� ศรีสวัสด์ิ

63052000995 นายอัศวชัย ทองผาศุภัค

63052000996 นางสาวสุทธิวรรณ หม่ืนบวร

63052000997 นางสาวนันทิยา พูลน�อย

63052000998 นางสาวอารีรัตน� เลขวัฒนะโรจน�

63052000999 นางสาวศิริเพ็ญ ทับทิม

63052001000 นายนฤชา ดอกขจร

63052001001 วAาที่ร�อยตรี หญิง ปริญญาภรณ� พุทธรักษา 

63052001002 นายพีรพนธ� โตเต็ม

63052001003 นางสาวชนิกานต� ชมกลิ่น

63052001004 นายภูริพัฒน� สุภาพันธ�วรกุล

63052001005 นางสาวปนัดดา ป>ดงาม

63052001006 นางสาวอาทิตยา พลสัมฤทธ์ิ

63052001007 นางสาวเขมิกา วงศ�ธนานุวัฒน�

63052001008 นางสาวณัฐริกา ครคง

63052001009 นางสาวศิริพร แตงอAอน

63052001010 นายวัฒนา เจริญย่ิง

63052001011 นางสาวศิรินรัตน� นาคอAอน

63052001012 นายวิศรุต มีอยูA

63052001013 นางสาวนรินทร มากสุดใจ

63052001014 นางสาวเบญจวรรณ จักษุวงค�

63052001015 นางสาวมุกดา ฐิตะสิริรัชต

63052001016 นายยุทธพงษ� เพ่ิมพงษ�พิพัฒน�

63052001017 นางสาวเสาวลักษณ� แสงใหญA

63052001018 นางสาวเบญจวรรณ คงศรี

63052001019 นายสุวิชชา รังสินารา

63052001020 นายภาณุกร สะอาดนัก
หน�า 34 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052001021 นายอนันต�รักษ� ศรีอนันต�

63052001022 นางสาวกิติยาภรณ� เสือทอง

63052001023 นางสาวโสลัดดา ตันกิตติกุล

63052001024 นายอมรเทพ วิทยายงศ�

63052001025 นายพีรวิชญ� จุลพันธ�

63052001026 นายภานุวัฒน� ภาคภูมิ

63052001027 นางสาวนภัสวรรณ ประเสริฐศิริกูล

63052001028 นางสาวบานเย็น แชAมช�อย

63052001029 นางสาวเครือวัลย� สอิ้งทอง

63052001030 นางสาวหนึ่งฤทัย หนูสวAาง

63052001031 นายสิทธิพงศ� โพบุญเรือง

63052001032 นายณัฐพงศ� ทัดแก�ว

63052001033 นางสาววรพรรณ พจน�มนป>ติ

63052001034 นายธวัชชัย ล�อแก�วมณี

63052001035 นางสาวอรัญญา ชุมภูวร

63052001036 นายกําพล อวชัย

63052001037 นายจตุพล ปุญญรัตนศรีขจร

63052001038 นางสาวธิวาพร ไชยสงคราม

63052001039 นางสาววาธิณี บุญยงค�

63052001040 นายธณากรณ� เหมือนหนู

63052001041 นางสาวกรวรา สิริไพโรจน�

63052001042 นางสาวฐิติยา เอAงฉ�วน

63052001043 นางสาวนีรนุช จันทพันธ�

63052001044 นางสาวจรินทร�ดา รวมญาติ

63052001045 นางสาวทิพาวรรณ มAวงงาม

63052001046 นายภานุวัตร อารีย�พันธุ�

63052001047 นางสาวภัคจีรา ทรัพย�สงวน

63052001048 นางสาวโชติกา จิตเที่ยง

63052001049 นายนพนัย สุขเมือง

63052001050 นางสาววลัยพร วรรณธนารักษ�
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63052001051 นายประเสริฐพร อAอนภูA

63052001052 นางสาวปาจรีย� พลสถาพร

63052001053 นายเกริกชัย ธัญญากรณ�

63052001054 นางกชกร สาโหมด

63052001055 นางสาวสุธา แก�วสะอาด

63052001056 นางสาวภัสราภรณ� เกียรติพิบูลกุล

63052001057 นางศิริวรรณ สุขชนะ

63052001058 นายพิเชฐ แสงจันทร�

63052001059 นางสาวสุภาพร อินทร�ขํา

63052001060 วAาที่ร.ต.หญิงกัญญาณัฐ คุปต�รัตน�สิริ

63052001061 นางสาวภัทรานิษฐ� แก�วตุAน

63052001062 นางสาวสุพัชราภรณ� ภักดี

63052001063 นางสาวเบญจวรรณ ทับทิม

63052001064 นายวัชรพงษ� ประจวบวัน

63052001065 นายวัลลภ เทียนดํา

63052001066 นางสาวศิรัชน�ชญา หนAอพันธ�

63052001067 นายดิศรณ� นาคสมพันธ�

63052001068 นางสาวรํามณี ธาตุทอง

63052001069 นางสาวธัญญลักษณ� แย�มคร�าม

63052001070 นายสิฐิเศรษฐ� พิมพามา

63052001071 นางวันวิสา อินทร�แจ�ง

63052001072 นางสาวสุพัตรา แตAงศรี

63052001073 นายนันทกร สิงห�อินทร�

63052001074 นางสาวสุธีดารัตน� ขุนศรีจตุรงค�

63052001075 นายศรัณยู ถ่ินแฝง

63052001076 นายวีรภัทร� คําก�อนแก�ว

63052001077 นางสาวจารุวรรณ บุญประเสริฐ

63052001078 นายเจษฎา ลมมา

63052001079 นางสาวประภาภรณ� มังกะโรทัย

63052001080 นายกัมปนาท ปุRนอภิรัตน�
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63052001081 นางสาวนิสา วุฒิชัยวัฒน�

63052001082 นางสาวนาตยา ต้ังพันธ�

63052001083 นางแพรวพิมล โสภา

63052001084 นายธีระยุทธ ทัพใหญA

63052001085 นางพรนภัส พูลทั่วญาติ

63052001086 นางสาวเพ็ญนภา อัคนานท�

63052001087 นายศาตรา ธนกาญจนพงศ�

63052001088 นางสาวศิริลักษณ� กันมา

63052001089 นางสาวอริสา แท�วเครือ

63052001090 นางสาววรรณ�วิภา สวAางศรี

63052001091 วAาที่ร�อยตรีหญิงอรอุมา สวนแก�ว

63052001092 นางสาวณัฐธิดา โสทะรักษ�

63052001093 นางสาวป>ยะพร วรภัทรกุล

63052001094 นางสาวกนกวรรณ อรุณรัตน�

63052001095 นายธัญวัฒน� แสงอรุณ

63052001096 นายเบญจพล ดิสโร

63052001097 นายณัฐวัฒน� สุนทรมณี

63052001098 นางสาวดุจฤดี พุAมพุก

63052001099 นายพีรพัฒน� ใจนิล

63052001100 นายทศสุพล เทียนทอง

63052001101 นางสาวพรพนิดา อื้อกิตติ

63052001102 นายภานุวัฒน� ตาคํา

63052001103 นางสาวทัศวรรณ โตแทน

63052001104 นางสาวจันทนา พAวงจีน

63052001105 นางสาวปุณยาพร พัฒแสง

63052001106 นายวัชรพงศ� ภูมิรินทร�

63052001107 นายมนตรี สุดประเทศ

63052001108 นางสาวยุวันวดี นิมิตรผล

63052001109 นายพีระวุฒิ ดีเอง

63052001110 นางสาววรรณวรี ท�วมเพ็ชร
หน�า 37 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052001111 นายสหพล หวAานพืช

63052001112 นายวีรยุทธ ทองสลัด

63052001113 นางสาวอินทิรา ละอองเทพ

63052001114 นางสาวสุฑารัตน� กลAอมอําภา

63052001115 นางสาวอาสาฬห� ตันเจริญ

63052001116 นายศุภชัย อุAนศิริ

63052001117 นางสาวอําพร สังปริเม็ญ

63052001118 นางสาวรัตนาภรณ� พูลเพ่ิม

63052001119 นางสาวอารียา แก�วกอง

63052001120 นายกิตติพงษ� พวงเหนียว

63052001121 นายวิษณุ ม�าอุตสAาห�

63052001122 นางสาวอภิชญา บุษบา

63052001123 นางสาวราตรี เนียมจิตต�

63052001124 นายธนวัฒน� เจริญภักดี

63052001125 นางสาวเบญจพร จันทร�หอม

63052001126 นายธิษณ�เมธัส เสนาธรรม

63052001127 นายพีรภัทร เบญจกูล

63052001128 นายอาทิตย� ย่ีสุAนศรี

63052001129 นายณัฐพล จิตรตระกูล

63052001130 นายธันวา โตจ่ัน

63052001131 นายสราวุฒิ สุขเกษม

63052001132 นางสาวศุทธินี จันทร�เพ็ง

63052001133 นางอัจสุดา รักนุAน

63052001134 นายสมภพ บุตรน้ําเพชร

63052001135 นางสาวสมฤดี สระแก�ว

63052001136 นายชัยวัฒน� มีแก�ว

63052001137 นายปราโมทย� หนูสิงห�

63052001138 นางสาวจริยา ชั่งเย็น

63052001139 นางสาวอนัญพร มีต�องปHน

63052001140 นางสาวชนากานต� ทิพย�บรรพต
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63052001141 นายนนทวัฒน� แซAมง

63052001142 นางสาวนฤมล พูลสวัสด์ิ

63052001143 นางสาวศุภวรรณ แจAมกระจAาง

63052001144 นางสาววริศรา เกษรสังข�

63052001145 นางสาวมนต�นภา บัวเจริญ

63052001146 นายณัฐวุฒิ คงเจริญ

63052001147 นายธนดล ศิลาโรจน�

63052001148 นางสาวกนกพร ทองสร�อย

63052001149 นายณัฐพงษ� เบญมาตย�

63052001150 นางสาวรุAงธิดา อินฉิม

63052001151 นายภาณุพงษ� ภูAระหงษ�

63052001152 นางสาวณิชกานต� หัวเพ็ชร�

63052001153 นางสาวป>ยะนุช พาหาวงษ�

63052001154 นางสาวแสงสุนีย� ศรีสวัสด์ิ

63052001155 นางสาวปทิตตา บุญยืน

63052001156 นางสาวสุภาพร ช�างศรี

63052001157 นางสาวมยุรี สุทธิประภา

63052001158 นายพิทักษ� วิสุทธิวินิกานนท�

63052001159 นางสาวมัณฑนา ดีพิจารณ�

63052001160 นางสาวสุทธิมาน อินทรสุวรรณ

63052001161 นายศราวุธ ใจหลัก

63052001162 นายป>ยะ เดชอุดม

63052001163 นายพงศกร พลศรี

63052001164 นางสาวโสธรา อาจณรงค�

63052001165 นายศักด์ิสิทธ์ิ คุ�มสะอาด

63052001166 วAาที่ ร.ต.อนุชิต ทับทิม

63052001167 นางสาวนาฏอนงค� ศรีกฤษณรักษ�

63052001168 นายชวนานนท� เเดงอรุณ

63052001169 นางสาวปนัดดารัตน� ประจันทร�

63052001170 นางสาวธัญวรัตม� ชูชะวัต
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63052001171 นางวรรณา ย้ิมสมบูรณ�

63052001172 นางสาวธนัชพร ขุนทอง

63052001173 นางสาวอุษา ฉัตรชัยชาญ

63052001174 นางสาวกรรณิกา พิมพ�ไทย

63052001175 นายดิลกธรรม มAวงเส็ง

63052001176 นายฐาปกรณ� ราคา

63052001177 นางสาวแก�วตา เมฆสมศรี

63052001178 นางสาวนันธนัช สีนวล

63052001179 นายภาณุ ก�านทอง

63052001180 นายอธิวัฒน� สายศิลปI

63052001181 นางสาวชลธิชา นพรัตน�

63052001182 นางสาวสุพรรณี ภูผา

63052001183 นางสาวสุภาพ ไทยใหมA

63052001184 นายสิทธิศักด์ิ สุขสมบูรณ�

63052001185 นางสาวอังคณา ฟHกเขียว

63052001186 นางสาวปรางค�ทิพย� แสนสนุก

63052001187 วAาที่ ร.ต.ทนงชัย อินทวงศ�

63052001188 นายวิศรุต คงอยูA

63052001189 นางสาวจิราพร จริงพิมาย

63052001190 นางสาวมัลลิกา นฤมิตร

63052001191 นางสาวอรอุมา เอี่ยมละออง

63052001192 นางสาวกรนิกา อาจเครือ

63052001193 นางสาวชนัญชิดา ชAอดอกไม�

63052001194 นางสาวฐิติภรณ� นุชสองพ่ีน�อง

63052001195 นายป>ยบุตร ศรีสวัสด์ิ

63052001196 นางสาวชนิษฐา แดงสุข

63052001197 นางสาวรัชตวรรณ ศรีสวัสด์ิ

63052001198 นางสาวสุทธิวรรณ สุวรรณดิษ

63052001199 นางสาวกันตพร ทองยอดเกรื่อง

63052001200 นางสาวปภานีย� คําพันทา
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63052001201 นายณัชพนต� นามถาวร

63052001202 นางสาวชาลินี แตAงสงAา

63052001203 นางสาวจิราภรณ� ทรัพย�หม่ืนแสน

63052001204 นางสาวสุภาวดี บุญตนาชัย

63052001205 นายสิทธิวรรณ บุญศิริ

63052001206 นางสาวโสรยา ชัชวาลย�

63052001207 นายชีวิน โชติวัฒน�สกุล

63052001208 นายธนพงษ� ขุนศรี

63052001209 นางสาวมธุรส สุคันธภักดี

63052001210 นายณัฐพล โพธิสุนทร

63052001211 นางสาวรุ�งลาวัลย� คงบุรี

63052001212 นางสาวชีวรัตน� ขุนทอง

63052001213 นางสาวสุภาพร โสภา

63052001214 นางสาวสิริมา มิตรดี

63052001215 นายพรชัย ทรัพย�อินทร�

63052001216 นายยุทธนา เถ่ือนพงษ�

63052001217 นายวิวัฒน� เย็นนะสา

63052001218 นางสาวเสาวลักษณ� ชูเชิด

63052001219 นายศุภวัฒน� พุกพัน

63052001220 นางสาวศรัญญา รอดภัย

63052001221 นางสาวสุภาภรณ� เพ่ิมพูล

63052001222 นางสาวนิตยา กลิ่นกรุAน

63052001223 นางสาวปริยาภรณ� ก่ิงทัพหลวง

63052001224 นางสาววรรณวิภา  ็เกิดสมจิตต�

63052001225 นายมณฑล พลพิทักษ�

63052001226 นางสาวประภาพรรณ� เอี่ยมละออ

63052001227 นางสาวสุรีนา สุขพร�อม

63052001228 นายศมาพล ชูตระกูล

63052001229 นายวัชรินทร� ทิพย�บุญทอง

63052001230 นายภูริวัจน� รักขาว
หน�า 41 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052001231 นางสาวกรรณิการ� สุพรรณธนา

63052001232 นายธนพิทักษ� จักรเคลื่อน

63052001233 นายธีระ คุ�มครอง

63052001234 นายอลงกรณ� จันทร�พันธ�

63052001235 นางสาวฉันท�ขจร จําปาทอง

63052001236 นางสาวอนงค�นาถ หอมเมือง

63052001237 นางสาววรัญญา บัวเกตุ

63052001238 นายภาวิน เอมโอษฐ�

63052001239 นางสาวชนัญชิดา ใจดี

63052001240 นางสาววันเพ็ญ ไชยสุวรรณ

63052001241 นางสาววีรอร คงเพ่ิม

63052001242 นายจตุรงค� ย้ิมน�อย

63052001243 นางสาวจันทร�จิรา มณีจักร

63052001244 นางสาวมลฤดี โผพAวงพันธ�

63052001245 นางสาวลัดดาวัลย� ไผAสะอาด

63052001246 นางสาวอัจฉรา บุษบา

63052001247 นายบูรณพงษ� จันทร�เกษม

63052001248 นายเอกพันธ� เซ่ียงหว็อง

63052001249 นายจิระพงค� กลิ่นเย็น

63052001250 นางสาววิลาวรรณ จันทร�วงศ�

63052001251 นายกิตติศักด์ิ อินทร�ดิบ

63052001252 นางสาวทัศนีย� ทองนาค

63052001253 นางสาวภารดี มีใหมA

63052001254 นายรัฐพล มากสอน

63052001255 นางสาวขนิษฐา เดชบุญ

63052001256 นายจิรวัฒน� ชAอชิด

63052001257 นางสาวป>ยะฉัตร ทองปุก

63052001258 นายจอมพล แม�นเดช

63052001259 นางสาวเพียงพิม บัวครื้น

63052001260 นางวลีภัสสรณ� แก�วสถิตย�
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63052001261 นายนพดล ปามะ

63052001262 นายอนาวิล วงษ�สุวรรณ

63052001263 นางสาวมธุรดา พุAมไสว

63052001264 นายวิรัตน� แสงแก�ว

63052001265 นายสิทธานุวัฒน� พุทธผล

63052001266 นางสาวนันธิกานต� จินะ

63052001267 นายภูวดล ชื่นจิต

63052001268 นางสาวอลิษา วงศ�ศรีแก�ว

63052001269 นายพัชรพล เจริญสุข

63052001270 นายสุนันทวัฒน� สงเคราะห�

63052001271 นายพิษณุ บุญอยูA

63052001272 นายธนกฤต ณัฐธนศักด�

63052001273 นางสาวอารีรัตน� วาสนา

63052001274 นายปรินทร� เกิดศิริ

63052001275 นางสาวศุภมาส ขวัญเมือง

63052001276 นางสาวเกศรา มณีวิหค

63052001277 นายบรรพต ศรีจิตต�

63052001278 นายฤทธิชัย คํานวน

63052001279 นางสาวนิสาลักษณ� ชัยมงคล

63052001280 นางสาวเกศรินทร� แสนสุข

63052001281 นางสาวธิติกาญจน� พูสมจิตต�

63052001282 นางสาวสุรีรัตน� บุตรเล็ก

63052001283 นางสาวอริญชญา อิ่มจิตร

63052001284 นางสาวสุขลัดดา งามย่ิง

63052001285 นางสาวกัญญาภัค สุขเกษม

63052001286 นายพีรศิษฏ� สายน้ําเขียว

63052001287 นางสาวอวัศยา พันธ�ตา

63052001288 นางสาวศิริรัตน� บุตรน้ําเพชร

63052001289 นางสาวปรียา ใชAทอง

63052001290 นางสาววรรษมน สีสด
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63052001291 นางสาวปารวี ปรองดอง

63052001292 นายชัยณรงค� ตนะพันธุ�

63052001293 นางสาวสุจิตตา นAวมอนงค�

63052001294 นางสาวปรารถนา มีสวัสด์ิ

63052001295 นายพิทักษ� เปลAงไปลA

63052001296 นางสาวเพชราภรณ� เพชรทอง

63052001297 นายวิธาน แสงน�อย

63052001298 นางสาวชลดา ครเพ็ง

63052001299 นางสาววนิดา ศรีภุมมา

63052001300 นางสาววนิดา ทับทิม

63052001301 นางสาวนิภาพรรณ จันทร�พุAม

63052001302 นางสาวรุAงนภา นุAมชูผล

63052001303 นางสาวเกศรินทร� ทองนาค

63052001304 นางสาวตวงทิพย� แผนงาม

63052001305 นายเกรียงไกร กลิ่นหอม

63052001306 นางสาวพรวิภา คุ�ยหลํา

63052001307 นางสาวสุทธิดา เจียมบรรจง

63052001308 นายวิทยา ใจกว�าง

63052001309 นางสาวภัทติมา ทิมคล�าย

63052001310 นางสาวเขมิกา รัศมี

63052001311 นางสาวยุวพร เชื้อมอญ

63052001312 นางสาวกานต�ชนา ชะนะดี

63052001313 นายศุภชัย รังสิริ

63052001314 นายเทพณรงค� เบญจกูล

63052001315 นายปานเทพ กล่ําสวัสด์ิ

63052001316 นางสาววนัชพร ชื่นภิรมย�

63052001317 นายชานนท� เงาะแก�ว

63052001318 นางสาวกัณณิกา เต็มประสงค�

63052001319 นางสาวสุพัตรา ทรงเจริญ

63052001320 นางสาวสมฤทัย อุตตเสนต�
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63052001321 นางสาวปาลิตา ตันติโรจน�รัตน�

63052001322 นางสาวโยศิตา สุขเพ็ง

63052001323 นายธนพล เทียนเครือ

63052001324 นายสมภพ โพธ์ิทักษิณ

63052001325 นายรณชัย สีทา

63052001326 นางสาวลักขณา ทองแดง

63052001327 นางสาวอธิชา ใจดี

63052001328 นางสาววราภรณ� นาคขํา

63052001329 นายจักรพันธุ� เปIUยมทองคํา

63052001330 นางสาวธิดารัตน� ฉ่ิงดี

63052001331 นายเจตริน กองแก�ว

63052001332 นางสาวจรัญญา สมจิต

63052001333 นางสาวสุนีย� ทิมทอง

63052001334 นายไซมี เจ3ะโซะ

63052001335 นางสาวภัณฑิ รา กมศิลปS

63052001336 นายไพรัช ใจหนักดี

63052001337 นางสาวอําไพวรรณ พูนเกต

63052001338 นางสาวสิริพร เปลี่ยน วงค�

63052001339 นางสาวจิรารัตน� กัณหานุ

63052001340 นายนพดล ตุดบัว

63052001341 นางสาวทิพย�รัตน� บัวหลวง

63052001342 นางสาวพัชราภรณ� อุตตเสนต�

63052001343 นางสาวธาริณี บูรณารมย�

63052001344 นายธนพล สุตภวา

63052001345 นายบรรเทาว� ขํากระแสร�

63052001346 นางสาวน้ําทิพย� พุAมพนม

63052001347 นางสาวโสรดา คุ�มรักษา

63052001348 นายอรรณพ พันธ�คุAย

63052001349 นางสาวก่ิงกาญจน� เขียวเปลื้อง

63052001350 นางสาวกนกพร บัวเกลี้ยง
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63052001351 นายศักฎิชัย หนูน�อย

63052001352 นางสาวทิพวรรณ แชAมชื่น

63052001353 นายพรหม สังข�ทอง

63052001354 นายวงศธร พุAมสีนิล

63052001355 นางสาวเกษร รอดแสง

63052001356 นางสาวอมิตา พิบูลย�

63052001357 นายกิตติศักด์ิ ถาวกุล

63052001358 นายมงคล ปานสวัสด์ิ

63052001359 นายวิชาญ ศรีนวลจันทร�

63052001360 นายราชวัตร เจิมสุวรรณ

63052001361 นางสาวสุพรรษา ระย�าชมภู

63052001362 นางสาวกัลยาณี สันตกิจ

63052001363 นายวีรศักดิTT คําชาย

63052001364 นายรัชพล สีทัพ

63052001365 นายบุญเลิศ ตุ�มนิลกาล

63052001366 นางสาวโชติกา ตรีพันธ�

63052001367 นางสาวพฤกษาชาติ โฆษิตชัยยงค�

63052001368 นางสาวฉัตรี แย�มเลี้ยง

63052001369 นายโฆษิต อAอนแก�ว

63052001370 นางสาวเพ็ญพร พิณเสนาะ

63052001371 นายสมศักด์ิ เหลAาสมบัติ

63052001372 นายกําพล คุ�มพุAม

63052001373 นางสาวกรกนก เมืองงาม

63052001374 นางสาวรัชนี มานะ

63052001375 นายกฤษณะ สามกําปHง

63052001376 นางสาวสุภาวดี จันทร�มณี

63052001377 นางสาวกุญรัตน� อดทน

63052001378 นางสาวกัญญาภัค สุAมสวัสด์ิ

63052001379 นางสาวประภาพันธ� แก�ววงค�ษา

63052001380 นางสาวลัดดา กลิ่นนิรัญ
หน�า 46 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052001381 นายศวัส มาศกสิน

63052001382 นายณัฐวุฒิ คล�ายศิริ

63052001383 นางสาวนมัสสิยา บุญธรรม

63052001384 นายนิพิฐพนธ� จ้ิมลิ้ม

63052001385 นางสาวอภิรดา จันทร�ทอง

63052001386 นางสาวศิรินทิพย� โปศิริ

63052001387 นางสาวลลิตา บุญเลิศ

63052001388 นางสาวชลธิชา ณ บางช�าง

63052001389 นางสาวดรัลพร พATมพวง

63052001390 นางสาวจุฬารัตน� สุวรรณรัตน�

63052001391 นางสาวโชติรส แดงฉํ่า

63052001392 นางสาวสุนีย� บุญราศรี

63052001393 นายณัฏฐศักด์ิ บุญชู

63052001394 นางสาวสุนิดา พัฒนกุล

63052001395 นางสาวธัญธนาภัค วัดน�อย

63052001396 นางสาวปฏิญญา หอมสุด

63052001397 นางสาวสาวิณี บุญตัน

63052001398 นางสาวสุพรรษา ชะเอม

63052001399 นายกัญจน� ภูมิถาวร

63052001400 นางสาวยลดา รุจิเรข

63052001401 นายวัชรพงศ� ทAอนทอง

63052001402 นายประสิทธ์ิ รุจิเรข

63052001403 นางสาวขนิษฐา คงถาวร

63052001404 นางสาวพวงรัก อัครพิทักษ�พงศ�

63052001405 นางสาวลีลากมล บัวสด

63052001406 นางสาวสุรัตนา ใจซ่ือ

63052001407 นางสาวลักขณา สกุลเกษมสุข

63052001408 นางสาวอิสรีย�รัช ภูกิจวรนันต�

63052001409 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสําอางค�

63052001410 นางสาวสุนิสา พิริยะศุภกิจ
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63052001411 นายกรรณวัฒน� เนียมหอม

63052001412 นายธนพล หัตเถ่ือน

63052001413 นางสาวปาวีณา เอี่ยมทรัพย�

63052001414 นางสาวภาณุภาศ สุวรรณภูมิ

63052001415 นางสาววรรธนา จารุภา

63052001416 นางสาวนันทนัช จันทร�ลาด

63052001417 นางสาวญาณวัฒนา ให�นุข

63052001418 นางสาวอารียา วัดแผAนลํา

63052001419 นางสาวศศิวิมล พวงทอง

63052001420 นางสาวพรสุดา การะเกตุ

63052001421 นายชัยวัฒน� สุภาเกตุ

63052001422 นางธนภร คชาชื่น

63052001423 นางสาวสายธาร หอมกลิ่น

63052001424 นางสาวนุภาลักษณ� จําเริญรักษา

63052001425 นางสาวศศิมา ศรีทอง

63052001426 นายกําธร เครือนาค

63052001427 นางสาวกมลพร ผาดศรี

63052001428 นายภูริพัฒน� สุภาพันธ�วรกุล

63052001429 นางสาวป>รัณญา นาเสง่ียม

63052001430 นางสาวจิตติมาภรณ� พลายแก�ว

63052001431 จ.ส.อ.ปริพัฒน� เนตรมณี

63052001432 นางสาวสุดใจ คุ�นเคย

63052001433 นางสาวศรัญญา พวงหอม

63052001434 นางสาวชุตินันท� เมฆขยาย

63052001435 นายธนทัต เงียบรอด

63052001436 นายกัณธพล สําเนียง

63052001437 นางสาวอทิตยา ป>ติชนกนันท�

63052001438 นางสาวกาญจนา เสนเคน

63052001439 นายจุรินทร� จงเจริญพรรัตน�

63052001440 นางสาวฐิตามร คําพานิช
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63052001441 นางสาวอมรรัตน� ตลุAม

63052001442 นายพงษ�พัฒน� คะเชนรัมย�

63052001443 นายวรัญXู ปุญญา

63052001444 นางสาวสุชาดา บุญกูล

63052001445 นางสาวกรรณิการ� ป>Uนศิริ

63052001446 นางสาวประภัสสร สามัคคีคารมย�

63052001447 นางสาวนันทนัช บัวการกิจ

63052001448 นางสาวศศิธร สุโพธ์ิ

63052001449 นางสาวมัลลิกา ไตรวิทยพาณิชย�

63052001450 นายวรวิทย� เพชรชมทรัพย�

63052001451 นางมาริน ทิพย�เนตร

63052001452 นางสาวเนาวรัตน� น้ําเพชร

63052001453 นางสาวมณีวรรณ พาณิชยกิจกุล

63052001454 นายเทวราช นามศรีพันธ�

63052001455 นายธีระพงษ� อึ่งสุวรรณ

63052001456 นายเอกลักษณ� ธารายศ

63052001457 นางสาวจิดาภา พันธ�วิเศษ

63052001458 นางสาววรรณศิริ กงเวียน

63052001459 นางสาวชุติกาญจน� พัฒพันธ�

63052001460 นางสาวสุพัตรา วอนเพียร

63052001461 นายณัฐวุฒิ พูลเพ่ิม

63052001462 นายธีรภัทร พลละเอียด

63052001463 นางสาวนิษา พวงมณี

63052001464 นางสาวสุดารัตน� แย�มน�อย

63052001465 นางสาวจิราภรณ� จิตจวง

63052001466 นางสาววราลักษณ� เกิดทอง

63052001467 นายวิภัท สาธิตสิริกุล

63052001468 นางสาวณัฏฐ�นรี ทองรุAง

63052001469 นางสาวจังคนิภา อุดมผล

63052001470 นายกิตติ คงเย็น
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63052001471 นางสาวธิดารัตน� เกษอาด

63052001472 นายปHญญา ด�วงปลี

63052001473 นางสาวนิศารัตน� เฉลิมธนะกิจโกศล

63052001474 นายวัชระ กาญจนะ

63052001475 นายอดิศักด์ิ ใจคน

63052001476 นายวีระวัฒน หงษ�บิน

63052001477 นางสาวรัตนาภรณ� มAวงยศ

63052001478 นางสาววิมลรัตน� ศรีทองผาภูมิ

63052001479 นางสาวกัญชญณัฏฐ� ธรรมนิมิตโชค

63052001480 นางสาวรัตชา รอดสัมฤทธ์ิ

63052001481 นางสาวสุวนันท� ศิลศร

63052001482 นางสาวจีราพร พวงทอง

63052001483 นายอดิศักด์ิ มานะทําดี

63052001484 นางสาวจิราวรรณ สามบุญรอด

63052001485 นายโกวิท บุญอยูA

63052001486 นายประหยัด อAอนละมูล

63052001487 นางสาวสุณิสา พรหมชAวย

63052001488 นางสาวป>ยะพร ขําขาว

63052001489 นางสาวกานดา พันแจAม

63052001490 นางสาวสิริกร ม่ันการ

63052001491 นางสาวอัจฉรา นฤกทานนท�

63052001492 นางสาวกิตติยาภรณ� มะโนมัย

63052001493 นางสาวแสงจันทร� คําพูล

63052001494 นางสาววรรณิษา แก�วดAานจาก

63052001495 นางปาลิตา กล�าหาญ

63052001496 นางสาวนฤนารถ จาบกัน

63052001497 นางสาวศุภนารี ประยูรหงษ�

63052001498 นายสงกรานต� ภุมดวงเมศ

63052001499 นางสาวมณีนุช มีนา

63052001500 นายวิวัฒน� แสนสีแก�ว
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63052001501 นางสาวอัจฉรา ปริปุณณะ

63052001502 นางสาวพิมพกานต� หุตะจิตต�

63052001503 นางสาวเบญจมาศ ป>Uนงาม

63052001504 นางสาวพรวิมล สุมณฑา

63052001505 นางสาวบัวเเก�ว กนกสุขสกุล

63052001506 นายพนมมาศ เต็งเจริญ

63052001507 นายพงษ�ศิริ โสดสงฆ�

63052001508 นางสาวเบ็ญจมาศ อยูAสถิตย�

63052001509 นางสาวชAอทิพย� โพธ์ิพันธ�T

63052001510 นายณัชกฤฤษฐ�T สุขสวัสดิTT

63052001511 นางสาวอังคณา สุขใจ

63052001512 นายปฎิภาณ นุAมวัฒนา

63052001513 นางสาวจิราพร มAวงแก�ว

63052001514 นางสาวนรินธร แก�วเขียว

63052001515 นางสาวสุภาภรณ� ทองอุดม

63052001516 นางสาวนภาจรี วศินโภคทรัพย�

63052001517 นางสาวฤชวี โรจนอุดมวัฒน�

63052001518 นางสาวมณีรัตน� วานิชพันธ�

63052001519 นางสาวกัญญาภัทร อัศวชิรกุล

63052001520 นางสาววีรดา แววทับเทศ

63052001521 นายพิสิฏฐ� อินทร�ฉิม

63052001522 นายเอกนรินทร� หอมนาน

63052001523 นางสาวณัฐพร อิ้งเพชร

63052001524 นางสาวอรัญญา เหมอ่ํา

63052001525 นายเจริญชัย เกตุย�อย

63052001526 นางสาวรัตนา อารีกิจ

63052001527 นายจิรพงศ� เพชรประดับ

63052001528 นางสาวบุญสิตา ธีระเมตรสมิต

63052001529 นางสาวกฤตยานี เล�าตระกูล

63052001530 นายวิศรุต สาริกบุตร
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63052001531 นายปองภพ ชุมแก�ว

63052001532 นายอนุรักษ� เอี้ยวงามดี

63052001533 นางสาวณัฏฐนันท� เชิดชู

63052001534 นางสาวจิราพร จันทร�ประณต

63052001535 นางพัสวี ณ พัทลุง

63052001536 นางสาวชมพูนุช อินทร�อAอน

63052001537 นางสาวกมลทิพย� มิเกล็ด

63052001538 นางสาวณัฐธิดา วัฒนประดิษฐ

63052001539 นางสาวศิริลักษณ� เพชรนิล

63052001540 นางสาวเนตรนภา คล�ายเจริญศรี

63052001541 นางสาวอรพรรณ บัวคล�าย

63052001542 นางสาวพิชา วังหอมเจริญ

63052001543 นางสาวจันทิมา สุขสุคนธ�

63052001544 นางสาวพัชร�ธีรัตน� ย่ีเรือง

63052001545 นายประสงค� ทองมา

63052001546 นางสาวอลิษา สวAางวงค�

63052001547 นางสาวกานดา นAวมอAอน

63052001548 นางสาวสุดารัตน� ฝุRนละออง

63052001549 นายจรัสธนวรภัทร บุริภา

63052001550 นางสาวธัญญรัตน� มีจิต

63052001551 นางสาวชุติมา สิโรดม

63052001552 นางสาวเสาวลักษณ� แรAเพชร

63052001553 นายอนุพงษ� สมพงษ�

63052001554 นายชลาพันธุ� อยูAอAอน

63052001555 นางสาวนฤมล พานเงิน

63052001556 นางสาวอรุณี ชาวนาปRา

63052001557 นายเศรษฐวุฒิ นาคขํา

63052001558 นางสาวกัลยา สุนทรวิภาค

63052001559 นางสาวณัฐชา กระทอง

63052001560 นางสาวจันทร�สวAาง ศรีกา
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63052001561 นางสาวอัจจิมา มงคลเดช

63052001562 นายปรเมษ ปานเปลี่ยน

63052001563 นางสาวจรรยา สุดรอด

63052001564 นางสาวสุนาทินี สุขอินทร�

63052001565 นายอรรตพล บุญมาละ

63052001566 นางสาวจิราพร ฉํ่าสูงเนิน

63052001567 นางสาวป>ยธิดา อาจปHกษา

63052001568 นางสาวอุทุมพร สอพิมาย

63052001569 นางสาวอติมา เงินแทAง

63052001570 นางสาวศลิษา โสวรรณ

63052001571 นางสาวจารุวรรณ จานแก�ว

63052001572 นางสาวเจนจิรา ดีดเล็ก

63052001573 นางสาววิชชุลดา น�าสุวรรณ

63052001574 นายอรัญ ริดโต

63052001575 นายอภิรัตน� ทรดี

63052001576 นางสาวประภัสสร แซAต๊ัน

63052001577 นางสาวอรณริณณ� ชูเลิศ

63052001578 นางสาวเพ็ญทิพย� ทั่งทอง

63052001579 นายณฏฐกร ศรีสุวรรณ

63052001580 สิบตํารวจโทวสุพล ปวงชับ

63052001581 นางสาวสุพรรณี ทองจีน

63052001582 นางสาวณัฐวดี สวัสดี

63052001583 นางสาวณัฐกาญจน� ประยูรไทย

63052001584 นางสาววรรณทกาญจน� ชาติพหล

63052001585 นางสาวภคพร พAวงสวัสด์ิ

63052001586 นายธนากร น�อยเนตร

63052001587 นางสาวชนิสรา ปIUแก�ว

63052001588 นางสาวรวีกร เสือสาน

63052001589 วAาที่ร�อยตรีพรพล สิงห�โตทอง

63052001590 นางสาวสุมาลี พราหมณ�วงศ�
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63052001591 นายพันเนตร เพชรแซง

63052001592 นายเฉลิมพงษ� โทมาก

63052001593 นางสาวธัมรินทร� พรพิษ

63052001594 นายศรายุทธ อุทัยวัฒนะ

63052001595 นางสาวนัฐชญา โทหอม

63052001596 นางสาวเกษศิรินทร� จาระนัย

63052001597 นางสาวสิริกมล วังนิล

63052001598 นายฐานันดร สุวรรณลุง

63052001599 นางสาวกนิษฐา แสนทอง

63052001600 นางศิริธร นรพัลลภ

63052001601 นายชินภัทร หนูเซAง

63052001602 นางสาวนวลจันทร� ก่ิงตาล

63052001603 นางสาวป>ยธิดา เมืองดํารงค�

63052001604 นายระพีพงค� อุAนพรม

63052001605 นางสาวธนพร ปDอมสิงห�

63052001606 นายอัคเดช สุวรรณมาลี

63052001607 นายวรุตม� ลําเจียก

63052001608 นายชยกร เกิดชาวนา

63052001609 นางสาวสุกัญญา วีระแก�ว

63052001610 นายภาณุพงศ� เสี้ยวสกุล

63052001611 นายกานต� แก�วประเสริฐ

63052001612 นายสุเมฆ ยอนรัมย�

63052001613 นายณัฐวัฒน� พรประสาท

63052001614 นางสาวสุชาดา เขียวขํา

63052001615 นางสาวภัทราภรณ� บูAทอง

63052001616 นางสาวอรัญญา ดวงสุดา

63052001617 นางสาวณัฐชา ชื่นชมน�อย

63052001618 นางสาวทิพวรรณ ใสสะอาด

63052001619 นายสุชาติ อาจโยธา

63052001620 นางสาวธีราพร เจริญพักตร�
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63052001621 นางสาวศรัญญา ศรีเพ็ชร

63052001622 นายเกรียงศักด์ิ จันทร�เอี่ยม

63052001623 นางอมรรัตน� เกตุคง

63052001624 นางสาวกรรณธิการ� ผกาทอง

63052001625 นางสาวนิตยา ปานพันธ�

63052001626 นางสาวศิริพร พันธุ�แก�ว

63052001627 นายพิพัฒน� เศาว�ภายน

63052001628 นางสาวไพจิตร พาสาลี

63052001629 นางสาวสิรภัทร ศรีครุฑย�

63052001630 นายป>ยณัฐ ลูกฟHก

63052001631 นายอนันตชัย ยะก3บ

63052001632 นายสยาม กํามะไชยคํา

63052001633 นายบัญชา ย้ิมยงยุทธ

63052001634 นางสาวสุดารัตน� พอควร

63052001635 นางสาวกชกร พุAมนิล

63052001636 นายวิษณุ สงวนไพบูลย�

63052001637 นางสาวนิตยา สมสวย

63052001638 นางสาวอรชุมา ม่ังมี

63052001639 นายอิบรอเฮง กมางิน

63052001640 นางสาวภิชญา พูลแก�ว

63052001641 นายพีรพงศ� นันธิโย

63052001642 นางสาววิภาณี ชาวไรAเกงิน

63052001643 นางสาวบุณยาพร ตู�นิ่ม

63052001644 นางสาวอัญญารัตน� ยินดี

63052001645 นางสาวจรูญรัตน� แสงเมือง

63052001646 นางสาวณัฐธิมา เอี่ยมเจริญ

63052001647 นายศราวุธ สีรักษ�

63052001648 นายสังคม คลิ้งคล�าย

63052001649 นายพิเชษฐ� ชุAมเชื้อ

63052001650 นางสาวเกียรติพร คงทอง
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63052001651 วAาที่ ร.ต.ทิวากร จันทร�เวียง

63052001652 นางสาวสมฤทัย แข็งแรง

63052001653 นายพีรพล ทาสี

63052001654 นายคีรี ฤกษ�ดี

63052001655 นางสาวจินดาพร จะดอม

63052001656 นางสาวลลิตา ปรางค�ภูผา

63052001657 นางสาวปริชญา บานบุรี

63052001658 นางสาวศุภานิจ ภารตรัตน�

63052001659 นายคณิต พลอยมอญ

63052001660 นางสาวปาริชาติ แซAฉาย

63052001661 นางสาวนันทนา กิมกง

63052001662 นายอรรจน�พจน� เจริญสุข

63052001663 นางสาวนวลอนงค� พวงบุบผา

63052001664 นางสาวพัชราพรรณ ปHVนดี

63052001665 นางสาวปรารถนา ง้ิวงาม

63052001666 นางสาวจิรัญชาภรณ� บุญชู

63052001667 นายเมธาวี นรเดชานนท�

63052001668 นายสืบพงษ� นางาม

63052001669 นางสาวธัญธิตา แก�วกัญหา

63052001670 นายณัฐนนท� ศรีเอนก

63052001671 นางสาวจินประภา ภูAระย�า

63052001672 นายสุทธิชัย กาบแก�ว

63052001673 นายธนกร เฟYUองฟู

63052001674 นางสาวกุลณัฐ แปลงสนิท

63052001675 นางสาวจันทร�นภา ไหวพริบ

63052001676 นางศิริรัตน� พระหันธงชัย

63052001677 นายชวน ข�อออ

63052001678 นางสาวเกศินี แก�วประพาฬ

63052001679 นายณัฏฐพล หนูเทศ

63052001680 นางสาวสายชล นAวมทนงค�
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63052001681 นางสาวกาญจนา หรีดบุญลือ

63052001682 นางสาวเพ็ญฤดี ถ่ีถ�วน

63052001683 นางสาวอรวรรณ ศรีอินทร�กฤษ

63052001684 นางสาววริศรา เพชรประดับ

63052001685 นายดนัย สายน้ําใส

63052001686 นางสาวพรเพ็ญ ศรีเจริญ

63052001687 นายชลันธร ก�อมวงศ�

63052001688 นางสาวปวีณ�สุดา สมานมิตร

63052001689 นายฐาปนพงค� เสียงเพราะ

63052001690 นายณัฐวุฒิ นะวะเย็น

63052001691 นางสาวสุณัฏฐา จําปาทอง

63052001692 นางสาวบงกชกร กลAอมจิตร

63052001693 นายแสนยากร คงมิตร�

63052001694 นายสหรัฐ เดชะพงษ�

63052001695 นางสาวลัดดา สุขสวAาง

63052001696 นางสาวลักขณาทิพย� แสงโพลง

63052001697 นางสาวนิภา จิตจารุจิต

63052001698 นายศิวกร ชูชื่น

63052001699 นางสาวภารดี อรุณกษาปศรี

63052001700 นางสาวนภสร รัชฎานนท�

63052001701 นางสาวฉัตรแก�ว ทับทัด

63052001702 นายรัตนพงษ� คนยืนยง

63052001703 นายรุจิภาส จงประสิทธ์ิ

63052001704 นางสาวกนกวรรณ ตุ�ยแปง

63052001705 นายป>ยนัฐ สําเภาทอง

63052001706 นางสาวอุไรวรรณ บุญเต็ม

63052001707 นายธนัชพล ไทรงาม

63052001708 นายอธิวัฒน� จานทอง

63052001709 นางสาวสุภาวิดา อุAนทรัพย�

63052001710 นางสาวปาลิดา ภาสะธนาโชติ
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63052001711 นายพเยาว� แห�วเพ็ชร

63052001712 นางสาวโชติกา จีนหม่ิน

63052001713 นางสาวภิญมณี ทองแสง

63052001714 นายวรภัทร เพชรกูล

63052001715 นางสาวเต็มใจ หลักหาญ

63052001716 นางสาวอารีรัตน� เตชะเดช

63052001717 นายชาญวิทย� ประภากรวณิชย�

63052001718 นายปราโมทย� เกลียวกัน

63052001719 นางสาวลดาวัลย� กิจเตAง

63052001720 นายวุฒิพงษ� ไกรสุทธิ

63052001721 นายแทน เมืองจันทร�

63052001722 นางสาวภารดี จันทร�โชติ

63052001723 นางสาวรวีวรรณ คิดรอบ

63052001724 นายจักรกฤษ� ปลื้มบุญ

63052001725 นางสาวสุพรรษา พากเพียร

63052001726 นางสาวพัชรี จึงสวัสด์ิ

63052001727 นายเดชพณ สอนสุภาพ

63052001728 นายเกริกชัย บุญมีสุข

63052001729 นางสาวศิริวรรณ จันทรคํา

63052001730 นางสาวปานใจ ป>Uนแก�ว

63052001731 นายยุทธพิชัย บุญสม

63052001732 นางสาวศศิมา น�อยหวอย

63052001733 นางกนกวรรณ อAวมพAวง

63052001734 นางสาวจิรัชฌา อินฟู

63052001735 นางสาวสุรีพร ทองพิราม

63052001736 นางสาวกนกวรรณ ภูAทอง

63052001737 นายอาทร อAอนน�อม

63052001738 นางสาวพรปวีณ� คงกลัด

63052001739 นางสาวอังคณา อAอนแชAม

63052001740 นายเอกรัฐ อยูAญาติมาก
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63052001741 นางสาวศรัญญา จันทะโชติ

63052001742 นางสาวสรินนา ชนูดหอม

63052001743 นางสาวชิชญาสุ� อAอนพร�อม

63052001744 นางสาวเสาวลักษณ� การพยุทธ�

63052001745 นางสาวนิธิพร ยวงย�อย

63052001746 นางสาวอรพรรณ อินทร�นิมิตร

63052001747 นางสาวมัลลิกา ขาวสอาด

63052001748 นางสาวกนกพรรณ น�อยกําเนิด

63052001749 นายวุฒิธิพงษ� ธรรมศรี

63052001750 นายวรุตน� หนAอวงค�

63052001751 นายสุริยัน ก�านทอง

63052001752 นายวิรัช แก�วแกมทอง

63052001753 นายยงยุทธ ชวนประสิทธ์ิ

63052001754 นายพงศกร โยธา

63052001755 นางสาววิชุดา นาคอนุเคราะห�

63052001756 นางสาวมนัสชนก หอมสุข

63052001757 นางสาวพิมพิลัย พAวงอําไพ

63052001758 นางสาวมณฑิรา ชินกร

63052001759 นายอนุวัฒน� สุขเจริญ

63052001760 นางสาวจุฑามาศ สาหรAาย

63052001761 นางสาวนาตยา บุญเหลือ

63052001762 นายภาคิน ฮันยะรา

63052001763 นายนฤภัททร� ม่ันคง

63052001764 นางสาวลดาวัลย� ศรีสกุล

63052001765 นางสาววิภาพร ธรรมสวัสด์ิ

63052001766 นางสาวพรพิศ เหลืองแสงใส

63052001767 นางสาวเอมวิกา มณีสาย

63052001768 นางสาวกมลชนก ย่ิงยวด

63052001769 นายธนวัฒน� วันชะเอม

63052001770 นางสาวอุดมพร ปรัชญา
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63052001771 นางสาวพฤกษา สอนธนู

63052001772 นายภัคพล รวยภิรมย�

63052001773 นายระพีพัฒน� เพ็งพจนา

63052001774 นายราชทิตย� ลี้กิมฮุย

63052001775 นายเผดิม นาคซ่ือตรง

63052001776 นายอานนท� ภูAพุAม

63052001777 นางสาวพรรณพร ผูกทอง

63052001778 นายวรุณเทพ กาญจนกันติ

63052001779 นางสาวณัฐริกา ศิลาหอม

63052001780 นางสาวรักชนก แสนท�องฟDา

63052001781 นางสาวศิริขวัญ ชิณวงษ�เกตุ

63052001782 นางปวีณา ธรรมวงษ�

63052001783 นายธนารักษ� กิจรุAงวัฒนากร

63052001784 นางสาวเกศินี เพชรหาญ

63052001785 นางสาวสินีรัตน� อําพันทอง

63052001786 นางสาวภัทรวดี สีหมอก

63052001787 นางสาวชนาทิพย� ย�อยดา

63052001788 นางสาวธารินี คชพงษ�

63052001789 นางสาวภาวิณี มAวงใหม

63052001790 นายณัชพล สิริมโนวงศ�

63052001791 นางสาวกุลนิภา เภตรา

63052001792 นายศรีสกุล เมฆอรุณ

63052001793 นางสาวปภาวดี พงษ�พิมพ�

63052001794 นางสาวศุจิรา ทักษฤทธ์ิ

63052001795 นายรณชัย ศรีนวล

63052001796 นางสาวลินดา สุมัทธนา

63052001797 นายสิทธิพร คล�ายเจ3ก

63052001798 นางสาวณัฐพร อ�อยหอย

63052001799 นางสาววลัยลักษณ� พิมพ�สุวรรณ

63052001800 นางสาวศุภณัฎฐ� เจริญรัตน�
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63052001801 นายกิตติครินทร� ทัพสกุล

63052001802 นางสาวภาธินี วงศ�ศิรประภา

63052001803 นายอณัติชา จรรยารักษ�

63052001804 นายนิวัฒน� จินดารัตน�

63052001805 นางสาวนงเยาว� แพงดี

63052001806 นางสาวสุรีพร พงษ�ธนู

63052001807 นางสาววรรณวิภา สิงห�คํา

63052001808 นางสาวปริยา สุดจา

63052001809 นางสาวพรพรรณ เกิดทรัพย�

63052001810 นางสาวรัชฎาภรณ� แย�มสมบูรณ�

63052001811 นางสาววิลาวัลย� แซAกอ

63052001812 นายไพฑูรย� ฟHกแก�ว

63052001813 นางสาวศิริภัสสร เมธสาร

63052001814 นางสาวเบญจวรรณ นวลคง

63052001815 นายชัยวุฒิ มุขเสือ

63052001816 นางสาวสุกานดา สดชื่น

63052001817 นายนัฐวุฒิ พัฒนมาศ

63052001818 นางสาวสมใจ พันธ�ยา

63052001819 นายณัฐภูมิ ตะเภาทอง

63052001820 นางสาวสุภาพร โกมลเปริน

63052001821 นายผดุงเกียรติ สระทองหน

63052001822 นายเลิศชัย คนงาม

63052001823 นางสาวทัชชา แสนคํา

63052001824 ส.ต.ท.หญิงพรสุรีย� แสนปHนแก�ว

63052001825 นางสาวกชกร เฉพาะธรรม

63052001826 นางสาวไพริน ศรีจันทร�

63052001827 นางสาวพรพิมล ทองกัลยา

63052001828 นางสาวจิรายุ พิมพ�สวัสด์ิ

63052001829 นางสาวนฤมล เทพวรรณ

63052001830 นายสุริยะ มุขเสือ
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63052001831 นางสาวชดาภรณ� พันธเสน

63052001832 นางสาววิยะดา คุ�มสวัสด์ิ

63052001833 นางสาววราภรณ� แซAอึ้ง

63052001834 นางสาวจรรยพร กมลมาศเมธากุล

63052001835 นายอนุสรณ� เจริญรูป

63052001836 นางสาวเบญจมาส ภูAสวัสด์ิ

63052001837 นางสาวอภิญญา พาลิเพ็ง

63052001838 นางสาวภัทรวดี มีศรีผAอง

63052001839 นางสาวนัฏฐาพรณ� ประดับพลอย

63052001840 นางสาวปภัสมน อินทร�จันทร�

63052001841 นายยศกร วรรณรังษี

63052001842 นางสาวจิราภรณ� คีรีศรี

63052001843 นายป>ยวัตน� ไพรพล

63052001844 นายณัฐพล พวงเงิน

63052001845 นางภคภัทร แย�มศรี

63052001846 นายมงคล ชูโชติ

63052001847 นางสาวสุภาวดี ชาวบ�านเกาะ

63052001848 นางสาวนันทวัน เทียนเครือ

63052001849 นางสาวณัฐพร แย�มเย้ือน

63052001850 นายภคิน จงศิริวรโชติ

63052001851 นายสุกิจ ศรีเจริญ

63052001852 นายวิสิษฎ� ตรีคงคา

63052001853 นายวิทยา ผAองพุฒิ

63052001854 นางสาววิรากานต� กลิ่นงาม

63052001855 นางสาวกาญจนา สุขสวัสด์ิ

63052001856 นายกรวัฒน� เอกสาร

63052001857 นางสาวพิมภมร ทิพย�มงคล

63052001858 นายภาวุฒิ จําปาเงิน

63052001859 นางสาวกมลรัตน� กลิ่นมาลัย

63052001860 นางสาวกัญญาวีร� นิลน�อยศรี
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63052001861 นางสาวพรภัสนันท� นวมะตานนท�

63052001862 นายสมเกียรติ ผุงมงคลชัย

63052001863 นางสาวปานชีวา ดอนเนตรงาม

63052001864 นายพิสิษฐ� สุวรรณบํารุงชัย

63052001865 นางสาวปสิตา คงจร

63052001866 นางเจนจิรา มาบุญ

63052001867 นายลักษณุกร สระกระจAาง

63052001868 นางสาวนวพร โพธ์ิมี

63052001869 นางสาวกาญจนา กัณหรัตน�

63052001870 นางสาวพัทจารี พูลพิพิธ

63052001871 นางสาวปภาวดี เกตุแก�ว

63052001872 นางสาวิอาริยา สุขสวัสด์ิ

63052001873 นางสาววันทกานต� ชูแก�ว

63052001874 นางสาวสุนิสา คชพงษ�

63052001875 นายสมประสงค� จันทร�เปลAง

63052001876 นายประกิจ ธิติกรสกุล

63052001877 นายวรนารถ อินทรบุตร

63052001878 นางสาวภานภา วAองวงศ�อารี

63052001879 นายสมเกียรติ ดวงนิราส

63052001880 นางสาวนิพานันท� มูลประวัติ

63052001881 นางสาวเสาวลักษณ� ครุธวงษ�

63052001882 นายภัทราวุธ ชูประดิษฐ�

63052001883 นางสาววิมลรัตน� คลังศิริ

63052001884 นายเดชาวุธ หม่ืนชํานาญ

63052001885 นางสาวประภาพร แจAมกระจAาง

63052001886 นายวุฒิชัย วงศ�ใหญA

63052001887 นางสาวศุภาพิชญ� นาคพูล

63052001888 นายธีรภัทร� จันทร�แจAมใย

63052001889 นายอนันทวัฒน� นึกเว�น

63052001890 นางวริศรา สุทธิพันธ�
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63052001891 นายอดิศร วิชัยกุล

63052001892 นางสาวสุขุมาภรณ� จุฬาไรนนท�

63052001893 นายธงทอง ไกรทอง

63052001894 นายณัฐพัชร� จันทรสุข

63052001895 นางสาวรพีพร บานแย�ม

63052001896 นางสาวสุพรรณษา พรามณีโสภา

63052001897 นางสาวธันยพร อยูAบน

63052001898 นายสาภุชง ลิ้มแสงอรุณ

63052001899 นางสาวพรรณทิพา มากผล

63052001900 นายณัฐวุฒิ บุญยืน

63052001901 นางสาวภิรมย�รัตน� ชังเกตุ

63052001902 นายชัยวัฒน� วงบัวงาม

63052001903 นายณัฐดนัย ศิริเลิศลักษณา

63052001904 นายยงยุทธ บาเปIย

63052001905 นางสาวกานต�ศิมา บุญธรรม

63052001906 นายอดิศักด์ิ เลื่อมศรี

63052001907 นายสรรเสริญ รัตนกรณ�

63052001908 นายณัฐวุฒิ พุทธทิพย�

63052001909 นายสหรัถ จันทร�คล�าย

63052001910 นางสาวปHณฑารีย� เพชรนิล

63052001911 นางสาวดาราวลี จงธนเลิศพร

63052001912 นายเปรมปรี สีขาว

63052001913 นายจักรกฤษณ� สร�อยสน

63052001914 นายพีรวัฒน� แสวงผล

63052001915 นายจิระวิน จุลมะณี

63052001916 นางสาวประณิตา มาตกิจ

63052001917 นางสาวอุษา ปลูกบุญทรง

63052001918 นายจรูญ รอดพ�น

63052001919 นายพีรัชชัย วิชาชู

63052001920 นางสาวปาริฉัตร ศรีแจ�
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63052001921 นางสาวมลิวัลย� แก�วมูล

63052001922 นายวีรพล ลัดกรูด

63052001923 นางสาวภัทรภร เอี่ยมสะอาด

63052001924 นางสาวสุภาวดี ณ บางช�าง

63052001925 นายธนพัต อAอนนิ่ม

63052001926 นางสาวอังคณา ตันจิตวนิช

63052001927 นางสาวฐิติพร ชัยรูป

63052001928 นางสาวมาลิสา ทองคํา

63052001929 นางสาวจรรยารัตน� หุAนกรีด

63052001930 นายวิธิวัสส� มAวงคราม

63052001931 นางสาวอรยา กลิ่นสุคนธ�

63052001932 นางสาวทิวานนท� สังข�มณี

63052001933 นายวิชิต ฉิมมณี

63052001934 นายจิราวุฒิ นันธิโย

63052001935 นายพิษณุ เกตุสุริโย

63052001936 นางสาวพรสุดา ทองกลบ

63052001937 นางสาวนิตยา ซ่ือตรง

63052001938 นายกฤษฎากร สาลี

63052001939 นางสาวทัธยุพา พรามบุตร

63052001940 นางสาวอําไพพรรณ ลูกอินทร�

63052001941 นางสาวนพรัตน� แก�วระยับ

63052001942 นางสาวนุศรา บุญกลิ่น

63052001943 นางสาวพลอยไพรินทร� บุตรน้ําเพชร

63052001944 นายสุภาษิตไทย อายุม่ัน

63052001945 นางไปรมาศ ลุนจักร

63052001946 นายสวรรค�ชัย คําภาพันธ�

63052001947 นางสาวศมนนันท� พิชยประภาสิทธ์ิ

63052001948 นายศิริชัย แก�วประเสริฐ

63052001949 นางสาวชลิดา หัตถกรรม

63052001950 นางสาวสิตานัน จอมทิพย�
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63052001951 นายธนพล นาควิสัย

63052001952 นางสาวแจAมจรัส รัศมี

63052001953 นายอลงกรณ� ชูวารี

63052001954 นางสาวรุAงทิพย� สุวรรณกูล

63052001955 นายคมสัน ดอนทอง

63052001956 นางสาวสิริพร อยูAหนุน

63052001957 นางสาวกัญญาณัฐ เขียวสูงเนิน

63052001958 นางสาวสิวลี จันทวงศ�

63052001959 นางสาวพรพิมล ทิพฤกษ�

63052001960 นายเอกลักษณ� ไหมศรี

63052001961 นางสาวพัชราภรณ� เที่ยงแท�

63052001962 นางสาวพิมพร พรมมา

63052001963 นางสาวอรุโณทัย ดAานปาน

63052001964 นายสุวรรณ กําเนิดบุญ

63052001965 นางสาวปาลิตา ไทยสงค�

63052001966 นางสาวรักษณาลี ข�อเพชร

63052001967 นายปHญญากร โสระโต

63052001968 นายปภากร อารมย�

63052001969 นางสาวอ�อนวริน แสนธิมุง

63052001970 นายวสันต� สุขสวAาง

63052001971 นางสาวสุชาดา ทรัพย�มา

63052001972 นางป>ยมณี พัวไพบูลย�

63052001973 นางสาวยุพดี หัสเดชา

63052001974 นายธันยพร รอดพุAม

63052001975 นางสาวน้ําเพชร ธระเสนา

63052001976 นางสาวอารียา เทิดทูนไทย

63052001977 นางสาวพิมพ�ลภัส สุขาภิรมย�

63052001978 นางสาวเบญจมาศ ไตรเมศวร�

63052001979 นายอติพล ฐานะรัตน�

63052001980 นายอานุชิต แสงสวัสด์ิ
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63052001981 นางสาวอภิศราภรณ� พันคูณเศรษฐ�

63052001982 นางสาวณัฐริกา แกAนนาคํา

63052001983 นางสาวภานุมาศ หลวงจันทร�

63052001984 นายนันทวุฒิ กลAอมจิตต�

63052001985 นายณัฐนันท� อังศุโชติ

63052001986 นายกฤษณรัฐ พรมมาลี

63052001987 นายสาธิต หวานฉํ่า

63052001988 นางสาวศศิมา ชนิดพันธ�

63052001989 นายสังวาลย� สุขสําราญ

63052001990 นางสาวสุทิศา รสชุAม

63052001991 นางสาวกฤติกา บัวอAอน

63052001992 นางสาวพิมพ�พิศา สุธาพจน�

63052001993 นางสาวระพีพรรณ เจริญขํา

63052001994 นางสาวกาญจนา ทิพย�บํารุง

63052001995 นายสุวิชาน ทองดี

63052001996 นางสาวอัญชลี นาคชาตรี

63052001997 นายศักดา นิลนารถ

63052001998 นางสาวป>รันตี โชคชAวย

63052001999 นางสาวขวัญเรือน บุญมาก

63052002000 นายธนากร ลูAบุญเกรียงไกร

63052002001 นางสาวศุภรัตน� แทAนนิล

63052002002 นายธนากร ชัยโชค

63052002003 นางสาวจิรัชยา จันทร�เทศ

63052002004 นายสงกรานต� แก�ววิชิต

63052002005 นางสาวหทัยทิพย� บุญสAง

63052002006 นายวสุพล เงินงาม

63052002007 นางสาวอภิชญา เดือนเพ็ญ

63052002008 นางสาวณัฐริกา ด�ายกลาง

63052002009 นางสาวจิราวรรณ หลอดทองหลาง

63052002010 นางสร�อยสุวรรณ นวลจันทร�
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63052002011 นายจิรเมธ หงษ�ทอง

63052002012 นายทศวรรษ นุAมนาค

63052002013 นายพัชรพล อยูAทอง

63052002014 นายศักด์ิณรงค� เชื้อวงษ�

63052002015 นายอธิโชติ ศัมภูพันธุ�

63052002016 นายธีรวิชญ� ใหญAยง

63052002017 นายจักรพันธุ� กัลยา

63052002018 นายอิทธิพล เนียมรักษา

63052002019 นางสาวมาริษา นิสัยสม

63052002020 นางสาวแววตา เปรุนาวิน

63052002021 นางสาวฐิติรัตน� มุAงหมาย

63052002022 นางสาวสุพรรษา ศิริบุตร

63052002023 นางสาวบุณิกา อังกินันทน�

63052002024 นางยุภา แสงสุวรรณ

63052002025 นายอรรถพล โหมดสงAา

63052002026 นางสาวสุภาพร ผิวทองคํา

63052002027 นางสาวรสสุคนธ� สันทัด

63052002028 นางสาววรรณนิสา แสงอินทร�

63052002029 นางสาวศิริลักษณ� น�อยเมือง

63052002030 นางสาวนุสรา ทิมพิทักษ�

63052002031 นางสาวจริยา เฟYUองแก�ว

63052002032 นางสาวภูริดา นันทรัตน�กุล

63052002033 นายอภิสิทธ์ิ แตงอAอน

63052002034 นางสาวชมพูนุช มาเมAน

63052002035 นายสิทธิพงษ� เส็งดอนไพร

63052002036 นางสาวชัชฎาภรณ� ม่ันใจ

63052002037 นายชาคริต เฉลิมวงษ�

63052002038 นางสาวทัศนียา มีมาก

63052002039 นายสุทธิชัย ทองคํา

63052002040 นายทักษ�ดนัย ยะโสธร
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63052002041 นายธีระวุฒิ บุญชAวย

63052002042 นางสาวจันทิมา ขันทอง

63052002043 นายสันติวัฒน� สิทธิศักด์ิ

63052002044 นางสาวรัตนาพร เถาเล็ก

63052002045 นางสาวมาลัย บรรจงแสวง

63052002046 นางสาวสมัชญา สายสกล

63052002047 นางสาวพริมฟDา ขําคม

63052002048 นายปรีชา บุตรพุAม

63052002049 นายอภิชิต เขียวมาประเสริฐ

63052002050 นางสาวเบญญาภา สิงห�เล็ก

63052002051 นายจิรพัทธ� กุลฑา

63052002052 นางสาวสิริรักษ� พรมสาร

63052002053 นางสาวอรณภัทธ� รัตนบุรี

63052002054 นางสาวกาญดา โต3ะทอง

63052002055 นายพงศ�ภรณ� เสือคล�าย

63052002056 นางสาวสุณีรัตน� ลอย

63052002057 นางสาวปริมล ลิขิต

63052002058 นางสาววนิดา บุญประสิทธ์ิ

63052002059 นายดิษฐา สาคร

63052002060 นางวิลาศิณีย� ทัดจําปา

63052002061 นางสาวพนิตา ใบมิเด็น

63052002062 นายสมบัติ ทรัพย�เสริม

63052002063 นายป>ยะพงษ� เสมียนกุล

63052002064 นายภูวดล ใจมุAง

63052002065 นางสาววิริยะ ใยบํารุง

63052002066 นางสาวณัฐนันทพร ชAวยขาว

63052002067 นางสาวจินตนา สวนสมจิตร�

63052002068 นางสาวนุชศรา กิจที่พึ่ง

63052002069 นางสาวชลลดา นิลดํา

63052002070 นางสาวพัชรินทร� ก�อนแหวน
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63052002071 นางสาวภาคินี ใจบุญ

63052002072 นางสาวเบญญาดา เอี่ยมสอาด

63052002073 นางทิพกัญญา ผลจันทร�

63052002074 นางสาวจิราพร พันธ�โพธ์ิ

63052002075 นางสาววิศัลยา ลาภหลาย

63052002076 นายรัฐธรรมนูญ สามชูศรี

63052002077 นางสาววรรณวิสา สุวรรณนคร

63052002078 นางสาวบงกช แสงสวัสด์ิ

63052002079 นายอภิลักษณ� แทนประชา

63052002080 นางสาวมณชญาน� สินฉลอง

63052002081 นางสาวกิตติยา ศาลา

63052002082 นางสาวพิศภาภรณ� โพธ์ิอําไพ

63052002083 นางสาวณัฐริกา รอดภัย

63052002084 นางสาวอัญชลี เปIยแก�ว

63052002085 นายอังคาร กัวพูA

63052002086 นางสาวสุวจี แลAเพ็ชร

63052002087 นางสาวจันทิมา กิมใชAย�ง

63052002088 นางสาวสุลัคณา แสงศิลา

63052002089 นางสาวสุธิดา สามงามวี

63052002090 นางสาวนฤณี ลาลาด

63052002091 นายสุรวุฒิ สุดรอด

63052002092 นางสาวกัญจนพร แจAมกระจAาง

63052002093 นางสาวจินตนา วงค�ทรัพย�

63052002094 นางจริยา ปานเนียม

63052002095 นายเสกสรรค� นิลห�อย

63052002096 นางสาวอารีย� เจริญรัมย�

63052002097 นายปHญญวิทย� เจริญสุข

63052002098 นางสาวมานิตา ศรีสังข�

63052002099 นายจิรภาส วงศ�ฐาม่ังมี

63052002100 นายธนดล ปุญญวา
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63052002101 นายพงษ�ศักด์ิ เปIUยมทAาน

63052002102 นางสาวเมธาวี สงวนวงศ�

63052002103 นางสาวจิราภรณ� ศรีเมือง

63052002104 นางสาวศิขรินทร� ภูมิพันธ�

63052002105 นางสาวสุธินันท� ทองเจ�า

63052002106 นางสาวสุภาวดี ทองเกลี้ยง

63052002107 นางสาวพรรณทิพย� แสงอรุณ

63052002108 นายธีรพร คุ�นเคย

63052002109 นางสาวปณิดา จันทวงศ�

63052002110 นายสุนทร ประภาวิทย�

63052002111 นางสาวจิราวรรณ ชวนวิริยะฉันท�

63052002112 นายอสิทธ์ิ ทองจิต

63052002113 นายนรวิทย� จุลทะเส

63052002114 นางสาวนันทกาญจน� สังข�ทอง

63052002115 นางสาวนฤมล กัลยา

63052002116 นายป>ยะพงษ� อุทธาหรณ�

63052002117 นางสาวน้ําผึ้ง เนตรสน

63052002118 นายโชคชัย สังข�เจริญ

63052002119 นายกฤษกร เพชรปานกัน

63052002120 นายศุภากร ป>Uนเพ็ชร

63052002121 นายเกรียงไกร นะบุญ

63052002122 นางสาวคัทลียา ไพศาลสุทธารัตน�

63052002123 นางสาวนวพร มีศิริ

63052002124 นางสาวสุกฤตา ปลีฟHก

63052002125 นางสาวพรพิมล อินทราพงศ�

63052002126 นางสาววาสนา สุขศรี

63052002127 นายทรงยศ ปราบนอก

63052002128 นางสาวอรวรรณ นาคคล้ํา

63052002129 นายสราวุฒิ เซAงเครือ

63052002130 นางสาวจันจิรา ธรรมสมบูรณ�
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63052002131 นางสาวจีราพร ย่ิงยงค�

63052002132 นางสาวรุสนี บรรจงมณีวัฒน�

63052002133 นางสาวรัชนีกร หนูวัฒนา

63052002134 นายสิทธิเดช มันทะกะ

63052002135 นางสาวธนวรรณ เกิดเปIUยม

63052002136 นายชาลี โค�วสกุล

63052002137 นายภูมิพัฒน� แก�วมณี

63052002138 นางสาวอัญชลี มีขุน

63052002139 นางสาววัชรี โหมดเครือ

63052002140 นางสาวชนิกานต� กาแดง

63052002141 นายสันติชัย ฉัตรบรรยงค�

63052002142 นางสาวอินทิรา เทียมคีรี

63052002143 นางสาวดาราวรรณ สินสมบุญ

63052002144 นางสาวละออง กลมกลAอม

63052002145 นายฑากูณร� ดีฉนวน

63052002146 นางสาวกุลนันท� มันตเสวี

63052002147 นายศตวรรษ นกหรั่ง

63052002148 นางสาววิภาวี มาลี

63052002149 นางสาวณัฐพร ศรีสม

63052002150 นางสาวนันท�นภัส มลสุกะ

63052002151 นางสาวณัฐธัญญา พวงประเสริฐ

63052002152 นางสาวเสาวนิตย� อังอํานวยโชค

63052002153 นายศิวนนท� กาญจนภิรมย�

63052002154 นายสิงหา พุAมฉายา

63052002155 นางสาวกชกร เชาว�เฉียบ

63052002156 นางสาวปาลิกา ทนงนาคะศิลปS

63052002157 นายเดชานันท� เนตรสวAาง

63052002158 นางสาวมนทิรา เฮงสมบูรณ�

63052002159 นางสาวอโนชา ไขศรี

63052002160 นายพงษ�วรรษ บุญเอี่ยมศรี
หน�า 72 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052002161 นายพิสิฐ คงแคล�ว

63052002162 นายชานนท� เอี่ยมหนู

63052002163 นางสาวกฤติยา เครือสุวรรณ

63052002164 นายสิทธิวัฒน� ซ้ิมสกุล

63052002165 นายศิวกร ดํารงค�สกุล

63052002166 นางสาวศรารัตน� คุ�มครอง

63052002167 นางสาวนภัสชญา รามฤทธ์ิ

63052002168 นายฐานันดร โยธะวงค�

63052002169 นางสาวชนัญชิดา นาภรณ�

63052002170 นางสาวสิรินภา ขันธนะชัย

63052002171 นางสาวณัฐิการ� นะเทศ

63052002172 นายศุภชัย อินทวัตร

63052002173 นายวิรัตน� แก�วกํายาน

63052002174 นางสาวสุชาดา เข็มใหญA

63052002175 นายไพรัช ครองเดช

63052002176 นางสาวศศิกัญพัฒน� ผาสุข

63052002177 นายนันทวัตร� เตยกุญชร

63052002178 นางสาวขวัญฤทัย แสงย่ี

63052002179 นางสาวรัชนู ประยูรเจริญชัย

63052002180 นางสาวป>ยวรรณ จักรกลัด

63052002181 นางสาวสุภาวดี บํารุงทรัพย�

63052002182 นางอุมาพร สายสุด

63052002183 นางสาวกนกวรรณ ปานฉํ่า

63052002184 นางปริญยา เมืองนิล

63052002185 นางสาวนฤมล  �แจAมจันทร�

63052002186 นางสาวอารีรัตน� รัตนวิลัย

63052002187 นายนวพล ขุนทอง

63052002188 นางสาวจีระนันท� ถาวร

63052002189 นางสาวปรัชญา นิโครธานนท�

63052002190 นางสาวลดาพร มหาคีรติกุล
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63052002191 นางสาวเกตน�สิริ โพธิป>ติ

63052002192 นางสาวสุชานัน ภูผายาง

63052002193 ส.ต.กฤษณะ สังข�ทอง

63052002194 นายศุภกร เรียนแจ�ง

63052002195 นายภูดิศ พ่ึงผล

63052002196 นางสาวสมนา เขียวแก�ว

63052002197 นายวีระ น�อยอAอน

63052002198 นายธวัชชัย เพ่ิมพงศาเจริญ

63052002199 นายภาคภูมิ สมสนุก

63052002200 นายศิริชัย ทวีพูน

63052002201 นายวรวุฒิ วันตัน

63052002202 นางสาวณัฐมณี เอี่ยมสอาด

63052002203 นางสาวขวัญเนตร อินทองคํา

63052002204 นายสุระศักด์ิ เชตวรรณ�

63052002205 นางสาวชนินาถ วงษ�สุวรรณ

63052002206 นางสาวมนัสยา โรจนาพงษ�

63052002207 นายภาณุพงศ� ศรีนวล

63052002208 นายธนบูลย� บุญพามี

63052002209 นางสาวภัชณ�วรินษา ภมร

63052002210 นางสาววิชญาพร ขําล�วน

63052002211 นางสาวกฤษณี พัฒน�มณี

63052002212 นางสาวน้ําฝน ศรีขวัญใจ

63052002213 นางสาวจันทร�ทิมา เล�าศิลปSไพศาล

63052002214 นายณัฐวุฒิ ปHญญา

63052002215 นางสาวสุภวรรณ นวลผกา

63052002216 นายอัศวิน แพงศรี

63052002217 นายเอกพจน� คุ�มจิตร

63052002218 นางสาวณัฐวดี ต้ังทองณรงค�

63052002219 นางสาวศุภลักษ� วงศ�ประทุม

63052002220 นางสาวรสิตา ประเสริฐ
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63052002221 นายอิงครัต สารสุข

63052002222 นายณัฐพล วังสังข�

63052002223 นายเกียรติก�อง รังสีเสนีย�พิทักษษ�

63052002224 นายนภดล น้ําดอกไม�

63052002225 นายสัมพันธ� พิเคราะห�กิจ

63052002226 นางสาวอรอนงค� ศรีทองอินทร�

63052002227 นายนันทิพัฒน� ทองแท�

63052002228 นางสาวธัญญารัตน� เบ�าทอง

63052002229 นางสาวสุมณฑา ศุภนคร

63052002230 นางสาวอภิสมา พวงสกุล

63052002231 นางสาววราทิพย� รักษาชล

63052002232 นายอภิพล ศรียะวงษ�

63052002233 นางสาวมนัสรินทร� วันคล�าย

63052002234 นางสาวอนุธิดา โสฬสเสาวภาคย�

63052002235 นางสาวอารยา บุญพยนต�

63052002236 นางสาวณัฐธิดา แย�มอุAม

63052002237 นางสาวศิรินารถ บุญจํานงค�

63052002238 นางสาวบุศรินทร� โรยภิรมย�

63052002239 นางสาวพรนภา ใจซ่ือ

63052002240 นายปุญญพัฒน� ไกรแก�ว

63052002241 นางสาวอันธิกานต� อAวมด�วง

63052002242 นางสาววาสนา ขันทอง

63052002243 นางสาวสุชาดา สุขอินทร�

63052002244 นายปริญญา ประชาฉาย

63052002245 นางสาวสุดารัตน� แก�วกอง

63052002246 นายธราพงษ� บุญนพ

63052002247 นางสาวทิพวรรณ ศรีโหร

63052002248 นางสาวญาสุมินทร� ตระการโสภณ

63052002249 นายโกมล ชมภูนุช

63052002250 นางสาวมณธิชา อารีรักษ�
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63052002251 นายศักด์ินรินทร� เตZงจงดี

63052002252 นายชนกันต� คงสมุทร

63052002253 นายตะวัน วรรณา

63052002254 นางสาวสิริมา ขันเงิน

63052002255 นายพิเชษฐ�ไชย วัดแก�ว

63052002256 นายวีรภัทร ฟHกอAอน

63052002257 นางสาวจุรีรัตน� ทนเถ่ือน

63052002258 นางสาวสุภาภรณ� บุษบา

63052002259 นางสาววนิชา ทองใบศรี

63052002260 นางสาวชัญญานุช ศุภนิธิโชค

63052002261 นายพิชิต ศรีมูล

63052002262 นายอนุกูล พลอยงาม

63052002263 นายพชร เผAาจินดา

63052002264 นายธีรพล คล�ายเจ3ก

63052002265 นางสาวศันศนีย� นิยมญาติ

63052002266 นางชนัญชิดา ย้ิมละมัย

63052002267 นางสาวภาวิณี สุวรรณวงษ�

63052002268 นางสาววิรวรรณ� กลัดชมภู

63052002269 นายณัฐวุฒิ เทพศร

63052002270 นายวรพล ชาติไทย

63052002271 นายชยณัฐ บุญเติม

63052002272 นางสาวเสาวลักษณ� คุ�มบางริ้น

63052002273 นางสาวอัยรดา นAวมนิล

63052002274 นางสาวกรกมล รอดสนใจ

63052002275 นายธนาธิป สายสงค�

63052002276 นางสาวณัฏฐ�สุภัช งามประเสริฐ

63052002277 นางสาวนฤมล วิโรจนกุล

63052002278 นางสาววณิชชา เอี่ยมทราย

63052002279 นายวิศรุต แสนสุข

63052002280 นายเจษฎา นAวมทอง
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63052002281 นางกัญญา ด�วงเอียด

63052002282 นายณัฐพล ศิริราช

63052002283 นายธนบดินทร� เนียมราช

63052002284 นางสาวสุฑาทิพย� หAอทอง

63052002285 นางสาวกาญจนา บุญรอด

63052002286 นางสาวอําภา อ�าบาย

63052002287 นางสาวพัชราภรณ� แจAมจันทร�

63052002288 นายบรูณ�พิภพ นวลจันทร�

63052002289 นางสาวพิชยา คุณวงษา

63052002290 นายกันติฑัต พิริยะไวทย�

63052002291 นายวีรชาติ แสงทับ

63052002292 นางสาวศิริพร ชAวยทิพย�

63052002293 นางสาวอารีรัตน� เอี่ยมสําอางค�

63052002294 นายเปรม ศิลานิล

63052002295 นางสาวขวัญนภา พุAมแจ�

63052002296 นางสาวณัฐริกา ภูAสวัสด์ิ

63052002297 นางสาวอํานวยพร อยูATเปIUยม

63052002298 นางสาววดีริภา คาดีวี

63052002299 นางสาววิภาวรรณ คําระกาย

63052002300 นายอรรถพล ศุกราภา

63052002301 นายขจรศักด์ิ พิมพ�สุคะ

63052002302 นางสาวอัครยา ดิดสุAม

63052002303 นางสาวกิตติยา บุญรอด

63052002304 นางสาวชไมพร ผันผAอน

63052002305 นางสาววาสนา แสนสนุก

63052002306 นางสาวชนิกา หนูน�อย

63052002307 นางสาวกรรณิการ� เกิดเทวา

63052002308 นางสาวสุกัญญา บุญเหลือ

63052002309 นางสาวสุชาดา ศรีมา

63052002310 นายทิวา ถวิลหวล
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63052002311 นางสาวพลอยไพรินทร� ย่ิงล้ํา

63052002312 นางสาวนิตยา จิบวารี

63052002313 นางสาววราภรณ� โหตรภวานนท�

63052002314 นายนพอนันต� บุญอาจ

63052002315 นางสาวจันจิรา เหมือนรุAง

63052002316 นายนันทพจน� หนูขาว

63052002317 นางสาวพัชรี สําเนียงหวาน

63052002318 นางสาวกนกพร เผือกเล็ก

63052002319 นางสาวนันท�สินี ศรีดาวเรือง

63052002320 นายภัทรเดช ธนันโภคิน

63052002321 นางสาวณกานดา เอี่ยมภูมิ

63052002322 นางศรีสมัย เพชรเด็ด

63052002323 นางสาวสุพิชฌาย� ศิรสิทธินันท�

63052002324 นายพรรณนิราช นิลเลื่อม

63052002325 นายนที บุณยายน

63052002326 นายสุเมธ เชื้อชา

63052002327 นายธราดล นพภากูล

63052002328 นายธนชัย เชิดชํานาญ

63052002329 นางสาวมณฑิรา สุรินทร�

63052002330 นางสาวดวงกมล สังข�ทอง

63052002331 นางสาวศิริรัตน� พุทธพงษ�

63052002332 นางสาววันเพ็ญ คล�ายเงิน

63052002333 นางสาวพัชรี ศิริพันธ�

63052002334 นางสาวชนัญชิดา แสงดิษฐ�

63052002335 นายญาณวรุตม� เดชดิษฐ

63052002336 นางสาวชญารวี แซAต้ัง

63052002337 นางสาวกนกภรณ� เชื้อสุวรรณ�

63052002338 นางสาวชัญญา พิมพ�เพ้ียน

63052002339 นางสาวกรรณิกา ปานใหญA

63052002340 นางอัจฉรา มานิช
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63052002341 นายปHญญา ศรแจ�ง

63052002342 นายทิวา ชัวนินี

63052002343 นางสาวณัฐมน ห�วยขันทอง

63052002344 นางสาวนัทธกรณ�ชล แฝงพุฒ

63052002345 นางสาวอภิญญา ทองคําตอน

63052002346 นางน้ําฝน ถํ้าเหม

63052002347 นางสาวณัฎฐ�นรี มิตรดี

63052002348 นางสาวอนงค� อินป>Uน

63052002349 นายชาลีภัทร วิสารกาญจน

63052002350 นางสาวนภาพร อนงค�พร

63052002351 นายอภิศักด์ิ นาคโขนง

63052002352 นางสาวสุภาวดี ชะอุAมฤทธ์ิ

63052002353 นางสาววรวรรณ พรมคํา

63052002354 นายนิพัทธ� พรมฟDา

63052002355 นายนิวัฒน� ฮั่วเฮง

63052002356 นางสาวสุดารัตน� โชติ

63052002357 นางสาวปรียาภรณ� วุฒิเดช

63052002358 นางสาวปรียาภรณ� มาตเกตุ

63052002359 นางสาวศิริวรรณ เทพเต็ม

63052002360 นางสาวเบญจมาศ อบแสง

63052002361 นายปฏิภาณ ลีลาวัฒน�

63052002362 นางสาวพนาวรรณ บุญเอี่ยม

63052002363 นายก�องเกียรติ ละมุดเทศ

63052002364 นางสาวคณากาญจน� ชมภูนุช

63052002365 นางสาวลําเพย ทิวธง

63052002366 นางสาวยุวเรศ แย�มกลับ

63052002367 นายนพดล ทิพย�เนตร

63052002368 นายชัยวัฒน� เพ็ชรย่ิง

63052002369 นางสมฤดี ศรีสม

63052002370 นางปHทมา นAวมนา
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63052002371 นายประพัฒน� ละม�าย

63052002372 นางสาวพาฝHน วิเศษดอนหวาย

63052002373 นางสาววิภารัตน� กาฬภักดี

63052002374 นางสาวศิริพร แดงกระจAาง

63052002375 นางสาววริษฐา ชื่นสวAาง

63052002376 นางสาวปณิชา เอมโอษฐ

63052002377 นางสาวกมลนิศญ� หอมโชติ

63052002378 นางสาววารุณี เกตุทอง

63052002379 นางสาวสุมลทิพย� แย�มวิเชียร

63052002380 นางสาวณัฐธิดา มุลกุณี

63052002381 นางสาวมาริสา โยธารักษ�

63052002382 นางสาวพรศิริ วัยวัฒนะ

63052002383 นางสาวปุญชญา แสงสวAาง

63052002384 นายจิTรกิตต์ิ จันทรมณี

63052002385 นางสาวดอกอ�อ กุดคํา

63052002386 นายสุวิทย� สินสุข

63052002387 นางสาวชโรชา สุขย�อย

63052002388 นางสาวสุนิตา หรีหรAอง

63052002389 นางสาวเยาวลักษณ� สกุลณี

63052002390 นางสาวปานวดี ชAอช�าง

63052002391 นางสาวกมลพร คงคาหลวง

63052002392 นายสิรวิชญ� ชาวนรินทรื

63052002393 นางสาวสิริกาญจน� ทองตะโก

63052002394 วAาที่ ร.ต.วิทวัส เชื้อแก�ว

63052002395 นางสาวสุดารัตน� ขันชะลี

63052002396 นายคมสัน เอี่ยมสุข

63052002397 นางสาวรัตนา แก�วกําแพง

63052002398 นางสาวปาริฉัตร อินทราพงษ�

63052002399 นางสาวปรางแก�ว จันทร�ปะทิว

63052002400 นางสาวปริศนา พุกนิลฉาย
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63052002401 นางสาวอัญธิกา มAวงปHVน

63052002402 นางสาวชนิดา สาครนิยม

63052002403 นายทนงศักด์ิ ศรีเหรา

63052002404 นางสาววรรณภา อAวมพรม

63052002405 นางสาวธมนวรรณ ทรัพย�จรัสแสง

63052002406 นางสาวสุวภัทร ผAองสวัสด์ิ

63052002407 นางสาวเพ็ญศิริ แก�วศรี

63052002408 นายศักด์ินิรันดร� ก่ิงแก�ว

63052002409 นายภูษิต คมินทกูล

63052002410 นายอานนท� แสงอรุณ

63052002411 นายปริญญา สิงหราช

63052002412 นายสายัณห� พวงเดช

63052002413 นางสาวศุภลักษณ� มAวงงาม

63052002414 นางสาวชไมพร แขกพงศ�

63052002415 นางสาววาสนา สารีทอง

63052002416 นางสาววิภาพรรณ พระวิชัย

63052002417 นางสาวณัฐธิดา เกิดศรี

63052002418 นายวีระศักด์ิ ลือประเสริฐ

63052002419 นางสาวมลฤดี สนธิวุฒิ

63052002420 นางสาววิภาวี อนุศักด์ิ

63052002421 นางสาวชไมพร รักษาดี

63052002422 นางสาวสิริวรรณ กุมกาญจนะ

63052002423 นางสาวเจนจิรา อื้อเต็ง

63052002424 นางสาวณัฐประภา พัดนาค

63052002425 นางสาววีรยา สะวัญชะนะ

63052002426 นางสาวนฤมล อ�นพันธ�

63052002427 นางสาวกชพร เนตรประไพ

63052002428 นางสาวชาลินี สร�อยสุวรรณ

63052002429 นางสาวเบญจรัตน� ตือต่ิง

63052002430 นายณัฐพงษ� ลิ้นจ่ึ
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63052002431 นายเศรษฐพงษ� พAวงพี

63052002432 นางสาวสุภาวดี พุธพริ้ง

63052002433 นายเดชาพล มิตรศรี

63052002434 นายชัยพงษ� รักมิตร

63052002435 นายพิสิฐ ศรีคงแก�ว

63052002436 นายปฏิภาณ พลายแก�ว

63052002437 นางสาวภัทรพรรณ หงษ�ทอง

63052002438 นางสาวเบญจมาศ วิเศษสิงห�

63052002439 นางสาวจิรวรรณ ราชมณี

63052002440 นางสาวอนงคณา ทับจีบ

63052002441 นางสาวปภัสสร คณา

63052002442 นางสาวภัทราพร อาริยะ

63052002443 นางสาวปารวี เนื่องไชยลี

63052002444 นายอัศวนารถ พงษ�โอภาส

63052002445 นางสาวทิพวัลย� บAอเพทาย

63052002446 นางสาวสุทธิดา เครือบุตรสินธุ�

63052002447 นายยุทธชัย กาญจนานิจ

63052002448 นางสาวพิชามญชุ� เมืองเกAา

63052002449 นางสาวภัทรวดี เจเถ่ือน

63052002450 นางสาวกิจวดี หม่ืนวงศ�

63052002451 นางสาวสุธิดา ลําใยเสถียร

63052002452 นางจิราพร ห�วยโหงทอง

63052002453 นางสาวศิริวรรณ จันทร�คง

63052002454 นายธนากร ลออศิริงาม

63052002455 นายสรกฤช ธนันโภคิน

63052002456 นางสาวลัดดาพร คณา

63052002457 นางสาววลัยภรณ� หมAอมรักษ�

63052002458 นางสาวพรพิมล สินจันทร�

63052002459 นางสาวพนิดา พลอยเพชร

63052002460 นายนิธิพงศ� สุขโข
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63052002461 นางสาวสร�อยมณี จิตรีโภชน�

63052002462 นางประภาพร ประเสริฐวรพงศ�

63052002463 นางสาวเนตรอนงค� เสกสิทธ์ิกาญจน�

63052002464 นางสาวนภา ดีโสด

63052002465 นางสาวณภาภัช ม่ิงรัชวลี

63052002466 นางสาวจิราภรณ� จังสายสวAาง

63052002467 นางสาวสุภาณี วงษ�เอก

63052002468 นางสาวปรมาภรณ� พูลพAวง

63052002469 นางสาวไซน�า บราเหม

63052002470 นายวชิรพันธ� บุญแท�

63052002471 นางฉันทนา จีวร

63052002472 นางสาวธัญทิพ สยัดพานิช

63052002473 นางสาวสุจีรา แกAนทอง

63052002474 นางสาวรุจีรัตน� นาคหาญ

63052002475 นายประเสริฐ แย�มจAาเมือง

63052002476 นางสาวปวีณา แจAมกระจAาง

63052002477 นางสาวอารีย� ทั่งทอง

63052002478 นางสาวอังคณา จันทร�บุญ

63052002479 นางสาวนัทธมน วีระสุข

63052002480 นางสาวดรุณี มะลิลา

63052002481 นายกฤษณะ นิยมดุสดี

63052002482 นายธนพัฒน� เพ็ชรรัตน�

63052002483 นางธันยาวัลย� พงศโรจน�

63052002484 นางสาวอรนุช ทรงประกอบ

63052002485 นายกฤติน ฮมภิรมย�

63052002486 นายพลพล ฐิติธนาพร

63052002487 นายวิเชฏฐ� อาสนเพชร

63052002488 นางสาวณัฐชา คล�ายพงษ�

63052002489 นางสาวมัณฑนา วังมะนาว

63052002490 นางสาวจิดา ภา วัยมาต
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63052002491 นางสาทินี ด�วงคําจันทร�

63052002492 นางสาวธนาภา รุAงสวAาง

63052002493 นายพงศ�พันธ� พูลสิน

63052002494 นางสาวเจติยา ศรสAง

63052002495 นางสาวพัชราณี รุAงสวAาง

63052002496 นายพุธตาล รัตนสิทธ์ิชัชวาล

63052002497 นางสาวเจนจิรา อาจจินดา

63052002498 นางสาวศศิธร ภักดีบุรี

63052002499 นางสาววราภรณ� ย้ิมอิ่ม

63052002500 นายสิริราช ทองคหะ

63052002501 นางสาวกัญญาวีร� บุญพิทักษ�

63052002502 นายฉัตรชัย ประกฤตผล

63052002503 นางสาวกมลพร น�อยศิริ

63052002504 นายป>ยวิทย� นิลภูมิ

63052002505 นางสาวณัฐสุดา แสงงาม

63052002506 นางสาววิรัญชนา โชติพันธ�

63052002507 นายไชยวัฒน� คลําผิน

63052002508 นางสาวพนัชกร เดชะบุญ

63052002509 นายนธพล พันธุ�พยัคฆ�

63052002510 นายศุภกานต� สุขเอี่ยม

63052002511 นางสาวศุภิสรา ภูAทอง

63052002512 นางสาวพิมลนาฏ ลิบมี

63052002513 นายสุรกฤษฎ์ิ นุชเสม

63052002514 นางสาวเสาวณิต ขุนพลพิทักษ�

63052002515 นายวีระยุทธ ศรีวิเศษ

63052002516 นางสาวหนึ่งฤทัย พุAมพุก

63052002517 นางสาวจันทร�จิรา เกิดปDาน

63052002518 นางนันทนา ธรรมสวัสด์ิ

63052002519 นางสาวอินทิรา มะหมัด

63052002520 นายพฤกษ� ภาคภูมิ
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63052002521 นางสาวพัชรินทร� เนตรเจริญพัฒน�

63052002522 นางสาวยมลภัทร จันทร�อAอน

63052002523 นางสาวกัลยา ม่ังลิ้ม

63052002524 นางสาวธิดารัตน� คําลี

63052002525 นางสาวลักขณา ผAองสังข�

63052002526 นายนิธิกร ปานเขียว

63052002527 นางสาววาสนา กลิ่นมาลี

63052002528 นางสาววรรณวิสา อรุณรัตน�

63052002529 นางสาวฐนิตา สินเพราะ

63052002530 นางสาวสุชัญญา มานพ

63052002531 นางสาวณัฐกันต� น้ําเพชร

63052002532 นางสาวมัตติยา ปอวังตะโก

63052002533 นางสาวสายธาร ไพรศรี

63052002534 นางสาวเพ็ญนภา โต3ะทอง

63052002535 นางสาวทัศพร การณราช

63052002536 นางสาวจุติธรณ� โพชนัง

63052002537 นางสาวรวงทิพย� โสสีสุข

63052002538 นางสาวศศิธร เพชรนาจักร

63052002539 นางสาวปองทิพย� แจAมแจ�ง

63052002540 นายจิณณวัตร กันทะหงษ�

63052002541 นางสาวประภัสราภรณ� เดชมงคล

63052002542 นายณัฐพล นวลเต็ม

63052002543 นายนัทธพล ทองคํา

63052002544 นางสาวธัญญา อAอนตา

63052002545 นายเทพพิทักษ� โชคชัย

63052002546 นายณัฐพล ตันประสิทธ์ิ

63052002547 นางสาวสุจิตรา วงศาโรจน�

63052002548 นางสาวรัตนภรณ� ทิพย�ทอง

63052002549 นายจตุรงค� ทรายเเก�ว

63052002550 นายณชพล เทียบทรง
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63052002551 นายนรินทร�ธร เนียรสิทธ์ิ

63052002552 นายสิทธิชัย ลิ้นจ่ี

63052002553 นายป>ยพงศ� เกิดชAวง

63052002554 นายพงษ�ศักด์ิ สุนทรศักด์ิสิทธ์ิ

63052002555 นางสาวภัทรวรรณ แก�วรากมุข

63052002556 นางสาวนงลักษณ� ซุ�ยวงษา

63052002557 นางสาวนงลักษณ� อินทร�โพธ์ิ

63052002558 นางสาวจิตรา จงจินารี

63052002559 นายชัยวัฒน� ศรีจันทร�

63052002560 นางสาวพิชญดา จงประสิทธ์ิ

63052002561 นายฑีนฤทธ์ิ ชูนาม

63052002562 นางสาวญาณิศา อรเพ็ชร�

63052002563 นายทรงยศ รอดบํารุง

63052002564 นางสาวพิมพ�ลดา แซAจ๋ิว

63052002565 นางสาวปาลิตา เกษมณี

63052002566 นางสาววรรณกร ศรีโยหะ

63052002567 นางสาวพัทธนันท� ถํ้าลอย

63052002568 นายปาลวัฒน� คําอ�อ

63052002569 นางสาวปนัดดา วิเศษสิงห�

63052002570 นางสาวอมรรัตน� บรรลือเสนาะ

63052002571 นางสาวประภาวรรณ เอี่ยมสําอางค�

63052002572 นายธัญพจน� สิงห�ทอง

63052002573 นางสาวจารุณี ชุมจินดา

63052002574 นางสาวญาณิศา พวงเงิน

63052002575 นายอนุรักษ� บัวบาน

63052002576 นางสาวฐิตารีย� โพธาวิมลจรัส

63052002577 นางสาวสุธาทิพย� คืนคง

63052002578 นายณัฐพงศ� เทียมเมฆา

63052002579 นางสาวกรองกาญจน� นวลดํา

63052002580 นางสาวสุขฤดี ทองมี
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63052002581 นางสาวณัฐรภา แซAเตีย

63052002582 นายธนโชติ ชมเพ็ญ

63052002583 นางสาวจารุวรรณ ฉิมมา

63052002584 นายจิรภัทร มิลินโชติพงศ�

63052002585 นายณัฐชนน โสวัสสะ

63052002586 นางสาวอาลิณี รัตนประสิทธ์ิ

63052002587 นายณรงฤทธ์ิ บัวสม

63052002588 นางสาวนงลักษณ� สังข�พุก

63052002589 นางสาววรรณวลี ทับทิม

63052002590 นางสาววิลาวัลย� พันธุ�พยอม

63052002591 นางจุฑารัตน� นะทเวสน�

63052002592 นายธีรยุทธ เอี่ยมสอาด

63052002593 นางสาวธันยารัตน� หมัดดูขลิ

63052002594 นายสุทธิโรจน� รอบจังหวัด

63052002595 วAาที่ร�อยตรีหญิงผกามาส นูมหันต�

63052002596 นางสาวสุนันทา เขียวอินทร�

63052002597 นางสาวพิรดาวซ� สาเมาะ

63052002598 นางสาวชญาณี มานพ

63052002599 นายดาวบดินทร� กลิ่นอAอน

63052002600 นางสาวอุไรทิพย� มาศกสินธุ�

63052002601 นางสาววิภาดา จันจัด

63052002602 นางสาวรัตน�เกล�า เกตุแก�ว

63052002603 นางสาวอัญญานิตย� เกิดด�วง

63052002604 นายศุภณัฐ เกษมวุฒิธาดา

63052002605 นายชิตธนะ ตวงอิทธิกุล

63052002606 นายธนวันต� พรมแก�ว

63052002607 นายกิตติพงษ� พุทธรักษี

63052002608 นายวิชัย ฉวีศักด์ิ

63052002609 นายชาติชาย พลอยศรี

63052002610 นางสาวนัยเนตร กลิ่นขจร
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63052002611 นายศุภวิชญ� รักสวัสด์ิ

63052002612 นายโสมนัส บุญเกิด

63052002613 นายวัฒนา นาพยัคฆ�

63052002614 นายอัครพงษ� แก�วเขียว

63052002615 นายวงศธร จิตต�เจริญ

63052002616 นางสาวโสรยา รAาหมาน

63052002617 นายณัฐวุฒิ ทวีสุข

63052002618 นางสาวพิชญาภา ครุฑพงษ�

63052002619 นายนพพล แทAนทรัพย�

63052002620 นางสาวอินทิรา เเจAมจันทร�

63052002621 นายสุเมธ เอี่ยมหลี

63052002622 นายธนภัทร กองสาร�

63052002623 นายอภิชาติ พุAมเกตุแก�ว

63052002624 นายเกรียงไกร เพ็ญจันทร�

63052002625 นางสาวพัชรินทร� ป>Uนเกตุ

63052002626 นางสาวรัชนีกร เอมโอษฐ

63052002627 นายอังกูร สมบูรณ�รัตน�

63052002628 นายสามารถ เพชรคง

63052002629 นางสาวธนันยา เจียมมี

63052002630 นางสาวสุธิดา ย้ิมพลาย

63052002631 นางสาวนิรามัย ธานีหงษ�

63052002632 นางสาวทักษพร โพธ์ิทอง

63052002633 นายชนาวีร� ชูเมือง

63052002634 นางสาวอาทิยา พลายแก�ว

63052002635 นายสาธิต ศรีประถม

63052002636 นางสาวกรรณิการ� คงสุด

63052002637 นายฉัตรธนวัชร� แก�วละเอียด

63052002638 นางสาวเพชรรัตน� จูมแพง

63052002639 นางสาวสุวนันท� สุขประเสริฐ

63052002640 นางสาวสโรชา ช�างยนต�
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63052002641 นางสาววลัยลักษณ� ภูAเต็ง

63052002642 นายประวิตร สุวรรณคง

63052002643 นางสาวฐาณมาตย� ทองหาคํา

63052002644 นายวิศณุ อินทสันต�

63052002645 นางสาวป>ยธิดา ช�างแก�ว

63052002646 นายภูวนาท กZาฝHVน

63052002647 นางสาวฐิติรัตน� สุขชAวง

63052002648 นางสาวประภาวดี ผิวอAอนดี

63052002649 นางสาวอรุณี คําทุม

63052002650 นายโชคชัย นาคสุข

63052002651 นายรัชชานนท� กิไพโรจน�

63052002652 นางสาวนภัสนันท� ชัยนรา

63052002653 นางสาวพัชนิดา โพธ์ิแก�ว

63052002654 นางสาวศศิประภา อนุชา

63052002655 นางสาวปวันรัตน� อภิสิทธ์ิแก�วเจริญ

63052002656 นางสาวชณิศา นาควงษ�วาลย�

63052002657 นายศศิพงศ� ทิพย�ดํารงพงษ�

63052002658 นายภาสกร ทองดอนน�อย

63052002659 นางสาวภาวิณี ทองผาโกมล

63052002660 นายศุภฤกษ� แก�วมงคล

63052002661 นางสาวอุทุมพร หลวงพรม

63052002662 นายธนธรณ� ชAอเกตุ

63052002663 นายอเนชา ชวนชื่น

63052002664 นางสาวรัชดาภรณ� พ่ึงสามัคคี

63052002665 นายศิริชัย เคาวสุต

63052002666 นางสาวัอัมพวา สุขสวัสด์ิ

63052002667 นางสาวสุนิสา ใจกล�า

63052002668 นางสาวศิริกัญญา สังข�ทอง

63052002669 นายยุทธิชัย จันทร�แก�ว

63052002670 นางสาวณัฐชา คงสนิท
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63052002671 นางสาวปาริฉัตร จันทร�แปDน

63052002672 นางสาววิณัฎชา เพ็งเอี่ยม

63052002673 นางสาวสุกัญญา จุ�ยสมบูรณ� 

63052002674 นายเพ่ิมพูน แพรเมือง

63052002675 นายพัชรพงษ� ศรีมAวง

63052002676 นางสาวณัฐวดี โชติชAวง

63052002677 นายจิตรภณ เพชรแท�

63052002678 นายอาทิตย� เรืองเทศ

63052002679 นางสาวณิภาภรณ�วดี รัตนวรรณี

63052002680 นางสาวจิรพร ขําเลิศ

63052002681 นายภูวนัย เดชาหงษ�

63052002682 นางสาวกาญจนา ปHญญาถม

63052002683 นายชัยณรงค� อินป>Uน

63052002684 นางสาววรรณภา พรหมสวัสด์ิ

63052002685 นายธนวัฒน� ศรีชัย

63052002686 นางสาวชรินทร�ทิพย� นวชาติวรรณ

63052002687 นายมงคล ทองมนต�

63052002688 นางสาวกมลชนก พวกพันธ�

63052002689 นายวุฒิชัย มณีฉาย

63052002690 นางสาวจรรยา อยูAทน

63052002691 นางสาวมณีวรรณ รอดเจริญ

63052002692 นางสาวญาณิศา อึกจอม

63052002693 นางสาวธณัตชากร กลั่นภักดี

63052002694 นางสาวภัทรจาริน ประทีปทอง

63052002695 นางสาวสุวรรณา บุญรักษ�

63052002696 นางสาวโชติกา วงษ�สวรรค�

63052002697 นางสาวศรัญญา โสภาคํา

63052002698 นางสาวกัลยา สีทอง

63052002699 นางสาวสุภาภรณ� นามโชติ

63052002700 นายเสนาศักด์ิ ใจตรง
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63052002701 นางสาวสิริญญา นวลละออง

63052002702 นายวสินธ� อุดมนาค

63052002703 นายธิติวุฒิ แววทับทิม

63052002704 นายวรากร ชื่นอุทัย

63052002705 นายขจรเกียรติ แสงทอง

63052002706 นายมาโนชชัย ศรสุรินทร�

63052002707 นางสาวศรัญญา หAวงเอี่ยม

63052002708 นางสาวกีรติ คารเพ็ชร�ทา

63052002709 นางสาวภัทรา แซAตัน

63052002710 นายนฤพล วัฒนมะโน

63052002711 นางสาวรุจิฬา เอี้ยวอัศวพงศ�

63052002712 นางสาวศิรินดา เชิดฉาย

63052002713 นางสาวลลิตา สมมี

63052002714 นางสาวรัชชุมาศ สุขอิ่ม

63052002715 นางสาวสุรีญฉาย หมีปRา

63052002716 นางสาวณัฐนันท� ฤทธ์ิสําอางค�

63052002717 นายณัฐพล ทองพัน

63052002718 นางสาวจารุวรรณ บริบูรณ�นุกูลกิจ

63052002719 นางสาวสิริกัญญา บุตรอากาศ

63052002720 นางสาวพีรพร เกตุแก�ว

63052002721 นายอนุชา เหมณี

63052002722 นางสาวปราณี พรมนิ่ม

63052002723 นางสาวนงลักษณ� ศรีสุข

63052002724 นางณัฐชุตา ธนนิมิตร

63052002725 นางสาววิภารัตน� โสภา

63052002726 นางสาวนิโลบล ชูนาม

63052002727 นางสาวมณฑิรา การะเกตุ

63052002728 นายวรชัย สุขสบาย

63052002729 นางสาวจุฑารัตน� ไพรพฤกษา

63052002730 นางสาวอภิญญา ปลื้มจิตร
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63052002731 นางสาวกาญจนา บุญพยนต�

63052002732 นางสาวสกุณา เอิบโพธ์ิกลาง

63052002733 นางสาวสุกัญญา นาคทอง

63052002734 นางสาวชนากานต� บุญเพ็ญ

63052002735 นายพีรชัย ย่ีสุAน

63052002736 นายลิขิต ประดิษฐพงษ�

63052002737 นางสาวธนกร แดงไสว

63052002738 นางสาวธัญญ�ฐิตา กุลรัตน�ธนานนท�

63052002739 นายพงศกร วงศ�มหาชัย

63052002740 นายสุรศักด์ิ เที่ยงธรรม

63052002741 นางสาวสุวรรญา ผAองศิริ

63052002742 นางธัญลักษณ� กลิ่นเชย

63052002743 นายจีระศักด์ิ วุฑฒิธันยากร

63052002744 นางสาวศศิธร นาคสิงห�

63052002745 นายภาณุพงศ� วิหคหาญ

63052002746 นางสาวน้ําฝน ทองวรณ�

63052002747 นางสาวกัลยากร เพชรดี

63052002748 นางพิศุทธา ชูสุข

63052002749 นายปุณยวัจน� ทองอยูA

63052002750 นางสาวณิชาภา ซAวนเฮง

63052002751 นางสาวจุฑามาศ ฆ�องประเสริฐ

63052002752 นายจักรินทร� ม่ันคง

63052002753 นางสาวสุณัฐชา เมฆหมอก

63052002754 นางสาวนรีรัตน� หลําร่ําไป

63052002755 นางสาวพรสวรรค� รอดคลองตัน

63052002756 นางสาวสุมิตตา สนธิ

63052002757 นางสาวอภิญญา ม่ันคง

63052002758 นายสายธาร กระชังแก�ว

63052002759 นางสาวศิริชา เซ่ียงลี้

63052002760 นางสาวทัศนีย� คชพงษ�
หน�า 92 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052002761 นางสาวสุชาดา ผู�ใหญA

63052002762 นางสาวพัชรินทร� บุญใหญA

63052002763 นายซาฟIอี สะมาแฮ

63052002764 นางสาวอมรรัตน� ไกAแก�ว

63052002765 นายทินกร เพ่ิมพูล

63052002766 นายหฤษฎ� พAวงสมุทร�

63052002767 นางสาวอรษา รอดภัย

63052002768 นางสาวกนกวรรณ หัสเดชา

63052002769 นายรังสรรค� ศรีเมือง

63052002770 นางสาวกนกวรรณ คําแฝง

63052002771 นายวัชรพงศ� โอสถ

63052002772 นางสาวชญานิศ หัสเถ่ือน

63052002773 นางสาวภิญญาพัชญ� รื่นบรรเทิง

63052002774 นางสาวจารุวรรณ จันทรศร

63052002775 นายป>ยะพงษ� จันทร�กระจAาง

63052002776 นางสาววรัญญา ลือชัย

63052002777 นายศิริพงศ� บุญเกิด

63052002778 นางสาวสุวรรณี วงศ�ช�าง

63052002779 นางสาวเบญญาภา สังข�แก�ว

63052002780 นายวีรภัทร คุ�นเคย

63052002781 นางอมลรัศม์ิ สุAนหม่ืนไวย

63052002782 นายเพ่ิมศักด์ิ นAวมฉํ่า

63052002783 นางสาวนภัสสร เอี่ยมโอษฐ

63052002784 นางสาวศศิธร เย็นใจ

63052002785 นายณัฐพล เปรุนาวิน

63052002786 นายกฤษณะ อ่ําวิเศษ

63052002787 นางสาวสุวรรณา ตรงจริง

63052002788 นายเอกนรินทร� บุญเกิด

63052002789 นางสาวทิฆัมพร วงศ�ขจรกรกิจ

63052002790 นางสาวภัทราวรรณ จินดา
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63052002791 นายจักรกริช จันทร�เจ�า

63052002792 นายวรวิทย� อุไรรัตน�

63052002793 นางสาวรัตนวลี แจ�งเรือง

63052002794 นางสาวทัศนีย� ชมภูม่ิง

63052002795 นางสาวสุธาสินี หงษ�น�อย

63052002796 นายคมสัน แข็งขัน

63052002797 นางสาววนาลี กุมภีย�

63052002798 นางสาวธํญญลิปต� เรียงรัตน�

63052002799 นายเอกพงษ� เรืองเดช

63052002800 นางสาวณัฐมณ นิจจํารูญ

63052002801 นางสาวอุมาพร โพธิป>ติ

63052002802 นายสิทธิชัย สามเกลียว

63052002803 นายวิทยา อุAมอารมย�

63052002804 นายสุเมธ พวงสุวรรณ�

63052002805 นางสาววาศินี ประสมศรี

63052002806 นางสาวธภาภัค เลาะไธสง

63052002807 นายจุลจักร นวมศิริ

63052002808 นายจีราวัฒน� ฟHกอAอน

63052002809 นางสาวนันทวดี ถนอมวงษ�

63052002810 นายฉัตรชัย วงษ�แตงอAอน

63052002811 นางสาวสุวรรณา อาภากุล

63052002812 นางสาวสุทัตตา รัตนเลิศ

63052002813 นางสาวอรนุช โฉสันเทียะ

63052002814 นางสาวอริศรา ศรีศร

63052002815 นางสาวพรนัชชา โชคศรีรัตน�

63052002816 นางสาววรรณา หงษา

63052002817 นายพิพัฒน� เพ่ิมทองมาก

63052002818 นายศุภโชค ดิลกพงศ�ธนา

63052002819 นางสาวรัตนพร พฤฒิสาร

63052002820 นางสาววศินี คงนาสร
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63052002821 นายศรัณย� วงศาโรจน�

63052002822 นางสาวดารารัตน� คําโพธ์ิ

63052002823 นางสาวนูรีมะห� นิเส็น

63052002824 นางสาวสุกัญญา รัตนสุข

63052002825 นางสาวญาณิศา เจริญวรรณ�

63052002826 นายทศพล บอนเผื่อน

63052002827 นางสาวลลิดา จํารัสเลิศลักษณ�

63052002828 นายอัศวเดช พิมรอยแก�ว

63052002829 นางสาวนฤมล แม�นมาลัย

63052002830 นายอิสระ สุขสวัสด์ิ

63052002831 นางสาวพิณทุอร ยศพรเลิศล้ํา

63052002832 นางสาวธนพร ทุติ

63052002833 นายสมศักด์ิ เพ็ญโพธ์ิ

63052002834 นายรังสิมันตุ� วันเนาว�

63052002835 นางสาวทัศนีวรรณ พรหมฤทธ์ิ

63052002836 นางสาวนิรชา บุญปกครอง

63052002837 นางสาวสมฤทัย พันธุ�พุAม

63052002838 นางสาวชนิตา พยับตรี

63052002839 นายธีรพันธ�T ป>Uนทอง

63052002840 นางสาวนพธีรา สายสกล

63052002841 นางสาวสุภาภรณ�T แก�วกิริยา

63052002842 นางสาววิมลณัฐ นุAมรอด

63052002843 นางสาวภาวิณี แก�วเสนAห�

63052002844 นางสาววรัญญา คุ�มครอง

63052002845 นายฉัตรพงศ� ผิวนิล

63052002846 นางสาวดวงแก�ว บุญคง

63052002847 นางสาววรรณพร มุมมาลา

63052002848 นางสาวธัญญา สวัสด์ิวงษ�

63052002849 นายธัญ วิ ช ญ  � ประแจนิ่ง

63052002850 นางสาวปนัดดา บุญรอด
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63052002851 นางสาวพัสญรัศม์ิ รงค�ฤทธิไกร

63052002852 นางสาวนันท�ภัส น้ําแก�ว

63052002853 นางสาวกัลย�กมล โตตามวงศ�

63052002854 นายกิตติพงษ� กมลรัตน�

63052002855 นางสาวสายพิน คล�ายเงิน

63052002856 นางสาวกาญจนา ประทุม

63052002857 นายสมาน แหวนทองคํา

63052002858 นายนิติพันธ� ทับทอง

63052002859 นายอนุชา นวลวิลัย

63052002860 นางสาวนีรวรรณ หุAนดี

63052002861 นายตรีภพ ภูAลา

63052002862 นายวิศาล ศรีสวัสด์ิ

63052002863 นางสาวนิศานาถ หอมฟุDง

63052002864 นางสาวนิตยา ใจดี

63052002865 นางสาวศศิธร มาตรกิจ

63052002866 นางสาวณัฐศิมา จันทร�เหลือง

63052002867 นายมานิต แสงทองดี

63052002868 นางสาวจิดาภา เอิบอิ่ม

63052002869 นายอิทธิกร ย้ิมห�อย

63052002870 นางสาวณัฐรีพร เพ็งโท

63052002871 นายสุจินดา ใจกล�า

63052002872 นางสาวสุพัตรา คลังทรัพย�

63052002873 นายกําแพงคุณ เกรียงชญาคุณ

63052002874 นายเจตน�สฤษฎ์ิ สิทธิคง

63052002875 นายอมรเทพ จิตรีพล

63052002876 นายอัศวิน ประชา

63052002877 นายนนทวัฒน� แซAต้ัง

63052002878 นายสุรยุทธ ลือประเสริฐ

63052002879 นางอําไพ ศิริสวัสด์ิ

63052002880 นายนทีธร โชติมณี
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63052002881 นางสาวมณทิพย� ถีระมัด

63052002882 นางสาวสุภาวดี ดวงคล�าย

63052002883 นางสาวกรวีร� วันทุมา

63052002884 นายธนกฤต ช�างพลาย

63052002885 นางสาวสุรัตนา ธรรมวิจารณ�

63052002886 นางสาวธนพร นิธากรณ�

63052002887 นางสาวพัชรา ทัศนะสาร

63052002888 นายกุลชาติ ปลิปลื้มโอฐ

63052002889 นางสาวศรญา รจนากร

63052002890 นายณัฐกานต� เล็กเจริญ

63052002891 นางสาวมัลลิกา แหยมประเสริฐ

63052002892 นายอาทร ป>นใจ

63052002893 นางสาวมัณฑนา ณะทองชัยเดช

63052002894 นายเลิศฤทธ์ิ นพรัตน�

63052002895 นางสาวสุกัญญา บุญจันทร�

63052002896 นางสาววรรณกานต� วัฒนะ

63052002897 นางสาวกรรณิกา หม่ืนทอง

63052002898 นางสาวธนัตฌา สันทัด

63052002899 นางนวพร โชครัตนไพศาล

63052002900 นางสาวสโรชา สอนมี

63052002901 นางสาวสุนทรีย� สังข�ใจสม

63052002902 นายชัยชนะ เข็มกลัด

63052002903 นายธนกฤต สมมาศ

63052002904 นายประดิพัทธ� ฉิมภูA

63052002905 นางสาวศิริญญา บัวเกตุ

63052002906 นายอนุวัฒน� มณีโชติ

63052002907 นายภูชิตย� ศรีเมือง

63052002908 นายลิขิต อAอนประทิน

63052002909 นายกรินทร� วงศ�อิสรกุล

63052002910 นางสาวป>ยะนุช แปงเม
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63052002911 นายรัฐพล ตฤตียรัตน�

63052002912 นายรุAงอรุณ บริคุต

63052002913 นางสาววัชราวลี กองสาร�

63052002914 นางสาววิมลสิริ ซ่ือตรง

63052002915 นางสาวจินต�จุฑา เจริญสุข

63052002916 นายสรสิทธ์ิ เสือสกุล

63052002917 นายสถาพร พัฒนกุล

63052002918 นางลักษมี เกิดสิน

63052002919 นายทรงกลด ภูAห�อย

63052002920 นางสาวศุภาพิชญ� ม่ันหมาย

63052002921 นายณรงค�ชัย นาคหนู

63052002922 นางสาวศิริณาลักษฌ� โมเมตตา

63052002923 นางทิพย�รัตน� ไพบูรณ�

63052002924 นางสาวจิตรลดา งามลํายอง

63052002925 นางวันทนา พ่ึงบุญ

63052002926 นายธีรพล น�อยสําราญ

63052002927 นางสาวนิศาชล ใจแก�ว

63052002928 นางสาวศรีสุดา ทองหลี

63052002929 นายณัฐพงษ� เนตรอนันต�

63052002930 นางสาวสมพิศ จันทร�หอม

63052002931 นางสาววาสนา เครือวัลย�

63052002932 นายไพศาล อยูAคง

63052002933 นายวรินทร รวดเร็ว

63052002934 นางสาววารุณี ศรีสนั่น

63052002935 นางสาวจุฑาทิพย� ชาวบ�านใหมA

63052002936 นายสารบัญ ทองจุไร

63052002937 นายวรพล จันทร�คา

63052002938 นางสาวอุมาภรณ� ขจรธัญญารัตน�

63052002939 นางสาววิจิตรา กลิ่นอุบล

63052002940 นางสาวลัทธวรรณ สุขภิญโญ
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63052002941 นางสาวภาสินี แก�วชัยศูนย�

63052002942 นางสาววลัยลักษณ� ภูAระหงษ�

63052002943 นางสาววรรนิษา แสงอาทิตย�อุทัย

63052002944 นางสาวฐิตา ภา อินทร� มณี 

63052002945 นางสาวบุศราคัม พงคะเชน

63052002946 นางสาวราณี เทพรส

63052002947 นายสุริยา มAวงน�อย

63052002948 นางสาวโชติกาญจน� ทองกลาง

63052002949 นางสาวสไบนาง ศิลปศร

63052002950 นางสาวบุญเจริญ จิตจวง

63052002951 นายดุสิต เพชรโรจน�

63052002952 นายธีรวัฒน� หม่ืTนภักดิTT

63052002953 นางสาวภัทรวดี มณีอAอน

63052002954 นางสาวมุกนภา ทองคํา

63052002955 นายอาทิตย� แนวหาญ

63052002956 นายธนกร พระพรหม

63052002957 นายกันตพงศ� เส�งทั่น

63052002958 นางสาวดวงแก�ว ห�วยหงษ�ทอง

63052002959 นายวิศิษฐ� กิตติเวช

63052002960 นางสาวพรรษพร มูลมาก

63052002961 นายอนิรุท กุวัยระคาร

63052002962 นายสิทธินนท� บัววัฒน�

63052002963 นายธนาธิป มีเย็น

63052002964 นายไกรฤกษ� จันทร�ปฐม

63052002965 นางสาวอภิชญา ศรวัลเพ็ง

63052002966 นางสาวศศิธร ทองย�อย

63052002967 นางสาวนรภัทร รักทอง

63052002968 นายสมชาย ย่ิงงามแก�ว

63052002969 นางสาวสุภาวดี มณีดํา

63052002970 นางสาวศุภลักษณ� ทับวิเศษ
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63052002971 นายศุภมิตร สวAางศรี

63052002972 นางสาวศิริพร พูนดี

63052002973 ส.ท.วิษณุ หัสเดชา

63052002974 นายพัฒนพงษ� เกตุคํา

63052002975 นายศุภโชค พรหมหิทธ์ิ

63052002976 นางสาวกัณฐิกา ศักดาเดชฤทธ์ิ

63052002977 นางสาวเพ็ญนภา ศรีทอง

63052002978 นายปริญญา ตรีศรี

63052002979 นายวัชรพงษ� ชมบุญสิริ

63052002980 นางสาวสุลิดา ธัญญเจริญ

63052002981 นายศรีรัตน� ชนะภัย

63052002982 นายชาตรี ทัศนา

63052002983 นางสาวกวินณา บุญธรรม

63052002984 นางสาวชนนิกานต� แสงหว�า

63052002985 นางสาวธนภรณ� เจริญสุข

63052002986 นางสาวสมปรารถนา บุญวิชิต

63052002987 นางสาวสุภารัตน� เสิงขุนทด

63052002988 นายประดิษฐ� โกยรัมย�

63052002989 นางสาววราภรณ� เกตุขาว

63052002990 นายยุทธนา สีมAวง

63052002991 นางสาวดวงฤทัย มงคลสุข

63052002992 นายไพศาล สมบูรณ�

63052002993 นายวุฒิชัย ขวัญเจริญ

63052002994 นางสาวอรวรรณ ชวดคํา

63052002995 นางสาวชิดชนก ทะยอม

63052002996 นางสาวสุชาวดี วิถี

63052002997 นายพชร ต้ังใจตรง

63052002998 นางสาวพิมพ�ทิพย� สายปาน

63052002999 นางสาวอินทุอร ปานย้ิม

63052003000 นางธรินทิพย� วีระวัฒนย่ิงยง
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63052003001 นายอนุรักษ� สรรเสริญ

63052003002 นางสาววรยา จิราธนกูล

63052003003 นายอานนท� วังมะนาว

63052003004 นางสาวรัตนา สร�อยสุข

63052003005 นายวีรชัย บุญฤทธ์ิ

63052003006 นายวิษณุ อAอนหวาน

63052003007 นางสาววิภาวรรณ เพ่ิมทองมาก

63052003008 นางสาวนิฤชา เฮียะเส็ง

63052003009 นางสาวรุAงระวี พรสวัสด์ิ

63052003010 นางพิมพ�ลภัฏ สัมฤทธ์ิ

63052003011 นางสาวสุนิสา แสงทอง

63052003012 นายพันธวิทย� รัตนเนตร

63052003013 นางสาวพัชรี แลปูRน�า

63052003014 นางเอกนุช อAอนวิมล

63052003015 นางสาวอนุศรา ท�าวสุวรรณ�

63052003016 นางสาวสุดารัตน� ธรรมรัตน�

63052003017 นางสาวสุพรรณษา มีจุ�ย

63052003018 นายสาโรจน� สาระเห็ด

63052003019 นางสาวชัญญภัทร เข็มทอง

63052003020 นางสาวศันสนีย� โรทนง

63052003021 นางสาวยุพาภรณ� หอมชื่น

63052003022 นางสาวกนกวรรณ ทองจีน

63052003023 นางสาวอนุสรา งามทรัพย�

63052003024 นายไพฑูรย� พุทธาจารย�

63052003025 นางนวลอนงค� เซAงยAอง

63052003026 นายชัชชัย ทิพย�เคลือ

63052003027 นายจตุพล คล�ายทิพย�

63052003028 นางสาวภัชรธิดา หลังมี

63052003029 นางสาวพรปวีณ� มงคลศิริกุล

63052003030 นางสาวเสาวลักษณ� เครือครุฑ
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63052003031 นางสาวจิราพร จันทร�ทอง

63052003032 นายสถิต คูหา

63052003033 นางสาวเสาวภา ภักดีกุล

63052003034 นายเดชชาติ ไชยชาญ

63052003035 นายอภิวัฒน� เครือสงAา

63052003036 นายย่ิงศักด์ิ ธีระวัฒน�

63052003037 นายสหรัฐ อAอนละออ

63052003038 นางสาวรสริน เปIUยมธรรม

63052003039 วAาที่ร�อยตรีหญิงศุทธินี วงศจันทร�

63052003040 นางสาวณัฐกานต� พุฒอินทร�

63052003041 นางสาวสุชาดา วิโรจน�

63052003042 นางสาวสุพรรณษา สวAางเนตร

63052003043 นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชร�วัง

63052003044 นายวัชระ แสงเทียน

63052003045 นายธีรศักด์ิ ศรีคํา

63052003046 นางสาวเจนจิรา พราหมณ�ชื่น

63052003047 นางสาวกฤษณวรรณ มีโหมด

63052003048 นายมารุต เอี่ยมเจริญ

63052003049 นางสาววิมลรัตน� พัฒนพร

63052003050 นายอนิรุทธ� พAวงพานทอง

63052003051 นางสาวจิดาภา ทองประหยัด

63052003052 นางสาวณัฐนรี นิลประเสริฐ

63052003053 นางสาวน้ําฝน เรAงมีศรีสุข

63052003054 นายชะนะวัตร� บุญทรัพย�

63052003055 นางสาวนลินรัตน� สืบสรวง

63052003056 นางสาวมุฑิตา ไชยมาตร

63052003057 นางสาวอริณี กันทะมา

63052003058 นายสงวนศักด์ิ ทองจิต

63052003059 นางสาวธิดารัตน� อรรถสิทธ์ิ

63052003060 นางสาวสุทธิดา สมประดิษฐ
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63052003061 นางสาววรรณวิภา ปานประเสริฐ

63052003062 นางสาวจิราภา โพธ์ิสุวรรณ

63052003063 นายกรกฎ ปทุมสูติ

63052003064 นายสรวิศ เดชประมวลพล

63052003065 นางสาวอําภา ฮะโหม

63052003066 นายเอกพงษ� กัณหะเสลา

63052003067 นางสาวสุภัสสร ฤทธ์ิสุวรรณ

63052003068 นางสาวชฏิชนก เพชรรัตน�

63052003069 นางสาวชนิตสิรี แพงดี

63052003070 นางสาวจิรนันท� วงษ�เอกอินทร�

63052003071 นางเกตุวดี ชัวนินี

63052003072 นางสาวอารยา เสียงเอก

63052003073 นางสาวรัชฎาภรณ� สายสังข�

63052003074 นางสาวพรยมล จินดารัตน�

63052003075 นางสาวสุธาสินี ธูปหอม

63052003076 นายวิศรุต คํานุ

63052003077 นางสาวพรทิพย� ปานฉลอม

63052003078 นายไตรภพ เริ่มยินดี

63052003079 นายธวนนทื ชัยชนะ

63052003080 นางสาวอารีรัตน� รอดพAวง

63052003081 นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด

63052003082 นางสาวธัณยาพร กองเจริญ

63052003083 นางสาวจริยา ถ�วยทอง

63052003084 นางสาวเกษมณี วาสุ

63052003085 นายนพดล ใจหาญ

63052003086 นายสิทธิพล เกิดสวAาง

63052003087 นางสาวโยธกา เตจ3ะฝHVน

63052003088 นายไพโรจน� ชูศิริ

63052003089 นางสาวสุรีวัลย� ใยอ�น

63052003090 นายเนาวรัตน� สงฉิม
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63052003091 นางสาวณัฐมล นามมนตรี

63052003092 นายปองคุณ ชุมแก�ว

63052003093 นายกิตติพงษ� ทองศิริ

63052003094 นางสาวศุภาภรณ� เสือคล�าย

63052003095 นางสาวทิพยาพรณ� บุญเลอสันต�

63052003096 นายศาศวัต ศรีพลอย

63052003097 นางสาวอัมภณี เจริญสวัสด์ิ

63052003098 นางสาวมนัสวี เอี่ยมใจรัก

63052003099 นางสาวสุภาพร อินทชัย

63052003100 นางสาวธิดารัตน� พระจันทร�ทอง

63052003101 นางสาวเย็นจิตร แก�วนามไชย

63052003102 นางสาวลลิดา คูประสิทธิรัตน�

63052003103 นายฐานันดร ถือคุณ

63052003104 นางสาวอารีรัตน� ขันแข็ง

63052003105 นายสราวุธ รักวรนิตย�

63052003106 นายวิกรม เหมพิทักษ�

63052003107 นายศิลปSชัย จ�อยเจริญ

63052003108 นายสหพัฒน� อิลิบรินี

63052003109 นางสาวชลลดา หอมดง

63052003110 นายพงศวัชร� เกตุบุตร

63052003111 นางสาวอรวรรณ เอี่ยวสุพรรณ�

63052003112 นายจีรพัฒน� นิคนธา

63052003113 นายยุทธนา กุลไทย

63052003114 นายวัชระ ชนะแดง

63052003115 นางสาววิลาวัณย� ชูจิตร

63052003116 นายชัยวัฒน� ตรากูล

63052003117 นางสาวจุฑาทิพย� บุญรอดเลิศวงศ�

63052003118 นางสาวรักษฎา แต�สุวรรณ

63052003119 นางสาวอารียา อAอนสนิท

63052003120 นางสาวสาวิตรี สุขเจริญ
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63052003121 นางสาวธิชานันท� จันทเวช

63052003122 นายพรชัย เจ็กภูA

63052003123 นางสาวชญานิษฐ� หมอยา

63052003124 นางสาวกรรณิการ� กันดี

63052003125 นางสาวพรนภา สงวนขํา

63052003126 นายจักรพรรดิ แซAต้ัง

63052003127 นายจักรพงศ� ขําละม�าย

63052003128 นายศิริพงษ� คําภาพันธ�

63052003129 นางสาวดรุณี ยืนสุข

63052003130 นางสาวจิณัฐสินี เจริญจิตต�

63052003131 นายสุพจน� เกล�านภาพร

63052003132 นางสาวศุภมาส เณรบางแก�ว

63052003133 นางสาวขนิษฐา อินทรา

63052003134 นางสาวรัชนก แจ�งสวAาง

63052003135 นายจักรกฤช พินพันธุ�

63052003136 นางสาวธัญรดา อินทร

63052003137 นางสาวชฎาพร บุญประเสริฐ

63052003138 นายภานุวัฒน� ด�วงคําจันทร�

63052003139 นางสาวกัญญรัตน� มีมอญ

63052003140 นายสมชาย สิริประกอบยศ

63052003141 นางสาวเพ็ญนภา สะเภา

63052003142 นางสาวณัฐธีรา สถาพรศิริกุล

63052003143 นางสาวนันทวัน ชูชAวย

63052003144 นายสมพร พิกุล

63052003145 นางสาวอริสา ศรีหิรัญ

63052003146 นางสาวกรรณจนันท� ม่ันแสวง

63052003147 นางสาวปริญญา นิโครธานนท�

63052003148 นางสาวจุฑารัตน� ศรีนุช

63052003149 นางสาวอาภาพร รักสาย

63052003150 นายพิสิษฐ� เมฆเกิด
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63052003151 นางสาวรัตน�ธิดา จิตนรงค�

63052003152 นางสาวสุพิชญา อAวมพAวง

63052003153 นางสาวนุชรินทร� นพคุณ

63052003154 นางสาวภัทร กล้ํากลืนสุข

63052003155 นางสาวน.ส.วิยะดา สวAางทั่ว

63052003156 นางสาวพิชญานันท� ศุกลรัตน�

63052003157 นายณรงค�ศักด์ิ ซ่ือตรง

63052003158 นางสาวไพเราะ ป>Uนทอง

63052003159 นางสาวเนตรนภา วิมลทอง

63052003160 นางสาวสริตา ปานธรรม

63052003161 นายชัยยะ บัวศิริ

63052003162 นายนิชากรณ� บุตรน้ําเพชร

63052003163 นางสาวภัทรทร ขวัญยืน

63052003164 นายกฤษฎา ป>Uนเกตุ

63052003165 นางสาวชฎาพร เลี่ยมทอง

63052003166 นางสาวอัญชิตา กรนานันท�

63052003167 นางสาวธรรญกร พลับใหญA

63052003168 นางสาวรุ�งศิริ มงคลหัตถี

63052003169 นางสาวกัญญาภัค สุขคําปา

63052003170 นางสาวชนิดา บัวชน

63052003171 นายอานนท� รักษาศิริ

63052003172 นางสาววราภรณ� ชูแสง

63052003173 นางสาวณัฐิกา ป>Uนทอง

63052003174 นางสาวศุภาพิชญ� หล�าดอก

63052003175 นางสาวศิริรัตน� ป>UนตปHตย�

63052003176 นางสาวพลอยศรี จะพูA

63052003177 นายอติพงษ� สรสิทธ์ิ

63052003178 นางสาวนริศรา บัณฑิตสมิทธ�

63052003179 นางสาวกาญจนา สวAางทั่ว

63052003180 นายยอดสกุล วงศาโรจน�
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63052003181 นายเอกมงคล พAวงสําราญ

63052003182 นางสาวจุฑามาศ บัวเกิด

63052003183 นายสุริไกร น้ําใจสุข

63052003184 นายกําธร อิ่มเจริญผล

63052003185 นายพุทธชาติ นาทมพล

63052003186 นางสาวสุนิสา ดอนท�ายเมือง

63052003187 นางสาวชุติกาญจน� ทับทิม

63052003188 นางสาวเพ็ญนภา อินอาจ

63052003189 นางสาวเมทินี เหี้ยมหาญ

63052003190 นางสาวณัฐณิชา แสงพรหมมา

63052003191 นายฉัตรชัย ธรรมจง

63052003192 นางสาวสุชาวดี ชินะเกตุ

63052003193 นางสาวอณิษา สุพรรณ�

63052003194 นางทิพกานต� ปุลันรัมย�

63052003195 นางสาวน้ําเพชร อุAนพันธ�หริ่ม

63052003196 นางสาวศศิมา เจิมเครือ

63052003197 นางสาวจารุวรรณ สียวน

63052003198 นายธีรภัทร โฉมยง

63052003199 นางสาวสุภนัทธ� ทองทวี

63052003200 นายประชานาถ ดีอAอน

63052003201 นายธิพงษ� ชนะสงคราม

63052003202 นางสาวประทุมวรรณ ขวัญทอง

63052003203 นางสาวพิจิตรา กิจติสร

63052003204 วAาที่ ร.ต.ศิวนัส ศรีสุข

63052003205 นางสาวสลิลทิพย� เพ่ิมพูล

63052003206 นายภานุมาส ศรีพุAมบาง

63052003207 นายสมบูรณ� บุญมากุล

63052003208 นางสาวจิราภรณ� มิชสิน

63052003209 นางสาววริสรา จิตต�จรรยา

63052003210 นายนธีร� ใจสุข
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63052003211 นางสาวสมฤทัย สะทองขน

63052003212 นางสาววรสุดา เชี่ยวชาญ

63052003213 นายเอกวัฒน� เรืองศรี

63052003214 นางสาวกนกวรรณ ศรีเพ็ชร

63052003215 นางสาวภัครมัย ชนะสิทธ์ิ

63052003216 นายธีรศักด์ิ พงษ�สระพัง

63052003217 นายทรงสิทธ์ิ ทองประเสริฐ

63052003218 นางสาวชุลีรัตน� รัตนหิรัญ

63052003219 นางสาวไอยวริญท� อภิอินทรยงค�

63052003220 นางสาวณัฐกาญ ท�องฟDาจํารูญ

63052003221 นายสุทธิพงค� เสมอมาก

63052003222 นางสาวสุกัญญา คงเจริญ

63052003223 นางสาวสุภัตรธิณี ศิลปSศร

63052003224 นางสาวกนกพร โมรา

63052003225 นางสาวฐิติมา เย็นใจ

63052003226 นางสาวทิพวรรณ บุญประสม

63052003227 นายภาสกร สื่อสาร

63052003228 นางสาวสุวรรณา นิลสังข�

63052003229 นายวัชระ บุญประสพ

63052003230 นายสุมล ปราบภัย

63052003231 วAาที่ร�อยตรีธีระพงษ� บุญเกิด

63052003232 นางสาวเสาวนีย� เฉานา

63052003233 นางสาวหนึ่งฤทัย อุAอรุณ

63052003234 นางสาวกนกวรรณ อินกลับ

63052003235 นางสาวอาภัสรา แทนนาค

63052003236 นายเอกพล แชAมละออ

63052003237 นายภูวนัย แหวะสอน

63052003238 นางสาววันวิสาข� พAวงสมบูรณ�

63052003239 นางสาวป>ยะฉัตร รักขุมแก�ว

63052003240 นางสาวปาริฉัตร กองแก�ว
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63052003241 นางสาววนิดา คงถาวร

63052003242 นางสาวจริยา ฉิมมา

63052003243 นางสาวอภิญญา เพชรสีชAวง

63052003244 นางสาวเนตรวรัตน� แกAนจําปา

63052003245 นายวีระ ทองดอนเหมือน

63052003246 นายภานุวัฒน� ลําเภา

63052003247 นายเศรษฐวุฒิ หมีนิ่ม

63052003248 นายสานันท� มาจันทร�

63052003249 นางสาวสุกัญธิภา พิมพามา

63052003250 นางสาวเนาวรัตน� แก�วทอง

63052003251 นางสาวกรภัทร� อินเกตุ

63052003252 นางสาวศรัญญา ชูชAวย

63052003253 นางสาวสิริกร ชมบุญ

63052003254 นายหฤษฎ� ชูจันทร�ทอง

63052003255 นางสาวทิตติญา บุญยงค�

63052003256 นางสาวภัทราวดี บุญมาก

63052003257 นางสาวณัฐพร กลิ่นบุหงา

63052003258 นางสาวทิพวารี ชวดเชื้อ

63052003259 นายธนปกรณ� สังขานวม

63052003260 นางสาวธิดารัตน� หอมเมือง

63052003261 นางสาวนวินดา คีรีศรี

63052003262 นางสาวปรารถนา สิริภุมริน

63052003263 นางสาวปรีณาพรรณ จินดาพงษ�

63052003264 นางสาววรศรา ตุ�มตAางหู

63052003265 นางสาวสุวนันท� บุญล้ํา

63052003266 นายณัฐสิทธ์ิ ทิพยางกูร

63052003267 นางสาวสุณี หวังพงษ�

63052003268 นางสาวมัทนา อําไพ

63052003269 นางสาวเนาวรัตน� สังข�ทอง

63052003270 นายเฉลิมสินธุ� สินธุฉาย
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63052003271 นายเฉลิมชัย มโนรมย�

63052003272 นางสาวณัฐกฤตา กลิ่นไทย

63052003273 นายวุฒิชัย ม่ิงเมือง

63052003274 นางสาวอรอุษา ขวัญใจ

63052003275 นายฌาณวัตน� ทัศนา

63052003276 นายพิพัฒน� สามสี

63052003277 นางสาวนริศรา ปHญญา

63052003278 นางสาวดุษฎี เนื่องสกุล

63052003279 นางสาวมัทนา อินทร�เนตร

63052003280 นางสาวสุปรียา แซAลิ้ม

63052003281 นายณัฐพงษ� บุญชAวย

63052003282 นายภาณุรักษ� พวงโต

63052003283 นางสาวชัชฎาพร จินดา

63052003284 นางสาวกนกวรรณ ถาวรทรัพย�

63052003285 นางสาวมนต�นภา ตันกAวนจู�

63052003286 นางสาวรัชชนก แสฃชื่น

63052003287 นางอริศรา แซAฝุง

63052003288 นายวีระศักด์ิ จันทร�เสง่ียม

63052003289 นางสาวอรวรรณ เรือนจันทร�

63052003290 นางสาวจรรยา สาสาย

63052003291 นางสาวกนกวรรณ เรืองชัย

63052003292 นายศุภเกียรติ คงขํา

63052003293 นางสาวสาวิตรี หลักรอด

63052003294 นางสาวมณีรัตน� หนูขาว

63052003295 นางสาวอัลญารัตน� พุAมสงวน

63052003296 นายรัตนพล หนูพา

63052003297 นางสาวจิตรตินันท� แจAมขํา

63052003298 นางสาวนิศารัตน� ฤทธ์ิเดช

63052003299 นางสาวพจรินทร� นิลคํา

63052003300 นางสาวดวงใจ แซAลิ้ม
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63052003301 นางสาวสุรารักษ� เย่ือใย

63052003302 นางสาวนุชจรี เพชรแก�ว

63052003303 นายอภิสิทธ์ิ สังข�ราชกิจ

63052003304 นายทรงภพ นันตะสุคนธ�

63052003305 นางสาวลักษณ�นารา สุคันโท

63052003306 นายสุวัฒน� สมสกุล

63052003307 นางสาวสุชาดา เพ่ิมนาม

63052003308 นายธนพล ตุ�มทอง

63052003309 นางสาวอาภาพร ชูผล

63052003310 นางสาวสุภาวดี จิตรักม่ัน

63052003311 นางสาวรัฐวรรณ ทองคล้ํา

63052003312 นายณัฐพล น้ําเพชร

63052003313 นางสาวศิริวรรณ ดอกบัว

63052003314 นางสาวจริญญา ประสิทธ์ิ

63052003315 นายรัชชานนท� วงษ�สวด

63052003316 นายเกียรติยศ ถาใหมA

63052003317 นางสาวจุฑามาศ ทองเอีย

63052003318 นางสาวพยุงพร พุAมคง

63052003319 นางสาวสุพิชฌาย� พูลสวัสด์ิ

63052003320 นางสาววนัญญา รุAงเจริญ

63052003321 นางสาวมณฑา เรืองมณี

63052003322 นางสาวสุนิษา สุทธิสน

63052003323 นางสาวพรชนก ชูเชิด

63052003324 นางสาวนันทราทิพย� อํานวยศักด์ิโสภณ

63052003325 นายชวิศ อินทองปาล

63052003326 นางสาวจุฑาทิพย� สมจิตร

63052003327 นางสาวพิมพ�ผกา กล�าหาญ

63052003328 นางสาวสุพัตรา พันธ�หวยพงษ�

63052003329 นายวรวัตร� เหลืองทองคํา

63052003330 นางสาวปาริชาต สังข�ทอง
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63052003331 นางสาวธัญญาเรศ สารบุญเรือง

63052003332 นางสาวจุฬาวดี สุAมมาตย�

63052003333 นางสาวจุฑาพร ภูAพวง

63052003334 นางสาววราภรณ� ศรีแก�ว

63052003335 นางสาวศิริลักษณ� คงสันต�

63052003336 นางสาวกรกนกพร เจริญพร

63052003337 นางสาวชุธิดา อภิชวนันท�กุล

63052003338 นางสาวนิโลบล เเก�วรักษ�

63052003339 นายศตวรรษ โตทรัพย�

63052003340 นายธีรพัฒน� วัดล�อม

63052003341 นางสาวสุดารัตน� จินดาโชติ

63052003342 นางสาวขวัญเนตร สิงหอยูA

63052003343 นายวรากร เต๋ียวบุตร

63052003344 นางสาวชลธิชา ศุภกาญจนากร

63052003345 นางจิราภรณ� ละเอียด

63052003346 นางสาวฐาณมาศ จันทร�เพชร

63052003347 นางสาวทิพย�เกสร มิตรวงค�

63052003348 นางอลิษา สังข�ทอง

63052003349 นางสาววนาลี กองเจ3

63052003350 นางสาวมุนินทร� พงษ�ประเสริฐ

63052003351 นายพศวัต ถาทะวงษ�

63052003352 นางสาวนัธทวรรณ� บุญยุภู

63052003353 นายพงศ�ศิลปS ตันเจริญ

63052003354 นายสราวุธ เรืองหิรัญ

63052003355 นางสาวทุติยาภรณ� ทองสามสี

63052003356 นางสาวติญาพร ป>UนสวAาง

63052003357 นางสาวมณีรัตน� นุ�ยคง

63052003358 นายอิทธิยา ลบถม

63052003359 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ศรี

63052003360 นายอาบีเด็ง ยูโซะ
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63052003361 นางสาวพรทิพา แทนเพ็ง

63052003362 นางสาวอาริยา เหลืองดี

63052003363 นางสาวชุติมา เกิดแย�ม

63052003364 นางสาวจริญญา แก�วไพศาล

63052003365 นายสมศักด์ิ มีสัตย�

63052003366 นางสาวอรุณรัตน� อAอนฉํ่า

63052003367 นางสาวป>ยวรรณ รุจิรปHญญานนท�

63052003368 นางสาวขนิษฐา หาญธรรม

63052003369 นายธาดา ดวงจินดา

63052003370 นางสาวนันทพร พ่ึงศรี

63052003371 นางสาววาสนา ดีวงษ�

63052003372 นายธีรพจน� พรหมทิพย�

63052003373 นางสาววาธิณี เอี่ยมสอาด

63052003374 นางรัตนา ภูAสูงเนิน

63052003375 นายอนุชา สอนงาม

63052003376 นายประวรภาส ภูมิคอนสาร

63052003377 นางสาวอภิชญา ทองเชื้อ

63052003378 นางสาวเสาวนีย� ชลาลัยโรจน�กุล

63052003379 นางสาวรัตนพร ชวะวิทย�

63052003380 นางสาวปนัดดา สมใจ

63052003381 นางสาวเมธาวดี จงไมตรีพร

63052003382 นายศุภเศรษฐ� ทิพย�สุขุม

63052003383 นางสาวนภสร ฤทธ์ิถิ

63052003384 นางสาวณัฏฑ�ฐณิชา ต้ังประเสริฐ

63052003385 นางสาวรัตนา วารีชล

63052003386 นางสาวณัฐนิชา มานพ

63052003387 นางสาวศิริจินดา ม่ันคง

63052003388 นางสาวรัตนา ชัยโชต

63052003389 นายวิชญะ คําหงษ�

63052003390 นางสาวยุวดี นันทะบุตร
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63052003391 นางสาวเบญจมาศ ช�างพลาย

63052003392 นายสุบรรณ วงค�คําจันทร�

63052003393 นายอนุสรณ� มีสัตย�

63052003394 นางสาวอัญชลี ยอดทองดี

63052003395 นางสาวนิตยา ใสสอด

63052003396 นางสาวจิราพร ชูเชิด

63052003397 นายเรวัติ เสือแสง

63052003398 นางสาวเบ็ญทิชา ขันแก�ว

63052003399 นายเอกชัย ศรีวรานนท�

63052003400 นางสาวณัฐชลิตา สืบใหมA

63052003401 นางสาวนภาวรรณ มุAยอAอน

63052003402 นายนิทัศน� เติมอรุณ

63052003403 นางสาวกมลรัตน� เนตินิ

63052003404 นายณัฐพงษ� กรีอารีย�

63052003405 นายเอกชัย โพธ์ิทอง

63052003406 นางสาวชนากานต� ไผAทอง

63052003407 นางสาวณัฐสิมา สิริเวชชะพันธ�

63052003408 นางสาวสุวรรณา กุสุพะ

63052003409 นางสาวธนกัญญ� อ�นไพรวัลย�

63052003410 นางสาววิยะดา เสือเดช

63052003411 นางสาวจรัญญา จันลา

63052003412 นางสาวธัญลักษณ� นกแสง

63052003413 นางสาวเนาวลักษณ� แสงทอง

63052003414 นายภานุวัฒน� ใจวงค�

63052003415 นางสาวฐิติมา จรนิเทศ

63052003416 นางสาววชิราภรณ� ประกอบทรัพย�

63052003417 นางสาววรลักษณ� น�อยสกุล

63052003418 นางสาววิชญานดา ต้ังบุปผา

63052003419 นายนัฐพล จันทร�ฉาย

63052003420 นางสาวปริญญา สุวรรณสิทธ์ิ
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63052003421 นายสราวุฒิ เมืองวิลัย

63052003422 นางสุมินตรา เพชรอยูA

63052003423 นายฐณา ตันธนวัฒน�

63052003424 นางสาวรัชดาพร ปHดถาวโร

63052003425 นางสาวอารีย� ไชยลา

63052003426 นายสุรกิตต� กลัสลวิภาค

63052003427 นายวิโรจน� อินทร�ประเสริฐ

63052003428 นางสาวอรุณทิพย� สุธาพจน�

63052003429 นางสาวสมฤทัย แผลงมุต

63052003430 นายอนุรักษ� เชื่อมนาค

63052003431 นางสาวพิณยุพา ชุAมจิตต�

63052003432 นายธิติยะ เซ่ียงลี้

63052003433 นางสาวสุทิชา ผลานุวัตร

63052003434 นางสาวสุนิตย� แจ�งดี

63052003435 นางสาวพัชราพรณ� พัชนี

63052003436 นางสาวอัญชลี นาคเกตุ

63052003437 นายภานุพันธ� พวงพันธ�

63052003438 นางสาวศิริพร วงศ�สุวรรณ

63052003439 นายวราวุฒิ เดชเกิด

63052003440 นางสาวอติพร เปรมพงค�

63052003441 นางสาวอนัญญา เชื้อรอด

63052003442 นางสาวสุวรรณา คุ�มแสง

63052003443 นางสาวจันทร�จิรา ชุAมชื่น

63052003444 นางสาวนิศา เพชรวิวัฒน�

63052003445 นางสาวสุภิญญา ชะฎาทอง

63052003446 นางสาวดวงใจ เมฆสมศรี

63052003447 นางสาวภัทราพร ศรีอาจ

63052003448 วAาที่ ร.ต.หญิงสุกัลยา แก�วมูณี

63052003449 นางสาวน้ําฝน เซ่ียงฝุง

63052003450 นางสาวกรรณิการ� ใจมุAง
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63052003451 นางสาววิภาวี พูลทั่วญาติ

63052003452 นางสาวพิชชาพร เนียมเกิด

63052003453 นายธนพล ทุกข�วินาศ

63052003454 นางสาวสุนันท� คําชAวง

63052003455 นางสาวสุณิสา นาคปาน

63052003456 นายนุกูล กุลหอม

63052003457 นางสาวจาริณี พฤษพนม

63052003458 นายยุทธนา ยะนิล

63052003459 นางสาวพัชรีวรรณ เรือนจันทร�

63052003460 นางสาวสุนันทา ขาวสอาด

63052003461 นายภราดร กล่ําทอง

63052003462 นางสาวรวีวรรณ กุลพันธ�

63052003463 นางสาวสโรชา ศรีเจริญทอง

63052003464 นายณัฐนันท� บุญรอด

63052003465 นายป>ยะมินทร� จันทร�เชื้อ

63052003466 นายวรเทพ อาจสัญจร

63052003467 นายสุรวิทย� สุวรรณหงษ�

63052003468 นางสาวอุษา พูลเต็ม

63052003469 นางสาวศิรินธร พิเศษ

63052003470 นางสาวชุติมา มีประเสริฐ 

63052003471 นายกิตติพงษ� เศรษฐศุภกูล

63052003472 นางสาวพรนัชชา แก�วประเสริฐ

63052003473 นายวทัญXู บุญชAวยชีพ

63052003474 นางสาวอุมาพร ภิรมย�

63052003475 นางสาวญาดานันท� มิตรประสิทธ์ิ

63052003476 นายภูมิศักด์ิ พุทธมาตย�

63052003477 นายกฤษฎา ทุรันไธสง

63052003478 นายสมพงษ� รAมโพรีย�

63052003479 นางสาวศิริญา สาขาสุวรรณ

63052003480 นางสาวอําพรรณ แชAมสุดชีพ
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63052003481 นางสาวชนิกา ฐิติกากุล

63052003482 นางสาวอัจฉรา เอื้อถาวรกุล

63052003483 นางสาวจิรัชญา บัวขยาย

63052003484 นายสุรชัย พลับวังกล่ํา

63052003485 นางสาวสาวิตรี อินทุมาร

63052003486 นางสาวศริตา เพียรมาก

63052003487 นางสาวหยาดสายฝน ธงชัย

63052003488 นางสาววิมลณัฐ รัศมี

63052003489 นางสาวรวินท�นิภา คุ�มมูล

63052003490 นางสาวนพรัตน� ครุฑใจกล�า

63052003491 นางสาวพันธุ�พิงค� อินทร�จักร�

63052003492 นางสาวปกรณีย� โลจรัส

63052003493 นายอภิสิทธ์ิ พรพระสงค�

63052003494 นางสาวสุธิดา หอมสนิท

63052003495 นางสาวเกษศิรินทร� เทียรทอง

63052003496 นางสาวเบญจวรรณ ผAองจินดา

63052003497 นางสาววิภา สังขวิริยะ

63052003498 นายอํานวย อินทโชติ

63052003499 นางสาวสุชญา สุสุนทร

63052003500 นางสาวรัตนาภรณ� อยูAสุข

63052003501 นางสาวสุทธิดา บุญพริ้ง

63052003502 นางสาวสุวนันท� เพชรอภิบาล

63052003503 นายฉัตรมงคล ทองเพ็งจันทร� 

63052003504 นายกนก บุญจีน

63052003505 นายพชรพล อนงค�ทอง

63052003506 นางสาวธัญญลักษณ� นาคกร

63052003507 นางสาวอัจฉราพร เดชาฤทธ์ิ

63052003508 นางสาวนันท�ฐิตา ศักด์ิศิริธนาธร

63052003509 นางสาวเจนจิรา โล�วกิตินันท�

63052003510 นางสาวสุภาวดี บุตรดี
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63052003511 นายศุภณัฐ รวดเร็ว

63052003512 นางสาวแก�วนภา คงม่ัน

63052003513 นางสาวศิรินราช สวAางทั่ว

63052003514 นางสาวจินตนา ทองกัญญา

63052003515 นางภัทรวดี มAวงใหม

63052003516 นางสาวธันย�ชนก พAวงพรม

63052003517 นางสาวนฤมล อนุศักด์ิ

63052003518 นางสาวรุAงรัตน� หัสไทย

63052003519 นางสาวสุภาพร ภูมิคอนสาร

63052003520 นางสาวจันทิมา หลวงละ

63052003521 นางสาววริศราภรณ� กฤษณเศรณีย�

63052003522 นายณัฐวุฒิ หอมเกษร

63052003523 นางสาวธารารัตน� บุญเทียม

63052003524 นางสาวภัทราภรณ� บุญคน

63052003525 นางสาวชลิตา เขียวหวาน

63052003526 นางสาวเกวลิน จักรทิพย�

63052003527 นางสาวยุวดี บุญสุวรรณ�

63052003528 นางสาวอุไรลักษณ� สินธุ�เจริญ

63052003529 นายดลธรรม ทับพิจายะ

63052003530 นางสาวสุพรรษา เรืองศรี

63052003531 นางสาวกาญจนา สาพันธุ�

63052003532 นายอิศรา สารีวงศ�

63052003533 นางสาวศิรินันท� พินิจ

63052003534 นางสาวกัญญารัตน� นาครักษา

63052003535 นางสาวเสาวณีย� มากเกิด

63052003536 นางสาวชนนิกานต� บูชาพันธ�

63052003537 นางสาวฉัตรฑริกา พุฒเจริญ

63052003538 นางสาวเพ็ญนภา เทศหนู

63052003539 นางสาวฐาปนี หนูสมคิด

63052003540 นางสาวศิริรัตน� แดงกระจAาง
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63052003541 นางสาวอาภารณ� มีอิน

63052003542 นางสาวอินทิรา พันธ�ศรี

63052003543 นางสาวณัฐชา คําแพง

63052003544 นางสาวณัฐนันท� แสงอรุณ

63052003545 นางสาวกนกวรรณ ฟองสมบูรณ�

63052003546 นางสาวจรัญญา ทองแทAง

63052003547 นางสาวนริศรา แสงดิษฐ�

63052003548 นางสาวปริฉัตร ขณะรัตน�

63052003549 นางสาวชมภูนุช ทองปุก

63052003550 นายนนทวัชร� จันทร�ดอนไพร

63052003551 นายฉัตรชัย แก�วทองดี

63052003552 นางสาวสุภัสสรา เนตรสวAาง

63052003553 นายสุทธิราช เภาทอง

63052003554 นายเกรียงไกร สวนคํานา

63052003555 นายจิรายุ ริดกว�าง

63052003556 นางสาวสุภาพร พันธ�พุฒ

63052003557 นายจตุรภัทร เสิงขุนทด

63052003558 นางสาวอรญา หลวงภาพ

63052003559 นายฤทธ์ิพงษ� วงค�ทองดี

63052003560 นางสาวเนาวรัตน� หนูทิพย�

63052003561 นางสาวขนิษฐา สงAางาม

63052003562 นางสาวขวัญจิรา เลื่อนจะโปะ

63052003563 นางสาวรัตนากร มุขหุAน

63052003564 นางสาวยุพาวรรณ ทัศเจริญสุข

63052003565 นายกฤษดา แสงเขียว

63052003566 นางสาวนริศรา ผลกล่ํา

63052003567 นายสมภพ พิริยจินตา

63052003568 นายทรงวุฒิ หอมจันทร�

63052003569 นางสาววรรณนิดา เสลานนท�

63052003570 นางสาวเบญจมาศ จิตต�เทศ
หน�า 119 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ ราชบุรี

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63052003571 นางสาวกานต�ระวี พันธ�วิเศษ

63052003572 นางสาววลัยพร ระเหม

63052003573 นายจักรพันธ� แก�วชู

63052003574 นางสาวกนกวรรณ นิลทศิลป

63052003575 นางสาวปวีณา แก�วนพพา

63052003576 นายพีระพล วังกุAม

63052003577 นายธนะภูมิ พิลาโสภา

63052003578 นางสาวนิศารัตน� ตันวัฒนาดําเนิน

63052003579 นางสาวศิรินทร�ทิพย� แจ�งประจักษ�

63052003580 นางสาวณัชชา เรืองฤทธ์ิ

63052003581 นางสาวชาลินี พุAมไสว

63052003582 นายวิศาล บุญรังษี

63052003583 นางสาวสิริรัตน� เอียดจุ�ย

63052003584 นายคณิต รสชุAม

63052003585 นางสาวกมลชนก จันทร�ชัย

63052003586 นายอนุสรณ� ปDองศรี

63052003587 นางสาวณิชกานต� ณ บางช�าง

63052003588 นางสาวกฤตยา เจตโพธ์ิ

63052003589 นางสาวจุรีรัตน� เรืองโรจน�

63052003590 นางสาวสุดารัตน� ตันโต

63052003591 นายราชันย� คํายอด

63052003592 นางสาวมุกดา อินทรนิกูล

63052003593 นางสาวญาดา ศรีเกษม

63052003594 นางสาวจรัญญา ครุธวงษ�

63052003595 นางสาวเกวิตา จันทร�อุทัย

63052003596 นางสาวธันยา สดใส

63052003597 นางสาวณภาภัช กิติยานุภาพ

63052003598 นายณัฐวัตร ปราสัย

63052003599 นางสาวสิรินทิพย� หลวงศรี

63052003600 นายสําราญ มณีนัย
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63052003601 นางสาวภิรมย�พร กาญจนวิภาพร

63052003602 นางสาวจงกลณี เกล�าสุด

63052003603 นางสาวสิริรัตน� ชูศรีสุข

63052003604 นางสาวสิริณัฏฐ� บุญประเสริฐ

63052003605 นางสาวอรพรรณ บุญถา

63052003606 นางสาววิภาฎา ดีเลิศ

63052003607 นางสาวชัชญาอร กลิ่นหอม

63052003608 นางสาวอัญธิกา สังสุข

63052003609 นางสาววนิดา ช�างโต

63052003610 นายภูริต หอมทั่ว

63052003611 นางสาววราภรณ� อินทร�กุล

63052003612 นางสาวตรีขวัญ พรหมฤทธ์ิ

63052003613 นางสาวกรรณิกา ทับทิมทอง

63052003614 นางสาวณัฐรินีย� ดงน�อย

63052003615 นางสาวศุทธินี วันเสือ

63052003616 วAาที่ ร.ต.เอกฐิชัย จันทร�เต็มดวง

63052003617 นางสาวนัตตา สําเภา

63052003618 นางสาวธัญพร ชมชื่น

63052003619 นางสาวปรียาภรณ� ประมงค�

63052003620 นางสาวชฎาพร คนดี

63052003621 นางสาวนันทกาญจน� สิทธ์ิธนังกูร

63052003622 นายณัฐกานต� พิทยาธร

63052003623 นางสาวลักษิกาพร แตงทอง

63052003624 นางปทุมภรณ� สวAางรุAง

63052003625 นายนคร เอี่ยมภูมิ

63052003626 นายประสิทธ์ิ เสง่ียมตน

63052003627 นางสาวรัตติยา จ้ิมลิ้ม

63052003628 นางสาวสุชานุช ฉิมสัญชาติ

63052003629 นางสาวสุมินตรา ทับทิม

63052003630 นางสาวจิรนันท� คล�ายคลึง
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63052003631 นางสาววชิราวรรณ พ่ึงพวก

63052003632 นางสาวนิชาภา เกิดพิพัฒน�

63052003633 นางสาวณัฐกานต� ใจตรง

63052003634 นายอารักษ� เสือปRา

63052003635 นางสาวณัฐพร จันทะคาม

63052003636 นายศิริชัย ใจทอง

63052003637 นายวุฒิชัย อินเจริญ

63052003638 นายรัตนพล สร�อยบวบ

63052003639 นางสาวอรษา ฉิมา

63052003640 นางสาวอนุสรา สุAมงาม

63052003641 นายชินวัฒน� ย�อยดา

63052003642 นางสาวชลดา มาติวงศ�

63052003643 วAาที่ ร.ต.หญิงศศิณา อAวมคํา

63052003644 นางสาวจุไรรัตน� คชชู

63052003645 นางสาวทิพย�เกษร คงศรี

63052003646 นางสาวแก�วตา ด�วงพิบูลย�

63052003647 นางสาวก่ิงกาญจน� นพยอด

63052003648 นายชัยพร ประจญกาญจน�

63052003649 นางสาวนภษร สายมาอินทร�

63052003650 นายธนะรัชต� โจพิงค�

63052003651 นางสาวยุพิน กันภัยชร

63052003652 นางสาวธันย�ชนก เต็กสุวรรณ

63052003653 นางสาวภัทรวรรณ ตันยAองเฮง

63052003654 นางสาวสโรชา เดชวัน

63052003655 นายเจษฎา ฉิมเนตร

63052003656 นางสาวฐิติกาญจน� ดอนชาไพร

63052003657 นางสาวอังศนา พุฒตาล

63052003658 นายณัฐภัทร ไทยประไพสาร

63052003659 นายนันทพงษ� ธงไชย

63052003660 นางสาวสิริลักษณ� หลักทรัพย�
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63052003661 นางสาวอภัสษร มะผล

63052003662 นางสาวภัทราวรินทร� หินแก�ว

63052003663 นายกฤษดา แสนสวัสด์ิ

63052003664 นายจิรายุทธ กิจบํารุง

63052003665 นางสาวกมนพชร มากมูล

63052003666 นางประไพจิตร� ฉัตรชัยนพคุณ

63052003667 นางสาวสุทธิดา พิริยะศุภกิจ

63052003668 นางสาวภัทรีญา แอบุตร

63052003669 นางสาวป>ยาณี โกมลสุทธิ

63052003670 นายปวรปรัชญ� ธัชวรานนท�

63052003671 นายพูนทวี ขอสันติกุล

63052003672 นายวัชริศ ชุมพล

63052003673 นางสาวฐิติรัตน� ประดับไทย

63052003674 นางสาวไพรินทร� ทองปุก

63052003675 นายพงศกร ภูAทอง

63052003676 นางสาวณัฏฐ�ฎาพร ศรีสุขใส

63052003677 นายศุภชัย หลีหลAอง

63052003678 นายกษิติธร ถิรจันทรา

63052003679 นายสิทธิชัย ทุติ

63052003680 นายชัยยะ นAวมศิริ

63052003681 นายกิตติณัฏฐ� นรมานิตย�

63052003682 นายสรศักด์ิ ไชยอAอน

63052003683 นางสุดารัตน� พฤกษ�เพ็ชรไพศาล

63052003684 นายสันติพงค� คงนอง

63052003685 นายณัฐวุฒิ หอมไกร

63052003686 นายนฤดล ฟHกเขียว

63052003687 นางสาวป>ยะดา ปIUแก�ว

63052003688 นายธนสิทธ์ิ เพ็งศิริ

63052003689 นายปารุสก� บุญมา

63052003690 นายอาพันธุ� มากน�อยแถม
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63052003691 นางสาวรมัณยา แดงแสง

63052003692 นายจิระ ผAองแผ�ว

63052003693 นายภัทราวุฒิ วAองสดับ

63052003694 นางสาวเยาวลักษณ� อินทองคํา

63052003695 นางสาวพรพิมล พูลโอษฐ�

63052003696 นางสาวสุธิดา สุขพันธ�

63052003697 นายนที หงษ�โต

63052003698 นายวัฒนากร อยูAสนาน

63052003699 นางสาวสิรภัทร ณ ระนอง

63052003700 นายฉัตรชัย เชื้อชิดแดง

63052003701 นางสาวอลิศา สุวรรณโสภา

63052003702 นางสาวณัฐชา เสมจิตร�

63052003703 นางสาวดวงใจ กําบัง

63052003704 นายนัทธพงค� วงแหวน

63052003705 นางสาวสิริวรรณ สีเมฆ

63052003706 นางสาวนฤมล บัวเสน

63052003707 นางสาวจันทิมา ศิริวรรณ

63052003708 นางสาวกาญจนา พรามณี

63052003709 นางสาวอรพร สุคนธรัตน�

63052003710 นายอภิชาติ ฤทธิศร

63052003711 นางสาวกันยา ขําศิริ

63052003712 นางสาวณัฏฐ�นรี รัตนพงษ�

63052003713 นายณัฐดิษฐ� สินธุไชยวรรณ

63052003714 นายณัฐพัทธ� ถาวรกุล

63052003715 นางสาวเขมิกา อะโรคา

63052003716 นางสาวปาณิสรา เกิดพงษ�

63052003717 นางสาวมนัญชยา นุตโร

63052003718 นายประเสริฐ ใจสุวรรณ�

63052003719 นางสาววัชรี โพธ์ิงาม

63052003720 นายจักรกรินทร� สุดใจ
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63052003721 นายโชคชัย นันทตันติ

63052003722 นายศุภชัย ดีฉํ่า

63052003723 นายธนากร เกตุโอน

63052003724 นางสาวธัญวลัย หมวดนุAม

63052003725 นางสาวศศิประภา มAวงน�อย

63052003726 นายธนภัทร อยูAสุข

63052003727 นางสาวนันทวรรณ ศรีจันทร�

63052003728 นายเกAงการ ชุAมใจ

63052003729 นายสุทธิพงศ� จํารัสศรี

63052003730 นางสาวนิชาภา มAวงไหมทอง

63052003731 นายธนวัฒน� เกตุมณี

63052003732 นางสาวสาวิตรี ศรีเงินวิเชียร

63052003733 นายจิรวัฒน� พงศ�พานิช

63052003734 นางสาวอารมณ� สุขกรม

63052003735 นางสาวจิราภรณ� เพชรนิล

63052003736 นางสาวมุขรินทร� ลาหมีด

63052003737 นายสุภักด์ิ ชุมเพ็ชร

63052003738 นางสาวอรินญา นาถนอม

63052003739 นายวันชัย เขียวคลี่

63052003740 นางสาวพัชรี หลีน�อย

63052003741 นางพัชราภรณ� คะเชนรัมย�

63052003742 นายสุรวุฒิ อุเบกขจิตร

63052003743 นางสาวมัทธนรมย� เหมรัตน�โนทัย

63052003744 นางพรทิพย� ชมญาติ

63052003745 นายประพันธ� นาคสังข�

63052003746 นายอนุเทพ รัตนาพรพิทักษ�

63052003747 นางสาวสุธิดา คําหอม

63052003748 นายธนกฤต ธนนท�นภาเดช

63052003749 นายฤทธิเดช อินทนะ

63052003750 นางสาววราลักษณ� สังข�กรม
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63052003751 นางสาวทักษพร อ�นตลบ

63052003752 นางอนัญญา มงคลธรรม

63052003753 นางสาวหัทยาพร พาสาลี

63052003754 นางสาวนนทรี มีขํา

63052003755 นางสาวเบญญภา นิลรัตน�

63052003756 นางสาววีรวรรณ เศรษฐี

63052003757 นายสาธิวัตร ชมชื่น

63052003758 ส.อ.ศุฏภัส ลิมตโสภณ

63052003759 นายบดินทร� สืบดา

63052003760 วAาที่ ร.ต.หญิงสุภาพร รTืTนภาคพจน�

63052003761 นางสาวสุมลรัฐ ทองอินทร�

63052003762 นางสาวสุพิชญา แซAลิ้ม

63052003763 นายณัฐนันท� สุดแสงจันทร�

63052003764 นายคํารณ เชื้อสมุทร

63052003765 นางสาวชลิตา ฉิมสูงเนิน

63052003766 นางสาวสุทธิดา ช�างนะ

63052003767 นางสาวอาภาภรณ� โพธ์ิแก�ว

63052003768 นางสาวลักขณา จันทร�มาก

63052003769 นายศราวุฒิ ทองดอนน�อย

63052003770 นางสาวจิดาภา บุญเรือน

63052003771 นางสาวจรัสศรี ปIบัว

63052003772 นายอนุชา จันทร�กลAอม

63052003773 นายกรวิทย� บุญคงเกิด

63052003774 นายศุภณัฐ กิจวราทร

63052003775 นางสาวผกาวดี เขียวขํา

63052003776 นายธนกร ภิรมย�แจ�ง

63052003777 นายธีณชา ขําแผลง

63052003778 นางสาวปนัดดา หอวัฒนพาณิชย�

63052003779 นางสาวอินทุอร ทองนAาศาล

63052003780 นางสาวธวรรณรัตน� กาลพัฒน�
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63052003781 นางสาวณัฐฐินี แดงเรื่อ

63052003782 นายอภิวิชญ� ทองมา

63052003783 นายธนชัย บุตรเพชร

63052003784 นายอานนท� โพธ์ิจริยา

63052003785 นายชาคริต พิทยานนท�

63052003786 นางสาวอลิษา สกุลปHกษ�

63052003787 นายนรินทร� อินทรา

63052003788 นางสาวปHญชิกา ฉายสุขเกษม

63052003789 นางสาวสุธิตา อุAนโรจน�

63052003790 นางสาวจุฑาทิพย� ไทรน�อย

63052003791 นางสาวภัทรภร แสงประชุม

63052003792 นางสาวฉันทนา เล็กคุนา

63052003793 นางศันสนีย� บริสุทธ์ิ

63052003794 นางสาวฉมานันท� ปIUแก�ว

63052003795 นางสาวอริศรา ฮีมหมัด

63052003796 นายภูวิศ อินทรวงศ�

63052003797 นายศุภฤกษ� บัวนาค

63052003798 นายศิริวัฒน� เหลืองประทีป

63052003799 นายอาลัม ดือราแม

63052003800 นางสาวอังคณา ม่ังมี

63052003801 นางสาวพัชรี เนียมทอง

63052003802 นางสาวแอนนา กาทอง

63052003803 นายชาญชัย แนะแก�ว

63052003804 นางสาวรัตนาพร สิงห�คํา

63052003805 นางสาวกมลชนก ลิ้มประเสริฐชัย

63052003806 นางสาวสุนิตย� เสนAห�ติบัง

63052003807 นายอดิเทพ แม�นเมฆ

63052003808 นายกันตพงศ� ประทีปะวนิช

63052003809 นางสาวชุดาพันธุ� จันทนะโสตถ์ิ

63052003810 นางสาวอุษา จานแก�ว
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63052003811 นางสาววิมลวรรณ วงศ�แสนสี

63052003812 นายนันทวัฒน� อะปะมาเถ

63052003813 นายปรินทร คงกระพันธ�

63052003814 นางสาวอารีรัตน� กระทู�นันท�

63052003815 นายสุทธิรักษ� สุวรรณดิษ

63052003816 นายรักเกียรติ มAวงคุ�ม

63052003817 นางสาวพรทิพย� เอี่ยมสําอางค�

63052003818 นางสาวศิวาพร คงเดิม

63052003819 นายสุรพงษ� ฮวบศรีพันธุ�

63052003820 นางสาวณัฐริกา หิรัญวงศ�

63052003821 นางสาวชิโนรส อินช�าง

63052003822 นางสาวสกุณี พวงทอง

63052003823 นางสาวพิศญากร หลงพิศ

63052003824 นางสาวอาจารีย� ชูชาติตน

63052003825 นางสาวกัญญารัตน� งามขํา

63052003826 นายนิโรจน� บัวงาม

63052003827 นายธนาวุฒิ เงินพุAมพวง

63052003828 นางสาวภัสร�ณัชญมน อิษฎาวิราพันธ�

63052003829 นายฐาปนะ แย�มสมุทร

63052003830 นายขจร ชะอุAมฤทธ์ิ

63052003831 นางสาวอนัญฎา มAวงปHVน

63052003832 นางสาวขนิษฐา เปIยผAอง

63052003833 นายกิตติพงษ� ยะสุรินทร�

63052003834 นางสาวดาวใจ นกเทศ

63052003835 นางสาวเสาวลักษณ� ศศิวิมล

63052003836 นายสมชาย พุฒซ�อน

63052003837 นายอนุพงษ� เทียบทรง

63052003838 นางสาวสุภาวดี ศูนย�ประโคน

63052003839 นางสาวเมธาวี พAวงคีรี

63052003840 นางสาวพณาวรรณ มีTอยูA
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63052003841 นายยศศักด์ิ ยอดย่ิง

63052003842 นางสาวบุหงา ปHจฉิมนันท�

63052003843 นายกิตติศักด์ิ ทองคํา

63052003844 นางสาวชยาภรณ� คนยัง

63052003845 นางสาวกรรณิการ� ขุนเที่ยงธรรม

63052003846 นางสาวจิราภรณ� เจริญสมบัติ

63052003847 นางสาวนิลวดี ธารีจิตร

63052003848 นางสาวนพรัตน� จบไพร

63052003849 นางสาวจุฑามาส พโยม

63052003850 นางสาวเจนจิรา เนียมหอม

63052003851 นายณัฏฐพล ฉัตรทอง

63052003852 นางสาวชุติมา ประทุมเมือง

63052003853 นายบดินทร� แสงอAวม

63052003854 นางสาวแพรวพรรณ ทิพย�บํารุง

63052003855 นางสาวศิริพร ย่ิงงามแก�ว

63052003856 นายบัณฑิต จุ�ยเจริญ

63052003857 นางสาวจุฑารัตน� ฉิมบุญอยูA

63052003858 นางสาวกัณฑิมา กาญจนเกตุ

63052003859 นายกมลศักด์ิ เทศเอม

63052003860 นายสมฤทธ์ิ เพียงลิ้ม

63052003861 นางสาวหริณโรจน� กลิ่นเล็ก

63052003862 นางสาวเกล็ดมณี แสนสบาย

63052003863 นางสาวเนติมา รอดอิ่มทรัพย�

63052003864 นายกฤษณัย พูลสวัสด์ิ

63052003865 นางสาวฐิตินันท� ลิ้มชื่น

63052003866 นายยุทธนา เมืองชม

63052003867 นายธีรวัช ทองมาก

63052003868 นางสาววสุทธยา วันทา

63052003869 นายจิรพงศ� ศรีคํา

63052003870 นางสาวจริยา โสดสงค�
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63052003871 นางสาวรัชนี อมรเลิศไพบูลย�

63052003872 นายตฤณกร สิทธิโยธา

63052003873 นางสาวสุธารัตน� จินดา

63052003874 นายกนันท�กุล จุลแสน

63052003875 นางสาวกนกธิดา เกียรติสี่สกุล

63052003876 นายพงศกร ชิดไชโย

63052003877 นายปฐวี สมิงทัพ

63052003878 นางสาวสุวนันท� พิษณุ

63052003879 นายอนุชาติ รอดสินธ�

63052003880 นางสาวบุษยา เพียรกิจ

63052003881 นายเอกสิทธ์ิ ทรัพย�ประเสริฐ

63052003882 นายทวีศักด์ิ ปานคง

63052003883 นางสาวชAอผกา เที่ยงธรรม

63052003884 นางสาวจิดาภา สระทองหวัง

63052003885 นางสาววรวรรณ บางมAวงงาม

63052003886 นางสาววราภรณ� สมศรี

63052003887 นายอรรถชัย เรืองบวรณ�

63052003888 นางสาวมะลิษา วันนาพAอ

63052003889 นายทิฆัมพร เทพกุญชร

63052003890 นางสาวโสภิษชา ทองสุข

63052003891 นางสาวณัฐมล วงศ�ดี

63052003892 นางสาวฐณมณ กระเเบก

63052003893 นายวรวิช วิเศษพลกรัง

63052003894 นางสาวน้ําฝน ยืนนาน

63052003895 นางสาวปฐมาวดี หญ�างวงช�าง

63052003896 นางสาวจิราพัชร พุAมกลิ่น

63052003897 นางสาวอัญชลี พ่ึงโพธ์ิทอง

63052003898 นางสาวฤทัยรัตน� เอี่ยวเลาเตAา

63052003899 นายวิโรจน� มะโนคํา

63052003900 นางสาวพิชชาพร รินธิโย
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63052003901 นางสาวปนัดดา แสนสําราญ

63052003902 นางสาวณรักทิญา วงษ�แชAมา

63052003903 นางกษมน เถ่ือนวงษ�

63052003904 นางสาวกนกวรรณ วุฒิจันทร�

63052003905 นางสาวปริญญาพร หับสุภา

63052003906 นางสาวจิรวดี ทอดสนิท

63052003907 นางสาวนลพรรณ ทองประสาน

63052003908 นางสาวนิษฐเนตร� ภิญโญ

63052003909 นางสาวลัดดา แกAนสิงห�

63052003910 นายฉัตรชัย แก�วโมรา

63052003911 นายอนุวัฒน� จันทร�หอม

63052003912 นางสาวรัตนมณี แซAจัง

63052003913 นางสาวอารีรัตน� จันทร�แดง

63052003914 นางสาวนิชกานต� บุญจ๋ิวลาภ

63052003915 นางสาววาสนา รจน�รังษี

63052003916 นางสาวเขมจิรา ป>Uนวงศ�ไชย

63052003917 นายคณิต เกิดกิจการ

63052003918 นางสาวครรถรส สุขขัง

63052003919 นายสุรศักด์ิ ประไพรินทร�

63052003920 นางสาววรัญญา อินหนู

63052003921 นางสาวสุภาวณี วงศาโรจน�

63052003922 นางสาวณิชชา เจริญธานนท�

63052003923 นางสาวฉันทนา กรุดนาค

63052003924 นางสาวบุญตา ทรศัพย�

63052003925 นายชนะโชค มากวงษ�

63052003926 นายภาณุวัฒน� มากมูล

63052003927 นางสาวอรอนงค� รัตนวงค�

63052003928 นางสาวศกลวรรณ ทองคํา

63052003929 นางสาวศุภัชญา กลั่นสวน

63052003930 นางสาวกุลธิดา อAอนนAวม
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63052003931 นายสุริยัน พิทักษา

63052003932 นายสุริยกรณ� จันดาเปรม

63052003933 นายสราวุธ มักสัมพันธุ�

63052003934 นางสาวจินดาหรา เพ่ิมวงศ�นิติกร

63052003935 นางสาวป>ยภัทร สมบูรณ�

63052003936 นางสาวธนพร ทุติ

63052003937 นางสาวอรนุช ศรีวิชา

63052003938 นางสาววานิสสา บุญชื่น

63052003939 นางสาวนิภาวรรณ พุทธเจริญ

63052003940 นายปรีดา เอี่ยมสําอางค�

63052003941 นายชญานนท� มีทรัพย�

63052003942 นายโชควิมาน พูนสวัสด์ิ

63052003943 นางสาวทิพย�วารี ดํามาก

63052003944 นางสาวพรรณี ฃูจร

63052003945 นางสาวอรปวีณ� ลิ้มพระคุณ

63052003946 นายอัฐฌานนท� ณ บางช�าง

63052003947 นางสาวเพ็ญพรรณ งามขํา

63052003948 นางสาวปุณยาพร ชัยมงคล

63052003949 นางสาวฟุDงฟDา สุขแสง

63052003950 นางสาวศศิธร พูลเกษม

63052003951 นายเริงวุฒิ เตยอAอน

63052003952 นางสาวกนกวรรณ นาคพุAม

63052003953 นางสาวธิดารัตน� เอี่ยมสงAา

63052003954 นางสาวอารีรัตน� พูลเสม

63052003955 นางสาวภัทรวรินทร� ย้ิมนาโพธ์ิ

63052003956 นายณัฐปคัลภ� พุAมอ่ํา

63052003957 นางฐิติกาญจน� ชูชื่น

63052003958 นางสาววัชราภรณ� เปลี่ยนขํา

63052003959 นางสาวสุพัตรา โพโคก

63052003960 นางสาวชลาลัย ไผAทอง
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63052003961 นางสาวพัชรินทร� ม่ันคง

63052003962 นางสาวมานิดา บุษบาบาน

63052003963 นางนภัสวรรณ เหลืองชัยพัฒนา

63052003964 นางสาวธนิดา พลบูรณ�

63052003965 นางสาวนิรมล โทนทอง

63052003966 นายไกรสร กลิ่นหอม

63052003967 นางสาวจารุพิชญา บูรณ�เจริญ

63052003968 นายวทันยู จันทร�ฉาย

63052003969 นายเอกสิทธิTTTT หรีหรAอง

63052003970 นางสาวสุนิสา สุดรอด

63052003971 นางสาวอสมาภรณ� พันโท

63052003972 นางสาวนิตยา เปรียบปราง

63052003973 นางสาวปราถนา วิมูลชาติ

63052003974 นางสาวณัฏฐกฤตา โทธรรม

63052003975 นางสาวอภิชญา พัฒน�ทอง

63052003976 นางสาวสุพิชฌาย� ชAอพิพฤกษ�

63052003977 นายธนากรณ� หมอทอง

63052003978 นางสาวปภาวี วรธนากิจภักดี

63052003979 นายธนโชติ แชAมช�อย

63052003980 นายณัฐวุฒิ ดีประชา

63052003981 นางสาวปHตติวดี น�อยผา

63052003982 นางสาวลัลน�ลลิต โทธรรม

63052003983 นางสาวสุขุมาลย� ไชยจิตร

63052003984 นายปราการ อูAตะเภา

63052003985 นายเกียรติศักด์ิ แตงอุดม

63052003986 นางสาวมาลิษา สถิตสุข

63052003987 นางสาวสุธิดา พAวงทอง

63052003988 นางสาวนัฐธิชา บุญทองสังข�

63052003989 นางสาวมยุริญ กลั่นขํา

63052003990 นางสาวเจนจิรา กลิ่นสวาสด์ิ
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63052003991 นางสาวสายฝน กลั่นแฮม

63052003992 นางสาวกมลแก�ว นาคเกษม

63052003993 นางสาวนันทิยา สมรวมจิตต�

63052003994 นายธนาธิป สารวัน

63052003995 นายคมกริช สุAมมาตย�

63052003996 นายวีรยุทธ พ�นภัย

63052003997 นางสาวรวิสรา เล�าโลมวงศ�

63052003998 นางสาวอโนทัย กลิ่นเมือง

63052003999 นางวัชราพรรณ จําเหลA

63052004000 นางสาวรติมา พAวงศิริ

63052004001 นางสาวอภิญญา สุจริต

63052004002 นายธีรศักด์ิ คุ�มญาติ

63052004003 นายพิทยา เดชจินดา

63052004004 นางสาวสุพรรณี กมลสวัสด์ิ

63052004005 นางสาวกิตติยา ศรีงามดี

63052004006 นายสงกรานต� แสวงผล

63052004007 นางสาวนันท�นภัส บุญมา

63052004008 นายประสิทธิชัย คลังศิริ

63052004009 นางสาววันดี ชนประเสริฐ

63052004010 นายวรพล เจริญภาพ

63052004011 นายสุวัฒน� โพดพลัด

63052004012 นายสุพจน� ป>นะทาสา

63052004013 นายฐปนพงศ� ประภัสสิริ

63052004014 นางสาวน้ําฝน บุญเรืองรอด

63052004015 นางสาวนพภรณ� บุญมี

63052004016 นางสาวรุ�งตะวัน พุAมทับทิม

63052004017 นายสุภชัย บุตรสี

63052004018 นางสาวศุภลักษณ� ศรีพลาย

63052004019 นายวุฒิชัย ลูกอินทร�

63052004020 นางสาวรัชนี กรสAงแก�ว
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63052004021 นางสาวธนัชพร อินทร�พยุง

63052004022 นางสาววรนารี แซAตัน

63052004023 นางสาวนพลักษณ� สมบุญดี

63052004024 นางสาวดลชนก กาญจนกัณห�

63052004025 นางสาววิภาวรรณ เดิมรัตนกุล

63052004026 นายกรกช รุAงเรืองศรี

63052004027 นางสาวสุภัทรชา บุญยังคิด

63052004028 นางสาวธนัชพร แย�มพงษ�

63052004029 นางสาวกุลณัฐ วาศยศ

63052004030 นายธีระพงศ� เหลือเหลื่อม

63052004031 นางสาวรพีพรรณ ชูจิต

63052004032 นายณัฐพล ภูAดําริห�

63052004033 นายธัญญ รัตนะ

63052004034 นางสาวอภิญญา พลสวAาง

63052004035 นางสาวสุนันท� บุญมา

63052004036 นางสาวโสภัคค� ม่ังมูล

63052004037 นายอดิศักด์ิ คล�ายแก�ว

63052004038 นางสาวสิรภัทร ตัณฑะเตมีย�

63052004039 นางสาวณัฐณิชา หมายบุญ

63052004040 นางสาวขวัญสิริ เหมปาละ

63052004041 นางสาวสกาวรัตน� อมรสันต�

จํานวน 4,041 ราย

หน�า 135 จาก 135               



เลขประจําตัวสอบ

63053000001 นายธนันชัย สุนทรปราณี

63053000002 นางสาวสุณ�ฺ�สา แก�วอยู�

63053000003 นายทนงศักด์ิ สุนทรวัตร#

63053000004 นางสาวกิตติยา สมสกุล

63053000005 นายอภิวัฒน# ณัฐพูลวัฒน#

63053000006 นางสาวปาริชาต แย�มอรุณ

63053000007 นางสาวฐานิดา สุริยะวงศ#

63053000008 นางสาวปวีณา รูปโปร�ง

63053000009 นายวัฒนา สีสังข#

63053000010 นายวสันต# ญาติพัฒ

63053000011 นายชนะสิทธ์ิ ขําสาคร

63053000012 นายรณรุธ เอกมาศ

63053000013 นางสาวชนิษฐา ธรรมเสน

63053000014 นางสาวพรรณราย เนียมทอง

63053000015 นางสาววัลย#ลิสา เชียงเพ้ียน

63053000016 นายฤทธิเดช จันทร#สุทนพจน#

63053000017 นางสาววนิดา ลิ้มตระกูล

63053000018 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณัฐธิดา ช�วยรัตน#

63053000019 นายทรงสิทธ์ิ ยางเย่ียม

63053000020 นายวรรณะ หนุนภักดี

63053000021 นางสาวรัตติภรณ# ภูบาล

63053000022 นางสาวชนัญญา ต้ังถาวร

63053000023 นายธันยา อินทรพัฒน#

63053000024 นายคุณากร เกรียท�าทราย

63053000025 นายนัดชนัน คงแก�ว

63053000026 นายวชิรวิทย# วงษ#แช�มา

63053000027 นายประพัฒน#พงษ# บุญดีพลี

63053000028 นางสาวขวัญชนก มณฑา

63053000029 นางสาวรวิวรรณ เพ็งเหมือน

63053000030 นางสาวชิราพา พีรพุฒิเวทย#

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

หน�า 1 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053000031 นางสาวปารดี แซ�เตียว

63053000032 นายวสันต# วันดี

63053000033 นายนครินทร# ยอดสุรางค#

63053000034 นางหทัยภัทร บานแย�ม

63053000035 นางสาวชลิดา กิจพร�อมผล

63053000036 นางสาวประกายแก�ว ปานปน

63053000037 นายกิตตินันท# สดใส

63053000038 นางสาวโชติกา เจนศิริภาภรณ#

63053000039 นางสาวปDยพัชร# บัวเรือง

63053000040 นางสาวอารีลักษณ# เมฆหมอก

63053000041 นางสาวรุ�งรัชนีย# คําสวรรค#

63053000042 นางสาวสุภาพร แซ�ต๊ัน

63053000043 นางสาวทวินันท# สงวนธรรม

63053000044 นายชนินทร# ห�านตระกูล

63053000045 นางสาวธนภรณ# รอดพงษ#

63053000046 นางสาวอรนัญ ปGวนอ่ํา

63053000047 นางสาวสุนิษา สารราช

63053000048 นายอนุชา สโมทาน

63053000049 นางสาวพัชราพรรณ คูหามุข

63053000050 นางสาวฐิติวรดา ศิริโรจน#

63053000051 นางสาวจิราพัชร ห�อยกรุด

63053000052 นางสาวสุกัญญา ประทุม

63053000053 นางสาวกรชกร โตศรีจันทร#

63053000054 นางสาวเขมจิรา วิเชียรรัตน#

63053000055 นางสาวปริญญา สุรินทร#ศักด์ิ

63053000056 นายศิริพงษ# พิมพ#ศิริ

63053000057 นางสาวนฤมล เสร็จกิจ

63053000058 ว�าที่ร�อยตรีอารมภ# ปDHนวิเศษ

63053000059 นางสาวสิริรัตน# ซ�อนจันดี

63053000060 นางสาวภัคจิรา บํารุงสินทรัพย#
หน�า 2 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053000061 นางสาวชุติมา มาลีวัลย#

63053000062 นางสาวกนกรัตน# สาระเห็ด

63053000063 นางสาววาริน จันทร#สวัสด์ิ

63053000064 นางสาวสุพัตรา บากอง

63053000065 นางสาวธิดารัตน# สาสอน

63053000066 นายคทาวุธ บัวสิน

63053000067 นางสาวจารุวรรณ จิตภูธโรจน#

63053000068 นายธีรพร กรกุม

63053000069 ว�าที่ ร.ต.สมชาย รอดสอาด

63053000070 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปาริชาติ สดใส

63053000071 นายอเนกพงศ# ทัศวิล

63053000072 นางสาวกมลวรรณ กลิ่นเพย

63053000073 นายธนวรรธน# ชัยนรา

63053000074 นายภากร รอดพงษ#

63053000075 นางสาวพนิดา เวชกามา

63053000076 นางสาวภัทรภร เร�ือนนาค

63053000077 นางสาวเพ็ญนภา จะเรียมพันธ#

63053000078 นางสาวพันทิวา วีระเสถียร

63053000079 นางสาวไพลิน นิลออ

63053000080 นางสาวณปภัช ใคล�นาค

63053000081 นางสาวแคทรียา ผูกน�อย

63053000082 นางจันทิมา อึ๊งโพธ์ิ

63053000083 นายกัมปนาท ดําพัฒน#

63053000084 นางสาวศรีสุดา นาคแท�

63053000085 นายพุฒิธร ซุยยะกิจ

63053000086 นางสาวภณุดา ยังย้ิม

63053000087 นางสาวอรจนา สายสุข

63053000088 นายโยธิน เตียงต้ัง

63053000089 นางสาวชลธิชา เถยศิริ

63053000090 นางวรรณา ทองกลึง
หน�า 3 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053000091 นายสถาปLตย# กัลยาณรัตน#

63053000092 นายวรวิทย# ชิตวิลัย

63053000093 นางสาวทิพาพร พูลศรี

63053000094 นายทศพล ศรีนวลจันทร#

63053000095 นางสาวกนกวรรณ แซ�ต๊ัน

63053000096 นางสาวธัญจิรา ชื่นสกุล

63053000097 นางสาวกาญจนา พรมเสน

63053000098 นางสาวฐิติมา บุญศิริ

63053000099 นายอนุภาพ ถ�วนคล�าย

63053000100 นางสาวมนัณญา บุญโทน

63053000101 นางสาวสิริยา จําปาแก�ว

63053000102 นางสาวศรัญญา อุ�นเจริญ

63053000103 นางสาวสาลินี ศรีภุมมา

63053000104 นางสาวสุวรรณา ไตรสรณะกุล

63053000105 นายณัฐวุฒิ ฉิมตระกูล

63053000106 นางสาวจิราภรณ# แตงอ�อน

63053000107 นางสาวกฤติกา พรหมดี

63053000108 นายจักรรินทร# รักขพันธ#

63053000109 นางสาวธัญญลักษณ# ศิลานิล

63053000110 นายชิษณุพงศ# สงวนศิลปN

63053000111 นางสาวพิชชาพร ราษฎร#ดุษดี

63053000112 นางสาวมณิสรา ธงทอง

63053000113 นางสาวนัศรีน แช�มช�อย

63053000114 นางสาววิภาวัส พวงแย�ม

63053000115 นางสาวณัฐนรี กานต#วรัญPู

63053000116 นางสาวนุรฮายาตี แวหะยี

63053000117 นางสาวอภิญญา กรม พระพุทธ 

63053000118 นางสาวนันท#จิรา ผานิล

63053000119 นางสาวอธิติญา แน�งน�อย

63053000120 นางสาวเยาวเรศ ยะปะนันท#
หน�า 4 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053000121 นายสินชัย ขุนนุช

63053000122 นางสาวธนพร แขวงโสภา

63053000123 นายชนาธิป คงสมของ

63053000124 นางสาวอภิรดี ถิตย#ประเสริฐ

63053000125 นายนพเกล�า ศรทอง

63053000126 นางสาวปวิตา แบมขุนทด

63053000127 นางสาวภัทรวดี ทองเดช

63053000128 นางสาววิลาสินี มีเรือง

63053000129 นางสาวภัทริดา กลีบเมฆ

63053000130 นายวรุต รุ�งราษี

63053000131 นางสาวคันธมาส สุวรรณ

63053000132 นางสาวศุภักษร ผึ่งผาย

63053000133 นายฉัตรชัย ชีชนะ

63053000134 นางสาวณัฐธิดา รื่นอารมย#

63053000135 นางสาวสุรีรัตน# มีอยู�

63053000136 นางสาวสุมิตรา กองแก�ว

63053000137 นางสาวกุลภาภร ยอดรัตน#

63053000138 นางสาวธัญมาศ ศรีเอี่ยม

63053000139 นางสาวศิวพร จิตตเรืองโรจน#

63053000140 นางสาวอรอนงค# ประดับสุวรรณ

63053000141 นางสาวมณฑินันท# บุญสิทธ์ิ

63053000142 นางสาวชลิกา อินทฤทธ์ิ

63053000143 นางสาวณัฐพร สิทธิกุล

63053000144 นางสาวอรพร อุ�นจิต

63053000145 นายณัชพล ศรีชื่น

63053000146 นางสาวนภมณฑ# แพทย#จะเกร็ง

63053000147 นางสาวบุศรา โพธ์ิกลัด

63053000148 นางสาวศิริพร นิ่มอนงค#

63053000149 นางสาวชนากานต# โชคชัยเจริญรัตน

63053000150 นายภูมิพัฒน# ตันติสุขารมย#
หน�า 5 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053000151 นางสาววิรัลยุพา มณีแผลงทวีชัย

63053000152 นายญัฐวัฒน# เตห�าน

63053000153 นายอิทธิชัย ไชยสวน

63053000154 นายวีรวุฒิ ศรีสุข

63053000155 นายอรรถพล พ�วงจารี

63053000156 นางสาววรางคณา เงินบริสุทธ์ิ

63053000157 นางสาวดาราภรณ# วันสามง�าม

63053000158 นางสาวสุภาพร ทองอ�อน

63053000159 นายฉัตรชัย โพพระยา

63053000160 นางสาวสุณิสา เพ่ิมพวง

63053000161 นางสาวอนงค#นาถ ระไวกลาง

63053000162 พ.ต.ท.ชัย เทียนวารี

63053000163 นายศุภณัฐ กนกหิรัญ

63053000164 นายรณชัย นิสสัยดี

63053000165 นางสาวยุพิน เทพประสิทธ์ิ

63053000166 นางสาวศศิพิมพ# มรพัฒน#

63053000167 นางสาวนฤมล สี่สี

63053000168 นางสาวพิมพ#พิชชา เกษมนวกุล

63053000169 นางสาวศรีไพร กองคํา

63053000170 นายอินทัช แสงกาญจน#กุล

63053000171 นางสาวชนาธิป จRองาม

63053000172 นางสาวพรอาภา เก่ิงพิทักษ#

63053000173 นางสาวพิมประภา ประยูรวงศ#

63053000174 นายกฤษณะ สร�อยคํา

63053000175 นางสาวณัฐณิชา จันทร

63053000176 นายอนิก ถมยาแก�ว

63053000177 นางสาวยุวดี พรหมมุณี

63053000178 นางสาวญาณิศา จารุพันธ#

63053000179 นายพิษณุ สําเภาอินทร#

63053000180 นางสาวรอมลSะ ดอเลาะ
หน�า 6 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053000181 นายอนุรักษ# ขําพวง

63053000182 นายธนากร บํารุง

63053000183 นางสาวจิราภรณ# จันทร#แฉล�ม

63053000184 นางสาวธีรนันท# จะงาม

63053000185 นางสาวอัจฉราพรรณ กรกวีวงศ#

63053000186 นางสาวมินตรา รอดภัย

63053000187 นางสาวปุญณิศา มาคล�าย

63053000188 นายกณวรรธน# ผึ่งผดุง

63053000189 นางสาวอภิญญา สินเสริฐ

63053000190 นางสาวสุทธิดา ฐิติทศพร

63053000191 นางสาวชนิกานต# เปลี่ยนบํารุง

63053000192 นางสาวณัฐวรรณ จงดี

63053000193 นายมาลัยแมน แสงสว�าง

63053000194 นายพันวิชา แสงศรี

63053000195 นางสาวพัทธมน คําบุรี

63053000196 นายศาศวัต ธนิกกุล

63053000197 นางสาวนิศารัตน# พัฒน#จันทร#

63053000198 นางสาวนิรชา เกล�าสุด

63053000199 นายชาญณรงค# ทองคุ�ม

63053000200 นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

63053000201 นางสาวเบญจมาศ ศรีชัยปLญหา

63053000202 นางสาวลัดดารักษ# อุปการแก�ว

63053000203 นายสิริ หัดขะเจ

63053000204 นางสาวณัฐนิชา ทองคํา

63053000205 นางสาวพิริยา กฤษมณี

63053000206 นางสาวชมพูนุช ประพันวงศ#

63053000207 นางสาวศศิกานต# กัลยะกูล

63053000208 นายภูวิศ พุพันธ#

63053000209 นางสาวชุติมา จักรเพชร

63053000210 นางสาวจุฑาทิพย# สุ�นสา
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63053000211 นางสาวชลาลัย นุชม่ัน

63053000212 นางสาววรรณนิสา พราหมเล็ก

63053000213 นางสาววรรณวิสา พูลสําราญ

63053000214 ว�าที่ ร.ต.หญิงจริญาพร บุญเรือง

63053000215 นายวงศธร เพ็งเหมือน

63053000216 นางสาวจิตราพร ทิมแท�

63053000217 นางสาวชลิดา วงษ#อิศวร

63053000218 นางสาวอริยา คงเหมาะ

63053000219 นางสาวปรียานุช บุรีรักษ#

63053000220 นายสุพจน# บัวเกิด

63053000221 นางสาวชลดา ต้ังโซSะ

63053000222 นายไอลวิล เล�าศศิวัฒนพงศ#

63053000223 นางสาวชลิตา รุ�งเรือง

63053000224 นางสาววิภาวรรณ วงษ#ปLญญา

63053000225 นางสาวณัฐณิชา พิพัฒน#ศรีโสภณ

63053000226 นายพรต เทียมทัด

63053000227 นายกันตพัฒน# โสดา

63053000228 นางสาวนุจรี ทองเพน

63053000229 นางสาวภคมน ปDHนสง

63053000230 นางสาวอังคณา คงหวัง

63053000231 นายจิรพงศ# แซ�อึ๊ง

63053000232 นางสาวกีรติ อุทัยทอง

63053000233 นายวีรภัทร เรืองทับ

63053000234 นางสาวพรรณนิภา แสนกล�า

63053000235 นางสาวกุลกมล ธนะโพธา

63053000236 นางสาวจุฑารัตน# โคกฤทธ์ิ

63053000237 นางสาวสุดารัตน# แดงบาง

63053000238 นายปDยะณัฐ สมคะเณ

63053000239 นางสาวธันย#ชนก พุ�มกัน

63053000240 นางสาวกนกพร สิทธิกรโสมนัส
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63053000241 นางสาวธันย#ชนก เพ็งพูล

63053000242 นายพิสิษฐ# เข็มโต

63053000243 นายเนติพงษ# สงวนทรัพย#

63053000244 นางสาวสมปอง พลายละหาร

63053000245 นายศุภรุจน# ปTองแก�ว

63053000246 นางสาววชิราภรณ# ไขจาระพันธ#

63053000247 นางสาวดวงกณก สว�างประเสริฐ

63053000248 นายธิติวุฒิ แขวงโสภา

63053000249 นางสาวพัทธมน พิพัฒน#ศรีโสภณ

63053000250 นางสาวภาวิณี แสนสง�า

63053000251 นางสาวเพ็ญประภา ขุนณรงค#

63053000252 นายภาติกรณ# แสนทวีสุข

63053000253 นางสาวแวววรรณ อินตรา

63053000254 นางสาวศิริรัตน# เรืองศรี

63053000255 นางสาวศิริวรรณ ผึ่งผาย

63053000256 นางสาวชลชญา พรวนหาญ

63053000257 นางสุภัสรา จริตงาม

63053000258 นางสาวกุลธยาน# จุ�ยชู

63053000259 นางสาวเสาวลักษณ# มีพราย

63053000260 นางสาวชลัญญา สรงกระสินธุ#

63053000261 นางสาวประทุมวรรณ คําแก�ว

63053000262 นางสาวแกมกมล กล�าการนา

63053000263 นางสาวบุศรีย#รัตน# คงรักษา

63053000264 นางสาวณหทัย พุ�มชม

63053000265 นางสาวรัชดาภรณ# คําทอง

63053000266 นางสาวมนัสชนก มาแต�ม

63053000267 นายสมโชค สิงห#แรง

63053000268 นายจักรพันธ# แก�วจันทร#

63053000269 นายเกียรติศักด์ิ ศิริธรรม

63053000270 นายชาตรี แตงพลับ
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63053000271 นางสาวจารุพรรณ เอี่ยมขํา

63053000272 นางสาวเกษราภรณ# ปDHนทอง

63053000273 นางสาวธิดารัตน# ขันทอง

63053000274 นายพงษ#ศักด์ิ นันทนพิบูล

63053000275 นางสาววรรณศิณี พูลพิพัฒน#

63053000276 นางสาวอารีซา เจSะอุบง

63053000277 นางสาววริทธร คําเกียง

63053000278 นางสาวศรสวรรค# ใจเทียมศักด์ิ

63053000279 นางสาวศุภรัตน# ทับวิชา

63053000280 นางสาวเอื้อการย# รัตนพงศ#

63053000281 นายคาวีร# อดทน

63053000282 นางสาวแพรวนภา เพชรอุเทน

63053000283 นางสาวปDยพร ประไพ

63053000284 นางสาวณัชรี พิมเสน

63053000285 นายธนพงษ# สิริโสภณวัฒนา

63053000286 นางสาวอาทิติพร พ่ึงผัน

63053000287 นายธีรวัฒน# ศิลประเสริฐ

63053000288 นางสาวบัณฑิตา อ�อนแก�ว

63053000289 นางสาวนิรัตถ#ทยา แสงคํา

63053000290 นางสาวจันจิรา รื่นเริง

63053000291 นางสาววาสินี ลัดดากุล

63053000292 นางสาวอมลณัฐ เหล�าด้ิม

63053000293 นางสาวฐาณิชฌาย# บุญอาจ

63053000294 นายอนุโลม ย้ิมถนอม

63053000295 นางสาวรุ�งทิวา สีรุ�ง

63053000296 นางสาวชมกานต# แซ�ลี้

63053000297 นางสาวประภาพร เคียงวงษ#

63053000298 นางสาวนุชสรี พันธุ#สาคร

63053000299 นางสาวจุฑามาศ เจียวพ�วง

63053000300 นางสาวสุนิสา สุขจําเริญ
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63053000301 นางสาวอารีรัตน# แสงผ�อง

63053000302 นางสาวพิจิตรา เเสนเมือง

63053000303 นางสาวสุพัตรา ชะฎาดํา

63053000304 นางสาวจินราภรณ# เกิดอู�ม

63053000305 นางสาวอัจฉราภรณ# จิตพยา

63053000306 นางสาวหทัยกาญจน# นัดสุนวงศ#

63053000307 นางสาวสวรินทร# จงหวัง

63053000308 นายพีรศักด์ิ พวงมาลัย

63053000309 นางสาวอทิตยา วงษ#นุ�ย

63053000310 นางสาวลลดา ลาภอุดมเลิศ

63053000311 นางสาวนุชรี แก�วเขียว

63053000312 นางสาวนิตยา อุบัตร

63053000313 นางสาวอรยา ตู�นิ่ม

63053000314 นางสาวรัชนีกร เทศน#สาลี

63053000315 นางสาวอารีรัตน# เกษมสุขไพศาล

63053000316 นางสาวสุรีย# เจริญทรัพย#

63053000317 นางสาวเกศนภา สงสัย

63053000318 นางสาวพัชริดา สายสวาท

63053000319 นางสาวปาริษา สิงห#ศรีสันติ

63053000320 นางสาวอรุณา ฟLกแก�ว

63053000321 นางสาวเกศรินทร# กลัดกุ�ม

63053000322 นายโอภาส สระทองเพชร

63053000323 นางสาวภัททิยา คงสุคนธ#

63053000324 นางสาวจันทร#จิรา เกตุสุข

63053000325 นายภัทรดนัย รัตนกูล

63053000326 นางสาวพีรยา วิเศษศรี

63053000327 นางสาวณัฐรัตน# ตันติวังไพศาล

63053000328 นางสาวสุภาภรณ# ฟากฟWXน

63053000329 นายอําพล คงกระพันธ#

63053000330 นายภูริชย# แสนทวี
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63053000331 นางสาวสิรีธร สีเมฆ

63053000332 นางสาวนฤภร ไม�สังข#

63053000333 นางสาวชุติกาญจน# ศรีดวง

63053000334 นางสาวแพรวพรรณ กาญสอาด

63053000335 นางสาววิรัญดา พลแก�ว

63053000336 นางสาวมนัสนันท# วงศ#ขยาย

63053000337 นายรัฐพล ใจคํา

63053000338 นางสาวนาถตินันท# ศรีอุ�นศรี

63053000339 นางภิรมย#ลักษณ# เลื่อนไชย

63053000340 นายปDยะ ศรีเมฆ

63053000341 นายณัฐวุฒิน# ขวัญชื่น

63053000342 นางสาวกาญจนา จันทยงค#

63053000343 นางสาวอุบล พันธุ#อ�น

63053000344 นางสาวพิชชาภา ขําสําราญ

63053000345 นางสาวปรียารินท# วงค#สวัสด์ิ

63053000346 นางสาวสุรีย#รัตน# สุจริต

63053000347 นายวีระ ขวัญอ�อน

63053000348 นางสาวสุวนันท# เครือวัลย#

63053000349 นางสาวกันทิมา บุญสายัง

63053000350 นางสาวจุไรรัตน# พรมพากล

63053000351 นางสาวสุรีพร ม�วงเขียว

63053000352 นางสาวทัศนีย# แย�มปDYว

63053000353 นางสาวสุชาดา ดัดใจตรง

63053000354 นางสาวศิริลักษณ# ประกอบผล

63053000355 นางสาวอุษา ยังยืนยง

63053000356 นางสาววันเพ็ญ คล�ายโพธ์ิทอง

63053000357 นางสาวอาทิตยา เสาะรส

63053000358 นางสุพรรษา ชุมนุม

63053000359 นางสาววาสนา สุทธ์ิประเสริฐ

63053000360 นายณัฐพล โพธ์ิเงินงาม
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63053000361 นางสาวณัฐพร นาคเส็ง

63053000362 นางสาวสิริวิมล กําบัง

63053000363 นางสาวลัดดาวัลย# มะลิวัลย#

63053000364 นางสาวอัญชลี เสาร#ม�วง

63053000365 นางสาวเบญจมาศ กล�าหาญ

63053000366 นางสาวธนาวดี บุญทรัพย#

63053000367 นายวัชระพงษ# ชูชิต

63053000368 นายฉัตรชัย นิลสวัสด์ิ

63053000369 นางสาวจินตพร ประสมศรี

63053000370 นายธีรภัทร สุภาพงษ#

63053000371 นางสาวสุนันทา สําเริงไธสง

63053000372 นายอนันต# บ�อเงิน

63053000373 นางสาวณัฐพร อินทรประเสริฐ

63053000374 นางสาวยุวดี เกตุสริวงค#

63053000375 นางสาวปDยนุช คล�ายศิริ

63053000376 นางจีรนันท# พานแก�ว

63053000377 นายทนงศักด์ิ แดงกัน

63053000378 นายพีรเดช หนูเจริญ

63053000379 นางสาวฐิตาพร รุ�งโรจน#

63053000380 นางสาวพิกุล สําเภาแก�ว

63053000381 นางสาววนิชญา ทองเอีย

63053000382 นางสาวนัทวรรณ เจิมสุวรรณ#

63053000383 นางสาวเจนจิรา อยู�ในวงค#

63053000384 นางสาวฐิติรัตน# สอาดโอฐ

63053000385 นางสาวรุ�งนภา ทองเกลื่อน

63053000386 นางสาวจิรัชญา เปZXยงน�อย

63053000387 นายสุรพล บุญกุศล

63053000388 นางสาวนิตยากรณ# กออ�อน

63053000389 นางสาวพัชราภรณ# กัลชนะ

63053000390 นายวรากร ทันจิต
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63053000391 นายอภิรักษ# บุญวิทยา 

63053000392 นางสาวภาณุมาส บุญเกตุ

63053000393 นางสาวธนิษฐา ลีโคตร

63053000394 นางสาวพิญาภรณ# พลจันทร#

63053000395 นางสาววรรณชนก ปTอมแก�ว

63053000396 นางสาวประภัทวดี ตุ�นบุตร

63053000397 พ.อ.ท.วรวิทย# ยงทอง

63053000398 นางสาวเมรินทร# โคตรธาดา

63053000399 นางสาวปริฉัตร ดีเลิศ

63053000400 นางสาวรุ�งอรุณ ประดับกลอน

63053000401 นายประวิทย# อินทร#น�อย

63053000402 นายบารมี ยอดวิทย#

63053000403 นางสาวแพรพรรณ นามสละ

63053000404 นางสาวสิริพา นาคนาคา

63053000405 นายพงศธร จงทอง

63053000406 นางสาวสุดารัตน# ปLญจเมธี

63053000407 นางสาวนุสรา แซ�เตียว

63053000408 ว�าที่ ร.ต.สมโภชน# เหลาฉลาด

63053000409 นางสาวยสุตมา เมืองจันทร#

63053000410 นางสาวนวพร ศรีวิศาล

63053000411 นายศุภกิจ ดงพยัพ

63053000412 นางสาวนิตยา เพ็ชรดี

63053000413 นางสาวพิชชานันท# เงินงาม

63053000414 นายสันติ เชิดชู

63053000415 นางสาวสุภาวดี ยาชะรัด

63053000416 นางสาวอวิกา เดอซิลวา

63053000417 นายเอรวัฒ เกษมโศธน#

63053000418 นางสาวนฤมล โสรสาน

63053000419 นางสาวอรอุมา แดงเกตุ

63053000420 นางสาวปณิตา บินสะอาด
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63053000421 นางสาวศิวัชญา อนันสลุง

63053000422 นางสาวอิศราวรรณ รอดอ�น

63053000423 นางจันทิมา บัวแก�ว

63053000424 นางสาวน�องนาง ระเริงทรัพย#

63053000425 นายศิวพล เจริญกิตติยศ

63053000426 นางอารีย# ไชยบุบผา

63053000427 นางสาวกัลย#สมน น�อยเรือง

63053000428 นายอรรคเดช ไทยแขก

63053000429 นางนิตยา อยู�ชมบุญ

63053000430 นายศุภชัย อ�อนศรี

63053000431 นายสุวัฒน# มีศิริ

63053000432 นางสาววริศรา ทองรื่น

63053000433 นางสาวอําภาพร พิมพ#ชาย

63053000434 นางสาวนุศรา เอื้อการุณวงศ#

63053000435 นางสาวสุทธิดา เซ่ียงโห

63053000436 นางสาวจารีย# ศรีสุขเเก�ว

63053000437 ว�าที่ร�อยตรีบุษพัตร# พูหลํา

63053000438 นางสาวนวภรณ# สายัญห#

63053000439 นางสาวพรพรรณ เซ่ียงฉิน

63053000440 นางสาวณัฐพร โพธ์ิตาล

63053000441 นายเฉลิมวุฒิ เต้ียเนตร

63053000442 นางสาวนริศรา พรมกุล

63053000443 นางสาวอังคณา เอกฉันท#

63053000444 นายจิราวุฒิ เธียรบรรทัด

63053000445 นางสาวธิติยา ภิญโญ

63053000446 นางสาวสุพัตตรา ซ่ือสัตย#

63053000447 นางสาวหทัยวรรณ จันทน#ประภาวุฒิ

63053000448 นางสาววรรณพร เกิดเกษม

63053000449 นายอธิโชค เกิดมณี

63053000450 นางสาวอารีรัตน# ครุฑปLกษี
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63053000451 นายชาญณรงค# สุทธิพิบูลย#

63053000452 นางสาวเสาวลักษณ# ศรลอย

63053000453 นางสาวนิตยา รอดเคราะห#

63053000454 นางสาวนภาพร ลีลาศ

63053000455 นางสาวธัญภัทร ขําล�วน

63053000456 นางสาวนภาพิน หมุRยจิว

63053000457 นางสาวปาริฉัตร สําราญราษฎร

63053000458 นายศุภณัฐ พิลา

63053000459 นางสาวจันทร#จิรา มินิ

63053000460 นางสาวนันทชพร ไข�แก�ว

63053000461 นายพัชร ต�นโพธ์ิ

63053000462 นางสาวกาญจนา อุดมสันติธรรม

63053000463 ว�าที่ ร.ต.ชัชชัย หอมฟุTง

63053000464 นายวีระทัศน# กอชารี

63053000465 นางสาวพัทธ#ธิดา ประเทืองผล

63053000466 นายจักรพันธ# พานทอง

63053000467 นางสาวพิมพ#ชนก จระกรรณ#

63053000468 นางสาวสุชาดา ปLงพรวน

63053000469 นางสาวพิมปรางค# น้ํากลั่น

63053000470 นางสาวบุศยา บุญเปZย

63053000471 นางสาวยศวรรณ รอดหลง

63053000472 นายพรรษกร แสนกล�า

63053000473 นายวิทยา กําเนิดเพชร

63053000474 นายณพิชพนธ# รู�คงประเสริฐ

63053000475 นางอรสา โรจนสกุลสุข

63053000476 นางสาววชิราภรณ# สายพงษ#พรรณ

63053000477 นายพัลลภ ศิริมงคล

63053000478 นางสาวนันทิพร ลิมปNวัฒนกุลธร

63053000479 นางสาวสาวิตรี รอดคล้ํา

63053000480 นางสาวโยธกานต# รูปสง�า
หน�า 16 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053000481 นายนภัสถ# ชื่นเชื่อม

63053000482 นางสาวกาญจนา คําโพธ์ิชา

63053000483 นางสาวเจนเนตต# เกตุเอี่ยม

63053000484 นายนันทชัย จันทร#เพ็ง

63053000485 นายกฤติเดช ยังประสม

63053000486 นางสาวดิษยวิมล สงฆ#ปรีดา

63053000487 นางสาวรัตติกาล ขุนนะ

63053000488 นางสาวอภิญญา แนวหาญ

63053000489 นายกิติพงศ# สิมมา

63053000490 นางสาววิจิตรา พานทอง

63053000491 นางสาวศิริวรรณ แยกรัง

63053000492 นางสาวผุสดี กาญจนชลาธร

63053000493 นางสาวกัลยารัตน# น�วมทอง

63053000494 นางสาวณัฐพร ยาสุ�ม

63053000495 นางสาวกมลรัตน# นามบุตร

63053000496 นางสาวฟารีนา หลําชู

63053000497 นางสาวนิธิวดี ต้ีฮ�อ

63053000498 นางสาวสุทธิดา สรวงนอก

63053000499 นางสาวณัฐากานต# ช�อมณี

63053000500 นายศุภกิจ ตุลาเดชารักษ#

63053000501 นายธนทัศน# มีวาสนา

63053000502 นางสาวอาลิษา เกิดชื่น

63053000503 นายธนัชชา วิบูลศิลปNโสภณ

63053000504 นางสาวสุจิตรา ม่ันคง

63053000505 นายคุณากร สุขสด

63053000506 นางสาววิไลวรรณ ทองรุ�ง

63053000507 นางสาวภัสราภรณ# มากเกิด

63053000508 นายอรรณพ แตงโต

63053000509 นางสาวตวิษา เพชรานันท#

63053000510 นางสาวอชิรญา แจ�มแสง
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63053000511 นายณัฐนนท# เจนเจริญ

63053000512 นางสาวสุพัตรา ไพเราะ

63053000513 นางสาวระวิวรรณ กลึงชัง

63053000514 นางสาวจุฬาลักษณ# ทองสุข

63053000515 นางสาวพรปDยา แสงสุวรรณ

63053000516 นางสาวกรรณิการ# มณเฑียรทอง

63053000517 นางสาวมาวาลี แก�นคํา

63053000518 นางสาววัฒนพร สุดตา

63053000519 นางสาวกุลธิดา เหม�งเวหา

63053000520 นายณัฐพล ต้ังจุติ

63053000521 นางสาวธนพร ศรีสุพล

63053000522 นายภุชพงศ# ชูประดิษฐ#

63053000523 นางสาวจุฬาลักษณ# ลิ้มสุวรรณ

63053000524 นายพฤฒิพงศ# ทรัพย#เจริญ

63053000525 นางสาวสุทธิตา บัวบุศย#

63053000526 นางสาวนลินี แปTนพยัคฆ#

63053000527 นายธัชชัย ประเสริฐแก�วเพชร

63053000528 นางสาวสุชานาฏ สีหาราช

63053000529 นางสาววรรณพร เฝTาหาผล

63053000530 นางสาวณัฐธิดา อู�ตะเภา

63053000531 นางปวีณา อยู�สถิตย#

63053000532 นางสาวศรัณยา เสียงใส

63053000533 นางสาวสุวรรณา แถาแตง

63053000534 นายวีระยุทธ ชาววงศ#จันทร#

63053000535 นางสาวปริชาติ สวัสดิโกมล

63053000536 นางสาวจรรณมน ปทุมชาติ

63053000537 นางสาวอมรรัตน# ทองเชื้อ

63053000538 นางสาวกฤติยา ต้ังมนัสตรง

63053000539 นายสุเมธา พรหมสุรินทร#

63053000540 นางสาวรัตนสุดา เม�าราษี
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63053000541 นางสาววรรณพร เหลาซิด

63053000542 นายวิศรุต ขัดทะเสมา

63053000543 นางสาวภัทรวรรณ เพ่ิมสุข

63053000544 นางสาวรุจิรดา เดชะกุลกําจร

63053000545 นางสาวอัจฉราพร แก�วมีสี

63053000546 นางสาววารุณี อารมย#สุขโข

63053000547 นางสาวนปภา โพธ์ิพ�วง

63053000548 นายถิรชีพ พรล�วนประเสริฐ

63053000549 นางสาวจรรยาพร ศรีสมุทร#

63053000550 นางสาวแสงมณี นาวา

63053000551 นางสาวเสาวณี รุ�งปLจฉิม

63053000552 นายภัณฑารักษ# อร�ามเรือง

63053000553 นางสาวรัตติกาล โนจิตร

63053000554 นายปฏิวัติ จําปาพันธ#

63053000555 นายม.ฤทธ์ิ โม�คํา

63053000556 นางสาวปLทมา เพลาวรรณ#

63053000557 นายวรากรณ# นิลมณี

63053000558 นายชิรายุ ศิลปพงษ#

63053000559 นางสาวกรรณิศา อนุสิน

63053000560 นายจิรายุ กุลเกตุ

63053000561 นางสาวนาถ ยอดเทวี

63053000562 นางสาวศิริวรรณ มีสี

63053000563 นางสาวพัชราภรณ# เพ็ชรสีม�วง

63053000564 นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมสะอาด

63053000565 นางสาวกวินทิพย# บัวแย�ม

63053000566 นางสาวอรพรรณ พันธุ#ไพร

63053000567 นางสาววิไลลักษณ# วิสิทธิวงศ#

63053000568 นางสาวพาฝLน ไม�สังข#

63053000569 นายสิทธิโชค ทัพไชย

63053000570 นางสาวอัลชรัตน# จิตอุทัศน#
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63053000571 นายธนกฤต ทองเงิน

63053000572 นางสาววราภรณ# สังขะกุล

63053000573 นางสาวสุวรรณา สีพลอย

63053000574 นางสาวกัญจน#ชญา ธงศิลา

63053000575 นางสาวสุชาดา ขาวสุด

63053000576 ว�าที่ร�อยตรีสุรเกียรติ โตทรัพย#

63053000577 นายศุภกิจ สายัณห#

63053000578 นายวรศักด์ิ อินทุประภา

63053000579 นางสาวดรุณี ไม�เทศ

63053000580 นางสาววนัชพร สุบิน

63053000581 นางสาววรรณทิพย# แห�วหาญ

63053000582 นางสาวธนิศา ภู�พุกก#

63053000583 นางสาวกรกนก ปอสา

63053000584 นางสาวสุกัญญา แก�วศรีนวม

63053000585 นายสันติสุข ลีประเสริฐ

63053000586 นายคมปDยะ อิษฎานนท#

63053000587 นางสาวบุณฑรีก# อิ่มทวีกุล

63053000588 นางสาวลักขณา เทียนพิทักษ#

63053000589 นางสาวเกตุมณี เทพผสม

63053000590 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิราภรณ# ดวงอยู�สาร

63053000591 นางสาวรักษ#ชนก ศิลปพงษ#

63053000592 นายกฤติน นกหรีด

63053000593 นางสาวปณิตา บัวทอง

63053000594 นางสาวจิราวรรณ คนหลัก

63053000595 นางสาวยุวธิดา ยะภูมิน

63053000596 ว�าที่ ร.ต.สุทธินันท# น�อยจํารัส

63053000597 นางสาวชนิดา เตชะไตรภูมิ

63053000598 นายอนุวัฒน# ตรีคงธรรมกุล

63053000599 นางสาวลลิดา เจษฎา

63053000600 นางสาวสุภาลัย ฟากฟWXน
หน�า 20 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053000601 นางสาวกรรณิการ# ศรีเมือง

63053000602 นางสาวชลพิชชา เพชรอาวุธ

63053000603 นางสาวขนิษฐา จินดาโชติ

63053000604 นางสาวทิฆัมพร เทียนชุบ

63053000605 นางสาวไพลิน รอดนิกร

63053000606 นางสาวอาภรณ# ปานน�อย

63053000607 นางสาวโลยทราย ดอนคําพา

63053000608 นายอิฐิรัตน# วงศ#สวัสด์ิ

63053000609 นางสาวภัสธิร#ญา ภัคสิรีธร

63053000610 นายสุธี วิลัยศรี

63053000611 นายธนภัทร เนรานนท#

63053000612 นายชลัมพล ทัตติวงษ#

63053000613 นายรัฐพล เงินสมบัติ

63053000614 ว�าที่ร�อยตรีหญิงขวัญจิรา เพ�งพิศ

63053000615 นายคริสติกาล สุวรรณะ

63053000616 นายวันเฉลิม ทรัพย#บัว

63053000617 นางสาววชิราภรณ# บริพันธ#

63053000618 นางสาววิไลวรรณ ม�วงกลม

63053000619 นายชวลิต สบายใจ

63053000620 นางสาวพิชญานันท# บ�างศรีวงศ#

63053000621 ว�าที่ ร.ต.หญิงจีรวัฒน# รําไพ

63053000622 นางสาวนันทิยา ย้ิมน�อย

63053000623 นางสาวตวิษา เกิดอู�ม

63053000624 นายเมธา จันทร#ชูกลิ่น

63053000625 นางสาวประภาภรณ# สันเพ็ง

63053000626 นางกันทิมา จันทรสะโร

63053000627 นายระวี วาระพิลา

63053000628 นางสาวศิริลดา แสงเรืองฤทธ์ิ

63053000629 นางสาวพัชริดา ในเถา

63053000630 นางสาวอริสา สร�อยแสง
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63053000631 นางสาวศุภมาส อยู�สถิตย#

63053000632 นางสาวอัมพร หวานใจ

63053000633 นายมนฑารพ ประสงค#สิทธ์ิ

63053000634 ว�าที่ร�อยตรีพิสิทธ์ิ สีสด

63053000635 นางสาววรรณวิสา แก�วโส

63053000636 นางสาวชุติมา แย�มถนอม

63053000637 นางสาววรรณิกา กองฟู

63053000638 นางสาวชุติมา แก�วชูกุล

63053000639 นางสาวพชิรา แก�วบุญยืน

63053000640 นางสาวพิมพ#พิศา ปฏิแพทย#

63053000641 นางสาวอัจฉรา มีทรัพย#

63053000642 นางสาวอัญญาณี สมศิริ

63053000643 นางสาวภัควรินทร# ธีรโอฬารวิทย#

63053000644 นางสาวนัยนา ปGากว�าง

63053000645 นายกิตติศักด์ิ พูลสวน

63053000646 นางสาวรัตนา พ่ึงสามัคคี

63053000647 นางสาวกาญจนา แคใหญ�

63053000648 นางสาวธนัฏฐา ย่ีตัน

63053000649 นางสาวปDยะภรณ# ช�างวาดเขียน

63053000650 ว�าที่ ร.ตณัฐพงศ# ธรฤทธ์ิ

63053000651 นายปุณยวีร# เรืองกูล

63053000652 นางสาวกมลชนก ทิพย#รัตน#แก�ว

63053000653 นางสาวศศิกร แบบเหมาะ

63053000654 นางสาวจิราภา สระสําราญ

63053000655 นางสาวพนัสดา คงหนุน

63053000656 นางสาวพรพิมล มณีเย็น

63053000657 นางสาวจันทร#ทิรา โตแก�ว

63053000658 นางสาวดาราพร หอมทวนลม

63053000659 นางสาวสุภาวดี พรายศรี

63053000660 นางสาวธนัชพร ไชยนา
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63053000661 นางสาวธัญญาศิริ สายวิจิตร

63053000662 นายธีรวุธ แก�วเนตร

63053000663 นางสาวชุนาภา ปลูกไม�ดี

63053000664 นางสาวสุภาภรณ# สุวรรณประเสริฐ

63053000665 นายธรรมรงค# เสวกดรุณทร

63053000666 นางสาวญาณิศา อยู�เปZHยม

63053000667 นางสาวณัฐฌา ต้ังถาวร

63053000668 นายธนวัฒน# ชะนะ

63053000669 นายเจริญวิชญ# ธีรโชติธรากุล

63053000670 นางสาวพุทธิดา พรหมมา

63053000671 นางสาวธัญวรัตม# ชัยสงคราม

63053000672 นางสาวศิรดา ทับกลีบ

63053000673 นายพัทธนันท# หอมทั่ว

63053000674 นายชัยพงษ# บุญชัย

63053000675 นายทวีวัฒน# ชูกิจนันท#ตระกูล

63053000676 ว�าที่ ร.ต.หญิงเทียนทอง แนวเถ่ือน

63053000677 นางสาวสุทธิดา พันธสอน

63053000678 นางสาวบูรยา ไชยแสน

63053000679 นางสาววนาลี เพ็งพันธ#

63053000680 นางสาวขนิษฐา รําพรรณ#

63053000681 นายชาญชัย อี๊ธงชัย

63053000682 นางสาวกรรณิการ# จันทร#ทอง

63053000683 นางสาวปวรลักษณ# รัตนวิมลเมือง

63053000684 นางสาวดลพร ชาติมนตรี

63053000685 นางสาวทินมณี พิมพ#ศรี

63053000686 นางสาวฤทัยรัตน# เลิศพันธ#

63053000687 นางสาวพชรกมล แย�มศรวล

63053000688 นางสาวเรือนแสนงาม เปลี่ยนทองคํา

63053000689 นางสาวกรรณิการ# นิลห�อย

63053000690 นางสาวเสาวภา ผ�อนผัน
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63053000691 นางสาวอัจจิมา เสาร#ทอง

63053000692 นายสรวิศ สร�อยสม

63053000693 นางสาวกัญญารัตน# พวงสั้น

63053000694 นางสาวจริยา ศรสิทธิ

63053000695 นางสาวพรพิมล ภู�เขียว

63053000696 นางสาวสมฤทัย เพียรแท�

63053000697 นางสาวขวัญศินี แสงหาด

63053000698 นายสาธิต สังข#สุวรรณ

63053000699 นางสาวกาญจนา พงษ#สิทธ์ิ

63053000700 นางสาวม่ิงขวัญ เรืองศรี

63053000701 นางสาววรัญญา สิงห#มณี

63053000702 นายธนกร บุญเรือง

63053000703 นางสาวเนติมา ใคร�มุกข#

63053000704 ว�าที่ร�อยตรีหญิงขณิฐา จิระชีวี

63053000705 นายภูมิ พิศาลรัตนคุณ

63053000706 นายปฐวี ทิพยวีรนันท#

63053000707 นางสาวจิดาภา เพชรสุวรรณ#

63053000708 นางสาวลักขณา เณรเกิด

63053000709 นางสาวรัตนาภรณ# จ้ิงจ�าย

63053000710 นางสาวเพ็ญนิภา รักขุมแก�ว

63053000711 นางสาวยุวดี ดิสขํา

63053000712 นายภาณุพงศ# รัตนอุดม

63053000713 นายณัฐพงษ# พูลสวัสด์ิ

63053000714 นางสาววราภรณ# อิ่มอาบ

63053000715 นางสาวกัญธยาน# ใจโปร�ง

63053000716 นายศุภสวัสด์ิ สินทอง

63053000717 นางสาวจุฑารัตน# ชมภูนุช

63053000718 นางสาวกานต#ทิตา คงสุคนธ#

63053000719 นางสาวณัฐชา ผะโรประการ

63053000720 นายฉัตรชัย สามขํานิล
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63053000721 นายกิตติพงษ# ไกรสุทธิ

63053000722 นางสาวจรรยา อินทะนิน

63053000723 นายเอก อมรฤทธิกุล

63053000724 นางสาวศิโรบล นาคเล็ก

63053000725 นางสาวณัฏฐ#ณิษา อินทร#ประเสริฐ

63053000726 นางสาวน้ําผึ้ง ลานขุนทด

63053000727 นางสาวกมลฉัตร กาญจนโรจน#

63053000728 นางสาวผกามาศ ทิพย#ดี

63053000729 นางสาวจิราภรณ# ริ่งระรี่

63053000730 นางสาวศิริพรรณ อุ�นศิริ

63053000731 นางสาวรัญชนา อยู�สําราญ

63053000732 นางสาวศศิธร นาคะวรังค#

63053000733 นางสาวบุณยานุช จอมจิต

63053000734 นางสาวรุ�งไพลิน มีอยู�

63053000735 นายเดชฤทธ์ิ ดํารงเกียรติศักด์ิ

63053000736 นางสาวเนตยา ทองชมภูนุช

63053000737 นายอําพล จันทะสอน

63053000738 นายนนทวัฒน มีอยู�

63053000739 นายธนากร เลื่องเลิศ

63053000740 นางสาวปDยวรรณ สิงหกมล

63053000741 นายณัฐวุฒิ แย�มเกษร

63053000742 นางสาวภัทรสุดา เกิดโถ

63053000743 นางสาวกัลชนา สุวรรณะ

63053000744 นางสาวศศิวิมล ทศชา

63053000745 นางสาวนัฐริการ# พ�วงกองนะ

63053000746 นางสาวพรนภา สมสกุล

63053000747 นางสาวชุติมา มิลินททัต

63053000748 นายภาณุพิชญ# ปDยนุสรณ#

63053000749 นางสาวอรณิชา วงษ#สมุทร

63053000750 นางสาวพิชญา ภาษาประเทศ
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63053000751 นางสาวสุดารัตน# ไพบูลย#

63053000752 นางสาวชัชญาณ#ณัฐ ภูวิศภัทรนนท#

63053000753 นางสาวชญาภา ชาภักดี

63053000754 นางสาวธนพร วิสภักด์ิ

63053000755 นายพิพัฒน# สืบศักด์ิ

63053000756 นางสาวธันย#ชนก ปลอดโปร�ง

63053000757 นางสาวเสาวลักษณ# พุ�มสวัสด์ิ

63053000758 นางสาวณัฐริกา คล้ําฉิม

63053000759 นางสาวกนกวรรณ เกษสุริยงค#

63053000760 นางสาวฐานิดา บัวผัน

63053000761 นายสหรัฐ ทองใย

63053000762 นางสาววรรณพร มาลามาศ

63053000763 นางสาวธนิสราภัสร# จีนเลี้ยง

63053000764 นางสาวศกุนตลา สามารถ

63053000765 นายทวีศักด์ิ เปรมศรี

63053000766 นางสาวศิวนาถ น�อยเจริญ

63053000767 นางสาวณัฐชา ชมบริสุทธ์ิ

63053000768 นายอนุชา ธาระทรัพย#

63053000769 นายอิสเรศ ม่ันคง

63053000770 นางสาวอทิตตยา ทองเพชร#

63053000771 นางสาวนริศยา นวลขาว

63053000772 นายรัชภูมิ ดวงจินดา

63053000773 นางสาวนารีรัตน# เกิดเกษม

63053000774 นางสาวฐวิกาญจน# ชุมผาง

63053000775 นางสาวนันทนัท ปานทอง

63053000776 นางสาวพรพิมล ประทุมเทศ

63053000777 นางสาววนิดา จังสายสว�าง

63053000778 นางสาววริศรา รอวียัน

63053000779 นางสาวอาทิตย#ติยา ศิลปNสวัสด์ิ

63053000780 นางสาวบุษกร สมภา
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63053000781 นางสาวรัชนี ยาสอน

63053000782 นายธนพนธ# ทิพย#โสต

63053000783 นางสาวชุติมา พวงทอง

63053000784 นางสาวปรีชญา ต้ังจิตรมณีศักดา

63053000785 นางสาวอรรัมภา อู�เจริญ

63053000786 นางสาวกฤชวรรณ เลิศวิริยานนท#

63053000787 นางสาวบุษญา ดามะพร

63053000788 นางสาวนันทิชา ลําดวน

63053000789 นางสาวธีรารัตน# ฤทธ์ิสําแดง

63053000790 นางสาวสุณิสา สุขนิรัญ

63053000791 นางสาวรสรินทร# บัวทอง

63053000792 นายนฤดล อยู�ชมบุญ

63053000793 นางสาวพชรพรรณ เลิศสกุลอุดมดี

63053000794 นายณัฐพล การินทร#

63053000795 นายพลวัต ระย�าแก�ว

63053000796 นางสาวประกายดาว ปLญบุญมา

63053000797 นางสาวอัญธิกา อุดม

63053000798 นางสาววาสิฐี แบนท�วม

63053000799 นางสาวณปาภัช สุขแสง

63053000800 นางสาวภัทราภรณ# สิงหาญ

63053000801 นางนภวรรณ ศิริเรือง

63053000802 นายวรรณกร แก�วมณี

63053000803 นางสาวสุภัชชา กฤษหว�าง

63053000804 นางสาวรจริน พลลาภ

63053000805 นางสาววันวิสาข# สนลอย

63053000806 นางสาวสิรินิษฐ# คงทอง

63053000807 นางสาวศิริวรรณ ศรเวช

63053000808 นางสาวนวรัตน# มาโนช

63053000809 นางสาวชลิตา กรุตตะ

63053000810 นางสาวขวัญใจ เฉลิมภักด์ิ
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63053000811 นางสาวปรตา มารินทา

63053000812 นายชิตพล สุขม่ิง

63053000813 นางสาวปรียานุช แสงรุ�ง

63053000814 นางสาวสุภาพร จวนสว�าง

63053000815 นางสาวศิริพรนภา อมรดํารงค#กุล

63053000816 นางสาวจันทมาศ ทรงหอม

63053000817 นางสาวนุชจรินทร# รูปทอง

63053000818 นางสาวสุนี จิตรชุ�ม

63053000819 นายฉัตรวัฒน# วาวนิล

63053000820 นางณรกร วรรณเก้ือ

63053000821 นางสาวอภิชญา ยังสันเทียะ

63053000822 นางสาวสุวิสา เถ่ือนเก�า

63053000823 นางสาวฐาปนี เปTามา

63053000824 นางสาวอภิญญา มีสิน

63053000825 นางสาวศิริญญา ปZHแก�ว

63053000826 นายคณินท# บูรณจันทร#

63053000827 นายสรวัชร# ยามพิชัย

63053000828 นางสาวธารารัตน# โพธ์ิสาจันทร#

63053000829 นางสาวณัฏฐณิชา พินโน

63053000830 นายธนา ฤกษ#ชัย

63053000831 นายธนพล พิมพัฒน#

63053000832 นางสาวจริยา ปากดี

63053000833 นายอุดมศักด์ิ คงทอง

63053000834 นางสาวสุพินดา แสงส�อง

63053000835 นายกฤตนัย สุดฮะ

63053000836 นายชยเดช อินสุข

63053000837 นางสาวอรนลิน ทองจํารูญ

63053000838 นางสาวสุนิจรัตน# สาลีติด

63053000839 นางสาวดาราวรรณ เพ็ชรคีรี

63053000840 นางดวงกมล ม่ิงมาลัยรักษ#
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63053000841 นายนพดล มาลา

63053000842 นายประโยชน# เพ็งอ�วม

63053000843 นางสาวอรณิชา อยู�คง

63053000844 นางสาววิชุดา มาลัยน�อย

63053000845 นายอดิศักด์ิ แก�วคํา

63053000846 นางสาวสิริกาญจน# รสจันทร#

63053000847 นายกษิดิศ ผู�สมเก�า

63053000848 นายกิตติพงศ# นิ่มลออ

63053000849 นายธฤต วสุนธรารัตน#

63053000850 นายชนายุส ไข�มุกข#

63053000851 นางสาวพนารัตน# คําดุ�ง

63053000852 นางสาววรวรรณ จันทร#ปทิว

63053000853 นางสาวทัณฑิมา ทองจันทร#

63053000854 นางสาวแสงดาว ศยามานนท#

63053000855 นางสาวเพ็ญพิชชา พงศ#พุทธชาติ

63053000856 นางสาวศิริพร บํารุงวงศ#ศิริ

63053000857 นางโชติรส ย้ิมมงคล

63053000858 นายวิทยา มหาโชคธรณี

63053000859 นายกิตติธัช จําปาทอง

63053000860 นางสาวเกษรา พันดี

63053000861 นางสาวกฤษณา บุตรศรีด�วง

63053000862 นางสาวสลักจิตร สามกองาม

63053000863 นายภัทรพล ตันตระกูล

63053000864 นายรุ�งโรจน# สมไพบูลย#

63053000865 นางสาววิมนต#ทิพย# กลัดกลีบ

63053000866 นายพลวัต รอดคล�าย

63053000867 นางสาวพิราวรรณ ปLญญาคม

63053000868 นางสาวจันจิรา นุ�นสบ

63053000869 นางสาววราลี เต็งประเสริฐ

63053000870 นางสาวพิมขวัญ จันทสิทธ์ิ
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63053000871 นางสาวกมลทิพย# แซ�ต้ัง

63053000872 นายณัฐ ดิษสกุล

63053000873 นายวุฒิชัย นิ่มเนตร

63053000874 นางชุติกาญจน# มีแสง

63053000875 นางสาวนฤมล พ่ึงพระ

63053000876 นางสาวมาริษา มาลัยวงษ#

63053000877 นางสาวศรีธนา ทองม�วง

63053000878 นางสาวณัฐมน บุญบํารุง

63053000879 นางสาวณัฐรดา โรงแสง

63053000880 นางสาวโยษิตาพร ศรีวิเศษ

63053000881 นางสาวอังคณา พนาอุดม

63053000882 นางสาวแสงเทียน บุญทวี

63053000883 นางสาวพรทิพย# อําไพจิต

63053000884 นายเสรี มากุญ

63053000885 นางสาวอักษราภัค โชคเหมาะ

63053000886 นางสาวจิตวรรณ อินทสร

63053000887 นางสาวอรพรรณ นุชนุ�ม

63053000888 นางสาวธัญชนก เสมแก�ว

63053000889 นางสาวนุสรา ผาตะนนท#

63053000890 นางสาววรรณรัตน# อุฬารวิริยากุล

63053000891 นางสาวธนัชชา สีลาเนียม

63053000892 นายคมกฤช รุ�งสมัย

63053000893 นางสาวเบญจมาศ โภชน#หม่ืน

63053000894 ส.ต.ต.ณัฐชลินธร ช�อเส�ง

63053000895 นางสาวพิมพ#ชนก ขําเพชร

63053000896 นางสาวบุษยมาส สมสุข

63053000897 นางสาวสุชาดา กระโห�ทอง

63053000898 นายประวิทย# เสนาเพ็ง

63053000899 นางสาววุฒิฑารักษ# บุญสนธิ

63053000900 นางสาววิภาดา บ�อทอง
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63053000901 นางสาวบุษกร เทียมเทศ

63053000902 นางสาวสุพิดา เกิดอู�ม

63053000903 นายสว�างพงษ# วรรณมณี

63053000904 นายกฤษกร เพ็งอุดม

63053000905 นางสาวเพชรพลอย สุทธิมา

63053000906 นางสาวณัฏฐิกา เกตุพุฒ

63053000907 นางสาวนงนุช ลําดับวงศ#

63053000908 นางสาวปวีณา แซ�เตียว

63053000909 นางสาวศิริพร มหิมา

63053000910 นางสาวปDยะดา ศรีจันทร#

63053000911 นางสาวบุปผา เรืองโรจน#

63053000912 นางสาวกมลวรรณ จําปาพันธ#

63053000913 นางสาวมณีวรรณ แก�วหาวงศ#

63053000914 นางสาวบุษกร ซ่ือสัตย#

63053000915 นางสาวเนตรนภา รุ�มรวย

63053000916 นางสาวกชพร ยมสงค#

63053000917 นายสุรชัช เดชธนู

63053000918 นางฤทัยรัตน# งอนเพ็ชร

63053000919 นางสาวสาลินี ชูมณี

63053000920 นางสาวฐิติยาภรณ# เกตุสุข

63053000921 นางสาวเขมจิรา กรแก�ว

63053000922 นางสาวชื่นกมล จันทร#ทอง

63053000923 นางสาววิภาวรรณ มาตแสง

63053000924 นางสาวธัญญรัตน# แต�เจริญ

63053000925 นางสาววรรณระวี หลายชั้น

63053000926 นางสาวอัญวีณ# ธนวิไลเรืองกุล

63053000927 นางสาวทศวรรณ จําเล

63053000928 นางสาวสุนิสา พรมสุรินทร#

63053000929 นางสาวอลิษา ปDHนทอง

63053000930 นางสาวกาญจนา ทรัพย#สมใจ
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63053000931 นางสาวเนาวลักษณ# พูลผล

63053000932 นางสาวมานิตา จิตงามขํา

63053000933 นางสาวนรียา กลั่นแสง

63053000934 นางสาวจิราภรณ# อ�วมอ�อ

63053000935 นางสาวณัฐริกา บัวเพชร

63053000936 นายศิวดล คําพระแย

63053000937 นางรชยา หมุยจินดา

63053000938 นางสาวประภารัตน# ศรีจันทร#อ�อน

63053000939 นางสาวกิตติกา มาโต

63053000940 นางสาวอนุสรา กาญจนเพ็ชร

63053000941 นางสาวอริสา แสงจินดา

63053000942 นายอนุรักษ# วงษ#นิล

63053000943 นางสาวกนกกร ผิวอ�อน

63053000944 นางสาวสุดารัตน# สมหวัง

63053000945 นายธนาวุฒิ คํายวง

63053000946 นายศุภชัย สุขเกษม

63053000947 นางสาวณัฐณิชา เกษรสังข#

63053000948 นายชัยกร โชระเวก

63053000949 นางสาวเพ็ญนภา คําทรัพย#

63053000950 นางณภัทรารัตน# จริงสันเทียะ

63053000951 นายภาคภูมิ เลี่ยมนาค

63053000952 นายอภิวัฒน# ทองเฟWHอง

63053000953 นางสาวขวัญชนก อศู�รย#

63053000954 นายเศรษฐบุตร บุดดี

63053000955 นางสาวจิตตรีพร แจ�มจันทร#ศรี

63053000956 นายชวนนท# จันทร#คํา

63053000957 นายณัฐสันต# ศรีสงค#

63053000958 นางสาวญาณกร เทพทิตย#

63053000959 นางสาววณัญญา คงศรี

63053000960 นายกฤษฎา ทองพิทักษ#ชัย
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63053000961 นางสาวโชติกา ทับทิม

63053000962 นางสาวพรวิภา ไผ�นวล

63053000963 นางสาวสุริยาพร บุญเปZHยม

63053000964 นางสาวปDยธิดา พาหาวงษ#

63053000965 นางสาวอัญชลิตา จินดา

63053000966 นางสาวพราวพัชชา เสสิตัง

63053000967 นายอรรณพ สวัสดี

63053000968 นายไพรัตน# ก�อนทองมา

63053000969 นางสาวณัฏฐา ธํารงสุต

63053000970 นางสาวบุษกร ยาปLน

63053000971 นางสาววิชสุตา ดาษดา

63053000972 นางสาวอนัญญา อภิภัทรนันท#

63053000973 นางสาวศุภาพิชญ# ดะสมุทร

63053000974 นายณัฐพงศ# คณาวงษ#

63053000975 นางสาวชุรีพร อ�อนรีย#

63053000976 นางสาวเหมือนฝLน แสงหิรัญ

63053000977 นางสาวธนพร ปูนจีน

63053000978 นางสาวเบญจมาพร พลับศรี

63053000979 นางสาวกานต#สินี อ�วมเมือง

63053000980 นางศิริวรรณ จอมคํา

63053000981 นายภาณพ บัวจีน

63053000982 นายไกรวิทย# อ�าวเกษม

63053000983 นางสาวนฤมล เรืองแสง

63053000984 นางสาวสีวิกา จุ�นอยู�

63053000985 นางสาวรสริน ชินโช

63053000986 นางสาวกนกวรรณ วิเศษแก�ว

63053000987 นายวัชรพงษ# ศิริฤกษ#

63053000988 นางสาวปาริชาติ เพนเทศ

63053000989 นายโยธิน จงอมรสิริเกษม

63053000990 นางสาวปาริฉัตร ปลื้มบุญ
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63053000991 นางสาวรัชนีกร กองสุข

63053000992 ว�าที่ร�อยตรีธนากร ทองปLญญา

63053000993 นายกิตติธัช รุจาคม

63053000994 นางสาวอรอุมา แก�วมาก

63053000995 นางสาวนิลยา มิก้ี

63053000996 นางสาวณัฐมน ทองเงิน

63053000997 นางสาวสรรเพชุดา ชุ�มศักด์ิ

63053000998 นางสาวจิตตานันทิ์ ใจดี

63053000999 นายนิพนธ# อุทุมพร

63053001000 นางสาวเกศมณี ศักด์ิสมพงศ#

63053001001 นางสาวพรพรรณ สุดพิพัฒน#

63053001002 นางสาวเสาวลักษณ# บ�อคํา

63053001003 นางสาวนฤมล ปุริมะ

63053001004 นางสาวสุธินี ปDติชีวากุล

63053001005 นางสาววิภาวี รัตนะเมย

63053001006 นางสาวขวัญกมล พ่ึงตน

63053001007 นางสาวอุทุมพร ศรีคงเพชร

63053001008 นางสาววรรณพร สําราญมาก

63053001009 นางสาวดวงทิพย# เจียรนัยสุรรัตน#

63053001010 นางสาวภาริตา ลิมปDโชติกุล

63053001011 นายสิทธิชัย พุฒเจือ

63053001012 นางสาวพีชานิกา พลับทอง

63053001013 นางสาวอโณชา เสือบางพระ

63053001014 นางสาวนิภา หวันสมัน

63053001015 นางสาวรัตนา จันทวี

63053001016 นางสาวปLทมวรรณ พลอยแสง

63053001017 นายอัพพาน สาลี

63053001018 นางสาวเมธาวี คุดอ�น

63053001019 นายเปรมวิสุทธิภัทร เมืองแสน

63053001020 นางสาวพนมพร ว�านม�วง
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63053001021 นางสาวอุษณีย# ดาวเรือง

63053001022 นายรัชพล โสนาค

63053001023 นางสาวหทัยรัตน# อ�นเหลือง

63053001024 นางสาวจีรนันท# เรือนงาม

63053001025 นายสถาพร เหล�าจันทร#

63053001026 นางสาวมณินทร ขาวดอกบัว

63053001027 นางสาววัชฎากร กิจพ�อค�า

63053001028 นางสาวภัทรา วุฒิชัยศรี

63053001029 นางสาวนิรมล แสงแจ�ม

63053001030 นายนันทพล พยมพฤกษ#

63053001031 นางสาวสาวิตรี นวลอนงค#

63053001032 นายอภิสิทธ์ิ สนองค#

63053001033 นางสาวภัสธิญาณ# ดาวเจริญพร

63053001034 นางสาวทัศวรรณ แดงกูล

63053001035 นางสาวอริศรา สุกกอ

63053001036 นายชรินทร# เกตุแก�ว

63053001037 นางสาวกนกวรรณ ไชยเดช

63053001038 นางสาวจุฑามาศ เกิดทอง

63053001039 นางสาวเสาวลักษณ# ไชยถาวร

63053001040 นายชาคริต มุณีวงค#วีระ

63053001041 นายวุฒิชัย บุญเถ่ือน

63053001042 นางสาวสวรินทร# นรินทร#

63053001043 นางสาวนนธณัฐดา สระทองเอื้อ

63053001044 นางสาวสรีวรรณ อ�อนบัว

63053001045 นางสาวนุชนภา เอี่ยมละออ

63053001046 นางสาวสุดารัตน# พรมวิหาร

63053001047 นางสาวชาลิณี ธนสกุลวงศ#

63053001048 นางสาวศิริพร ศิริแสน

63053001049 นางสาวจตุพร ขวัญเต�า

63053001050 นางสาววรรณภา อุ�มเอิบ
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63053001051 นางสาวรัตนาภรณ# เชี่ยวชาญ

63053001052 นางสาวกรกนก นาคสังข#

63053001053 นางสาวจิราพรรณ ทองหนูเอียด

63053001054 นายอิทธิพัฒน# สุติยาภรณ#

63053001055 นางสาวสุวิมล ฉิมพาลี

63053001056 นายบัณฑิต จันทรศรี

63053001057 นางสาววลัยพรรณ ภุมรินทร#

63053001058 นางสาวปฐมา ปุคําแดง

63053001059 นางสาวนันท#นภัส เงินทอง

63053001060 นางสาวอนงค# สามตรีกัน

63053001061 นางสาวณัฏฐมณฑ# กลิ่นมาลี

63053001062 นางวันทยา ธนบัตร

63053001063 นางสาวนิรัชพร กิมเหล็ง

63053001064 นางสาวนภาพร ประเสริฐ

63053001065 นายมงคล กลัดแก�ว

63053001066 นางสาวณัฏฐณิชา ยางสวย

63053001067 นางสาวอภิสรา ม�วงใหม

63053001068 นายโชดก ประสารพานิช

63053001069 นางสาววันวิสา โสมรักษ#

63053001070 นายสุภัทรชัย สุนทรวงศ#

63053001071 นายณัฐดนัย บุญย่ีเซ�ง

63053001072 นางสาวศิริรัตน# ประกอบผล

63053001073 นายวนศิลปN พรหมพิชัย

63053001074 นายพิสิษฐ# จงจิตต#โพธา

63053001075 นางสาววรนุช เอี่ยมอินทร#

63053001076 นางสาวหทัยวรรณ ฮวดลิ้ม

63053001077 นายมคธ อินทร#สวาท

63053001078 นายศุภวิชย# เย่ียมดี

63053001079 นางสาวหนึ่งฤทัย ไตรพรม

63053001080 นางสาวบุษบา พุกชาวนา
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63053001081 นางสาวทิพจุฑา ผินกลับ

63053001082 นายชัยสิทธ์ิ บูรณะ

63053001083 สิบเอกนนท#ภูมิ เกิดฉาย

63053001084 นางสาวสโรชา สนลอย

63053001085 นางสาวศิริลักษณ# แสนสุด

63053001086 นายอิทธิกร ก�อการสิริธฤต

63053001087 นายรัชชานนท# ธรรมกิจวัฒน#

63053001088 นางสาวณิชกานต# บุญลา

63053001089 นายสุชาติ มีสิทธ์ิ

63053001090 นางสาวกรวรรณ โพธ์ิเผือก

63053001091 นางสาวกรรณาภรณ# ม่ิงขวัญ

63053001092 นางสาวรัตนากร คงชาตรี

63053001093 นางสาวสุรินี กู�ชัยภูมิ

63053001094 นางสาวชุติมน ทองหุ�ม

63053001095 นางสาวกวิตา รสจันทร#

63053001096 นางสาวจิราภรณ# แก�ววิลัย

63053001097 นางสาวณัฏฐพร สุขเสมอ

63053001098 นางสาวอินทุอร สุจินะ

63053001099 นางสาวสุรวีย# ดวงอนันต#

63053001100 นางสาวศศิพร หนองชัย

63053001101 นางสาวกฤติยา ดิษยการสกุล

63053001102 นางสาวลลิต เอกนันทดํารง

63053001103 นางสาวปDญชาน# เจียมตน

63053001104 นางสาวน้ําฝน ปาลพันธ#

63053001105 นายเดชา ระหาร

63053001106 นายอดิศักด์ิ แซ�ซ้ือ

63053001107 นางสาวปานทอง มุขศรี

63053001108 นางสาววราภรณ# นิยะมะ

63053001109 นางสาวยุวนิตย# สอนดี

63053001110 นางสาวเธียรดี ลักษมัน
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63053001111 นายยุติธรรม มีกลิ่น

63053001112 นางสาวเมธาพร ใจม่ัน

63053001113 นายอรัญ ถมยา

63053001114 นางสาวนิภาพร หมวกทอง

63053001115 นายสิทธิกร สุคลธา

63053001116 นางสาววรรณา อ่ําศรี

63053001117 นางสาววิระดี ปานคล้ํา

63053001118 นางพวงเพ็ญ ฤทธิเกษร

63053001119 นางสาวสุพรรณี ศรีแก�ว

63053001120 นางสาวศตนันท# มีเดช

63053001121 นางสาวพรพรรณ เสตะพันธ#

63053001122 นางสาวขวัญจิรา แก�วคัลณา

63053001123 นายวิเชียร เกตุแก�ว

63053001124 นางสาวณภัทร พันธุ#อุดม

63053001125 นายณัฐภัทร ประพฤติชอบ

63053001126 นายพงศกร สุริยสิงห#

63053001127 นางสาวนันท#นภัส สมมิตร

63053001128 นางสาววรรณวิภา แซ�อึ๊ง

63053001129 นายอรรถพล เสนาคํา

63053001130 นางสาวชนนิกานต# คําสินธุ#

63053001131 นางสาวสุกฤตา ลี้เจริญ

63053001132 นายกฤตเมธ สายหมี

63053001133 นายธนโชติ พงศกรรุ�งโรจน#

63053001134 นางสาวเสาวลักษณ# ห�วงกระโทก

63053001135 นางสาวจิตสุภา ปTองทา

63053001136 นางเสาวนีย# บัวเผื่อน

63053001137 นายเมธี นิลคล้ํา

63053001138 นางสาวพิมลพรรณ อินมา

63053001139 นางสาวสิลิลทิพย# จิตรหาญ

63053001140 นางสาวณัฐธยา สีนวล
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63053001141 นายจตุพงศ# จันทร#ดี

63053001142 นางอริสา ชูมี

63053001143 นางสาวศุจินันท# เกลื่อนพันธ#

63053001144 นางสาวแตงกวา บุญมา

63053001145 นางสาวนาตยา ภาคอินทรีย#

63053001146 นางสาวดวงกมล ชื่นสกุล

63053001147 นางสาวจิราภรณ# ขําแก�ว

63053001148 นางสาวจิรวดี ทรัพย#คลัง

63053001149 นางสาวนภัสวรรณ โอนอิง

63053001150 นายปวีณกร อาชา

63053001151 นายกฤษณพงศ# สังข#ทอง

63053001152 นางสาวปริศนา ตะพัง

63053001153 นายอธิวิทย# วัดน�อย

63053001154 นางสาวทิพวัลย# อู�ตะเภา

63053001155 นายเอกยุทธ อินทะจักร#

63053001156 นางสาววิสาข# ไทรสุวรรณ

63053001157 นางสาววีกัญจน#ชญาณ# วงค#ยอด

63053001158 นางสาวมินตรา แก�วประสม

63053001159 นางสาวอัมพาวรรณ ดิษฐาอภิชน

63053001160 นางสาวเบญจวรรณ ทันวิมา

63053001161 นางสาวอรญา ดํานิล

63053001162 นางสาวกุลวดี ขาวสว�าง

63053001163 นางสาวปวีณา บุญมี

63053001164 นายกันตภณ นนทรักษ#

63053001165 นางสาวอัจฉรา ลิขิตวงศ#ตรีศรี

63053001166 นางสาวรัตติการ อุยมา

63053001167 นางสาวจุฑาพร เส็งเล็ก

63053001168 นางสาวศกลวรรณ วันไกร

63053001169 นางสาววริศรา ยาละ

63053001170 นายฐิติวัฒน# ประทุมเทือง
หน�า 39 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053001171 นายเจษฎา กลิ่นทอง

63053001172 นางสาวพรนัชชา พานิชอุดม

63053001173 ส.อ.สุภัทร ทองสิทธ์ิ

63053001174 นายพลวัฒน# เอี้ยงมี

63053001175 นางสาวสุจินันท# กัณฑกูล

63053001176 นายพีระพจน# จันทร#อ�อน

63053001177 นางสาวสุกัญญา สีหามาตย#

63053001178 นางสาวหทัยชนก พรานพนัส

63053001179 นางสาวอภิสรา สุขศรี

63053001180 นายสุเทพ บุญรอด

63053001181 นางสาวนิสาชล พันธุ#พราหมณ#

63053001182 นางสาวภาวิดา รุณมณี

63053001183 นายสิทธา เต็มบริบูรณ#

63053001184 นางสาวกันทิมา เอี่ยมสวัสด์ิ

63053001185 นายสาโรจน# สร�อยสน

63053001186 นางสาวรัญชิดา อุ�นสุพรรณ#

63053001187 นายอับดุลฮาฟDด หลังจิ

63053001188 นางสาวปารีรัตน# อ�องจุ�ย

63053001189 นายจิรวัฒน# นัทธี

63053001190 นายศรราม มะลิจันทร#

63053001191 นางสาวไพรรินทร# เนียมหอม

63053001192 นางสาวนภาพร จนากร

63053001193 นางสาวนันธิยา เครือศรี

63053001194 นายนฤพล เพ็ชรเครือ

63053001195 นางสาวอัยรดา ตันญาศิริ

63053001196 นางสาวจุฑาธิณี อ่ําขํา

63053001197 นายภาณุพงศ# ไชยพฤกษ#

63053001198 นายกิจพิศาล แย�มเย

63053001199 นางสาวจารุวรรณ จันทวงค#

63053001200 นายกันตภณ สุมณฑา
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63053001201 นายปพน ชัยนันท#วิวัฒน#

63053001202 นางดวงพร มณีรักษ#

63053001203 นางสาวนวพร เจริญไพพานิช

63053001204 นางสาวทวิติภรณ# คําสุข

63053001205 นางสาวกมลวรรณ นนทะเสน

63053001206 นายนพพิจิตร ทรัพย#เลิศ

63053001207 นางสาวภัทราพร สําคัญ

63053001208 นางสาวอภิญญา อินทสร

63053001209 นางสาวสุกานดา แซ�ลิ้ม

63053001210 นางสาวศิริญญา เจียมอยู�

63053001211 นางสาวสุนิศา สุทธิเนตร

63053001212 นางสาวธรัญญา หนูช�วย

63053001213 นางสาวคุณัญญา จิตเจริญทวีโชค

63053001214 นายอภินันท# เกตุแก�ว

63053001215 นางสาวนิศารัตน# ทาแหยม

63053001216 นางสาวดาริษา ชาวสวน

63053001217 นายพศวัต เผือกทอง

63053001218 นายธนวัฒน# คล�ายเมือง

63053001219 นางสาวพรพรรณ สมรูป

63053001220 นางสาวอ�อยทิพย# ศรีทอง

63053001221 นางสาวตรีอักษร ภู�ห�อย

63053001222 นางสาวณัฎฐ#ฏาพร วิจิตรปLญญา

63053001223 นายณัฐพสิษฏ# ทองเปรม

63053001224 นางสาวมณีนุช ทิมทอง

63053001225 นายทัตพงศ# พูลสิน

63053001226 นางสาววิมาลา ขุนณรงค#

63053001227 นางสาวจนันญา มีนุช

63053001228 นางสาววนิดา เฮงจํารัส

63053001229 นางสาวณัฐริกา เกิดลอย

63053001230 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดดี
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63053001231 นางสาวนวรัตน# ศรีเจริญทอง

63053001232 นางเพ็ญพิชชา ขันธแก�ว

63053001233 นางสาวจันทราทิพย# แก�วโกมล

63053001234 นางสาวอ�อมฤทัย นุ�มเจริญ

63053001235 นางสาวเจนจิรา แสงมะณี

63053001236 นางสาวศศิวิมล ชํานาญกุล

63053001237 นางสาวจรัสพร เปลี่ยนขํา

63053001238 นายภูพิสิฐ มติธรรม

63053001239 นางสาวธิดาวรรณ ทองแดง

63053001240 นางสาวบุณยนุช สละภัย

63053001241 นางสาวสุพิชชา กลางประพันธ#

63053001242 นางสาวจุไรรัตน# เฮงสกุล

63053001243 นางสาวจิราพร สงวนศักด์ิ

63053001244 นางสาวอังคณา สืบเนียม

63053001245 นายศราวุฒิ เครือฟLHน

63053001246 นางสาวพัทธนันท# บุญดี

63053001247 นางสาววรลักษณ# ประยูรมหิศร

63053001248 นายวิทวัส รักดี

63053001249 นางสาวภัทรวดี สุดสวาท

63053001250 นางสาวชลิตา ศรีคํายงค#

63053001251 นางสาวเนตรทราย สินประเสริฐ

63053001252 นางสาวณปภัช เหลืองขม้ิน

63053001253 นายภาณุมาศ คชวงค#

63053001254 นายสรรพสิทธ์ิ เสนาะศัพท#

63053001255 นางจันทิรา คงอยู�

63053001256 นางสาวอุไรวรรณ ตะโกเนียม

63053001257 นางสาวรัชดาภรณ# จันทร#ดี

63053001258 นางสาวปภาวรินทร# เมตตาจิตร

63053001259 นางสาวพิมพ#ชนก ม่ิงขวัญ

63053001260 นายธีราวัชร แหวนทอง
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63053001261 นางสาวพิสชุดา ฉวีรัตน#

63053001262 นางสาวพรรณทิพา แก�วประดิษฐ#

63053001263 นางสาวณิชาภา อรรคอุดม

63053001264 นางสาวศรัณยา จุ�ยมณี

63053001265 นายสุชนม# สุขนิรันดร#

63053001266 นางสาวอัลวาริส บอสู

63053001267 นางสาวชญานิศา จรบุรมย#

63053001268 นายรัชพล สุวรรณประเสริฐ

63053001269 นางสาวกะรัต เหนียวแก�ว

63053001270 นางสาวกนกพร ทองแดง

63053001271 นายเอกปLญญา ปDยสถิตย#

63053001272 นางสาวชนาพร น�วมอ�วม

63053001273 นางสาวปณัฐดา เกตุอุดม

63053001274 นายภาคินันท# แก�วประภาค

63053001275 นางสาวศิริรัตน# จุ�ยทอง

63053001276 นางสาวปDยนุช สงสุรินทร#

63053001277 นางสาวสุทธิญา ชลวิถี

63053001278 นางสาวสุกัญญา พลีวรรณ#

63053001279 นางสาวนิจลญา สุขอารมย#

63053001280 นางสาวมาตยา เกิดม่ังมี

63053001281 นางสาวชื่นนภา ทรายละเอียด

63053001282 นางสาวศรวณSย# เกษหอม

63053001283 นางสาวณิชมน กือเย็น

63053001284 นายอรรถพล โพธ์ิจันทร#

63053001285 นางสาวจารุวรรณ มากผล

63053001286 นางสาวกัญญาภัค แสนใจอิ

63053001287 นางสาวรัตนมน ยุบล

63053001288 นางสาวมุกดา ไพรวัน

63053001289 นางสาวเหมือนฝน แก�วไทรอินทร#

63053001290 นายอนุวัฒน# ศรีคํา
หน�า 43 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053001291 นางสาวธัญลักษณ# ไทยกลาง

63053001292 นางสาวจันทรัสม# ยศศรียา

63053001293 นางสาวพรพัชร สันติสุข

63053001294 นางสาวนันทิกานต# วังชิต

63053001295 นางสาวสกุลรัตน# โชติศิริคุณวัฒน#

63053001296 นางสาวสุกัญญา รอดกล�อม

63053001297 นางสาวกนิษฐา เอื้อศรี

63053001298 นางสาวกรกนก รุ�งเรือง

63053001299 นางสาวอัชญา ดํารงบูรณะกุลชัย

63053001300 นายปวีน นีละมัย

63053001301 นางสาวแหวน สายสล�าง

63053001302 นายฐานิสร# พรหมเกตุ

63053001303 นางสาวณัฏฐ#ชุดา เหลืองเรือง

63053001304 นางสาวจิตรลดา อรรคสุทธิกุล

63053001305 นายศุกล ผลพิมาย

63053001306 นางสาวนลิน เพ็งนวล

63053001307 นางสาวกรกมล บัวทอง

63053001308 นางสาวลัดดาวัลย# วิสาโรจน#

63053001309 นายมนตรี แข็งขัน

63053001310 นางสาวประกายทิพย# จิตแก�ว

63053001311 นางสาวจิตภินันท# พิมพ#ไขศรี

63053001312 นายอานันท# แก�วทอง

63053001313 นางสาวอนัญญา เชื้อวงศ#

63053001314 นางสาวศิรินทิพย# แทนนิ่ม

63053001315 นางสาวสุชาวลี บุญประเสริฐ

63053001316 นางสาวอรทัย น�อมแนบ

63053001317 นางสาวพิมพ#รัตน# หมอนิล

63053001318 นายเตชิต ชาคโรทัย

63053001319 นางสาวมนต#นภา สว�างพ้ืน

63053001320 นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ#
หน�า 44 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053001321 นางสาวณิชานันทน# ท�าวแพทย#

63053001322 นายปLญญาพร วิรัชดิฐ

63053001323 นายวิรุฬห# ชัยเฉลิม

63053001324 นางสาววิมลรัตน# หม่ืนเดช

63053001325 นายศุภณัฐ อยู�คง

63053001326 นางสาวจินดา ทองสุข

63053001327 นางสาวมนฤทัย ใจมา

63053001328 นางสาวขวัญใจ บัวขาว

63053001329 นางสาววัศยา ช�างแก�ว

63053001330 นางสาวจารุรินทร# ทนย้ิม

63053001331 นางสาวบุญทิชา เปZHยมลาภโชติกุล

63053001332 นางสาวอภิญญา สัมฤทธ์ิ

63053001333 นางสาววรรณิศา ไทยสงฆ#

63053001334 นางสาวมยุเรศ ตารินทร#

63053001335 นางสาวพิชญา ทับหลักศิลปN

63053001336 นางสาวสุดารัตน# แจ�งกระจ�าง

63053001337 นางสาวอรัญญา มลการนา

63053001338 นายสุภธัช โตเอี่ยม

63053001339 นางสาวฉัตรวรดา พนาพรสกุล

63053001340 นางสาวปLทมา รานไพร

63053001341 นางสาวอัมพร อินทร#อํานวย

63053001342 นางสาวศิรินญา ม่ันดอนเรือ

63053001343 นางสาวรัตนา นุชเนตร

63053001344 นางสาวสุพัตรา เจริญวงษ#

63053001345 นางสาวดวงกมล เนตรขํา

63053001346 นางสาวพัชรัตน# นวลปาน

63053001347 นางสาวนุจรี ทรัพย#เกิด

63053001348 นางสาวศิริกานต# ลายจําปา

63053001349 นายสุริยา น�อยเปรม

63053001350 นายศุภชัย ใจเที่ยง
หน�า 45 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053001351 นางสาวอภิรดี สุริโย

63053001352 นางสาวเพ็ญศิริ รังสิมันต#

63053001353 นายอลงกรณ# ชาวรักษ#

63053001354 นางสาวสุธิดา ผลเอนก

63053001355 นายนพดล มูลผล

63053001356 นางสาวหฤทัย ทองคํา

63053001357 นางสาวอัฐภิญญา เลื่อนสูงเนิน

63053001358 นางสาวนันทนัช ยุตตะไพบูลย#

63053001359 นางสาวนภสร มาคล�าย

63053001360 นางสาวพัชรพร ศุภผล

63053001361 นางสาวภาวิดา แก�วนพคุณ

63053001362 นายปริญญา แย�มพราย

63053001363 นางสาวชุติกานต# จิรัตถิติกุล

63053001364 นางสาวนภา กลึงสัตย#

63053001365 นางสาวกมลรัตน# เพ็งเที่ยง

63053001366 นางสาวมาลินี เผือกจันทร#

63053001367 นางสาวผกาสินี แสงมาลา

63053001368 นางสาวผาณิตา ยานะ

63053001369 นางสาวกุลนิษฐ# นาราษฎร#

63053001370 นางสาวธนกานต# อินทร#นิ่ม

63053001371 นางสาวสุภาวดี แก�นสาร

63053001372 นางสาวปารมี ฤกษ#ดี

63053001373 นางสาวอรชิสา สายน้ําเขียว

63053001374 นางสาวพิชานันท# บรรจุทรัพย#

63053001375 นางสาวธาดา อนาคตะวัฒนา

63053001376 นางสาวมณฑิตา ย้ิมหริ่ม

63053001377 นางสาวมนต#จิรา น�อยคล�าย

63053001378 นางสาวกัญญาภัค หนูสุข

63053001379 นางสาวชนนิกานต# ศิริโส

63053001380 นายต�องตระการ สร�อยสุวรรณ
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63053001381 นางสาวกิตติยากุล บุญแก�ว

63053001382 นางสาวปDยะวรรณ โพบาทะ

63053001383 นางสาวอรพร ทองศิริ

63053001384 นายศุรวีร# อยู�ดี

63053001385 นางสาวอธิษฐาน คําสิงห#นอก

63053001386 นางสาวนิภาวรรณ พลคํามาก

63053001387 สิบโทสายัณห# แก�วก�อ

63053001388 นางสาวมธุรดา ศรีฉํ่า

63053001389 นางสาวฐิติภา ใจบูชาศักด์ิ

63053001390 นางสาวอภิญญา ทองศิริ

63053001391 นางสาวชวัลลักษณ# ศุภพงศ#เจริญ

63053001392 นางสาวกนกพร อินทฉิม

63053001393 นางสาววชิรินทรา แก�วอินชัย

63053001394 นายไฟซาล มะอูเซ็ง

63053001395 นางสาวศุภัชชา ไวทย#บํารุง

63053001396 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรปานกัน

63053001397 นางสาวจิรัชญา ปานมณี

63053001398 นางสาวสายรุ�ง ชูรัตน#

63053001399 นายทศพร หัตถดล

63053001400 นายวิวัฒน# ธรรมประภาพร

63053001401 นางสาวจริยา บัวขม

63053001402 นายจักรี สุจริต

63053001403 นางสาวเจนจิรา ป^อกตัง

63053001404 นางสาววิจิตรา วงศ#ใหญ�

63053001405 นางสาวแพรภัชชา ขวัญใจกลางดง

63053001406 นายธนัญชัย ชื่นขาว

63053001407 นางสาวปLทมา กลิ่นมาลัย

63053001408 นางสาวศิรประภา ชารีรัตน#

63053001409 นางสาวภัทรวรรณ จะหวะ

63053001410 นายทนง โพธ์ิฉาย
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63053001411 นางสาวกานต#วดี สุขะการีย#

63053001412 นายเอกอนันต# จันทร#เถร

63053001413 นายสรรพวัต มุขโต

63053001414 นางสาวอรธิดา ผลาเหิม

63053001415 นางสาวสาวิตรี สายท�าเสา

63053001416 นายรังสรรค# แก�วทับทิม

63053001417 นางวนิดา พากอง

63053001418 นางสาวนารีรัตน# เอี่ยมสําอางค#

63053001419 ว�าที่ร.ต.หญิงณัชชา อุไรกุล

63053001420 นายพงษ#พัฒน# พวงเพ็ชร

63053001421 นางสาวศศิธร ใครหิน

63053001422 นางสาวรัตนาวดี นาคโต

63053001423 นางสาวภัณฑิญา อุตสาห#

63053001424 นางสาวปาลิตา อึ่งไพร

63053001425 นางสาวสุธาทิพย# คงเนียม

63053001426 นางสาวพิสินี อู�อําพร

63053001427 นางสาวอรกัญญา โตทรัพย#

63053001428 นางสาวเจนอักษร ประดิษฐ#จิตร

63053001429 นายวุฒิพงศ# พราหมณ#คล้ํา

63053001430 นายสุจินดา อิ่มเกียรติ

63053001431 นางสาวรัตนากร ยังผล

63053001432 นางสาวชฎากรณ# คงเสถียร

63053001433 นางสาวขนิษฐา คงศิริ

63053001434 นางสาววันดี ทองดี

63053001435 นายนรเชษฐ# กระดังงา

63053001436 นายเจษฎา บัวไสว

63053001437 นายนิรุต คนซ่ือ

63053001438 นายอาทิตย# สําโรงพล

63053001439 นางสาวพรรษา ไพบูลย#

63053001440 นางสาววรรณวิสา หมู�เฮง
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63053001441 นางสาวศิริรัตน# อ�อนฉํ่า

63053001442 นางสาวนวลนภา ประสาทงาม

63053001443 นางสาววราภรณ# บุญเกิด

63053001444 ว�าที่ร�อยตรีหญิงทัศนีย# เศรษฐนาวา

63053001445 นางสาวธิติภรณ# วงษ#หอมเนียม

63053001446 นายวันเพ็ญ ศรัทธาผล

63053001447 นางสาวอภิญญา พรวนทอง

63053001448 นายสิทธิกร อาจคงหาญ

63053001449 นายนัฏฑวุฒิ รูปทอง

63053001450 นางสาวผ�องพรรณ ดอกบัว

63053001451 นางสาวอารียา บึ้งไชย

63053001452 นางสาวอุรัสยา รักเหลือ

63053001453 นางสาวชนิกานต# ประเสริฐอินทร#

63053001454 นางพนิดา พวงมาลา

63053001455 นางสาวธัญญพันธ# เจริญวัฒนรัตน#

63053001456 นายชยันโต รุ�งเรืองศรี

63053001457 นายพีรวิชญ# สร�อยระย�า

63053001458 นางสาวศศิกาญจน# ขันทะเขต

63053001459 นางสาวกัณฐิกา กุมกร

63053001460 นางสาวจิตสุภา เง่ือนงาม

63053001461 นางสาวกนกวรรณ รูปสังข#

63053001462 นายกฤษดา ศักดา

63053001463 นางสาวธนพร สุริมี

63053001464 นางสาววริษา สวัสดี

63053001465 นางสาวอนันต#สุดา ศรีรุ�ง

63053001466 นายศุภมงคล สากําสด

63053001467 นางสาวหนึ่งชนก ประสงค#สุข

63053001468 นางสาวอุทุมพร ใจชุ�ม

63053001469 นางสาวจิรายุ ศรีใส

63053001470 นายปDยะวุฒิ ผยองศักด์ิ
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63053001471 นายกิตติภพ ผ�องสนาม

63053001472 นายบรรพต นาคราชนิยม

63053001473 นายธีรพัฒน# รักเค่ียน

63053001474 นางสาวธิตินันท# เนียมขันธ#

63053001475 นายธีรพล เจียมอนิวรรต

63053001476 นายสดุดี คงมีธรรม

63053001477 นางสาวพรทิพย# ทองอยู�คง

63053001478 นายปฐมพัฒน# แสงทอง

63053001479 นายพชร สุริยะ

63053001480 นางสาววรรณดี คงมา

63053001481 นายกัมพล ศรีสุวรรณ

63053001482 นางสาวนวลนภา ขําทวี

63053001483 นางสาวชรัญดา คล�ายคาวิน

63053001484 นายจักราวุธ มณีเนียม

63053001485 นางสาวเพียงพัชร เอสตี

63053001486 นางสาวนฤมล ใจกล�า

63053001487 นางสาวสิตนาฏ บุญฤทธ์ิ

63053001488 นางสาวสนิทรา พลเย่ียม

63053001489 นางสาวเสาวรส วงศ#มีศักด์ิ

63053001490 นายปรีชา หลักศรี

63053001491 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุคนนภา ตันติธนาพร

63053001492 นางสาวขนิษฐา สุภาสถาน

63053001493 นางสาวนราภรณ# ธรรมกถึก

63053001494 นางสาวสิมิลัน วงศ#ไตรโพธ์ิ

63053001495 นายชนม#ดนัย ดวงสุวรรณ

63053001496 นางสกาวเดือน แสงสังข#

63053001497 นายบรรจง ฐิติอมรพันธ#

63053001498 นางสาวนัฐชา นนทรีย#

63053001499 นายศุภวิชญ# ทองน�อย

63053001500 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจีรนันท# วงษ#ท�าข�าม
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63053001501 นายอมรเทพ ชูปถัมภ#

63053001502 นางสาวรฏิกร อ�วมด่ัน

63053001503 นางสาวกุลวดี ล�วนสุวรรณ

63053001504 นางสาวมาลินี ชุ�มชื่นจิตต#

63053001505 นางสาวชนินาถ ก�านเหลือง

63053001506 นายปราโมทธ# ศรีสม

63053001507 นางสาววนิดา ศิลาล�อม

63053001508 นางสาวอมรรัตน# สุดใจ

63053001509 นางสาวประภาพรรณ ใจชุ�ม

63053001510 นางสาวฉัฐศุลี จินตนภคอนันต#

63053001511 นางสาวมุกดา ทองมอญ

63053001512 นายเจตนิพัทธ# วงศพัทธ#

63053001513 นายพงษ#เทพ วงษ#ศิริ

63053001514 นางสาวกนกพร บุญสม

63053001515 นางสาวภัทรินทร# เทียนดํา

63053001516 นายพันแสง น้ําดอกไม�

63053001517 นางสาวกรรธิวา สุทธะสม

63053001518 นางสาวกัญลักษมี เทพสาร

63053001519 นางสาวสุวรรณลี โค�วสุวรรณ

63053001520 นายอยุทธ# พุฒทอง

63053001521 นางสาวธันยาภรณ# ก่ิงแก�ว

63053001522 นางสาวขวัญณัฐณิชา กลมวิจิตร

63053001523 นางสาวคณิตตรา อุทามนตรี

63053001524 จ�าเอกนันทวัจน# เทียนฉาย

63053001525 นางสาวกนกลักษณ# วิริยา

63053001526 นายภาสกร เทพพันธ#

63053001527 นางพนัสดา จันทร#พิภพ

63053001528 นางสาวธนัญญา ศรสิทธ์ิ

63053001529 นางสาวนงนุช เพ่ิมบัวจํา

63053001530 นางสาวศิริขวัญ ชบุรัมย#
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63053001531 นางสาวศิวาพร ชูศรี

63053001532 นางสาวนุชนารถ รักธรรม

63053001533 นางสาววราภรณ# เพริศพรายงาม

63053001534 นางสาวอลิสา จันมะณี

63053001535 นางสาวรุ�งการณ# บุญแพ

63053001536 นางสาวกมลรัตน# รอดรักษา

63053001537 นางสาววิภารัตน# โพร�งวงค#

63053001538 นางสาวไพลิน สุทธิเชษฐ#

63053001539 นางสาวจุฑามาศ ม่ิงแก�ว

63053001540 นายวัชรพล เชิดศรี

63053001541 นางสาวฉวีวรรณ เชิดชม

63053001542 นางสาววิภาวี นิลเขียว

63053001543 นางจิราภรณ# ชื่นระรวย

63053001544 นางสาวผกามาศ ผุยผดุง

63053001545 นายณัฐวุฒิ วงษ#กรม

63053001546 นายวรเมธ เผ�าวิจารณ#

63053001547 นางสาววิจิตรา นราศรี

63053001548 นายวัชรพงษ# หวานไกล

63053001549 นายปฏิญญา ทาพรหม

63053001550 นางสาวธาราทิพย# ธรรมชาติ

63053001551 นางสาวสุธิดาพร วุฒา

63053001552 นายณัฐวัตร เรืองกฤษ

63053001553 นางกิตติยา หม�อมหม่ืนทอง

63053001554 นางสาวศศิธร นวลสะอาด

63053001555 นางสาวภัทรศยา ธนูศิลปN

63053001556 นายภูรินท# วัฒนากูล

63053001557 นางสาวพัชรา บงกชมาศ

63053001558 นายสุบัญชา สว�างศรี

63053001559 นางสาวศศิพร เรือนเพชร#

63053001560 นายชลภัทร ภัทรสกล
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63053001561 นางสาวสุทธิดา ต�นวาตะ

63053001562 นางสาวนารีรัตน# ศรีชะฎา

63053001563 นายวีรภัทร พุ�มงาม

63053001564 นางสาวจิราภรณ# เพชรแย�ม

63053001565 นายธนวรรษ ดํารงค#แสง

63053001566 นางสาวรวิวรรณ พันธุ#ขอ

63053001567 นางสาวอมลรดา พูลศักด์ิ

63053001568 นายกฤษณะ ผินโพธ์ิ

63053001569 นางสาวชลิตา โพธิบัวทอง

63053001570 นางสาวปรารถนา เขียมลักษ#เจริญ

63053001571 นายวรกิตต์ิ ศรีชะเอม

63053001572 นางสาวชลลดา ศิริเพชร

63053001573 นางสาวพิชญา แก�ววิชิต

63053001574 นางนวพรรษ นุชเจริญ

63053001575 นางสาววาสนา จันทร#ไพจิตร

63053001576 นางสาวอนุสรา รู�ชัด

63053001577 นางสาวอังคณา แย�มนิล

63053001578 นางสาวจริยา ยะภูมิน

63053001579 นางสาววิมลมาศ ภิรมย#สุทธิพงศ#

63053001580 นางสาวศริญญา สวนไธสง

63053001581 นางสาวโยธกา เกตุอินทร#

63053001582 นายสุกฤษฎ์ิ ย่ิงถาวร

63053001583 นายธรายุทธ สฤสิทธ์ิ

63053001584 นางสาวหนึ่งสตรี ศรีแตงอ�อน

63053001585 นางสาวยุวธิดา ราศรีมัย

63053001586 นายวัฒนา ดาราย่ิง

63053001587 นางสาวธันยา กรุดเจียม

63053001588 นางสาวเยาวลักษณ# คุณลักษณ#

63053001589 นางสาวพรพรรณ ชูเชิด

63053001590 นายธณัชชัย วิยานนท#
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63053001591 นายพิชัย หลาบมาลา

63053001592 นางสาวอัญชิสา แก�วประหลาด

63053001593 นางสาวพรประภา กล�ายประยงค#

63053001594 นายณัฐพล จิรชีพพัฒนา

63053001595 นายกฤษกรณ# อรุณรุ�งโรจน#

63053001596 นายวิสุทธ์ิ โสไกร

63053001597 นางสาวโสฬส ศิริรักนาวี

63053001598 นางสาวนัทธีรา พลจันทร#

63053001599 นายชิดไชย พูลสวัสด์ิ

63053001600 นางสาววินันยา คําดวง

63053001601 นางสาวสุพัณณิกา ทิมชม

63053001602 นายชโลธร ศิลลา

63053001603 นางสาวชนกกานต# ลานทอง

63053001604 นายรังสรรค# พรมเลา

63053001605 นางสาวปLทมา กุลสงค#

63053001606 นายกฤตภาส แสงประเสริฐ

63053001607 นางสาวศศิประภา สุดแท�

63053001608 นายธนา สอนจันทร#

63053001609 นายภัทรพล ห�วงนาค

63053001610 นางสาวกนกพร เสร็จกิจ

63053001611 นางสาวพิมพ#สุดา กุ�ยวงตาล

63053001612 นายนนท#มนัส ภิรมย#โคร�ง

63053001613 นายนาวิน พุกรัดกรุด

63053001614 นายสิรวิชญ# จันเทวา

63053001615 นางสาววรรณิดา เชียงตุง

63053001616 นายพัลลภ บุญกล่ํา

63053001617 นางสาวธิติมา ประจงการ

63053001618 นางสาวรจนา คุมสุข

63053001619 นายพิษณุ บุญศรีพิทยานนท#

63053001620 นางสาวพรปวีณ# ขันตี
หน�า 54 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053001621 นายศรัณย# เที่ยงตรง

63053001622 นางสาวลัดดาวรรณ เกณฑ#กระโทก

63053001623 นางสาวณิภาพร เกตุแก�ว

63053001624 นางสาวสุดารัตน# พวงสุวรรณ#

63053001625 นางสาวกนกพร พรหมรักษ#

63053001626 นายณรงค# บางโพธ์ิ

63053001627 นางสาวสิรินุช แคะจู

63053001628 นายวีระวุฒิ เนติธรธารา

63053001629 นางสาวปรารถนา ทองคํา

63053001630 นางสาวอัจฉรา จินดาเจ่ีย

63053001631 นางสาวพยุง วงค#กรอบ

63053001632 นายปDยณัฐ วงค#ปนทอง

63053001633 นางสาววราภรณ# ยอดอาจ

63053001634 นางสาวพิมพ#วลัญช# อยู�ดี

63053001635 นายเมธัส บัวทอง

63053001636 นายอนุชา วัฒนงาม

63053001637 นางสาวโสธิตา ทองทราย

63053001638 นางสาวปภัสรา ปานยศ

63053001639 นางสาวพรรณงาม ทุระการ

63053001640 นางสาวทิพย#วรรณ สีสันต#

63053001641 นางสาวกรกนก พุกนิลฉาย

63053001642 นางสาวกรรณิการ# แก�นจันทร#

63053001643 นางสาวสุจารี ปฐมานุรักษ#

63053001644 นางสาวไอลดา ปLญญาดิบวงศ#

63053001645 นางสาวยศวดี พวงเพ็ชร

63053001646 นางสาวปLญสิริ กิจสุดแสง

63053001647 นางสาวนันทนา แซ�จิว

63053001648 นางสาววรัชญาณ# ทองมาก

63053001649 นางสาวกัลยาณี สมบุญ

63053001650 นางสาวดารินทร# ศรีพนมวัลย#
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63053001651 นายสรไกร สิทธิเกษร

63053001652 นางสาวนฤมล สินกลัด

63053001653 นายชิตณรงค# เองเจริญชัย

63053001654 นางสาววรรวิษา จําปาไทย

63053001655 นายอิศรา มะโนบาล

63053001656 นางสาวนิภารัตน# อุตบัววงศ#

63053001657 นางสาวปZยนันท#ดา พันธ#สุข

63053001658 นางสาวณาตยา อาบสุวรรณ

63053001659 นายกิตต์ิพิพัชญ# สิงห#คํา

63053001660 นางสาวธมลวรรณ กาญจนภูษานนท#

63053001661 นางสาวเบญญาภา แย�มแสงทอง

63053001662 นายวุฒิชัย แสงจันทร#

63053001663 นางสาวพรวดี ผิวคราม

63053001664 นางสาวสุพัทรา ไทยแก�ว

63053001665 นางสาวจรัสแสง สมหวังพรเจริญ

63053001666 นางสาวมลิวัลญ# สุวรรณประเสริฐ

63053001667 นางสาวจิดาภา ทองอุดม

63053001668 นางสาวจิราพร ศิลปสําราญ

63053001669 นางสาวดลลักษณ# วีระสุนทร

63053001670 นางสาวฐิดาวรรณ นีระพันธ#

63053001671 นางสาวขวัญฤทัย ไชยา

63053001672 นางสาวสิริวรรณ โคกแก�ว

63053001673 นายจิรวัฒน# กลางแม

63053001674 นางสาวรานี ศรียางคุย

63053001675 นายวิธวิทย# สินทรัพย#

63053001676 นายธิติพงษ# บัวคําภู

63053001677 นางสาวพรสุดา บุญสมเชื้อ

63053001678 นางสาวชนนิกานต# คงเฉลิม

63053001679 นายสุวีร# วงศ#สงวน

63053001680 นางสาวกรวรรณ ปทุมสูตร
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63053001681 นางสาวแววมณี หลวงราช

63053001682 นางสาวอรุชา คุ�มเกิด

63053001683 นายวราวุธ ทวีนุชโชคอุดม

63053001684 นางสาวภัทราวรรณ เชื้อหงษ#

63053001685 นางสาวจิราภรณ# จิตรักวงศ#สกุล

63053001686 นางสาวเจนจิรา เทศหริ่ง

63053001687 นางสาวบุศรา มากมารศรี

63053001688 นางสาวมะปรางค# ปุชิตะ

63053001689 นายธีรวัฒน# ไชยสาร

63053001690 นางสาวน้ําเพชร รุ�งเรือง

63053001691 นางสาวกนกอร ปานรอด

63053001692 นางสาวธัณย#ชนก แก�วคํา

63053001693 นางสาวสุขจิตตรา คนยัง

63053001694 นางสาวขวัญกมล เขียวบุญปลูก

63053001695 นางสาวกนกวรรณ เสมบุญหล�อ

63053001696 นางสาวพิมพ#วิภา กองวงค#

63053001697 นายวิชิต ภโอวาท

63053001698 นางสาวสมฤดี แพนดี

63053001699 นางสาวอภิรุจี ปLตเมฆ

63053001700 นางสาวมยุรีย# เมืองอินทร#

63053001701 นางสาวทิพย#สุคนธ# จันทร

63053001702 นางสาวบรรณญา สัมประสิทธ์ิ

63053001703 นางสาวศศิธร อัคราช

63053001704 นางสาวอาทิมา อินพรม

63053001705 นางสาวอัญชรีพร โพธ์ิทอง

63053001706 นางสาวนภาพร เขียวอารีย#วงศ#

63053001707 นางสาวกัสมีน สีบู�

63053001708 นายเถลิงเกียรติ เกษพยัคฆ#

63053001709 นางสาวอิสรีย# นามวันรุ�ง

63053001710 นางสาวอุษาสิริ ประเสริฐจิตร
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63053001711 นางสาวแวแย สาเมาะ

63053001712 นางสาวปารณีย# ล่ําสัน

63053001713 นางสาวอาภรณ#รัตน# นัยวิริยะ

63053001714 นายสงกรานต# ชาวไร�อ�อย

63053001715 นายธนรัตน# พิณศรี

63053001716 นางสาวสวรรยา จินดาวงค#

63053001717 นางสาวกัลย#ฐญาญ# ชื่นอารมณ#

63053001718 นายณัฐวุฒิ ธนะกรณ#

63053001719 นางสาวกัลยา บุญอ�อน

63053001720 นางสาวชนมน ใจซ่ือสมบูรณ#

63053001721 นางสาววิภาวรรณ ขวัญเมือง

63053001722 นางสาวธิติมา บัวทองคํา

63053001723 นางสาวชุติมา ทับวิชา

63053001724 นางสาวย่ิงกมล พลพุก

63053001725 นางสาวสุชาดา ศรีวัง

63053001726 นางสาวพรชิตา มีพรบูชา

63053001727 นายสุธน กล�อมทอง

63053001728 นางสาวศุภัสสร เอี่ยมย่ิง

63053001729 นางสาวสุจิตตรา อ�วมเมือง

63053001730 นางสาวปริศนา เพชรปา

63053001731 นายณัฐพงศ# บุตรเลี่ยม

63053001732 นายจิรายุ สุมังคละพันธุ#

63053001733 นางสาวธันยา สังข#แก�ว

63053001734 นายอนุวัฒน# นุชสระ

63053001735 นางสาวจันจิรา พรหมอ��น

63053001736 นายชัยสิทธ์ิ สุวะยะ

63053001737 นางสาวศศิพิมพ# เนียมราช

63053001738 นางสาวพิศลยา อรชร

63053001739 นางสาวสุภาวดี จิตติธํารง

63053001740 นางสาวฐานัฎ มีสวัสด์ิ
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63053001741 นางสาวศรินยา เผ�าพงษ#

63053001742 นายธนากร นาคประเสริฐ

63053001743 นายสิทธิศักด์ิ กุลพรม

63053001744 นายจตุพล คานพรม

63053001745 นางสาวจุฬาลักษณ# บุงปLน

63053001746 นางสาวมลฤดี วิเชียร

63053001747 นายกิตติพร ประเสริฐสุข

63053001748 นางสาวสวนีย# แก�วประเสริฐ

63053001749 นางสาวเอื้ออังกูร อนันตพันธ#

63053001750 นางสาววรรณกาญจน# ศรีคํา

63053001751 นางสาวภาวรินทร# ดีสนั่น

63053001752 นางสาววาสนา ทองเกลี้ยง

63053001753 นางสาวสิริวิมล แก�วก�า

63053001754 นางสาวจรีวรรณ อ�นประวัติ

63053001755 นางสาวศุภดา สุรณาภรณ#ชัย

63053001756 นายอีลเลียส สาเมSาะ

63053001757 นางสาวยุพาพรรณ ช�างศรี

63053001758 นางสาวสุภานันท# วัฒนา

63053001759 นางสาวฉัตรกมล เสือเดช

63053001760 นายอภิสิทธ์ิ นิลมาต

63053001761 นางสาวกรกมล วิสิฐเวสารัช

63053001762 นายอภิรุม โกกนท

63053001763 นางสาวหนึ่งฤทัย หนูฤทธ์ิ

63053001764 นายศรายุทธ ปLกษา

63053001765 นางสาวนันทัชพร สมบูรณ#นิตย#

63053001766 นางสาวอภิญญา พาทีไพเราะ

63053001767 นางสาวหัทยา อดิเรกลาภ

63053001768 นายวันชัย แซ�แต�

63053001769 นายณัฐพล นาคีเภท

63053001770 นายนที ทองรุ�ง
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63053001771 นางสาวเพชรรัตน# เรืองราย

63053001772 นายอภิสิทธ์ิ มังดินดํา

63053001773 นางสาววิศรุตา ธรรมาเจริญราช

63053001774 นางสาวสรวรรณ อุตสาห#การ

63053001775 นางสาวกานดา สวดมนต#

63053001776 นางสาวโชติกานต# ตันปานบุญ

63053001777 ว�าที่ร�อยตรี หญิงนุชนาฏ ช�างเจริญ

63053001778 นายศุภฤกษ# ฮั้นประเสริฐ

63053001779 นางสาวรัชฎาพร กอประเสริฐสุด

63053001780 นายสงกรานต# ช�างแก�ว

63053001781 นายอภิชา อัครกุลวรชิต

63053001782 นางสาวสุพรรณี นุเจ้ิน

63053001783 นางสาวฑิฌาภัทร จิตรปรีดา

63053001784 นางสาวธารารัตน# อินทะเสม

63053001785 นางสาวกานต#ชนก ทองธานี

63053001786 นางสาวปDยะรัตน# คงแสงวุธ

63053001787 นางสาวสุชาดา โชคสุชาติ

63053001788 นายปริญญา เก่ียวเพ�ง

63053001789 นางสาวนวรัตน# ตันเจริญ

63053001790 นางสาวอัฐภิญญา ทรัพย#สะสม

63053001791 นางสาวนภัสสร สมเชื้อ

63053001792 นางสาวมัณฑนา ฉายอรุณ

63053001793 นางสาวปรียาภรณ# ดวงมณี

63053001794 นายธวัชช�ัย ไผ�แสงทอง

63053001795 นางสาววิภาพร รอดแสง

63053001796 นางสาวเบญจมาศ ช�วงอรุณ

63053001797 นางสาวอรพิศา วาหกกุล

63053001798 นางสาวสุภาขวัญ คลิ้งคล�าย

63053001799 นางสาวนพมาศ ศิลปสุวรรณ

63053001800 นายชินวัตร ขุนวิเศษ
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63053001801 นางสาวรัฐศนี วัฒนชัยเขต

63053001802 นางสาวกรองกาญจน# บุญญาหาร

63053001803 นายเศรษฐ#สัณห# โพธ์ิเงินงาม

63053001804 นางสาวนาถญา พรจิรัฐติกาล

63053001805 นางสาวศันสนีย# พ�วงปาน

63053001806 นางสาวสุกัญญา ทองเสือ

63053001807 นางกวิสรา ตู�จินดา

63053001808 นางสาวศศิชา มาสันเทียะ

63053001809 นางสาวอภิญญา ธิติกรโกศล

63053001810 นางสาวกัลยา ทองคํา

63053001811 นายสหรัฐ ม่ังมี

63053001812 นางสาวสรัลชนา ฉิมบุญอยู�

63053001813 นางสาวจรัสศรี นกแก��ว

63053001814 นางสาวอริษา ศรีสดสุข

63053001815 นายสุกฤษฏ์ิ ดุลยลา

63053001816 นางสาวณิรวรรณ รัตนพันธ#

63053001817 นางสาวทักษพร สาระคง

63053001818 นางสาวชลาธร เกตุงาม

63053001819 นางสาวกัญภัสสร# ชัยนรา

63053001820 ว�าที่ร.ต.หญิงภรภัทร จิรภัทรปวร

63053001821 นางสาวผการัตน# ชาวสวน

63053001822 นายฐิติ ยามพิชัย

63053001823 นายธนกร เต้ียเนตร

63053001824 นางสาวศิรประภา บุญสวัสด์ิ

63053001825 นางสาวนันทิตา เจติยวรรณ

63053001826 นางสาวกรวิภา ลือแก�วมา

63053001827 นางสาววรวรรณ วิลัยเลิศ

63053001828 นายสมพงษ# สีลาจ้ัน

63053001829 นางสาวพิชญ#สินี กํ่าแก�ว

63053001830 นายอาฮาหมัด อาเเว
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63053001831 นางสาวศิวภรณ# จันทร#พวง

63053001832 นายคมกริช จินดากุล

63053001833 นางสาวสุจิตรา เมฆอินทร#

63053001834 นางสาวกันทิมา กองแก�ว

63053001835 นายเลิศพันธุ อรรถวรรธน

63053001836 นางสาวสุชาดา กรีติธํารงค#

63053001837 นางสาวจิตตมาส เขียวขํา

63053001838 นางสาวสุชาดา บรรจบปZ

63053001839 นายศศิพงษ# คงกําเหนิด

63053001840 นางสาวรินทร#ลภัส สุทธิประเสริฐ

63053001841 นายวีระชาติ ชุ�มพาลี

63053001842 นางสาวสุพัตรา สายสวาท

63053001843 นายธนกร กิจสถาน

63053001844 นายกฤษณพล สีสง�า

63053001845 นายปรัชญา สุวรรณพัฒน#

63053001846 นางสาวมณฑิรา ชื่นมาธูรไพจิตร

63053001847 นางสาวฐิติพร มีศิริ

63053001848 นางสาวปทิตตา เทียนไชย

63053001849 นายอรรณพ ตันติวิท

63053001850 นางสาววนิดา ลอยใหม�

63053001851 นางสาวจินตนา มานะ

63053001852 นางสาวอรัชมน วงษ#กอบรัษฎ#

63053001853 นางสาวปภาอร มีทรัพย#

63053001854 นายอนุวัฒน# ซาและทิม

63053001855 นางสาวเขมินทรา สังสัพพันธ#

63053001856 นางสาวพิชชานันท# ชนะรส

63053001857 นางสาวอนุชิดา คําเผ�า

63053001858 นางสาวชุตินันท# มันคลาบ

63053001859 นายสุระพจน# หนูน�อย

63053001860 นายวัชรพงษ# อยู�พิพัฒน#
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63053001861 นายเจนฤทธ์ิ เอกอุรุ

63053001862 นายจีรพงษ# รอดทอง

63053001863 นางสาวปภพพร ชื่นชม

63053001864 นายสุรพศ ชุ�มแช�ม

63053001865 นางบังอร ทองมา

63053001866 นางสาวณัฐวรรณ ประพันธเทวา

63053001867 นางสาวปฏิพร บุญมา

63053001868 นางสาวกมลวรรณ แก�นไร�

63053001869 นายวิฑูรย# นุชประเสริฐ

63053001870 นางสาวธนัยนันท# วิเศษสิงห#

63053001871 นางสาวเพ็ญนภา ศรีพระยา

63053001872 นางสาวกุลธิดา อินทร#เพ็ง

63053001873 นายสุวิท ทองจุลละ

63053001874 นายธนากรณ# แสงประจักร

63053001875 นางสาวณอานา เจริญรัตน#

63053001876 นางสาวอรทัย เสืองาม

63053001877 นายวราวุธ เพ็งสว�าง

63053001878 นายคุณานนต# ชื่นเงิน

63053001879 นางสาวรังสิมา บุญมา

63053001880 นางสาวศิรินทิพย# ศิริคุณ

63053001881 นางสาวกาญจนาพร ปุจฉาการ

63053001882 นางสาวมาริษา ตงม่ันคง

63053001883 นายธัญเทพ เพ็ชรโกมล

63053001884 นางสาวนิศากร ภาระกิจ

63053001885 นางสาวเนตรนภา วรรณสุข

63053001886 นางสาวอริสรา โสหุรัตน#

63053001887 นางสาวธนภรณ#พัทธ# ธีรโชติภูธนกฤต

63053001888 นายวิริทธ์ิพล พิทักษ#วงศ#

63053001889 นายจักรพรรณ นุชพันธ#

63053001890 นายมนตรี คุ�ยทับ
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63053001891 นายชัยพร เศรษฐศุภกูล

63053001892 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวิภาดา ทองพูน

63053001893 นางสาวอรณิชา พุ�มขุน

63053001894 นายนครินทร# สิทธิจารย#

63053001895 นายสุรวิชญ# จุลธุระ

63053001896 นางสาวเบญจวรรณ สี่เหรียญน�อย

63053001897 นายชัยภัทร ปานปDHน

63053001898 นางสาวธณชกมล จิตรรักชาติ

63053001899 นางสาวกุลธิดา ทองสิน

63053001900 นางสาวศศิมา อร�ามรส

63053001901 นายณัฐพงษ# ก�อเกิด

63053001902 นางสาวสุขภิณโญ บุญเฮง

63053001903 นายเดชฤทธ์ิ เหรียญจ้ือ

63053001904 นายพันธมิตร รอดบําเรอ

63053001905 นางสาวอารยา วรภักดี

63053001906 นายปฏิภาณ เชื่อม่ัน

63053001907 นางสาวพรพรรณ เปรมกมล

63053001908 นางสาวเบญจวรรณ นิลหยก

63053001909 นางสาวจิรกาญจน# อาจขํา

63053001910 นายญานวุฒิ จงอ�อน

63053001911 นางสาวเมวิกา วิเศษสิงห#

63053001912 นางสาวพัชริดา ชาญฉลาด

63053001913 นางสาวฐิติมา สืบภู�

63053001914 นางสาวชลลดา ย�อยย้ิม

63053001915 นางสาวโยษิตา สืบหย่ิว

63053001916 นายจิรพนธ# ไหลงาม

63053001917 นางสาวกรรณิกา แย�มขยาย

63053001918 จ.ส.อ.วิสูตร เขม�นเขตกิจ

63053001919 นางสาววิลาวัณย# เหาตะวานิช

63053001920 นางสาวธนัญญา บัญชา
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63053001921 นางสาวธนิสานันท# เหล็กเพ็ชร#

63053001922 นางสาวกิตต์ิสินี พัชรวีระรัชต#

63053001923 นางสาวศิริวรรณ บัวสะอาด

63053001924 นายศิรวุฒิ นิมิตรผล

63053001925 นายนฤเบศ กันภัย

63053001926 นางสาวรวินันท# จันทร#สิงขร

63053001927 นางสาวสุณีย#รัตน# เกิดอู�ม

63053001928 นางสาวพัชราภา บุญมาก

63053001929 นางสาวสมฤทัย ทับปDHนทอง

63053001930 นางสาวสุธิดา อารีย#

63053001931 นางสาววิยากมล อุทัยทอง

63053001932 นายทวีศักด์ิ เอี่ยมสําอางค#

63053001933 นางสาวกรชนก มณีสว�าง

63053001934 นางวันวิสาข# สุขสะอาด

63053001935 นายวริศ ผิวขํา

63053001936 นางสาวขวัญชนก ใจช�า

63053001937 นางสาวจุฑามาศ แสนสุข

63053001938 นางสาวอมรรัตน# คุ�มโรย

63053001939 นางสาวสิรินยา ศิริธรรม

63053001940 นางสาวมนัสวี นฤดีศรีอุทัย

63053001941 นางสาวชนิกา ตู�แก�ว

63053001942 นางสาวกัญญาณัฐ น�วมนารี

63053001943 นางสาวอัจฉรา ปานแก�ว

63053001944 นางสิรินทร# พันธนียะ

63053001945 นางสาวกมลชนก แก�วรักษ#

63053001946 นางสาวจินตนา บุตรขวัญ

63053001947 นางสาวดวงพร แก�วอินชัย

63053001948 นางสาวจันทร#สุดา ดําเนตร

63053001949 นายรัตนชัย ช�วงสุวรรณ

63053001950 นางสาวธัญสินี หอมกลิ่น
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63053001951 นางสาวรัตติยา เต็มทวี

63053001952 นายสิรภัทร เกตุแก�ว

63053001953 นางสาวสุดารัตน# พ�นภัย

63053001954 นายปกาสิต ถัดภูเขียว

63053001955 พระครูสังฆรักษ# พลธนา พรมหมชนะ

63053001956 นางสาวณัฐริกา สุวงค#

63053001957 นางสาวจันทร#จิรา โพธิเสน

63053001958 นางสาวสุทิตา นกงาม

63053001959 นางสาวคุณาภรณ# กลิ่นอุบล

63053001960 นายพงษ#พันธ# คงหนุน

63053001961 นางสาวเบญจมาภรณ# วาดเขียน

63053001962 นางสาวสุพัตรา กานดา

63053001963 นางสาวพชรมน คงอินทร#

63053001964 นางสาวทักษิณา ฉิมทอง

63053001965 นางสาวพรรณี โสภา

63053001966 นายสมภพ ศฤงค#สวัสด์ิ

63053001967 นายธีรภัทร ไพเมือง

63053001968 นางสาวพชร มุสิกรักษ#

63053001969 นางสาวชบาไพร มานัส

63053001970 นางสาวพัชราวรี แจ�มศรี

63053001971 นางสาวเจนจิรา ขําสวัสด์ิ

63053001972 นางสาวจิดาภา เลี้ยงฤทัย

63053001973 นายพลชัย แดงย้ิม

63053001974 นายเสกสรรค# จริงจิตร

63053001975 นายไชยวัฒน# ทิพย#พาวัลย#

63053001976 นางสาวสุกันยา ยุพจันทร#

63053001977 นายชยุต วิเศษสิงห#

63053001978 นางสาวศุภพิชธ# รุ�งเรือง

63053001979 นายชัยพร ตุ�มประชา

63053001980 นางสาวอรทัย สมใจ
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63053001981 นางสาวภัทรศิริ ธนวัฒน#

63053001982 นายนพดล กุลวัฒน#

63053001983 นายอนุชา ห�วยทรายทอง

63053001984 นางสาวพิชญธิดา ช�างสากล

63053001985 นางสาวฉัตรชฎา พ่ึงแพง

63053001986 นางสาวพรศิริ บัวล�อม

63053001987 นางสาวพัชรี สุวรรณวณิชากร

63053001988 นางสาวชุติมา ปLญรังษี

63053001989 นายพิเชษฐ# รัตตากร

63053001990 นายสมศักด์ิ เกตุศรี

63053001991 นายโสภณ คงนะ

63053001992 นายสิริพัฒน# เภาประเสริฐ

63053001993 นางสาวพูลทรัพย# ประภัสสิริ

63053001994 นายพนัส สีหาวงษ#

63053001995 นายวรากรณ# พุฒเอก

63053001996 นางสาวจิดาภา หนูอินทร#

63053001997 นางสาวอาทิตยา มหาสังข#

63053001998 นายคุณาวัฒน# สงวนวัฒนา

63053001999 นางสาวปLญฑรีย# หอมสกุล

63053002000 นางสาวนุชรี วงศ#พนิตกุล

63053002001 นางสาวเมธาวี จันทปLญโญวาท

63053002002 นางสาวศิริรัตน# กลิ่นประศรี

63053002003 นายกษมา ซําอSวง

63053002004 นางสาวจิรภา เนียมสุวรรณ#

63053002005 นายปรมัตถ# แก�วเกต

63053002006 นางสาวกาญจนา พิศย่ิงศิลปN

63053002007 นางสาวณัฐชญา จุฑามาตย#

63053002008 นายคําภีร# ชูแก�ว

63053002009 นางสาวนริทร#ธร เอี่ยมสวัสด์ิ

63053002010 นางสาวสุดาลักษณ# มังกรพงษ#
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63053002011 นางสาวชรินรัตน# สุริต

63053002012 นางสุวิมล ธรรมจง

63053002013 นางสาวตันหยง แสงชูด

63053002014 นายจักรกฤษณ# นิยมญาติ

63053002015 นายอนุพงษ# แซ�ลิ้ม

63053002016 นายณัฐพงษ# พวงทอง

63053002017 นางสาวลักขณา อินทราพงษ#

63053002018 นางสาวสมฤดี นิ่มนุ�ย

63053002019 นายอัศวิน ศรีจงใจ

63053002020 นายนราธร ม�วงคุ�ม

63053002021 นางสาวปณิตา ทัพพะรังสี

63053002022 นางสาวหยาดฝน ขําคม

63053002023 นายธีระวัฒน# ล�วนศิริ

63053002024 นางสาวโสภิตา ดวงดาว

63053002025 นางสาวอัจฉราพร คงพันธ#

63053002026 นางสาวสุธิดา คะเชนทร

63053002027 นายอนุพันธ# สัตยากุล

63053002028 นางสาวหยกมณี เพ็งชัย

63053002029 นางสาววรรณภา แสงดี

63053002030 นางสาวทิพย#สุดา ปDนะกาเส

63053002031 นางสาวธาริณี แพทย#เมืองจันทร#

63053002032 นางสาวอรวรรณ ครุฑอ�วน

63053002033 นางสาวก่ิงกาญจน# กรีดกราย

63053002034 นางสาวณัฐยา วุดานุพันธ#

63053002035 นางสาวปฐวี อารีย#เจริญ

63053002036 นางสาวปาณิศา มีศีล

63053002037 นางสาวอรทัย จันทร#น�อย

63053002038 ว�าที่ ร.ต.พิษณุ คงดี

63053002039 นายธนสาร รุ�งรัตน#

63053002040 นายสุทัศน# โฉมทับ
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63053002041 นายณัฐรัตน# มูลเกต

63053002042 นางสาวศศิประภา หรือโอภาส

63053002043 นายพัชรพงศ# เวียนสาว

63053002044 นางสาวประภัสสร บุตรด�วง

63053002045 นางสาวผุสดี ทองบ�านเกาะ

63053002046 นางสาวศุภกาญจน# แก�วพร�อมเลิศ

63053002047 นางสาวณิชา สุตะพรม

63053002048 นางสาวชนาภรณ# ช�วยเมือง

63053002049 นายปาหุณ รัชตสิทธิกูล

63053002050 นางสาวแสงเดือน สินธะวงศ#

63053002051 นางสาวอริษา ฉํ่าชื่น

63053002052 นางสาวปณัฌธิตา ฤทธ์ิธาร

63053002053 นายวสันต# เข็มทอง

63053002054 นางสาวอริสา ขอเจียม

63053002055 นายพลกฤต ชีขาว

63053002056 นางสาวปนัดดา ชุมดํา

63053002057 นางสาวธนัชชา นิลบรรพต

63053002058 นางสาวอัฐภิญญา ขันธุลี

63053002059 นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ

63053002060 นางสาวอรวรรณ วัชชวงษ#

63053002061 นางสาวบังอร กุงไธสง

63053002062 นางสาวอภิชญา ห�วยหงษ#ทอง

63053002063 นายโสภณัฐ คณารักษ#สันติ

63053002064 นายสิทธิศักด์ิ ไกรสินธุ#

63053002065 นางสาวสรัญญา พศวัตรัชชานนท#

63053002066 นางสาววันทนีย# บัวทอง

63053002067 นางสาวปาณิสรา ทองเก�า

63053002068 นายเจษฎา เจริญวงค#

63053002069 นางสาวเบญจพร แจ�งสูงเนิน

63053002070 นายศุภชัย แก�วกันหา
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63053002071 นางสาวเกษชนก จันทะขัน

63053002072 นางสาวย่ิงลักษณ# ทองดี

63053002073 นางสาวปLทมพร ศรีน�อย

63053002074 นายนนท#จรัญ อ�อนอรุณ

63053002075 นางสาวหทัยรัตน# ลําใยเจริญ

63053002076 นายดนุ นาคสุก

63053002077 นายกฤษณะ แสนอุดมพงศา

63053002078 นางสาววราภรณ# ยางเย่ียม

63053002079 นายพนมธรัศม# เตางาม

63053002080 นางสาวศศิธร ทองมาก

63053002081 นางสาวชฎารัตน# สําอางตา

63053002082 นายจารุวัฒน# ศิลปาภรณ#

63053002083 นางสาวศิริวิภา เต็งเที่ยง

63053002084 นายภานพ ครองทรัพย#

63053002085 นางสาวชุติมา กลิ่นอยู�

63053002086 นายพรรษกร วงศ#จันทร#เจริญ

63053002087 จ�าสิบตรีณัฐพล ทรัพย#ถนอม

63053002088 นายสัมพันธ# กรณีสุข

63053002089 นางสาวกาญจน#ติมา จันทร#แก�ว

63053002090 นางสาวสุชาดา ทองคล้ํา

63053002091 นายสรรเสริญ เจียมสกุล

63053002092 นางสาวอาภาศิริ พ่ึงเดช

63053002093 นางสาวจันทร#เพ็ญ ตุ�มทอง

63053002094 นางสาวอาริยา จิตต#การุณย#

63053002095 นายปริญญา เหลืองแดง

63053002096 นางสาวผกาพร เพ็ชรมีผล

63053002097 นายอิทธิมนต# ตรองวิริยะ

63053002098 นางสาววราภรณ# หุ�นคล�าย

63053002099 นางแพรวพรรณ มะลิวัลย#

63053002100 นางสาวอรพรรณ สังฆพงษ#
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63053002101 นางสาวเบญจวรรณ นิลวัฒน#

63053002102 นายสุรศักด์ิ บุญพิทักษ#

63053002103 นายถิรวิทย# เมทา

63053002104 นางสาวชนัญญา อินทราเวียง

63053002105 นางสาวดุษณี หมีลําพอง

63053002106 นายฐิติวัฒน# โชคมากทรัพย#

63053002107 นายพงศา จันทะมูล

63053002108 นางสาวนภัสสร คนเพียร

63053002109 นางสาวปาริตา โมลี

63053002110 นางสาวศิริวรรณ บุญพริ้ง

63053002111 นางสาวขนิษฐา สระทองพร�อม

63053002112 นายนันทวัฒน# ใยดํา

63053002113 นางสาวชลธิชา สมจิตร

63053002114 นางสาวอุษณา ฤทธ์ิขจร

63053002115 นางสาวศศิธร ศิลากุล

63053002116 นางวรรณิษา โมพันธ#

63053002117 นางสาวพิมพ#รวินท# แก�วเมืองทอง

63053002118 นางสาวนันทนา ไทยพินิจ

63053002119 นางสาวกชกร สิงห#ทอง

63053002120 นางสาวภัทราวดี แสงประชุม

63053002121 นายนัทธพงศ# สาลี

63053002122 นางสาวอัญธิกา อุดมสุขพรสิริ

63053002123 นางสาวอุมาพร โพธาราม

63053002124 นางสาวปLทมา สุขเจริญ

63053002125 นางสาวจิรา หนาแน�น

63053002126 นางสาววันทนีย# บํารุงชาติ

63053002127 นางสาวสุพรรณี ศรีวิทักษ#

63053002128 นางสาวธารารัตน# ฐิติพิสุทธิพงศ#

63053002129 นายสถาพร บุญกล�าหาญ

63053002130 นางสาวจุฑามาศ ศรีสนั่น
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63053002131 นางสาวณัฐทชา คุ�มปTาน

63053002132 นางสาวกาญจนา วงษ#ประกัน

63053002133 นางสาวศุภากาญจน# ช�างงาม

63053002134 นายศิษฐิพงศ# สิริรัตนาวงศ#

63053002135 นางสาวสุภารัตน# ภูศิริ

63053002136 นางสาวดวงพร ชํานาญกลาง

63053002137 นางสาวฐิติกา เพชรสวน

63053002138 นางสาวอังคณา ศรีงาม

63053002139 นางสาวรุ�งพร ไร�เหนือ

63053002140 นายชัยวัฒน# สุกันทา

63053002141 นายจีระศักด์ิ บุญสิน

63053002142 นางสาวกาญจนา อยู�ฉิม

63053002143 นางสาวปณิตา ศรีสวัสด์ิ

63053002144 นายธนพล มนตรีวิบูลย#ชัย

63053002145 นางสาวสุพชฌาย# หนูพรหมเจริญ

63053002146 นางสาววันนิดา แก�วแกมสุวรรณ

63053002147 นางสาวฤทัยวรรณ คําดี

63053002148 นายชาตริน ยศสรัลภโวทัย

63053002149 นายคณิน ธีระเดชพงศ#

63053002150 นายศรัณย# จันทร#เพชร

63053002151 นางสาวอิษฎา สุ�นหอม

63053002152 นางสาววรารัตน# สังข#ประเสริฐ

63053002153 นางสาวธันย#ชนก หงษ#โต

63053002154 นายวรพจน# กิมพิทักษ#

63053002155 นางสาวจินต#จุฑา ดรบุญล�น

63053002156 นางสาวสุพิชญา ทองทวี

63053002157 นายปฐมพร รักนุ�ย

63053002158 นายสิทธิกร จันทร#ธานี

63053002159 นายชุติมันต# เจริญทอง

63053002160 นางสาวสุพัตรา กระเบื้องกลาง
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63053002161 นางสาวทศศิริ เผือกนอง

63053002162 นางสาวภาวิณี จันทร#หอม

63053002163 นางสาวพรอณงค# ศรีชาย

63053002164 ว�าที่ร.ต.ธนวัฒน# บุตตะพันธ#

63053002165 นางสาวนริศรา ลาวทอง

63053002166 นางสาวปาริชาติ เลิศศรีสุราษฎร#

63053002167 นางสาวเนมิธร ธนูศิลปN

63053002168 นางสาวสายทิพย# พวงมาลัย

63053002169 นางสาววนัสนันท# น�วมสอน

63053002170 นางสาวนาฏยา พระบุญมี

63053002171 นายวราวุธ ไชยรินทร#

63053002172 นายสุวิจักขณ# สุขเกษม

63053002173 นายสุทธิชัย คุณเส็ง

63053002174 นางสาวฐิตาภรณ# เอี่ยมสะอาด

63053002175 นางสาวเกศกนก พวงบุบผา

63053002176 นางสาวพรรณนิภา เนียมมะณี

63053002177 นางสาวนภาพร สุมลฑา

63053002178 นายอนุวัฒน# พุ�มรุ�งเรือง

63053002179 นางสาวอาริยา ฉิมพลี

63053002180 นางสาวศณิตา ฝLกบัว

63053002181 นางสาวอนัญญา คําหนัก

63053002182 นางสาวศรแก�ว ผู�สวัสด์ิ

63053002183 นางสาวโสภิตา โคตุธา

63053002184 นางสาวประภัสรา หาญย่ิง

63053002185 นางชุติมา ทองสง�า

63053002186 นางสาวชาลิสา ชลสินธุ#

63053002187 นายนันทวุฒิ จิรธนินชัย

63053002188 นางสาวศิวาภรณ# วชิระ

63053002189 นายอาทร สภาชัย

63053002190 นางสาวภาวิณี รักสาย
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63053002191 นางวราภรณ# ไชยรัตน#

63053002192 นางสาวเพ็ญมณี ตัณฑะเตมีย#

63053002193 นางสาวกาญจนา เต�าทอง

63053002194 นายจักรพันธ# สูงสันเขต

63053002195 นางสาวอรสุดา อุปจันทร#

63053002196 นายปราการ ภู�ทอง

63053002197 นายเจษฎากร เจียมอยู�

63053002198 นางสาวพัทธ#ธีรา เดชมาก

63053002199 นางสาวพิชญานิน เดชคุณากร

63053002200 นายณัฐพฤทธ์ิ พงษเดชาตระกูล

63053002201 นายชาญชัย คําอาจ

63053002202 นางสาวไอลดา เหล�ากสิกิจ

63053002203 นางสาวมนสิชา ชัยปภาวสิทธ์ิ

63053002204 นางสาวกาญจนา นิ่มนวล

63053002205 นางสาวกชพร ถ่ินกําเหนิด

63053002206 นางสาวณัฏฐนันท# พืชพันธุ#

63053002207 นางสาวศรัณยา วันเพ็ญ

63053002208 นายมงคลวิชญ เผือกขาว

63053002209 นายนนทพัทธ# มีคุณสุต

63053002210 นางสาวศิริพร วันยะทา

63053002211 นางสาวอนุสรา ท�าบํารุง

63053002212 นางสาวรุจิรา บุญยังมี

63053002213 นายปกรณ# จงฉิม

63053002214 นางสาววารินทร# ปานสกุล

63053002215 นางสาวภัทราพร ศิลาวรรณา

63053002216 นางสาวสุนันทา สุขเสง่ียม

63053002217 นายอนุวัตร พิมพ#สุวรรณ#

63053002218 นายณัฐวุฒิ ดําเปลื้อง

63053002219 นางสาวอรกมล แก�วโกสุม

63053002220 นางสาวเบญจวรรณ ศรีเมือง
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63053002221 นางสาวปุญพิชา โพธ์ินิล

63053002222 นางสาวณภัทร เอี่ยมสีใส

63053002223 นางสาวกชพร โคนาดํา

63053002224 นางสาวเกศินี ช�างปGาดี

63053002225 นายคนสันต# พัฒนมาศ

63053002226 นางสาวสุธาทิพย# เรือนคําปา

63053002227 นางสาวชนาภา ถาวรสวัสด์ิ

63053002228 นายศุภกันต# สังข#แก�ว

63053002229 นางสาวสิริกานต# น�าสุวรรณ

63053002230 นางสาวธนธรณ# วรานุเศรษฐ#

63053002231 นางสาวธนพร รัตนโอภาส

63053002232 นายวริทธ์ิธร แก�วมุกดา

63053002233 นางสาวปณิดา แปTนสุวรรณ#

63053002234 ว�าที่ร�อยตรีหญิงติยาพร สุทธิ

63053002235 นางสาวจันทิมา ขลิบสี

63053002236 นางสาวพัชราภรณ# อินทรพรม

63053002237 นางสาวธัญญภรณ# ชูศรี

63053002238 นางสาวหทัยชนก กลั่นศรี

63053002239 นายชนะนิพิฏฐ# สําเนียงแจ�ม

63053002240 นางสาวฐิรวัฒน# แก�วบุญเพ่ิม

63053002241 นางสาวธัญวรรณ เพ็งอ�น

63053002242 นายสุริยศักด์ิ บุบผาสังข#

63053002243 นางสาวกรรณิการ# บูรณ#เจริญ

63053002244 นางสาวนัฐสรณ# อุเทศ

63053002245 นางสาวกลมทิพย# พ่ึงพงษ#

63053002246 นางสาวเกวลิน ชัชวาลย#

63053002247 นางสาวสุกัญญา ทะอ�าง

63053002248 นายอโณทัย ชูดี

63053002249 นายศุภโชค พราหมณ#สงฆ#

63053002250 นายภาณุวัฒน# นาแหยม
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63053002251 นายสราวุธ สัจจา

63053002252 นางสาวจุฑามาศ อ�อนดีกุล

63053002253 นางสาวพรนภา กับเกิด

63053002254 นางสาวจันติยา จิรชวาลวิสุทธ์ิ

63053002255 นางสาวศศิวิมล หมดดี

63053002256 นายกานต# ทับทิมทอง

63053002257 นายอภิชาติ แซ�อื้อ

63053002258 นายอุณหภูมิ ครุฑคํา

63053002259 นางสาวฐิติรักน# สุ�มประสงค#

63053002260 นางสาวสุวิมล มะลิทอง

63053002261 นางสาวประวีณา ฆารผุด

63053002262 นายวิทยา ใยลีอ�าง

63053002263 นางสาวศิริกาญจน# คนผิวเกลี้ยง

63053002264 นายจักรพันธ# เหมือนบางซ่ือ

63053002265 นางสาวอนุสรา มาตหมาย

63053002266 นางสาววชิราภรณ# มะโนรส

63053002267 นายสืบสาย คูณสวัสด์ิ

63053002268 นางสาวธิดารัตน# สืบภู�

63053002269 นายธรรมสรณ# ภูพิสิฎฐ#พล

63053002270 นางสาวปรียาภรณ# สวัสดี

63053002271 นายอุดมพงศ# เพ่ิมพูน

63053002272 นางสาวณัฎฐณิชา รัตนยศ

63053002273 นางสาวชลธิดา กัมพลานนท#

63053002274 นางสาวจันจิรา สุรเสริมพงษ#

63053002275 นายชินกิต โทนวิรัตน#

63053002276 นายณัฐกิตต์ิ คงกิติมานนท#

63053002277 นายอิสระ องอาจ

63053002278 นางสาวพรพรรณ เทียนสุวรรณ

63053002279 นางสาวพนมพร กมลตรี

63053002280 นางสาวหทัยกานต# ชูศรี
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63053002281 นางสาวสุนิสา โลดทนงค#

63053002282 นายมนตรี อิ่มอาดูร

63053002283 นางสาวทัศนาวดี สายสร�อย

63053002284 นายปฐวี ชาวเชียงขวาง

63053002285 นางสาวปLฐยา สมพงษ#เจริญ

63053002286 นายจิรวัฒน# สิริพัฒนาสมบัติ

63053002287 นางสาวจีราภา จันทร#อ�อน

63053002288 นายราชันย# แก�วคํา

63053002289 นางสาวกรรณิกา ทองธานี

63053002290 นายเจตน# จินดาทอง

63053002291 นายยงยุธ ทิพย#พงษ#

63053002292 นายศิวัช แสงมณี

63053002293 นางสาวสุภาพร นามหา

63053002294 นายธีรพงค# จ�ายภักดี

63053002295 นางสาวดลพร พราหมณ#เกษม

63053002296 นางสาวสุวดี จิระราชวโร

63053002297 นางสาววนิดา สวัสดี

63053002298 นายปฐวี เลี่ยมนาค

63053002299 นางสาวจุฑารัตน# สุขคง

63053002300 นางสาวชัชชนก มหาวันแจ�ม

63053002301 นางสาวภิญญดาพัชญ# สุวรรณหงษ#

63053002302 นางสาวญานิศา อ�วมเนตร#

63053002303 นายธนเดช เฌอร#กิจ

63053002304 นางสาวนุชนาถ อ�อนหา

63053002305 นางสาวปวีณา นาคโต

63053002306 นายจิรายุทธ หิริโอ

63053002307 นายโชคสมพงษ# ตุ�มทอง

63053002308 นายพุฒิพงศ# ปานรื่น

63053002309 นายอภิสิทธ์ิ ชุ�มดวงใจ

63053002310 นายภูวภัทร อี๊ธงชัย
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63053002311 ว�าที่ร.ต.คมสัน ศิริ

63053002312 นายอธิวัฒน# นนท#แก�ว

63053002313 นางสาวจิราพร อมรใฝGประกาย

63053002314 นายเอกพงษ# บูรณะกิติ

63053002315 นางสาวชุติมา อ�อนขาว

63053002316 นางสาวเกวลิน น�อยสิงหะ

63053002317 นางสาวอรยา คงศรี

63053002318 นางสาวสุพิชญา ทองมาก

63053002319 นางสาวสุมิตตา จําปาศักด์ิ

63053002320 นายพงศ#วรา อินทะนิน

63053002321 นางสาวปาริษา จงถวิ�ล

63053002322 นางสาวธัญวลัย วิมาลา

63053002323 นางสาวปDHนมณี รอดผุย

63053002324 นางสาวมนรดา เจียมอนิวรรต

63053002325 นายกิจจา ชาญธัญกรรม

63053002326 นางสาวนนทยา อุดมเจริญ

63053002327 นางสาวณัฐวดี เพ็ชรศรีงาม

63053002328 นายสาโรช แผ�วสมบุญ

63053002329 นายรองฤทธ์ิ จันทร#เขียว

63053002330 นางสาวสุมาลี รงค#ทอง

63053002331 นายพิเชษฐ# ทักษิณ

63053002332 นางสาวจุฑามาศ บุญรัตนพันธ#

63053002333 ว�าที่ ร.ต.หญิงกมลชนก สุขประสงค#

63053002334 นายชวภณ แสงประสิทธ์ิ

63053002335 นางสาวโสฌญา ส�องจันทร#

63053002336 นางสาวญาติมา ปLXนวิลัย

63053002337 นายหฤทธ์ิ แตงอ�อน

63053002338 นางสาวโชติกา บุญช�วย

63053002339 นายนิธิพัฒน# เพ็งรัศมี

63053002340 นางสาวณิชากร รุณมณีรัตน#
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63053002341 นางสาวทนุขวัญ เพชรภัทรเกษม

63053002342 นายอริศ ประสิทธิภาพ

63053002343 นางสาวปรีดาวรรณ ตรงเที่ยง

63053002344 นางสาวธัญญามาศ ทองมี

63053002345 นางสาวปภัสสร สุวรรณลาภ

63053002346 นางสาวปวีณา ทองโปร�ง

63053002347 นางสาวสารศรี แสงแย�ม

63053002348 นางสาวกฤษชลภรณ# พูลพิพัฒน#

63053002349 นางสาวปรียา องอาจ

63053002350 นางสาวสุภัตรา จรูญชัย

63053002351 นางสาววรวรรณ ศรีเทียมบู�

63053002352 นายปฏิพัทธ# ศิวารักษ#

63053002353 นายอภิชาติ พันละออง

63053002354 นางสาวนพวรรณ พูลสุมล

63053002355 นางสาวมนนิสา รุ�งปLจฉิม

63053002356 นายโกสินทร# จันทร#แพ

63053002357 นางสาวสุธันญา เหลืองอารีพร

63053002358 นายคฑาวุฒิ โพธ์ิหล�า

63053002359 นายพิสิฐพนธ# เรืองขษาปณ#

63053002360 นางสาวจิรานันท# ทึกทา

63053002361 นางสาวเยาวลักษณ# พยอมหอม

63053002362 นายประภาส จันทรประดิษฐ

63053002363 นางสาววิภาาดา โพธ์ินอก

63053002364 นางสาวลัดดาวัลย# หนูเพ็ชร#

63053002365 นายไพศาล คเชนทร

63053002366 นายนิรันดร# เกตุสุริวงศ#

63053002367 นางสาวสุชานุช สัญญาอริยาภรณ#

63053002368 นางสาวอาภัสสร เฮงทอง

63053002369 นางสาวณภาภัช อุ��นเครือ

63053002370 นายอุสาห# รอดหยู�
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63053002371 นางสาวอรอุมา อนันทเพชร

63053002372 นางสาวรสริน เพชรนิล

63053002373 นายจิรศักด์ิ สังข#สุวรรณ

63053002374 นายสิทธิกร โรจน#ฤทธิวงษ#

63053002375 นางสาวกรชนก สุวรรณเกิด

63053002376 นางสาวปLทมาวดี นิลประดับ

63053002377 นางสาวศศิมา โพธ์ิศรี

63053002378 นายสุกฤษฎ์ิ กลัดนาคะ

63053002379 นางสาวนารีรัตน# เพ็ชรปานกัน

63053002380 นายสาโรจน# ห�วงจิตร

63053002381 นางสาวนรารัตน# สุขสําราญ

63053002382 นายชาญณรงค# ละคํา

63053002383 นางสาวพิมพ#วิไล หนูน�อย

63053002384 ว�าที่ร�อยตรีจีราวัฒน# เข็มทอง

63053002385 นายธณัฐพล สายัญห#

63053002386 นางสาวทับทิม โมสิกะ

63053002387 นายณัฐพงศ# หนูดี

63053002388 นางสาวอนุศรา กิจสาพรมมา

63053002389 นางสาวณัฐริกา ชมภูพันธ#

63053002390 นางสาวชลธิชา ร�มเย็น

63053002391 นางสาวพรรษชล ปูนพันธ#ฉาย

63053002392 นางสาวจุฑามาส เมฆขยาย

63053002393 นางสาวธนิดา น�อยหม่ืนไวย#

63053002394 นายสุรัตน# ไชยณรงค#

63053002395 นางสาวพรชนก โพธินันทวงศ#

63053002396 นายธนพล ทิพย#ศรี

63053002397 นางสาวอรุณี ภมร

63053002398 นางสาวนิสรา หม่ืนอาจย้ิม

63053002399 นางสาวธิดารัตน# สุขประเสริฐ

63053002400 นางสาวปรารถนา ศรีโสภา
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63053002401 นางสาวนงนุช บุญละเอียด

63053002402 นายธันวา สุขศรี

63053002403 นางสาววิมล พัฒนเจริญ

63053002404 นางสาวอินทิรา นิลประดับ

63053002405 นายสถาพร กวยกิจรุ�งเรือง

63053002406 นางสาวปวีณา ตองสวัสด์ิ

63053002407 นายหนึ่งบุรุษ กลิ่นจันทร#

63053002408 นายพิษณุ แสงเพลิง

63053002409 นางสาวกัณฑ#ฐิกรณ# อังกินันทน#

63053002410 นางสาวฐิติมา แจ�มศรี

63053002411 นางสาวจิรกานต# ช�วยเทศ

63053002412 นางสาวเพ็ญพิชชา เพ่ิมนาม

63053002413 นางสาววิไลลักษณ# มณีรัตน#

63053002414 นางสาวปาจรี ยมสลุย

63053002415 นางสาวพรรณทิวา เพ็ชรปานกัน

63053002416 นายวชิรนันท# ชุมแวงวาปZ

63053002417 นางสาวปLณฑิตา โจมทอง

63053002418 นางสาวลัดดาวัลย# สวัสดี

63053002419 นางสาวกฤษณา สมคะเน

63053002420 นางสาวกุสุมา พิษเเสง

63053002421 นางสาววรกานต# เปล�งฉวี

63053002422 นายสิทธิพล ขระสุ

63053002423 นายทวีทรัพย# เพ่ิมพูล

63053002424 นายสุรวุฒิ นิรมิตสุขพรกุล

63053002425 นางสาวฐานะมาศ ประมงค#

63053002426 นายอลงกต แอ�นเพชร

63053002427 นางสาวชลธิชา คันธืก

63053002428 นางสาวนาตยา หลินมา

63053002429 นางภรนัท ทรงยศนัน

63053002430 นางสาวนิภาดา กู�ด�วง
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63053002431 นางสาวเจนจิรา ไพบูลย#

63053002432 นายนุติชัย เชาวดี

63053002433 นางสาวญาณกร วีระนรพานิช

63053002434 นางสาววราภรณ# คนขยัน

63053002435 นางสาวสิญาภัช ทันที

63053002436 นางสาวธัญจิรา พูลสิน

63053002437 นางสาวอินทิรา ลิ่มเซ�ง

63053002438 นางสาวทิพย#กนก คําวัง

63053002439 นางสาวรัตนะ ยืนประพันธ#

63053002440 นางสาวณัฐธยาน# กิจวิริยะกุล

63053002441 นางสาวสุธานี ขาวชูศรี

63053002442 นายพิเชษฐ# รัตนประภา

63053002443 นางสาวลลนา มังปรโคน

63053002444 นางสาวปาริชาติ ชูเชิด

63053002445 นางสาวอมราพร ลิ้มบริบูรณ#

63053002446 นางสาวกาญจนา แสนสําฤทธ์ิ

63053002447 นายอดิศักด์ิ นิลสวัสด์ิ

63053002448 นายอภิสิทธ์ิ อ�อนท�วม

63053002449 นางสาววันทนา กาญจนรัตน#

63053002450 นางสาวจุติณัฏฐ# สิทธิชัยวงค#

63053002451 นางสาวชนนิกาญจน# ธนวัฒน#กุลภัทร#

63053002452 นายนันทปรีชา จงศรี

63053002453 นายวิทย#ธวัช กุลเพชรจิตรา

63053002454 นางสาวอรกัญญา น้ํากลั่น

63053002455 นางสาวธนัฐวดี ศิริรักษา

63053002456 นายณัฐวิทย# จุ�งพิวัฒน#

63053002457 นายอนวัช เผ�าวิจารณ#

63053002458 นายจีรศักด์ิ ชิตแก�ว

63053002459 นางสาวกาญจนา สุภา วงค# 

63053002460 นางสาวชนาพร ผากา
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63053002461 นางสาวศิริขวัญ เมืองใหม�

63053002462 นางสาวจันทร#สุดา ทองแท�

63053002463 นายณัฏฐกิตต์ิ ทองประเทศ

63053002464 นางสาวสุพัตรา คําเทศ

63053002465 นางสาวเสาวนีย# สุวรรณประเสริฐ

63053002466 นางสาวกนิษฐา เกิดลาภ

63053002467 นางสาวประภัสสรา หลําร่ําไป

63053002468 นางสาววิภาวี สุทธิพงษ#

63053002469 นางสาวสุพรรณี สนธิเณร

63053002470 นางสาวนันท#ฐิตา บุญญเจริญสถิตย#

63053002471 นายนพพร บุญเรือง

63053002472 นางสาวเกษศิรินทร# หงษ#ทอง

63053002473 นางสาวจุฑาทิพย# หินกาล

63053002474 นางสาวพิไลวรรณ จันทร#มณี

63053002475 นางสาวจินต#จุฑา พรมมา

63053002476 นายวัชรินทร# ทองทา

63053002477 นางสาวพิไลวรรณ นําประดิษฐ#

63053002478 นางสาวณัฐกานต# ไทยนุกูล

63053002479 นางสาวศิริรัตน# อุ�นอบ

63053002480 นายกริช กิตติชัยพัฒน#

63053002481 นายจิรศักด์ิ สุนทรารักษ#

63053002482 นางสาวสุนิษา วงศ#พิพัฒนะกุล

63053002483 นายสุชาติ ปLญญาเนตินาถ

63053002484 นางสาวคณิดา จงแช�มช�อย

63053002485 นายนพดล สว�างอารมณ#

63053002486 นางสาววิมล สุกเกลี้ยง

63053002487 นางสาวศิรินันท# อ�วมด�วง

63053002488 นายวิฑูรย# เผือกผุด

63053002489 นายอิสระ อ�วนวงศ#

63053002490 ส.อ.ภาณุวัฒน# สุขย่ี
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63053002491 นางสาวปาริชาติ สุคําปLน

63053002492 นายสิริวัฒน# อินทราพงษ#

63053002493 นางสาวนนทวรรณ โพธ์ิทอง

63053002494 นางสาวจิตติภรณ# โมกหลวง

63053002495 นางสาวชลิตา บุญมาก

63053002496 นายพงศภัค เกตุสุข

63053002497 นางสาวศิรินทรา ศรเวช

63053002498 นางสาวโสรดา ฮั่วจ่ัน

63053002499 นางสาวสุนิษา ผุดแย�ม

63053002500 นางสาวประวีณา ชาดี

63053002501 นางสาวอินทิรา นายาว

63053002502 นางสาวบุษกร พิมพ#

63053002503 นางสาวสุณิฌญา สนแก�ว

63053002504 นางสาวนิติญา โพธ์ิทอง

63053002505 นายกิตติพนธ# ผ�านจังหาร

63053002506 นางสาวสุนิสา คนทน

63053002507 นางสาวเพียงดาว ช�างคุ�ม

63053002508 นางสาวศศิธร พารา

63053002509 นางสาวนุชนาฏ จิตต#ดี

63053002510 นางสาวจินัฐตา คงปล�อง

63053002511 นางสาวจินตนา ทามาตย#

63053002512 นายดุษิต สุขเสริม

63053002513 นางสาวรัชนี เพ็ชรสงฆ#

63053002514 นางสาวสมิตตรา แนวสัตย#

63053002515 นางสาวสาริศา ชื่นสงวน

63053002516 นางสาวนันท#นภัส ต้ังใจ

63053002517 นางสาวภัทรวรรณ ศิริเอก

63053002518 นางสาวจามจุรี เกศแก�ว

63053002519 นางสาวณัฐนันท# ผลเอนก

63053002520 นายธิติ สมบัติมาก
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63053002521 นางสาววรพร ธีระวรวงศ#

63053002522 นางสาวภคพร นามทิพย#

63053002523 นายภาวินท# มีประวัติ

63053002524 นางสาวสุภาพร ชาญวิถี

63053002525 นางสาวอุบลรัตน# ชยุติมา

63053002526 นางสาวชุติมา ชวดชัยภูมิ

63053002527 นายภาณุพงศ# กิจเรืองโรจน#

63053002528 นางสาวปราณิศา เคหะนาค

63053002529 นางสาวธรรญธร ชมภูพันธ#

63053002530 นางสาวมณฑิรา ฐิติประสาธน#

63053002531 นางสาวอรอุมา สมุทรสาคร

63053002532 นางสาวอศัลยา นครไพร

63053002533 นางสาวพนิชา บุญโกมล

63053002534 นางสาวพิสมัย คันธี

63053002535 นางสาวกรรวี รุ�งสว�าง

63053002536 นางสาวพรพรรณ มูลยะ

63053002537 นางสาวศิริมา คงเสน

63053002538 นางสาวปาริชาต พุ�มสุวรรณ

63053002539 นางสาวศศิประภา มาตะโก

63053002540 นางสาวพัชริดา เจียมตน

63053002541 นางสาวพรรษา ปDHนเกตุ

63053002542 นางสาววิลาวัณย# โอฐธนู

63053002543 นางสาวพนิดา อารีย#

63053002544 นางสาวธนัญญา ศรีเมือง

63053002545 นางสาวชาลินี ศิริรจนากร

63053002546 นางสาวสุพรรษา อริยเสริมบุญ

63053002547 นายสุเทพ วิชารัก

63053002548 นายวุฒิพงษ# จุลคีรี

63053002549 นางสาวศศิธร จําปาทอง

63053002550 นางสาวฐิติมา ศีลานันท#
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63053002551 นางสาวอรทัย แขกพงศ#

63053002552 นางสาววรรณา พลราชม

63053002553 นางสาวภิญญาพัชร# ม�วงคราม

63053002554 นางสาวมุทธา เชี่ยวชาญ

63053002555 นางสาวหวานเย็น บุญงาม

63053002556 นายจักรกฤษณ# อินทร#รอด

63053002557 นางสาวมัทวัน สังข#ทอง

63053002558 นายโฆสิต แจ�งจงดี

63053002559 นางสาวชญานี พูลพิพัฒน#

63053002560 นางทิพวัลย# หวังถนอม

63053002561 นางสาวจิราวรรณ ไชยอ�วน

63053002562 นางสาวสุกัญญา วิริยะพงษ#

63053002563 นางสาววรรณา โอจ�า

63053002564 นางสาวพิมพิศา พูลสวัสด์ิ

63053002565 นางสาวสุตาภัทร เลี้ยงพันธ#

63053002566 นางสาวเพ็ญโสภา วีระนนท#

63053002567 นางสาวนงลักษณ# โพธ์ิสิงห#

63053002568 นายเกียรติศักด์ิ สวัสด์ิพันธ#

63053002569 นางสาวธนสร แก�วชมภู

63053002570 นางสาวอริสา มูลมาตย#

63053002571 นายณัฐภัทร อนันตนนทก

63053002572 นายธนภัทร รัตนบวรโรจน#

63053002573 นายติวริทธ์ิ สุขหวาน

63053002574 นางสาวธนิฏา ชมอินทร#

63053002575 นางสาวดวงใจ พวงอินทร#

63053002576 นางสาวศิริลักษณ# ฤทษ#งาม

63053002577 นายธนัญชัย ตรีธัญญา

63053002578 นายครรชิต ฤทธ์ิมนตรี

63053002579 นายพรพินิจ รัตนบุรี

63053002580 นางสาวก่ิงกาญจน# บัวผัน
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63053002581 นางสาวจันทิรา เทียนเทศ

63053002582 นางสาวนวพร ลักษิตานนท#

63053002583 นางสาวนภา แก�วประเสริฐสม

63053002584 นายสุรชัย แนบสนิท

63053002585 นางสาวธัญลักษณ# เหลืองทองคํา

63053002586 นางสาวอรวรรณ นิยันตัง

63053002587 นายณัฐวุฒิ แก�วพัฒน#

63053002588 นางสาวมาริษา นิลวรรณา

63053002589 นางสาวณัฐวิภา เดชบุญ

63053002590 นางสาวปรารถนา นิ่มนวล

63053002591 นางสาวมนต#ทิพย# จันกิมฮะ

63053002592 นางสาวสุกัญญา ต้ังวงค#

63053002593 นางสาวสุชัญญา โตหริ่ม

63053002594 นางสาวดารารัตน# ยังยืนยง

63053002595 นางสาวพัชรี ปLญญากุลพงศ#

63053002596 นายสมประสงค# ปานสวย

63053002597 นางสาวอลิสา นิลอร�าม

63053002598 นางสาวปนัดดา ฉินทอง

63053002599 นางปวีณา สงวนสมบัติ

63053002600 นายชูศักด์ิ แซ�เฮง

63053002601 นางสาวมานิตา บ�อสารคาม

63053002602 นางสาววิลาวรรณ# คําไพรศรี

63053002603 นายเกริกกวี ทิพย#เดช

63053002604 นางสาวอรทัย ไชยคํา

63053002605 นางสาวจุฑามาศ เพชรรอด

63053002606 นายสุกฤษฎ์ิ มีกอง

63053002607 นางสาวสิรินาถ รัตนปรีดาพันธุ#

63053002608 นายสุรเชษฐ# จงสุขศรี

63053002609 นายโสภณ บุญเทศ

63053002610 นางสาวนิษฐา จันทร#ขจร
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63053002611 นางสาวสุวิมล เลิศปาน

63053002612 นางสาวึวิชญาภรณ# วิริยาธัญกิตต์ิ

63053002613 นายปรัชพงศ# ชูสังข#เพชร

63053002614 นางสาวพัชรินทร# ปLนแจ�ม

63053002615 นายปริญญา อรุโณทัยจิตร

63053002616 นางสาวเจนจิรา เชื้อแก�ว

63053002617 นางสาวนีรชา เอี่ยมโซSะ

63053002618 นางสาวกมลพร นันทจินดา

63053002619 นางสาวปาริชาติ ตุลยสุข

63053002620 นางสาวศศิธร หอมอินทร#

63053002621 นายไชยวัฒน# มะลิ

63053002622 นางสาวศิริวรรณ พรหมสวัสด์ิ

63053002623 นางสาวนิศารัตน# ใจม่ัน

63053002624 นายธีรพงษ# พราหมณ#ฤกษ#

63053002625 นางสาวอรพรรณ คล�ายพงษ#

63053002626 นายรณชัย วิวัฒน#รุ�งเรืองดี

63053002627 นายถิรวัฒน# นิลกลัด

63053002628 นางสาวจรรยา สินณรงค#

63053002629 นางสาวศศิมาภรณ# แสงประทิน

63053002630 นายอลงกรณ# ประสมใจ

63053002631 นางสาวพฤกษา มาลา

63053002632 นางสาวพรประดิษฐ# ดิษเสตะ

63053002633 นายบุรินทร# ล�อมสุขา

63053002634 นางสาวกมลรัตน# กาญจนะวสิต

63053002635 นางสาวปาริชาต แคนมา

63053002636 นางสาวลกุล เหมพันธ#

63053002637 นางสาวพรพรรณ กังน�อย

63053002638 นายจตุรงค# อภิญญารุ�งพิทยา

63053002639 นางสาวสิริพร ศรีพูล

63053002640 นางสาวชไมพร เอี่ยมย้ิม
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63053002641 นางสาวปภัสสร เกิดรอด

63053002642 นางสาวอัญชลี พูลเปZHยม

63053002643 นางสาววชิราภรณ# ไข�สนอง

63053002644 นายอนันต# สีนวล

63053002645 นางสาวพิมพ#วรรณ นุชดอนไผ�

63053002646 นายพิเชษฐ# โค�วอารีย#

63053002647 นางสาวชลัญญา คงกระพันธ#

63053002648 นางสาวสุนิศา ผึ่งแผน

63053002649 นางสาวจารุวรรณ ถ�วยทอง

63053002650 นางสาวรัตติกานต# สองสี

63053002651 นางสาวอริษา ปDHนคํา

63053002652 นางสาวพรชนก พ�วงศรี

63053002653 นายสุพจน# พัดสายทอง

63053002654 นางสาวปชิรญาณ# แจ�งท�วม

63053002655 นางสาววรัชยา โสประโคน

63053002656 นางสาวอชิรญา บุญเอก

63053002657 นางสาวชนมล ลีระบุตร

63053002658 นางสาวดนยา ธรรมาเจริญราช

63053002659 นายดลวัฒน# หล�าแหล�ง

63053002660 นางสาวสุกัลยา ศรีไสล

63053002661 นางสาวปDยพร ไชยวิศาล

63053002662 นายกิตติกร สมประสงค#

63053002663 นางสาววิภัสรา คงลา

63053002664 นางสาววิภาพร แต�เจริญ

63053002665 นางสาวดลชนก มากแก�ว

63053002666 นายชนินทร#พล อินทองปาล

63053002667 นางสาวน้ําเงิน สีแสด

63053002668 นางสาวรุ�งอรุณ แสงสุขศรี

63053002669 นายเทพฤทธ์ิ ภู�สากล

63053002670 นางสาวธนาภรณ# มาตวิจิตร#
หน�า 89 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053002671 นางสาววรัญญา ธิใจ

63053002672 นางสาวภัทราวดี จินาอ�อน

63053002673 นางสาวชนิษฐา หว�างจิตร

63053002674 นางสาวกาญจนา สร�อยประเสริฐ

63053002675 นางสาวจินดา เก�งสกุล

63053002676 นางสาวมณีนุช พันธ#หริ่ง

63053002677 นายนพพร ศิลปNศร

63053002678 นายกฤษศรา ทองไสว

63053002679 นางสาวปรัญญา แย�มเปลี่ยน

63053002680 นางสาวกัลยาภัสร# ทองเย็น

63053002681 นายภุชงค# รูปเลขา

63053002682 นายวิศวัฒน# วิลาวัลย#

63053002683 นางสาวณชนก หอมทั่ว

63053002684 นางสาวสุธิดา คงวิจิตร

63053002685 นายปฏิวัติ ประณิธานวิทยา

63053002686 นางสาวเสาวลักษณ# บุตนุ

63053002687 นายกฤษณะ ศรีทอง

63053002688 นางสาวกันย#สุดา เพชรน�อย

63053002689 นางสาวพัทธ#ธีรา ชูพงศ#ธนนันท#

63053002690 นายศุภวิชญ# กองแก�ว

63053002691 นางสาวปDยนุช สาททอง

63053002692 นางนพวรรณ ลดาลลิตสกุล

63053002693 นายณรงค#วิทย# เรืองแจ�มจํารัส

63053002694 นางสาวชลนิชา กรรณเทพ

63053002695 นางสาวพรพร สุวรรณชัย

63053002696 นางสาวกมลชนก ชูศรี

63053002697 นางสาวภัทริรา พวงลําเจียก

63053002698 นางสาวสุชาวดี บัวสุภาพ

63053002699 นายณัฐพล ปTานทอง

63053002700 นางสาวณัฐสิมา กลิ่นหอม
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63053002701 นายปฎิพัทธ์ิ พลทรักษา

63053002702 นางสาวอิสริยาภรณ# ชมสา

63053002703 นางสาวสุวณีย# กลมวง

63053002704 นางสาวเสาวลักษณ# ปูGจันทร#

63053002705 นางสาวภัทรียา สมานจิต

63053002706 นางสาวชาลิสา ต้ังใจ

63053002707 นางสาวธนัชพร มณีวิลัย

63053002708 นายสุชานนท# เสมแก�ว

63053002709 นายปรายพันธุ# หาญณรงค#

63053002710 นางสาวศศิวรรณ จันทร#ชูกลิ่น

63053002711 นางสาวสุภาพร โภคผล

63053002712 นางสาวสุพรรษา ศิลาคํา

63053002713 นางสาวปรีญานุช เขียวขํา

63053002714 นางสาวรัตน#กมล พร�อมฤกษ#

63053002715 นางสาวบุษกร สุขศรี

63053002716 นายทฤษฎี สว�างอารมณ#

63053002717 นางสาวธัญธร ญาณพิสิฐกุล

63053002718 นางณิชกมล นิลเขียว

63053002719 นางสาวแสงทอง แก�วจิตคงทอง

63053002720 นางสาวมนัสวี เชียะไชย

63053002721 นางสาวมนทิรา คูหา

63053002722 นางสาวปนัณฐา วงศ#สวัสด์ิ

63053002723 นายวีระ พ่ึงพงษ#

63053002724 นายเทพทัต นิ่มนวล

63053002725 นางสาวจันทร#ทิพย# บริสุทธ์ิ

63053002726 นางสาวศิริรักษ# แหวนเพ็ชร

63053002727 นายรัตนพงศ# บัวจันทร#

63053002728 นางสาวศรัญญา มังคลาด

63053002729 นางสาวกนกพร อินทรพราย

63053002730 นางสาวนัฐการณ# สุทธิแสน
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63053002731 นายภาคภูมิ ภู�สอาด

63053002732 นางสาวกาญจนา ชมภู�ทอง

63053002733 นายธเนศวร อิ่มทน

63053002734 นายนริศ เกตุประสาท

63053002735 นางสาววารุณี นุ�ยปลี

63053002736 นางสาวธัญญาเรศ บรรดาศักด์ิ

63053002737 นายสันทัด สว�างเนตร

63053002738 นายธิษณ#ศิพงศ# อุปพงษ#

63053002739 นายไตรภพ ขุนติ

63053002740 นางสาวสุดารัตน# เพชรพิทักษ#

63053002741 นางสาวปรีชญา โชคอุตสาหะ

63053002742 นางสาวพรปวีณ# ปานชื่น

63053002743 นางสาวอาภัสรา คุ�มรักษา

63053002744 นางสาวอิศราภรณ# พูลสวัสด์ิ

63053002745 นางสาวปรีย#วรา มีมาก

63053002746 นางสาวฐิติมา เจียมจุ�ย

63053002747 นางสาวธนัชชานันท# ดะสมุทร

63053002748 นางสาวถนอมพรรณ วักแน�ง

63053002749 นายฉันทวัฒน# เพชรรุณ

63053002750 นายเกษมสันต# คําพุฒ

63053002751 นางสาวจารุวรรณ แช�มช�อย

63053002752 นางสาวกาญจนา แปTนอยู�

63053002753 นายอัสนี สมัย

63053002754 นายกฤษณ# กุลอึ้ง

63053002755 นางสาวโชติกานต# สิงห#แก�ว

63053002756 นายสมยศ จุลหอม

63053002757 นางสาวธัญญารัตน# นุ�มสุข

63053002758 นางสาวเบญจมาศ กาฬภักดี

63053002759 นายโจ�โจ� ณัฐพันธุ#พงศ#

63053002760 นางสาวธนวรรณ นาคทองอินทร#
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63053002761 นางทัศนีย# กําลังหาญ

63053002762 นางสาวธิติมา บัวบาน

63053002763 นางสาวเจนจิรา เรืองจันทร#

63053002764 นางสาวอรณัฏฐ# เล�าหงี

63053002765 นางสาวภาวินี สุบิน

63053002766 นายสรเชฎฐ# ยางทอง

63053002767 นางสาวผาณิตา ชาติทอง

63053002768 นางสาวโสภิตา อิ่มเปZHยม

63053002769 นางสาวธัญธร พัฒนะศิริ

63053002770 นางสาวบุญนิสา เสือนาค

63053002771 นางสาวรัตนาภรณ# วิชัด

63053002772 นายนนทวัฒน# ศรีนุกูล

63053002773 นางสาวธนัชชา พันธุ#สังข#

63053002774 นางสาวจุฬาลักษณ# สินทะสุทธ์ิ

63053002775 นางสาวธัญชนก สิงหะ

63053002776 นายสิทธิศักด์ิ ชวดสุวรรณ

63053002777 นางสาวบานเย็น บุญมี

63053002778 นางสาววราภรณ# ดรแปว

63053002779 นายณัฐวี บุญรัตน#

63053002780 นางสาวจิราวรรณ เรืองอร�าม

63053002781 นายนรินทร# นิรพาธ

63053002782 นางสาวศริญญ# สุริยารังสรรค#

63053002783 นางสาวจันทนีย# หิรัญโรจน#

63053002784 นางสาววรรณวิสาข# นิจแสวง

63053002785 นางสาวศรัณยา แย�มศิริ

63053002786 นางสาววัลลภา จีนตุ�ม

63053002787 นางสาวสิริวรรณ คําโพธ์ิ

63053002788 นางลักษณารีย# แก�วออด

63053002789 นางสาวทิพย#ชยาภรณ# เย็นใจ

63053002790 นางสาวปทิตตา งามญาติ
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63053002791 นางสาวกิตติยา ทิมน�อย

63053002792 นางสาววิไลวรรณ สวนดอก

63053002793 นายวงศกร ถํ้าโคนทอง

63053002794 นายสิทธิโชค เกศนรินทร#

63053002795 นางสาวอรรณฑิกา ใจหาญ

63053002796 นางสาวจิรนันท# นกเกิด

63053002797 นายจิรายุ ตันติพุทธ

63053002798 นางสาวกิตติยา ปะลาวัน

63053002799 นางสาวธัญญา ผลภาษี

63053002800 นายจิราเมธ ม�วงพารา

63053002801 นางสาวสันธิลา บุญช�วย

63053002802 นางสาวสลิลทิพย# ศรีสวัสด์ิ

63053002803 นางสาวกฤษณา ตรงแก�ว

63053002804 นางสาวปวีณา สุดยอด

63053002805 นางสาวธิดารัตน# สาระเพ็ชร#

63053002806 จ.ส. ต. ดํารงศ#ศักด์ิ ฉลวยศรี

63053002807 นางสาวชนัญญา จงใจรักษ#

63053002808 นางสาวพิชชานันท# ไอยราพัฒนา

63053002809 นางสาววนิดา วงศ#สอน

63053002810 นางสาวกนกพร ผลมานะ

63053002811 นางสาววรรณพร หน�อพันธ#

63053002812 นางสาวธีราพร บุญนอก

63053002813 นางสาวโชติกา จันทร#แย�ม

63053002814 นายพงศ#ภรณ# เพ็งสว�าง

63053002815 นางสาวธัญญาลักษณ# ทองนุ�ม

63053002816 จ�าสิบตรีชูศักด์ิ ปุยะติ

63053002817 นางสาวกมลวรรณ วงษ#พานิช

63053002818 นางสาวรินรดา วีรไตรกรสกุล

63053002819 นางราตรี เครืเมฆ

63053002820 นางสาวปนิดา หอมชื่น
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63053002821 นางสาวบุษรินทร# สุพงษ#

63053002822 นายปฐวี พิสุทธิรักษ#วงศ#

63053002823 นางสาวนิรินตรา อ�อนหวาน

63053002824 นางสาวน้ําอ�อย เหรียญทอง

63053002825 นางสาวสุพัตรา ลูมิง

63053002826 นางสาวกาญจนาพร เผ�าบ�านฝาง

63053002827 นางสาวสิรีธร ธนะชัยศรี

63053002828 นางสาวลัดดาวัลย# เอกสาร

63053002829 นางสาวกฤติกาญจน# เก้ือทอง

63053002830 นายราชนาวี กล�าหาญ

63053002831 นายเฉลิมเกียรติ ขันเงิน

63053002832 นางสาววิภาภรณ# บุญพิทักษ#

63053002833 นายสัจจปพจน# พินิจ

63053002834 นางสาววีรวรรณ นิลหริ่ง

63053002835 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุรีย# เจริญพงษ#

63053002836 นางสาวเปรมิกา สมสุข

63053002837 นายอติรวิชญ# อินพุ�ม

63053002838 นางสาวกาญจนาภา รังสินารา

63053002839 นางสาวตรีรักษ# คงธนสุวรรณ

63053002840 นางสาวผกามาศ ปLญญาท�ิโป

63053002841 นางสาวจันทิมา อาจสม

63053002842 นายวรพล แสนทวีสุข

63053002843 นางสาวฉัฐชนก คําวงศ#ศรี

63053002844 นางสาวกุสุมา คุ�มเมือง

63053002845 นางสาวปฐมา เกลี้ยงสิน

63053002846 นางสาวมุทิตา เปรมกาศ

63053002847 นางสาวจิรนันท# สีแตงอ�อน

63053002848 นางสาวเอื้อมพร พงษ#ฉาย

63053002849 นางสาวอัจฉรา แก�นนาคํา

63053002850 นางสาวภัทรศัย อุทัยทัศน#
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63053002851 นายสินธร สังข#ทอง

63053002852 นางสาวปุญญวีย# งามชม

63053002853 นายคุณัชญ# ธนีเพียร

63053002854 นางสาวญาณิศา โรจนวิศิษฏ#

63053002855 นางสาวอรทัย บุญรอด

63053002856 นางสาวนฤมล คงชุ�มชื่น

63053002857 นางสาวเมธาวี อิ่มชาลี

63053002858 นางสาวจริญญา เผือกอ�อน

63053002859 นางสาวสหัทยา แย�มเย้ือน

63053002860 นางสาวจันทราทิพย# มีแก�ว

63053002861 นางสาวจิราพร สุดพลับ

63053002862 นายนนทวัฒน# ฉํ่าไกร

63053002863 นายชนกานต# ทรัพย#สมบูรณ#

63053002864 นางสาววชิรา อินพยม

63053002865 นางสาวทักษพร แดงสว�าง

63053002866 นายเพียรสวัสด์ิ ท�าสออน

63053002867 นางสาวสโรชา ตันสง�า

63053002868 นางสาวศิโรรัตน# โรจน# รัศมีธรรม

63053002869 นายปDยพงษ# เฟWHองศิลา

63053002870 นางสาววราภรณ#� สุทธิบุญ

63053002871 นายนิธิ ธารภูผาสยาม

63053002872 นางสาวกฤติกา รอดดารา

63053002873 นางสาวพิมพ#มาดา ลําดวล

63053002874 นางสาวชาริณี หอละเอียด

63053002875 นางสาวเบญจรัตน# แก�วรัตน#

63053002876 นางสาวพิมพ#ชนก บุญทอง

63053002877 นางสาวณัฐธีรยา ธรรมมา

63053002878 นางสาวภูชิดาว หุ�นเก�า

63053002879 นายมารุต เชาว#ทัศน#

63053002880 นางสาวพีรวรรณ นิลอร�าม
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63053002881 นางสาวจิราวรรณ ขันบรรจง

63053002882 นางสาวนริศรา ทรัพย#ประเสริฐ

63053002883 นางสาวอชิรญา พิมมงละ

63053002884 นางสาวดรัลพร น�อยราช

63053002885 นางสาวชนัดดา แก�วกัณฑ#

63053002886 นางสาวอินทิรา น้ําเพชร

63053002887 นางสาวณัฐวดี กฤตยโสภณ

63053002888 นายณฐกร มณีเย็น

63053002889 นางสาวชุติมา เพชรใส

63053002890 นางสาวชลิดา สดสี

63053002891 นายธีรวุฒิ ใสเก้ือ

63053002892 นางสาวปDยะนาถ ภิรมย#รื่น

63053002893 นางวาสนา สมสี

63053002894 นางสาววันมาดา สุขธรณ#

63053002895 นางสาวปDยพร พองคํา

63053002896 นางสาวนพวรรณ ธนาสารพูนผล

63053002897 นายปองพงษ#พันธ# เเดงด�อมยุทธ#

63053002898 นายคฑาวุธ อรรถแสงศรี

63053002899 นายศราวุฒิ อ�อนศรี

63053002900 นางสาวกัลยาณี จีนโกSว

63053002901 นางสาวสิริพร จินดาเรือง

63053002902 นางสาวนภัทร คชพงษ#

63053002903 นางสาวอารยา สุกกอ

63053002904 นางสาวขวัญภิรมย# เสือเล็ก

63053002905 นางสาวสโรชา ชูพร

63053002906 นางสาวเกศกัญญา ช�อทองดี

63053002907 นางสาวชฎานุช ริมวังกลาง

63053002908 นางสาวอัญชลี ศรีอ�วม

63053002909 นางสาวปุณยนุช ศรีสงค#

63053002910 นางสาวมณีรัตน แซ�ลิ้ม
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63053002911 นางสาวสุกัญญา กํามา

63053002912 นางสาวธนาพร มาสําราญ

63053002913 นางสาวเบญจวรรณ ภานุมาศ

63053002914 นางสาวกมลวรรณ เปลี่ยนแก�ว

63053002915 นางสาวยุพดี ใจดีเลิศ

63053002916 นายกําธร ศรีสงคราม

63053002917 นางสาวชลธิชา จันทะทัง

63053002918 นายสิทธิชัย ม�วงแก�ว

63053002919 นายขจร ปLXนหยา

63053002920 นางสาวศศิประภา บุญญาหาร

63053002921 นางสาวนงลักษณ# เล็กน�อย

63053002922 นางสาวจิราพัชร พรหมมา

63053002923 นางสาวนิลินดา สุกใส

63053002924 นายพิสิฏฐ# โอมี

63053002925 นางสาวภิญญาพัชญ# โรจน#ธนินธร

63053002926 นางสาววรดา ยินดี

63053002927 นายชนะพงษ# ภู�ห�อย

63053002928 นายธนวุฒิ โชตินุกูล

63053002929 นางสาวธนสร มิสุด

63053002930 นางสาวจิรานันท# ลิ้มวนานนท#

63053002931 นางสาวแอมวดี เกตุสุวรรณ#

63053002932 นางสาวเกตน#สิรี ช�างพลาย

63053002933 นายดุลยวัต กุลฑา

63053002934 นายปฏิภณ โกเมฆ

63053002935 นางสาวสุชาวลัญช# เมืองสมบัติ

63053002936 นายขวัญชัย อํานวยการ

63053002937 นายพัชรพล อยู�สุข

63053002938 นายวรวัตร รักษาดี

63053002939 นางสาวชุลีพร ขําดี

63053002940 นางสาวสมศรี ปDงเมือง
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63053002941 นายจารุเดช แหวนเพ็ชร#

63053002942 นางสาวดวงนภา รุ�งเรือง

63053002943 นางสาวพรนรินทร# บ�อทรัพย#

63053002944 นางสาววิภาพร แก�วอ�อน

63053002945 นางสาวณัฐพร ชมภูพันธ#

63053002946 นางสาวทานตะวัน สุขนิรันดร#

63053002947 นางสาวสุธาสินี รุ�งแสง

63053002948 นางสาวกุลนภา ไวทํา

63053002949 นายธีรเมธ คานไชยา

63053002950 นางสาวภัทรวดี พุทธิจุน

63053002951 นางสาวเสาวลักษณ# แก�วประดิษฐ#

63053002952 นางสาวสุพรรษา พราหมณ#สงฆ#

63053002953 นางจันทร#จิรา ชมชื่น

63053002954 นายศรยุทธ โสภาค

63053002955 นางสาวพิมพ#ภัค พุ�มแก�ว

63053002956 นายธานรา ชูมนตรี

63053002957 นางสาวกมลชนก ชูเนียม

63053002958 นายเสน�ห# ขาวนาขา

63053002959 นางสาวเวณิกา วงศ#พงศ#สถิต

63053002960 นางสาวกัญญารัตน# นาคสระน�อย

63053002961 นางสาวณัฐภิญญาพัชญ# สุขศิริพัชรกุล

63053002962 นายชนะเทพ อินทวงษ#

63053002963 นางสาวเสาวลักษณ# บุญจันที

63053002964 นายธงชัย สายสิงห#

63053002965 นางสาวมัทธนา นาคประดับ

63053002966 นางสาวศรีวัย ผัดดี

63053002967 นางสาวอารียา ย่ังยืน

63053002968 นางสาวพรวิมล อัตสิทธ์ิ

63053002969 นางสาวพัชรพร สวรรณ#ล้ํา

63053002970 นายเวทิน รักษาดี
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63053002971 นายอัจฉริยะ สุขสมคิด

63053002972 นางสาวกรกนก ศรีโสม

63053002973 นายชูสิทธ์ิ สิงห#ชู

63053002974 นางสาวศิรินธร พานพล

63053002975 นายณัฐพงศ# จงหมาย

63053002976 นางสาววรรณพร อิงวาระ

63053002977 นายธวัชชัย เอ�งฉ�วน

63053002978 นางสาววัชรพร ตะกรุดแก�ว

63053002979 นายสมนึก บุญม่ัน

63053002980 นางสาวพรพัด สงสุวรรณ

63053002981 นายลัญชกร ยอดดอกไม�

63053002982 นางสาวกรกนก ภู�สุวรรณ

63053002983 นางสาวจุฑามาศ กันพร�อม

63053002984 นางสาวชุติมา เหง่ียมแจ�ม

63053002985 นางสาวกรกนก สุทธิขาว

63053002986 นางสาววนิดา เลิศธะนะไชย

63053002987 นายจิรวัตร กัญจนกาญจน#

63053002988 นางสาวชัญญา ตันติมากร

63053002989 นางสาวสุทธิตา ฉัตรแก�ว

63053002990 นางสาวดวงกมล สาดะระ

63053002991 นางสาวจินตนา แซ�อึ้ง

63053002992 นางสาวประภัสสร สวนแก�ว

63053002993 นางสาวปLนดารีย# พูลสวัสด์ิ

63053002994 นางสาวกวิสรา สามเกลียว

63053002995 นางสาวภริดา ศรีประยูร

63053002996 นางสาวนัดดา อุ�นเมือง

63053002997 นางสาวฉัตรทริการ# พุฒเอก

63053002998 นางสาวอ�อย เขมะธัญญอนันต#

63053002999 นายชนม#พัฒน# โอปณะโสภิต

63053003000 นางสาวกัญนิภา เอมครุฑ
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63053003001 นายกานต# บุญสร�อย

63053003002 นางสาวกัลยา พ่ึงธรรม

63053003003 นางสาวศินีนาฎ อยู�เย็น

63053003004 นางสาวพีรนันท# จงดี

63053003005 นางสาววายุภา ภูต�อม

63053003006 นายคํารณ อินทร#คง

63053003007 นายจิรายุ วงศ#รส

63053003008 นางสาวณัฏฐพร ทองเชื้อ

63053003009 นางสาวนรินทร#รัตน# กํายา

63053003010 นางสาวพรณัชชา โพธ์ิเงิน

63053003011 นางสาวสุกัญญา เปรมสง�า

63053003012 นางสาวรภาวรรณ สามคุ�มพิมพ#

63053003013 นางสาวชนม#นิภา ตันหยง

63053003014 นายชัยรัตน# ม�วงมงคล

63053003015 นายพงศกร กัณเกตุ

63053003016 นายสิรวิชญ# นวลจันทร#

63053003017 นายวรวรรษ วิจิตรแพทย#

63053003018 นางสาววรรณวิสา สว�างดี

63053003019 นางสาวทิพย#สุมล ทรงเจริญ

63053003020 นายสุวภัทร จันแดง

63053003021 นางสาวญาดา บุญเข็ม

63053003022 นางสาวณัฐณิชา เลิศสิริศุภกร

63053003023 นายปองพล ชุมศรี

63053003024 นางสาวนูรมี มะแซ

63053003025 นางสาวศิริรัตน# จันใด

63053003026 นางสาวเตือนใจ พันธ#นุ�ย

63053003027 นายธีระวุฒิ ภูแดนแก�ง

63053003028 นางสาวฐิติยา เผ�าจันทร#วงษ#

63053003029 นางสาวจุฑามาศ ศรีคํา

63053003030 ส.ต.อ.หญิงสุณิสา เทพอินทร#
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63053003031 นายศราวุฒิ ทองมาก

63053003032 นางสาวเรืองยศ ดากาวงค#

63053003033 นายจิรวัฒน# ดาราศรีศักด์ิ

63053003034 นางสาวสุธานิธ# แซ�เลี่ยว

63053003035 นายชิณวัฒน# ต�วมสี

63053003036 นายสุภกิจ ทองอ�อน

63053003037 นางสาวสุพิชชา ดีเกิด

63053003038 นายณัฐดนัย สุขศรี

63053003039 นางสาวศิริวรรณ ยุศกระโทก

63053003040 นางสาวกัญญา กะการดี

63053003041 นางสาวศิรินันท# คันถี

63053003042 นางสาวอังคณา แก�วเณร

63053003043 นางสาวฟTารุ�ง มณีรัตน#

63053003044 นางสาวปภัสสร ลําดวล

63053003045 นางสาวนิธิมา น�อยสืบสาย

63053003046 นายอาษา ภาคอารีย#

63053003047 นายธนพนธ# เสมอเนตร

63053003048 นายเฉลิมพล นาคสงวน

63053003049 นางสาวปาณวี บรรเทิง

63053003050 นางสาวอรพรรณ ทองตระกูล

63053003051 นางสาวศิริพร ผลอรัญ

63053003052 นางสาวมณทิชา รัตนพันธ#

63053003053 สิบโทณัฐสิทธ์ิ อ�องมะลิ

63053003054 นายณัฐพล จารุมา

63053003055 นายอภิเดช จอมคํา

63053003056 นายพีระพล จงจินากูล

63053003057 นางสาวธนภรณ# เดชเดชะสุนันท#

63053003058 นางสาวสุพิชา ตีกะพ้ี

63053003059 นายอชิร สุขุวัฒนะ

63053003060 นายสุขสันต# เลิศศรีสุราษฎร#
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63053003061 นางสาวสุมณฑา สุขจิต

63053003062 นายจิระพงค# มลิงาม

63053003063 นางสาวอิสตรี ไทยเจริญ

63053003064 นางสาววสุนธรา วราสินธ#

63053003065 นายขันทวัฒ ขันเลศ

63053003066 นางสาวณพัทธ#ฤทัย สุขเจริญสรร

63053003067 นายจตุพงศ# โพธินันทวงศ#

63053003068 นายกิจนิพันธ# มะลิวัลย#

63053003069 นายวีรภัทร อรรถมานะ

63053003070 นายศักด์ิชัย เลียงขะมะ

63053003071 นางสาวกชนันท# คําดี

63053003072 นางสาวน้ําทิพย# วงค#อภิสิทธ์ิ

63053003073 นางสาวปวันรัตน# สุทธิสาร

63053003074 นางสาวปLทมา บัวเกิด

63053003075 นางสาวดารัตน# สอดสุข

63053003076 นางสาวจารุวรรณ เปรมพวง

63053003077 นางสาวศุภธิดา เอี่ยมสกุล

63053003078 นางสาวกชพร สี่เกษร

63053003079 ว�าที่ ร.ต.อภิชาติ กังเจริญวัฒนา

63053003080 นางสาวจันทร#จิรา ศิริภิรมย#

63053003081 นางพนิดา อําพันแสง

63053003082 นางสาวกาญจนมาศ ใยมาก

63053003083 นายปริญญา หร�ายวงศ#

63053003084 นายณัฐวุฒิ ภิญโญศิริวัฒน#

63053003085 นางสาวหฤทัย ตะเคียนราม

63053003086 นางสาวกรกมล บุญแพทย#

63053003087 นางสาวสุรีรัตน# สระเกตุ

63053003088 นางสาวนพภาพร เสวตวงษ#

63053003089 นายวัชรพงษ# ธรรมเจริญ

63053003090 นางสาวมาลี หอมโปร�ง
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63053003091 นางสาวนภพร ตรีภารา

63053003092 นางสาวพเยาว# มาลาพงษ#

63053003093 นางสาวสุประภา ล้ําเจริญทรัพย#

63053003094 นางสาวชญาณี สุขะธรรมโม

63053003095 นางสาววรรณกร ช�างแก�ว

63053003096 นางสาวนุชจรี เพ็ชรขํา

63053003097 นางสาวธัญญรัตน# ปGวนเทียน

63053003098 นายวัฒนพนธ# สุขศรี

63053003099 นางสาวปรารถนา ทองมา

63053003100 นางสาวนภัสนันท# กลัดหลํา

63053003101 นายสายชล ดูพิมาย

63053003102 นายอมรเทพ สุขพัฒนา

63053003103 นายวิรัช เรือนนุช

63053003104 นางสาวปภาวรินท# ทองแท�ง

63053003105 นางสาวจุฑามาศ นุชนาฏ

63053003106 นางสาวธัญภัทร เชยอักษร

63053003107 นางสาวฐาณัฐดา ผาคํา

63053003108 นายธนภัทร ศิริวรรณ

63053003109 นายอารยะ โพธ์ิเอก

63053003110 นางสาวสุปราณี เขียวชอุ�ม

63053003111 นางสาวสุพิชชา เชื่อมสุข

63053003112 นางสาวพัชรพร ขาวสุวรรณ

63053003113 นางสาวเยาวพา สีสังข#

63053003114 นางสาวอธิชา มาสันเทียะ

63053003115 นางสาวจุฑารัตน# ธรรมภูษิต

63053003116 นางสาวปรีดาภรณ# บุญเดช

63053003117 นายปฏิพัทธ# วัฒสุข

63053003118 นางสาวกรชวัล แสนสุพรรณ

63053003119 นางสาวโชติรส คนไหว

63053003120 นายธนกร ทองสี
หน�า 104 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053003121 นายพงศ#ธร สมพงษ#เจริญ

63053003122 นางสาวเพชรดา ต้ีตู

63053003123 นายทิฆัมพร พลายเผือก

63053003124 นางสาวภรณ#รัตชา ปานบุตร

63053003125 นายณัฐิวุฒิ ช�างทอง

63053003126 นางสาวนันทิตา พงษ#กังสนานันท#

63053003127 นางสาวสุธีกานต# อุทัยธรรม

63053003128 นางสาววรรณญา คําไทรแก�ว

63053003129 นางสาวทศพร ทองมา

63053003130 นางสาวจารุวรรณ โหมดแจ�ม

63053003131 นางสาวนาราภัทร ยุติธรรม

63053003132 นายธนพล วะบุตร

63053003133 นายสุรเชษฐ# แสงทองดี

63053003134 นางสาวกนกพร แก�วปLญญา

63053003135 นางอรวรรณ พังสอาด

63053003136 นางสาวธัญญรัตน# อ�อนแปTน

63053003137 นางสาวโญธกา นาคใหม�

63053003138 นายวิเชียรชัย ทองชั่ง

63053003139 นางสาวผกามาศ ย่ิงยนต#

63053003140 นางสาวณิชชิศา ทองจีน

63053003141 นางสาวสริตา แก�วอุย

63053003142 นางสาวกุลธิดา เจตน#สดุ

63053003143 นางสาวทัศนีย# พันธุ

63053003144 นางสาวนวสิริ กําไลแก�ว

63053003145 นางสาวสุจิตรา แก�ววิชิต

63053003146 นางสาวจุตินันท# รัตนไพบูลย#วงศ#

63053003147 นางสาววรารัตน# ชมชื่น

63053003148 นายสถาพร อ�อนละออ

63053003149 นางสาวศิริวรรณ คงสุคนธ#

63053003150 นางสาวพจนีย# บัวโรย
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63053003151 นางสาวกฤษณา มีลักษณ#

63053003152 นางสาวชารวี ประดับไทย

63053003153 นางสาวธัญชนก ฐิติพิสุทธิพงศ#

63053003154 นางสาวนัฐกานต# จิตต#ปรุง

63053003155 นางสาวจิตติมา แสงประทีป

63053003156 นางสาวณัฐนิช สันติศักด์ิ

63053003157 นางสาวอารีรัตน# พูลเพ่ิม

63053003158 นางสาวศิวพร ตัสโต

63053003159 นายอภิวิชญ# ฤทธ์ิเดช

63053003160 นางสาวลักขณา มณีแสง

63053003161 นางสาววิไลพร เตียวสกุล

63053003162 นางสาวนิตตา บุญเชิด

63053003163 นายอมรเทพ คงสุวรรณ

63053003164 นางสาวสายฝน สุขศิริ

63053003165 นายอดิศร อุดมพวก

63053003166 นายสัญญา ศรีต�างวงค#

63053003167 นางโชติฌา ชุมผอม

63053003168 นายนรภัทร โสภาเคน

63053003169 นายจิระวิทย# สุขจิตต#

63053003170 นางสาววันรวี อาบโกเศส

63053003171 นายพันสูรย# สีทับทิม

63053003172 นางสาวอารี สีหาบุตร

63053003173 นางสาวปDยมน ชานนท#ตรี

63053003174 นางสาวอภิญญา จันทร

63053003175 นางสาวกิตติยา พริกบางเข็ม

63053003176 นายอําพล แก�วทอง

63053003177 นายอภิชาติ สิงห#วี

63053003178 นางสาวเนติภรณ# ทรงศักด์ิสุจริต

63053003179 นางสาวนวริน สุขประเสริฐ

63053003180 นางสาวกัลยรัตน# จันทร#สิงขร
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63053003181 นางสาวภัครดา สิริโชคญาดา

63053003182 นางสาวคณภรณ# บุญคน

63053003183 นางสาวศศิภา ช�อเหมือน

63053003184 นางสาวณัฐติกาญ ชวดคํา

63053003185 นายอาทิตย# เรืองเนตร

63053003186 นางสาวฐิติพร สุหญ�านาง

63053003187 นางสาวปนัสดา ศิริโชติ

63053003188 นางสาวอมรรัตน# ทับจันอัด

63053003189 นางสาวบุณญรัศม์ิ พระมอญ

63053003190 นางสาวศจีนันท# เรืองกฤษ

63053003191 นางสาวรังสิมา จันหอม

63053003192 นางสาวไอลดา จานแก�ว

63053003193 นางสาวภรทิพย# จันทร#คีรีรุ�ง

63053003194 นางสาวขวัญชีวา อยู�คง

63053003195 นางสาวเมทิณี พิมพ#สุวรรณ#

63053003196 นางสาวสายชล สุภาพ

63053003197 นายภาณุกาญจน# นิ่มนวล

63053003198 นางสาวกัญชพร นิวาสบุตร

63053003199 นางสาวปDยาภรณ# กลิ่นหอม

63053003200 นายศักย#ชาย งามเผือก

63053003201 นายวุฒิชาติ สุพิดา

63053003202 นางสาวกลุธิดา เหมาะชาติ

63053003203 นางสาวธนพร ว�องสดับ

63053003204 นางสาวเกวลิน มีบัว

63053003205 นางสาวนนทิญา ยองใย

63053003206 นางสาวกรรณอุบล บุญศรี

63053003207 นายธิติพันธ# ไพศาลนันท#

63053003208 นางสาวอรพรรณ จันทร#สว�าง

63053003209 นางสาวชนาภรณ# ศิวาลัย

63053003210 นางสาวชัญญานุช โสดา
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63053003211 นางสาวชนันพร วารี

63053003212 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ

63053003213 นางสาวอุบลรัตน# อินพาลํา

63053003214 นางสาวศศิวิภา สุขจําเริญ

63053003215 นางสาวเกตุแก�ว นุชตะมา

63053003216 นางสาวรัตนาภรณ# ภู�ระหงษ#

63053003217 นางสาวนุชอนงค# สืบด�วง

63053003218 นางสาวนารีย# รุ�งเรือง

63053003219 นางสาวกรองทิพย# เนตรสุวรรณ

63053003220 นางสาวชนาพร จันทร#ชูกลิ่น

63053003221 นางสาววัศยามล เนินพล

63053003222 นายภูมินทร# อู�ตะเภา

63053003223 นางสาวโสภิตสุดา ผันสืบ

63053003224 นางสาวพิมพ#วิภา มณีพิพัฒน#

63053003225 นายนันทวุ�ฒิ พิมพ#สะอาด

63053003226 นายปฏิภาณ โชคพระสมบัติ

63053003227 นางสาวจารุภา จันเกษม

63053003228 นางสาวทวีพร แจ�มดวง

63053003229 นางสาววิภาพร จันทะศรี

63053003230 นางสาววิชนี มนัสวีระพร

63053003231 นางสาวธมกร มรรคเจริญ

63053003232 นางสาวอรวรรณ สีเหลือง

63053003233 นางสาวบุศราคัม เทียนยัง

63053003234 นางสาวอรอนงค# หินชัยภูมิ

63053003235 นางสาวอ�อมดาว คํายอด

63053003236 นางสาวชัชฎา สมพงษ#เจริญ

63053003237 นางสาวพิมพ#ธิดา อ�อนจันทร#

63053003238 นายเมธาวี ฮวดค�วน

63053003239 นางสาวพัชรี ไชยพิเชษฐ

63053003240 นายจิรสิน ศิโรรัตนพาณิชย#
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63053003241 นางสาวขวัญจิรา ช�างเพชร

63053003242 นางสาวอทิตยา สุขเกษม

63053003243 นายชญานนท# พิหูสูตร

63053003244 นางสาวชิตราวรรณ โสรินทร#

63053003245 นางสาวธัญพร ธงภักด์ิ

63053003246 นางสาวสิริมา นาคะบุตร

63053003247 นางสาวทัศนภรณ# บริสุทธ์ิ

63053003248 นางสาวยุวดี จันทร#สว�าง

63053003249 นางสาวบุษบา โตสิน

63053003250 นายมนัสวี บ�งพรม

63053003251 นางชลธิชา วงศ#พัฒนากรไชย

63053003252 นางสาวธัญญา เม�งอําพัน

63053003253 นายธันยานิช มณีวงษ#

63053003254 นายดุสิต เฉดจะโปะ

63053003255 นายเกียรติศักด์ิ ทับทิมศรี

63053003256 นางสาวกมลชนก โพธ์ินาคร

63053003257 นางสาวนาฎชา ม�วงไหมทอง

63053003258 นางสาวสุดาทิพย# จันทร#ลอย

63053003259 นางสาวสุนารี ดวงจินดา

63053003260 นายนฤเบศร# ไพรวัลย#

63053003261 นางสาวปติภา สืบศักด์ิ

63053003262 นายณัฐพล ศรีสําราญ

63053003263 นางสาววีลาพร สัมมาขันธ#

63053003264 นางสาวบุญนํา ตําหนิงาม

63053003265 นางสาวณัฐกานต# ต้ังธรรมการย#

63053003266 นางสาวมัลลิกา ง�วนพันธ#

63053003267 นางสาวศศิธร หม่ันแสวง

63053003268 นางสาวรัชดาวัลย# รัศมีวิศิษฎ#ปLญญา

63053003269 นางสาวปรียาภรณ# แซงวงษ#

63053003270 นายณัฐวุฒิ ไชยยุทธ#
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63053003271 นางสาวกฤษณี วรศิริ

63053003272 นางสาวดาราธาร แดงสงวนสุข

63053003273 นางสาวอรัญญา ทองมา

63053003274 นางสาวอติพร กลิ่นฉุน

63053003275 นางสาวณาณวรรณ นินทะ

63053003276 นายธีระศักด์ิ ไพพงษ#

63053003277 นายนรินทร น�อยสุภา

63053003278 นางสาวเกศินี เรืองขํา

63053003279 นางสาวสุทธิชา วิริยินทรีย#

63053003280 นางสาวบรรณฑรวรรณ พ�นภัย

63053003281 นางสาวเพ็ญศรี อินทร#แก�ว

63053003282 นายไชยวัฒน# ลี้เกษร

63053003283 นายพัชรพล มะลิวัลย#

63053003284 นางสาวชมพูนุช ถึงโภค

63053003285 นางสาวศุภิสรา คีรีสุทธ์ิ

63053003286 นายวิวัฒน# เพ่ิมสุข

63053003287 นางสาวนัดดา โค�วถาวร

63053003288 นางสาวชาลิสา ครบแคล�ว

63053003289 นางสาวกุลนิษฐ# พันชนะ

63053003290 นางสาวมนสิชา หัสนาม

63053003291 นางสาวเกวลี กRงชิน

63053003292 นางสาวรัตนา เจนหัตถการกิจ

63053003293 นางสาวกาญจนาภรณ# ภูพันนา

63053003294 นางสาวผกามาศ เมืองสาคร

63053003295 นางสาวภาชินี เดชรัตนสุวรรณ#

63053003296 นางสาวอาทิตยา ศิริวงษ#

63053003297 นางสาววีร#สุดา สุวรรณรุ�ง

63053003298 นางสาวสุกัญญา ขุนประเสริฐ

63053003299 นางสาวอสมาภรณ# ศรีธรรมรงค#

63053003300 นางสาวมณชุดา พรหมสวัสด์ิ
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63053003301 นางสาวเพชรไพลิน พนาสุขสันต#

63053003302 นางสาววิชุดา ยศหนัก

63053003303 นางสาวโสรญา จับใจ

63053003304 นางสาววรรณพร สืบสิงห#

63053003305 นางสาวนิรชา ชงกุล

63053003306 นางสาวอาจารี พงษ#พยัคฆ#

63053003307 นางสาวรุ�งตะวัน คุ�มครอง

63053003308 นายนพณัฐ ส�อซ้ิว

63053003309 นายบุญฤทธ์ิ กุศลสวัสด์ิ

63053003310 ส.ต.ต.สุภาณุพงศ# คนซ่ือ

63053003311 นางสาวกมลชนก บางสวนหลวง

63053003312 นางสาวสิรภัทร ชัยสุริยะเดชา

63053003313 นางสาวกัญญาณัฐ หวังใจดี

63053003314 นางสาวชลิตา ปLนทะยม

63053003315 นางสาวภัทราพร กฤษณานนท#

63053003316 นางสาวชญานิศ ซ�ายหั่น

63053003317 นางสาวปาริฉัตร บรรณสิทธ์ิ

63053003318 นางสาวกนกวรรณ สินจ้ิน

63053003319 นางสาวศุภานัน วิไลมงคล

63053003320 นางสาวอารีรัตน# เกียรติภัทรชัย

63053003321 นางสาวรัตนา ทองไสว

63053003322 นางสาวธาราพร บุษบก

63053003323 นายศุภกร กฤตบุญพงศ#

63053003324 นางสาวจันจิรา ช�วยแก�ว

63053003325 นางสาววนิดา รัตนรัตน#

63053003326 นายนันธชัย บัวหลวง

63053003327 นายรุ�งตะวัน คีรีแลง

63053003328 นายภูริวัฒน# ภัทรยุคลธร

63053003329 นางสาววันวิสา นาคเส็ง

63053003330 นางสาวรสนันท# อัยลา
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63053003331 นางสาวอภิญญา คําวอน

63053003332 นางสาวศศิญา แสงจันทร#

63053003333 นางสาวณัฐวีร# แสงทอง

63053003334 นางสาววิไลวรรณ มอบกระโทก

63053003335 นางสาวทิพย#มาศ ทองดอนน�อย

63053003336 นางสาวอัญฑิกา หมีเทียน

63053003337 นางสาวเบญจวรรณ สมเหมาะ

63053003338 นางสาวโสรินี ว�องประเสริฐ

63053003339 นางสาวอัจฉราษณีย# ประดิษฐ#สุข

63053003340 นายภาณุภัทร ตันติสุขารมย#

63053003341 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ พูลพิพัฒน#

63053003342 นางสาวฐิติมา ไชยณรงค#

63053003343 นางสาวโชติรส สงวนพันธ#

63053003344 นางสาวนวิยา จันทรชิต

63053003345 นางสาวจินตนา ฉุนพ�วง

63053003346 นางสาวภัสสร ซิบเข

63053003347 นางสาวนิตยา ปะนามะทัง

63053003348 นางสาวสุนิษา สันทัด

63053003349 นางสาวเจนจิรา อ�อนละมัย

63053003350 นายอติวิชญ# รอดภัย

63053003351 นางสาวธนิตา แสงอาทิตย#

63053003352 นางสาวสุนิสา ทองอ�อน

63053003353 นายอรรถสิทธ์ิ ประมงค#

63053003354 นางสาวดาริน วงศาโรจน#

63053003355 นางสาวภัคจิรา จิตร#ใจ

63053003356 นางสาวมุนินทร# เปรมปรีด์ิ

63053003357 นางสาวแอน ดีหริ่ง

63053003358 นางสาวจิตสุภา อิ่มบุญสุ

63053003359 ว�าที่ ร.ต.พงษ#พิพัฒน# วรรณะ

63053003360 นางสาวปาริฉัตร ชมชื่น
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63053003361 นายวิทวัส วงศ#เณร

63053003362 นางสาวณัฐวราพร ช�างแก�ว

63053003363 นางสาวปวีณา สายบัว

63053003364 นางสาวจันทนี ทองภูเบศ

63053003365 นางสาวลดารัตน# ประเสริฐลาภ

63053003366 นางสาวอมิตา เข็มทอง

63053003367 นางสาวปาริชาติ นิลาโพธ์ิ

63053003368 นางสาวสิริญา ศรีอุทารวงศ#

63053003369 นางสาวชนาภา ไทยทวี

63053003370 นางสาวสุวรรณี พงษ#พันธ#

63053003371 นายเฉลิมชาติ โห�มาต

63053003372 นางสาวสาธิตา ศรีพงษ#

63053003373 นางสาวกัณตนา หอมเดิม

63053003374 นางชุติมา อภิลักษ#นุกูล

63053003375 นางสาวอลิสา เข่ือนสุวงค#

63053003376 นางสาวกรรณิกา สุขวงศ#

63053003377 นางสาวอรจิรา นามประดิษฐ#กุล

63053003378 นางสาวพัสรียา อ�วมคํา

63053003379 นางสาวสิรินันท# ดวงจินดา

63053003380 นางสาวแก�วตา ประยูรโต

63053003381 นางสาววีรปภา ดวงตา

63053003382 นายวรากร ใจเพียร

63053003383 นางสาวศศิธร ชูสุวรรณ

63053003384 นางสาววรรณฤดี ศรีเดช

63053003385 นายธนวรรธน# บ�อเกิด

63053003386 นางสาววรรทนา รอดรัศมี

63053003387 นายพิชิต จงมีธรรม

63053003388 นางสาวนิรชา ปานสวย

63053003389 นางสาวกชกร บัณฑิตชวลิต

63053003390 นางสาวสุชาวดี โกสีย#
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63053003391 นางสาวอมรรัตน# แสงเดือน

63053003392 นางสาวสุธาทิพย# จักร#เพชร#

63053003393 นายสิทธิโชค แก�วอินทร#

63053003394 นายชานนท# อุระเพ็ญ

63053003395 นางสาวกิตติญา ลักษณาทรัพย#

63053003396 นางสาวอดิวรรณ หอมกลิ่น

63053003397 นายวุฒิกร ไชยพันธ#

63053003398 นายนพดล กองสงวน

63053003399 นางสาวน้ําฝน สําเนียงเล็ก

63053003400 นายสมภพ พรมเอี่ยม

63053003401 นางสาวศศิวิมล ฉิมเพชร

63053003402 นายฐิติพงศ# ศรีพรม

63053003403 นางสาวสุพัฒตรา ดอกบัว

63053003404 นางสาวกมลรัตน# ศิริกุลรุ�งโรจน#

63053003405 นางสาวสุวรีย# ทรัพย#แสนล�าน

63053003406 นางสาวพิมณัฏฐา บุญเจริญ

63053003407 นางสาวธิติรัตน# จีนสมุทร#

63053003408 นางสาวโชติกา สถาพร

63053003409 นางสาวณิชารีย# ช�ออบเชย

63053003410 นางสาวพิลาวัลย# ปZHแก�ว

63053003411 นางสาวกาญจนา คะณา

63053003412 นายวรวุฒิ ศรีเพชร#

63053003413 นางสาวกิตติยา เหรียญประดับ

63053003414 นางสาวสุนิสา ขุนไกรวงษ#

63053003415 นายสุนันท# วิจิตขจี

63053003416 นางสาววิภาดา ษรจันทร#

63053003417 นางสาวพิกุล บุตรโคตร

63053003418 นายอาหามัด ดอฆอ

63053003419 นางสาวณัฐฌา ปLกกัง

63053003420 นางสาวเสาวลักษณ# แก�วยอด
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63053003421 นางสาวธนภรณ# ลิบลับ

63053003422 นางสาวสุรางค# สมดอก

63053003423 นางสาวณัฐธิดา อนรรฆเมธี

63053003424 นางสาววราภรณ# ไพศาลพฤกษ#กุล

63053003425 นางสาวดาริกา มีบุตรดี

63053003426 นางสาวสุมิตตา กาญจนสมภพ

63053003427 นางสาวศุทธิชา เศรษฐบุตร

63053003428 นางสาวธัญชนก นาคปานเอี่ยม

63053003429 นางสาวศิรินันท# เเสงจันทร#

63053003430 นางสาวอุษณีย# ถิระภาคเสถียร

63053003431 นางสาวกานต#ชนก จันทะภา

63053003432 นายเพ่ิมศักด์ิ กอพฤกษาชาติ

63053003433 นายกิตติศักด์ิ ยอดทอง

63053003434 นางสาวพรทิพย# เสริมศรี

63053003435 นายณัตพล โสภา

63053003436 นางสาวปวีพร เสน�ติบัง

63053003437 นางสาวพัสตราภรณ# อ�อนลมูล

63053003438 นางสาวทัสมา ตันธนวิชญะ

63053003439 นางสาวศศิธร สวัสดี

63053003440 นายกฤตนัย ขุนทอง

63053003441 นางสาวจิรนันท# ชื่นบาน

63053003442 นางสาวณัฐกานต# สุวรรณบูรณ#

63053003443 นายชลิต นิชเปZHยม

63053003444 นางนรินทร กัณทบุตร

63053003445 นางสาวเจนจิรา พิมพ#น�อย

63053003446 นางสาวอรพรรณ แปTนกลัด

63053003447 นางสาวสุริยุ สุขพินิจ

63053003448 นายอภิญญา กองปGาน

63053003449 นางสาวศิริวรรณ แปTนแก�ว

63053003450 นางสาวปDยะนุช นิ่มนวล
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63053003451 นางสาวชนกานต# เติมเกาะ

63053003452 นางสาววิภาวี กุลก้ัง

63053003453 นายวรุตม# สร�างนอก

63053003454 นางสาวทิพวรรณ ภูโต

63053003455 นายยุทธนา ถนอมศักด์ิ

63053003456 นางสาวหิรัญญา เชียงคา

63053003457 นางสาวจิรัชญา นงประโคน

63053003458 นางสาวอมรรัตน# คําแปง

63053003459 นางสาวจันทรา เปZHยมสุข

63053003460 นางสาวจินดาหรา มูลเมือง

63053003461 นางสาวอมลรุจี ชัยประเสริฐ

63053003462 นางสาวธัญญา สุกิตไพบูลย#

63053003463 นางสาวธมลวรรณ เข็มนาค

63053003464 นายณัฐพล คล�ายคลึง

63053003465 นางสาวนันทิยา ภูตะลา

63053003466 นายตะวัน เชาวริด

63053003467 นางสาวเมธาวี โพธ์ิเหม

63053003468 นางสาวศิรประภา ตันสิงห#

63053003469 นางสาววาสนา วงษ#แตงอ�อน

63053003470 นางสาวลลิดา กลิ่นเนียม

63053003471 นางสาวอังศุมาริน คงครุฑ

63053003472 นางสาวสุทธิพร มีสกุล

63053003473 นายธนวัฒน# จันทร#เพชร

63053003474 นางสาววิศัลยา ชนะฐนสวัสด์ิ

63053003475 นางสาวปทุมวรรณ โปธาคํา

63053003476 นายเรวัต พ่ึงพินิจ

63053003477 นางสาวรัชนี เรียบผา

63053003478 นางสาวชญาณ#นันท# เกตุแก�ว

63053003479 นางสาวภัทราภรณ# ศรีวิเศษ

63053003480 นางสาวฐิติมา ลัทธิจิตต#
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63053003481 นางสาวศศิธร ศรีสวัสด์ิ

63053003482 นางสาวอริสา กระจ�างแจ�ม

63053003483 นางสาวศิริรัตน# มงคลเสถียร

63053003484 นางสาวธนัญชกร ศรีประภา

63053003485 นางสาวขนิษฐา วณีรัตน#

63053003486 นางสาวปาริชาต สมยาประเสริฐ

63053003487 นางสาวอชิรญา เทียมอุทัย

63053003488 นางสาวพิไลวรรณ เสนเดช

63053003489 นางสาวกันตนา รอดคํา

63053003490 นายบัณฑิต ศิริวงศ#

63053003491 นางสาวกัลย#สุดา ขุนสูงเนิน

63053003492 นางสาวนูรอัยเดีย อิราณี

63053003493 นายณัฐนนท# มณีวรรณ

63053003494 นางสาวปDยะมาศ ฟLกโต

63053003495 นางสาวรัตนาภรณ# จับจัด

63053003496 นางสาวภัทรวดี กล่ําทอง

63053003497 นางสาวภัสรา ทองขาว

63053003498 นายณัฐกิตต์ิ พรรัตนวานิช

63053003499 นางสาวสาวิตรี ตนประเสริฐ

63053003500 นางสาวชนกชนม# ใจม่ันคง

63053003501 นางสาวสุรางค#รัตน# มาลี

63053003502 นางสาวอธิตยา ก่ิงก�าน

63053003503 นายเจษฎา เอมสะอาด

63053003504 นางสาวจิรารัตน# ลิมปNสุคนธ#

63053003505 นายคณสรณ# คงศีล

63053003506 นางสาววันเพ็ญ ไพรอด

63053003507 นายศิรวิทย# กันหมุด

63053003508 นางสาวรังสิมา อุดมเศรษฐ

63053003509 นายโสภณัฐ อ�อนแช�ม

63053003510 นางสาวกัญญารัตน# อุ�นรั้ว
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63053003511 นายชัยยุทธ หนูนิล

63053003512 นางสาวจิราภา บุญน�อย

63053003513 นางสาวรุจิรา แก�นรักษ#

63053003514 นางสาววิลัยวรรณ เย็นเปDง

63053003515 นายธีรวัฒน# มะโนวัฒนา

63053003516 นางสาวยุตพันธ# พรมทอง

63053003517 นางสาววัชรียา หนูศาสตร#

63053003518 นางสาวสันต#หทัย นรงแสง

63053003519 นางสาวกาญจนภิษก# ทะทอง

63053003520 นางสาวพาขวัญ สุวรรณพานิช

63053003521 นายณัชญ# ปานรักษ#

63053003522 นางสาวเกศสุดา พ�วงรอด

63053003523 นางสาวสุลิสา เภาพูล

63053003524 นายกิตติพงษ# อังอํานวยโชค

63053003525 นางสาวกนกวรรณ อยู�บ�านแพ�ว

63053003526 นายศุภกิจ สีเมฆ

63053003527 นางสาวนิสา เลิศธนู

63053003528 นายวรพงศ# ไข�สิงห#ทอง

63053003529 นางสาวสุนารี ศรีสัน

63053003530 นางสาวเบญญาภา ม�วงเงิน

63053003531 นางสาวเบญจวรรณ สัมฤทธ์ิ

63053003532 นางสาวศศิธร บังวัด

63053003533 นายอธิวัฒน# คชพรม

63053003534 นางสาวสุดารัตน# พัฒน#ทอง

63053003535 นางสาวฤทัยรัตน# วงศ#ชะอุ�ม

63053003536 นางสาวบัณฑิตา จันทร#กลั่น

63053003537 นายไวทยา สุขสมัย

63053003538 นายวัฒนา คงวัฒนา

63053003539 นางเอื้อมพร รอดชูแสง

63053003540 นางสาวภัทรนันท# กิมกง
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63053003541 นายนนท# เสนีย#พิชิตชัย

63053003542 นายพิพัฒน# ประพัสสร

63053003543 นางสาวศิลาภรณ# เมินขุนทด

63053003544 นางสาวตวิษา คําหยุ�น

63053003545 นายชูศักด์ิ มาตรวิจิตร

63053003546 นายกฤตพันธุ# หิญชีระนันทน#

63053003547 นายกิตติพันธ# หนูบ�านเกาะ

63053003548 นางสาวศิริลักษณ# สายสกล

63053003549 นางสาวพัชราภรณ# พลรัตน#

63053003550 นายจักรพันธ# คงศิริ

63053003551 นางสาวรสธร อุ�นใจ

63053003552 นางสาวสุภารัตน# เสนาะเมือง

63053003553 นางสาวหนึ่งฤทัย ค้ิวสุนทรเนตร

63053003554 นางสาวมธุรส ดีสมุทร

63053003555 นายเสกสรร จันทรเสนา

63053003556 นางสาวลลิตา ฐิตะสาร

63053003557 นางสาววราภรณ# กระจ�างดวง

63053003558 นายสุรสีห# พลอยงาม

63053003559 นางสาวอรนภา สงวนศักด์ิ

63053003560 นางสาวอัจรีย# บุตรน�อย

63053003561 นางสาวชญาณี เนรานนท#

63053003562 นางสาวรุ�งนภาพร สิทธิรุ�ง

63053003563 นายธันวา อัดโดดดอน

63053003564 นางสาวนฤมล ศิริภักด์ิ

63053003565 นางสาวขวัญนภา ทัพชัย

63053003566 นายพัฒนพงษ# เกิดอารีย#

63053003567 นางสาวสุชาวดี เข็มทอง

63053003568 นางสาวมินตรา วงศ#ณะลา

63053003569 นางสาวธิดารัตน# ศรีพรหมมา

63053003570 นางสาวก่ิงดาว ปานสุวรรณ
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63053003571 นางสาวปวีณา เรี่ยจ่ี

63053003572 นางสาวปฐมาภรณ# คุสินธุ#

63053003573 นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาพรรรวดี

63053003574 นางสาวธนารักษ# มูลทา

63053003575 นางสาวปาริฉัตร แซ�ฉาย

63053003576 นางสาวสุภาพร แจ�มสุวรรณ#

63053003577 นางสาวกมลชนก ศรีสนิท

63053003578 นายธนาคม พละเดช

63053003579 นางสาวนิชาภัทร เพชรจง

63053003580 นางสาวกุสุมา สุขาบูรณ#

63053003581 นางสาวปาลิตา อรุณโชติ

63053003582 นายภัทร#นฤณ ทําทอง

63053003583 นางสาวศศิธร ศรีมา

63053003584 นางสาวนันทวัน แสงเดือน

63053003585 นางสาวสมฤดี เผือกผ�อง

63053003586 นางสาวกาญจนา ทองใบ

63053003587 นายกฤติน ลีลาอร�ามกุล

63053003588 นางเสาวนีย# มาลัยตรอง

63053003589 นางสาวอิทธิญา สุขศรี

63053003590 นางสาวธัญญวัน พูลนาค

63053003591 นางสาวเบญจมาภรณ# นาคราชนิยม

63053003592 นางสาวปาริรัตน# กาญจนสัมภวกุล

63053003593 นางสาวกมลชนก นุชเนตร

63053003594 นายยศศักด์ิ น�อยประสิทธ์ิ

63053003595 นางสาวณัฐณิชา เงากระจ�าง

63053003596 นางสาวจันทร#ธิมา ชมครุฑ

63053003597 นางสาวธันย#ชนก. แก�นแก�ว

63053003598 นายกิฎาพันธ# สาคร

63053003599 นางสาวฐานิตาภรณ# พรมสุ�ม

63053003600 นางสาวดวงทิพย# แสงพงษ#
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63053003601 นางสาวจิตรลดาพร ปรางงาม

63053003602 นายสุเมธ จิตต#สมุทร

63053003603 นางสาวศรัณยธร ลิ้มเทียมรัตน#

63053003604 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิราวรรณ เกิดผล

63053003605 นางสาวกาญจนา บุญครัน

63053003606 นายภูวนัย ชุมพล

63053003607 นางสาวกาญจนา วณีรัตน#

63053003608 นางสาวเจษฎาภรณ# แก�วมณี

63053003609 นางสาวเยาวลักษณ# ธิติกรสกุล

63053003610 นายณฐนันทน# ตันติกําธน

63053003611 นางสาวดวงมณี ประมงค#

63053003612 นายฉัตรชัย สมิงทับ

63053003613 นายวันชัย แก�วชารี

63053003614 นางสาวชลธิชา สิทธิสร

63053003615 นายภัชศุ นรการกุมพล

63053003616 นายธีระพงศ# ภู�สุวรรณ

63053003617 นางสาวศศิไศล ลาภใหญ�

63053003618 นางสาวกรรณิการ# พรหม#ขาว

63053003619 นายศุภชัย อังกาบ

63053003620 นายพรเทพ อินทวังโส

63053003621 นายอัครพงศ# นรพัลลภ

63053003622 นายสุเมธ ตุมรสุนทร

63053003623 นายณฤทธ์ิ มีจันทร#

63053003624 นางสาวทิพรัตน# สาวสวรรค#

63053003625 นางสาววันชนก ยอดธรรม

63053003626 นางสาวทศพร สินสร

63053003627 นางสาวรัตติยา วงศ#ม่ิง

63053003628 นางสาวธิดาพัฒน# ดอกจันทร#

63053003629 นายคมสันต# มีลิ

63053003630 นางสาวอังคณา จันทร#คล�าย
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63053003631 นางสาวจนิจตา คงแปTน

63053003632 นางสาวเยาวลักษณ# ผานาค

63053003633 นางสาวเพชรรัตน# นิยม

63053003634 นางสาวอรวรรณ บุญมี

63053003635 นางสาวภัทราภรณ# บัวทอง

63053003636 นางสาวสุรีรัตน# ราญไพร

63053003637 นางสาววราภรณ# ทองสุข

63053003638 นางสาวจุฬาลักษณ# ให�นุช

63053003639 นางสาวตวงพร เพชรปานกัน

63053003640 นายธีรภัทร มีวรรณสุขกุล

63053003641 นางสาวนันทวัน ปDยนุสรณ#

63053003642 นางสาวลลิตา ศรีประสิทธ์ิ

63053003643 นางสาวณัฐณิชา เปรมเดชา

63053003644 นางสาวณัฐพร พรหมคง

63053003645 นางสาวศรัญญา นัดวิไล

63053003646 นางสาววิลาสิณีย# จงจินากูล

63053003647 นางสาวอุมา ลาภทวีสมบูรณ#

63053003648 นายสศฤษ บุญชู

63053003649 นางสาวนภัสมณี สถิตายุธ

63053003650 นางสาวอรวรรณ หม่ันจิตร

63053003651 นางสาวอัญชลี เปลวเฟWHอง

63053003652 นายจักรี ท�าวศรี

63053003653 นางสาวญาชิตา ยอดราช

63053003654 นางสาวพรรณารายณ# บ�านโกR

63053003655 นางสาวกชกร หู�ค้ี

63053003656 นางสาววัชรวีร# ชูวงษ#ธนเกียรติ

63053003657 นางสาวสุภาพร จิตรจวง

63053003658 นางสาวศศิลักษณ# อิ่มเอม

63053003659 นางสาวนันทิชา จันทรตัง

63053003660 นายธวัชชัย อาจคงหาญ
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63053003661 นางสาวกชนิภา เกษมราษฎร#

63053003662 นางพัฒนา จับสายทอง

63053003663 นายภาสิต งามจิตต#เอื้อ

63053003664 นางสาวดารณี ปานแย�ม

63053003665  �ว�าที่ร�อยตรีหญิงมาริษา บุญลึก

63053003666 นางสาวรัชนี สุภาพันธุ#

63053003667 นายชนินทร# อุทยาน

63053003668 นางสาวณัฐวลัญช# อนันโท

63053003669 นางสาวภัทรพรรณ หวานเสร็จ

63053003670 นายวิศรุต ฮามะ

63053003671 นางสาวดวงพร โกยแก�ว

63053003672 นางสาวภัสราภรณ# สังข#ฤทธ์ิ

63053003673 นางสาวเอื้อมพร มาตรสิงห#

63053003674 นางสาวอชิรญาณ# สวามิภักด์ิ

63053003675 นายรชา คงหิรัญ

63053003676 นางสาวธมลวรรณ แท�นทอง

63053003677 นางสาวชัชชนก ผมขาว

63053003678 นายจักริน ภู�โคกหวาย

63053003679 นายบูรณะพงษ# บุญประเสริฐ

63053003680 นางสาวชื่นกมล ทรงเรณู

63053003681 นางสาวบุญยานุช สนิทนาน

63053003682 นายศุภกิจ จุลละโพธ์ิ

63053003683 นายฐิติศักด์ิ สุขเกษม

63053003684 นางสาวศิรินันท# คงแก�ว

63053003685 นางสาวสมรัก จันทรณใหญ�

63053003686 นายอลงกรณ# สง�าลี

63053003687 นางสาวยลดา แซ�แจว

63053003688 นางสาวรัตนาภรณ# ระดมสุข

63053003689 นางสาวเซินเซิน แซ�เตRง

63053003690 นางสาวชิสา เรืองแสงอร�าม
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63053003691 นางสาวศิณีรัตน# โภชากรณ#

63053003692 นางสาวพรนภา ชิวปรีชา

63053003693 นายณัฐพงศ# มณีฉาย

63053003694 นางสาววรรลภา บุญรอบทิศ

63053003695 นายวีระยุทธ คุณเครือ

63053003696 นางสาววราภรณ# อบแย�ม

63053003697 นางสาวสกาวรัตน# หนูเลี่ยง

63053003698 นายพีรวัฒน# กออุดมโชค

63053003699 นางสาวรุ�งทิวา รอดแก�ว

63053003700 นางสาววิชญาดา ทองมา

63053003701 นางสาวนิรินธน# วัติรางกูล

63053003702 นางสาวมีนา หยุ�นเจริญ

63053003703 นางสาวสาวิตรี มีสาวงค#

63053003704 นางสาวชลิตา ชัยเศรษฐสัมพันธ#

63053003705 นายธัญวิชชา หงษ#ทอง

63053003706 นางสาวกาญจนา หนูใจหาญ

63053003707 นายชลิตเอก อ�อนอ�น

63053003708 นางสาวกวาง ถิระศิลปN

63053003709 นางสาวมินตรา ง�วนพันธ#

63053003710 นางสาวสุมนฑา อุระชื่น

63053003711 นายอภิชาติ แสนสุข

63053003712 นางสาวอรณิชชา จันทราภาส

63053003713 นางสาวปารณีย# ครุฑน�อย

63053003714 นายอนุวัฒน# สง�าโฉม

63053003715 นางสาวพัสวี วัชรจิตตานนท#

63053003716 นางสาวธนารีย# เกิดโภคา

63053003717 นางสาวกชพร สีนวล

63053003718 นางสาวชนาภัทร สุดสวาท

63053003719 นายอานุพล ชาญณรงค#

63053003720 นางสาวปณิตา ขวัญใจ
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63053003721 นางจินตนา เล็กเจริญ

63053003722 นางสาวชณิดาภา บุญศิริ

63053003723 นางสาวมณฑกาญจน# ปรีชา

63053003724 นางสาวธมลลักษณ# สบายย่ิงดลเดช

63053003725 นางสาวธนพร สิงหพันธุ#

63053003726 นางสาววรัญญา รวบรัด

63053003727 นายสรายุทธ์ิ สวนรักษา

63053003728 นางสาวกมลชนก ปานม�วง

63053003729 นายจิรัฐติ กาญจนภิญโญ

63053003730 นางสาวอภิสรา คําทุย

63053003731 นางสาวคนึงนิตย# วิเศษสิงห#

63053003732 นางสาวชาลิสา ชิวพร

63053003733 นายกัณฑ#พัฒน# ถ่ินผาสุวรรณ

63053003734 นางสาวผกาวรรณ จันทร#ช�วง

63053003735 นางขนิษฐา พรหมมา

63053003736 นางสาวสุภาวดี สอาดนัก

63053003737 นางสาวฐิติพร ทองแท�

63053003738 นายเจนณรงค# บุญโก

63053003739 นางสาวนัตถ#นภัสศ# สุทธิรักษ#

63053003740 นายชินภัทร# เพ็งบุตร

63053003741 นายอาทร เพชรเทศ

63053003742 นางสาวเพ็ญนิภา บ�อน�อย

63053003743 นางสาวรัตติยากร พุทธา

63053003744 นายวัฒนา แตงอ�อน

63053003745 นางสาวสุภาวดี ปลอดโปร�ง

63053003746 นางสาวสุดารัตน# เกษโสภา

63053003747 นายสิทธิชัย มีอุบล

63053003748 นางสาวณัฐริณี กิตติเมธีกุล

63053003749 นางสาววรัทยา ใจห�าว

63053003750 นางสาวจารุวรรณ สกุลขํา
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63053003751 นายณัฐชัย แก�วโกสุม

63053003752 นายพัฒนมน พรหมสมบัติ

63053003753 นางสาวเขมรินทร# เอี่ยมสะอาด

63053003754 นางสาวศิรินภา สุกสว�าง

63053003755 นางสาวกรองกาญจน# โตใหญ�

63053003756 นางสาวสุทธิดา ซุ�นใช�

63053003757 นายคมสัน บัวโพธ์ิ

63053003758 นางสาวอาภรณ# ทองพาศน#

63053003759 นางสาวสุวรรณา แซ�อึ้ง

63053003760 นางสาวธิติกา นรสิงห#สาทร

63053003761 นายวิษณุ จันทร#เสน

63053003762 นางสาวดรุณี อุ�นภักด์ิ

63053003763 นางสาวพรยมล พรมเมศย#

63053003764 นายศิริชัย จับใจ

63053003765 นายอภิเดช รุ�งเรือง

63053003766 นางสาวกัลยาณี อยู�แก�ว

63053003767 นายวสันต# ตรุโนภาส

63053003768 นางสาวนุชเรจ ชิตประสงค#

63053003769 นางสาวสุพิชญา อยู�ฉิม

63053003770 นายสมรส สานุ

63053003771 นายภัทรกร สุขสกุล

63053003772 นางสาวณัฐณิชา ชมอิ่ม

63053003773 นายพงศธร น�อยภาษี

63053003774 นายสดุดี ศรีศรยุทธ#

63053003775 นางสาวพรทิพา พุ�มพวง

63053003776 นายจักรวุธ พุทธขิณ

63053003777 นายสิทธิศักด์ิ สุขวิเศษ

63053003778 นางสาวจุฑารัตน# คลับคล�าย

63053003779 นางสาวพิชชากร จันทรางกูร

63053003780 นายสุรัตน# พนาวงศ#
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63053003781 นางสาวจิราวดี ละม�อม

63053003782 นางสาวสาริน บางแสงอ�อน

63053003783 นางสาวสุริโย ศรวัฒนา

63053003784 นางสาวนันทิยา แซ�ลี้

63053003785 นางสาวสมฤดี ผลช�วย

63053003786 นางสาวมนัญญา วอนเทียน

63053003787 นางสาวนนทิยา ธนิยาฐากูล

63053003788 นางสาวเพชรปวีณ# อินริน

63053003789 นางสาวอโนทัย ศรีบุญรอด

63053003790 นางสาวปาริชาต ท�วมโชติ

63053003791 นางสาวอุมาภรณ# รัชนาภรณ#

63053003792 นางสาวณัฐกฤตา แสงภู�

63053003793 นางสาวเบญจพร สาลีกุล

63053003794 นายรัฐกาญจน ปานณรงค#

63053003795 นางสาวนิภาพร เพชรอาวุธ

63053003796 นางสาวเบญจวรรณ แก�วจันทร#

63053003797 นางสาวกนกพร ชั่งทอง

63053003798 นางสาวทัศนีย# เจSะมะ

63053003799 นายกิตติพงศ# หะวิเกตุ

63053003800 นางสาวจันทรา เชื้อคําฮด

63053003801 นางสาวนพมาศ ดําดง

63053003802 นางสาวสุดาวัลย# ศรีธาตุ

63053003803 นางสาวพรมณี ม่ันการ

63053003804 นางสาวปภัสสรา ก�านทอง

63053003805 นายอัครสิทธ์ิ เขียวเจริญ

63053003806 นางสาวอรชร พุ�มเกษม

63053003807 นางสาวรุ�งฤดี สมนึก

63053003808 นางสาวกิจจา ปานดวง

63053003809 นายสุปLญญา เรืองฤทธ์ิ

63053003810 นายอัจฉริยะ มาแก�ว
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63053003811 นางสาวอริยาภรณ# วุฒิศรีศิริพร

63053003812 นางสาวเจริญศรี กองประดิษฐ

63053003813 นางสาวธัญลักษณ# สุดใจ

63053003814 นางสาวจิราวรรณ ศรีแก�ว

63053003815 นางสาวกมลวรรณ ซุ�นเจSา

63053003816 นายสถาพร ดอนเจดีย#

63053003817 นางสาวอัจฉรา ชุมนุม

63053003818 นางสาวดาราวรรณ เต็มยัง

63053003819 นางสาวไวโอลิน รัตนเลขา

63053003820 นางสาวธิดารัตน# อินทนาศักด์ิ

63053003821 นายชรินทร# แก�วคําแจ�ง

63053003822 นางสาววาสนา เพชรพุ�ม

63053003823 นางสาวศรัณยา ภู�จีบ

63053003824 นายณัฐวุฒิ ศุภกรวรากุล

63053003825 นางสาวจิตรา ดวงแก�ว

63053003826 นายวรพล โพธ์ิศรีทอง

63053003827 นางสาวมะลิวรรณ ขยัน

63053003828 นางสาวพัชรีย# นพวิจิตร#

63053003829 นายเอกกมล บุญเจริญ

63053003830 นายอรรคเดช บัวบาล

63053003831 นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย

63053003832 นางสาวฐิติมา ศรีกะพา

63053003833 นางสาวกนกวรรณ ตาลเสี้ยน

63053003834 นางสาวกรวิภา กูดเพตรา

63053003835 นางสาวสุกัญญา จินตะสะวิน

63053003836 นางสาวศิริธร ทับลังก#

63053003837 นายกิตติกวิน ชมศรีเมฆ

63053003838 นางสาวศิริรัตน# คําห�อ

63053003839 นางสาวอรทัย รัตนมณี

63053003840 นายพเยาว# กุลาฝน
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63053003841 นางฐานุมาศ สินสมบุญ

63053003842 นางสาวหัสญา หาญกล�า

63053003843 นางสาววิภาวดี ใจเด็ด

63053003844 นางสาวมนทิวา ใจภักดี

63053003845 นางสาวอุษณา พุ�มกร

63053003846 นายปริญ พรายสี

63053003847 นางสาวจิตพิศุทธ์ิ เซ่ียงหวอง

63053003848 นางสาวพัชรา ม่ันคง

63053003849 นางสาวธราพัชร# กล�าหาญ

63053003850 นางสาวพิชชากร พุฒิกรวงศ#ศรี

63053003851 นางสาวนิภาพร แซ�ต้ัง

63053003852 นายสรรเพชร ลูกรักษ# 

63053003853 นางสาวกัญญาณัฐ หน�อทองคํา

63053003854 นางสาวณฤดี ศรีชาติ

63053003855 นายกิตติพงษ# อินทราพงษ#

63053003856 นางสาวจารุกาญจน# ปานอุรัง

63053003857 นางสาวชนิดาภา ทิพย#ทอง

63053003858 นางสาวสุลักขณา สุขอุ�ม

63053003859 นายเอกฤกษ# วินยาคูณ

63053003860 นางสาวชนาพร ชาติพุก

63053003861 นางสาวกรรณิการ# สมมารถ

63053003862 นายพฤฒ ทองกันยา

63053003863 นายธนสาร อัฐนาค

63053003864 นายปDยะพงษ# แย�มวงษ#

63053003865 นายสัณห#จุฑา วนะวนานนท#

63053003866 นางสาวศลิษา ใกล�ชิด

63053003867 นางสาวพรภัทรา สุ�มประดิษฐ#

63053003868 นายวัฒนา ศิริสาขา

63053003869 นางสาวยุพาพร แก�วเนตร

63053003870 นายชายันต# ชาวบ�านโพธ์ิ
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63053003871 นางสาวสุพรรษา เริ่มสุข

63053003872 นางสาวณัฐณิชา สุเทวี

63053003873 นางสาวสุธิมา ไชยโย

63053003874 นางสาวพจณี อาศรัยจ�าว

63053003875 นางสาวประภาศิริ เนืองนอง

63053003876 นายอิสราพงษ# คงสว�าง

63053003877 นางสาวจิดาภา มาคํา

63053003878 นางสาวชนกานต# นวลนิ่ม

63053003879 นางสาวญาดา บัวหลวง

63053003880 นางสาวปรียาภรณ# เอี่ยมสะอาด

63053003881 นางพัณณ#ชิตา เดชกิต

63053003882 นางสาวอนุศรา ช�างกลั่น

63053003883 นางสาวบุษยารัตน# พรมวงษ#

63053003884 นางสาวมะลิ เขียวชอุ�ม

63053003885 นางสาวธารีรัตน# พิมละมาศ

63053003886 นางสาวรุ�งกาญจน# ขจรไพศาล

63053003887 นางสาวสุดารัตน# วงค#วันดี

63053003888 นางสาวสุดา ฉิมฉลอง

63053003889 นางสาวนุชจรีย# สวนสามแก�ว

63053003890 นายวรวัฒน# เค็มบิง

63053003891 นางสาวฝนทอง เทียมทัด

63053003892 นางสาวนิชา นฤนรกุลโสภิต

63053003893 นางสาวรุ�งอรุณ สุวรรณโรจน#

63053003894 นางนุชนาถ จานทอง

63053003895 นายชนาธิวัฒน# เฉลยฤกษ#

63053003896 นางสาวณัฐวิภา เมฆกมล

63053003897 นางสาวทักษพร ขําทอง

63053003898 นายณัฐ พันธุ#ภักดี

63053003899 นางสาวเพชรรัตน# จันทร#เหมือน

63053003900 นางสาวบุษบากร โภคินโอภาสกุล
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63053003901 นางสาวอินทุอร ลูกอินทร#

63053003902 นางสาวสกาวรัตน# พิมพ#สวัสด์ิ

63053003903 นายอภิชัย แย�มชะยา

63053003904 นางสาวกันติชา สุขกวี

63053003905 นางสาวกรรณิการ# เพ�งผล

63053003906 นางสาววรชา เวชารัตนา

63053003907 นางสาวจิราภา เจริญผล

63053003908 นายณัฐพัชร# นาคา

63053003909 นายธนกร ธนาสารพูนผล

63053003910 นายวลัญช#ชัย วรัชวรวัลย#

63053003911 นายอภิวัฒน# ปDHนเกตุ

63053003912 นางสาวอินทิพร สุขใส

63053003913 นายณัฐดนัย พิสิษฐ#คุณานนท#

63053003914 นางสาวสุกัญญา เจริญทวีวิจิตร

63053003915 นางสาวพันรวี พิมสาร

63053003916 นางสาวรัชดากรณ# มงคลทิพย#

63053003917 นายสุรัตน# วงษ#พานิช

63053003918 นางสาวสุภาพร จันทร#คํา

63053003919 นายวรวุฒิ ช�วยประดิษฐ#

63053003920 นางสาวโชติรส คะรัมย#

63053003921 นางเสาวลักษณ# พูลสวัสด์ิ

63053003922 นางสาวรยา หลวงพิทักษ#

63053003923 นางสาววรรณธิดาพร รัตน#วิจิตต#เวช

63053003924 นางสาวรุ�งฟTา ทองดอนเหมือน

63053003925 นางสาวสุภัตรา แก�วน�อย

63053003926 นายตุลานนท# กันธิพร�าว

63053003927 นางสาวสุธิดา ธรรมเสฐียร

63053003928 นางสาวชลธิชา สีฟTา

63053003929 นางสาวติณณา โพธิสัตยา

63053003930 นายทวีรีชต# ทัดไทย
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63053003931 นางสาววิมลสิริ พัฒนวิเชียร

63053003932 นางสาวจิราภรณ# บุญธรรม

63053003933 นางสาวจริยา กลิ่นอุบล

63053003934 นางสาวมัณฑนา เรืองเวช

63053003935 นางสาวอภิญญา สามารถ

63053003936 นายจุติ จิระวัฒนผลิน

63053003937 นางสาวสุรีย#พร เกิดผล

63053003938 นางสาวสุพิชฌาย# โพธ์ิชัย

63053003939 นางสาวนริศรา ดาวเรือง

63053003940 นางปDยวรรณ ภักดี

63053003941 นางสาวพิมชนก นาคสงค#

63053003942 นางสาวณัฐกานต# แช�มช�อย

63053003943 นางสาวเกวลี หนุนภักดี

63053003944 นายอํานาจ บรรจงดวง

63053003945 นายอนันต# หมีนหวัง

63053003946 นางสาวอธิษฐาน เกิดแย�ม

63053003947 นางสาววริศรา คีรีวัฒน#

63053003948 นางสาวหฤทัย ศรีพุมมา

63053003949 นางสาวศตนันท# ศรีทอง

63053003950 นางสาวกัญณฺชา เทียนวงศ

63053003951 นายเอกพงษ# สิงห#ชู

63053003952 นายณัฐพล แก�วไทรหวาด

63053003953 นางสาวฐายินี ปDHนคล�าย

63053003954 นางสาวศิริวิมล ทองมาก

63053003955 นางสาวนิรมล สรรเสริญ

63053003956 นางสาวเกศรา คุ�มเมือง

63053003957 นายสุรดิษ ต้ังเจียวลี้

63053003958 นางสาวโสรยา ทับแพ

63053003959 นางสาวกรรณิกา ศรีเทพ

63053003960 นางสาวปาริชาติ เจริญฤทธ์ิ
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63053003961 นางสาวสิริอร เอี่ยมศรี

63053003962 นางสาวสริตา อัมระนันท#

63053003963 นายธนพล เฟWHองดี

63053003964 นายกฤติกร สหัสคุณ

63053003965 นางสาวทัศญาพร แจ�งท�วม

63053003966 นางสาวปDHนกนก บุญศิริ

63053003967 นายธี�ฤทธ์ิ หอมแม�น

63053003968 นางสาววรรณิภา ชิตชิกูล

63053003969 นางสาวดวงดาว สังขวร

63053003970 นางสาวอินทิราพร จันทร#เกษม

63053003971 นางสาวประภาศิริ สวนพานิช

63053003972 นางสาวกาญชฎา แพงโสม

63053003973 นางสาวอารีญา โพธ์ิศรี

63053003974 นางสาวแพรวเพชร ตราชูวณิช

63053003975 นางสาวกรรณิการ# สงทิพย#

63053003976 นางสาววรรณภา พ�วงพร�อม

63053003977 นางสาวสมรัตน# ห�วยหงษ#ทอง

63053003978 นางสาวเสาวลักษณ# จันทร#ตาแก�ว

63053003979 นางสาวปรีญาพร โลจรัส

63053003980 นางศริยา ทิมเขียว

63053003981 นางสาวสุกัญญา ก่ิงจันทร#

63053003982 นางสาววรัญญา มีงกรแก�ว

63053003983 นายศุภฤกษ# ชมมะลิ

63053003984 นายอภิสิทธ์ิ ชัยศิริกุลวงศ#

63053003985 นางสาวณัฐนรี ทองใบ

63053003986 นางสาวสุภาพร บัวมาตร#

63053003987 นางสาววริษา โชติแสงศรี

63053003988 นายอุดมวงษ# บัวทอง

63053003989 นางสาวรังสินี ยอดขันธ#

63053003990 นางสาวปุณปวีร# พูนดี
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63053003991 นายชัยณรงค# ใจม่ัน

63053003992 นายนวพล เรืองศรี

63053003993 นางสาวหทัยชนก ทรัพย#สิน

63053003994 นางสาวฉัตรฑริกา พุ�มเจริญ

63053003995 นางสาวสุภาพร ดอนพรหมมะ

63053003996 นางสาวพัชร#นันท# เอี่ยมสอาด

63053003997 นางสาววรรณวิษา ไชยโอสถ

63053003998 นายปฐมพร บัวลาด

63053003999 นางสาวปุณยาพร ศรีเพ็ชร

63053004000 นางสาวฉัตรนภา จันทรแพ

63053004001 นางสาวฐิติพร คล�ายคลัง

63053004002 นางสาวสุนิษา ทองสุข

63053004003 นางสาวมัทวัน จันทร#ชื่น

63053004004 นางสาวรัชนีพร นิ่มเรือง

63053004005 นางสาวกาญจนา ทองแท�ง

63053004006 นางสาวศิรินภา พวงแก�ว

63053004007 นางสาวสุกัญญา เนียมศรี

63053004008 นายวราชัย เจียมจิระพร

63053004009 นางสาวกุลสตรี ทองมี

63053004010 นางสาวสุธินันท# พันธ#ปDHน

63053004011 นายศุภโชค สีทา

63053004012 สิบตํารวจตรีอนุชา กงจก

63053004013 นางสาวเบญจพร คําหอม

63053004014 นายภัทรภณ คุ�มพะเนียด

63053004015 นางสาวนิตยา ดวงเนตร

63053004016 นางสาวจันทศิริ พรานเจริญ

63053004017 นายนิติภูมิ ฝูงกลิ่น

63053004018 นายพิเชษฐ# มาพวง

63053004019 นางสาวดนุชา ปานผลานนท#

63053004020 นางสาวริสา ลิมพะสุต
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63053004021 นางสาววาสนา รูปสม

63053004022 นางสาวพิชญรดา เทพโกษา

63053004023 นางสาวฐานิดา ทองธานี

63053004024 นางสาวลลิตา ถนอมพืช

63053004025 นางสาวจุฬาลักษณ# เกตุพุฒ

63053004026 นายมีซีร# รอหีมมะ

63053004027 นายอนุสรณ# อุณยเกียรติ

63053004028 นางสาวกรภัค คงกระพันธ#

63053004029 นางสาวกมลทิพย# ชื่นใจ

63053004030 นางสาวจีรวรรณ ถ่ินพิปูน

63053004031 นางสาวปราณี ขําวงษ#

63053004032 นายวุฒิชัย ประเสริฐโสภา

63053004033 นางสาวกรกนก จุ�ยสาย

63053004034 นางสาวยลรดี วิรุณพันธุ#

63053004035 นางสาวศุภรัตน# สายหยุด

63053004036 นายชูรศักด์ิ ชูสกุล

63053004037 นางสาวจิรารัตน# คําหม�อม

63053004038 นางสาวณัฏฐนันท# สร�อยดอกไม�

63053004039 นายชนาธิป เกิดเนตร#

63053004040 นางสาววรางคณา ทองกัลยา

63053004041 นางสาวดลฤดี เอี่ยมสุขประเสริฐ

63053004042 นางสาวสุพิชญา ลิ้มเฉลิม

63053004043 นายรชพล เสถียรุจิกานนท#

63053004044 นางสาวเจนจิรา ใจกล�า

63053004045 นายอาทิตย# ศุภมงคลสถาพร

63053004046 นางสาวสุธัญญา โพธ์ิงาม

63053004047 นางสาวเบญจรมย# ผดุงขวัญ

63053004048 นางสาวสุภัทร ทีต้ี

63053004049 นางสาวจริยา พรหมสวัสด์ิ

63053004050 นายหิรัญ ปรีดาผล
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63053004051 นางสาวศิตา ประสมศรี

63053004052 นางสาวอรณิชา งามย่ิง

63053004053 นางสาวธนันษร สารรัตน#

63053004054 นางสาวอาอิซะห# หะยีสาเระ

63053004055 นางสาวกุลสินี ดอนกลาง

63053004056 นางสาวพชรมน รุ�งเรือง

63053004057 นางสาวณฏฐธิดา ตราชู

63053004058 นางสาวพัชราภรณ# โฉมฉาย

63053004059 นางสาวสปLญญา สุวรรณพงษ#

63053004060 นางสาวศกลวรรณ พวงสุด

63053004061 นางสาวณัฐปรียาน# บวรเจิดพงศ#

63053004062 นางสาวกรรณิการ# ช�างน้ํา

63053004063 นางสาวชาลประภา เดชฉกรรจ#

63053004064 นางสาวฐาปนีย# ทัพปDรา

63053004065 นายภราดร กิตติโทวงษ#

63053004066 นางสาวเยาวลักษณ# ศักด์ิทอง

63053004067 นางสาวหัทยา อารีวงษ#

63053004068 นางสาวคนึงนุช รักษาแสง

63053004069 นางสาวทรรศยา ธํารงวุฒิกุล

63053004070 นางสาวกัญญารัตน# กลมกละ

63053004071 นายธิติวุฒิ สุขสันติพร

63053004072 นางสาวฉันทนา หาญมณฑา

63053004073 นางสาวมลนภา อิ่มอาบ

63053004074 นายกริช มีล�อง

63053004075 นางสาวศรีไพร ทือเกาะ

63053004076 นางจันทร#จิรา สรรเสริญ

63053004077 นางสาวน้ําทิพย# สําลี

63053004078 นางสาวไพลิน สังคะโลก

63053004079 นางสาวทัศนี ทองเดชช

63053004080 นางสาวภณิดา แสงดี
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63053004081 นางสาวชนิตา สาวสวรรค#

63053004082 นายชนาธิป ตนะทิพย#

63053004083 นางสาวทวีติยา ลาภศิริอนันต#กุล

63053004084 นางสาวรุจิรา สนสนิท

63053004085 นางสาวอนินนิตา ศรีอริยะกุล

63053004086 นายณัฐชัย เพ็ชรไฝ

63053004087 นางสาวณัฏวรรณ ชูช�วย

63053004088 นายภูมิ ชิ้นอินมนู

63053004089 นางสาวรัตนา แก�วสีดํา

63053004090 นางสาวจิดาภา บุญเพ็ญ

63053004091 นางสาวศศธร รอดเงิน

63053004092 นางสาวณัชพร แช�มช�อย

63053004093 นายอนันต# เย่ือใย

63053004094 นางสาวฐิติมน มากุล

63053004095 นางสาวณัฐธภรณ# เหลืองรัตนอุบล

63053004096 นางสาวพีรนันท# อุดมสันติธรรม

63053004097 นายทวีศักด์ิ เพ่ิมทองมาก

63053004098 นางสาวอรัชพร นิ่มนวล

63053004099 นางสาวธิติมา อนุรักษ#

63053004100 นายสารินทร# สมมาก

63053004101 นางสาวกัลยกร เครือมาก

63053004102 นางสุนัดดา เนตร#กาศักด์ิ

63053004103 นางสาวจุฑาทิพย# วิวัฒนพงศ#เพชร

63053004104 นายณัฐดนัย กาหวัง

63053004105 นายนฤชาติ เหล็มเจริญ

63053004106 นางสาวชลพิชา บุญธรรม

63053004107 นายกันตวัจน# น�วมทอง

63053004108 นางสาววริญญา พิมเสน

63053004109 นางสาวจิตินันท# กระแจะเจิม

63053004110 นางสาวสุชาดา หงษ#จันทร#
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63053004111 นางสาวอรวรรณ พวงทอง

63053004112 นายคุณะชนม# พัฒยานันท#

63053004113 นายศตวรรษ หมวดผา

63053004114 นางสาวณัฐนันท# จิตรา

63053004115 นางสาวหงส#หยก อุ�นศรี

63053004116 นางสาวสุภาสินี ทองมาก

63053004117 นางสาวกาญจนานันท# แสงหิรัญ

63053004118 นางสาวพุทธชาติ พุฒิกุล

63053004119 นางสาวนภาพร แย�มถนอม

63053004120 นายธนพงษ# บุษดี

63053004121 นางสาวศันสนีย# บุญญานนท#

63053004122 นางสาวอาริญา ทองแดง

63053004123 นางสาวนนทกานต# เกิดปTาน

63053004124 นางสาวอริศา บัวรอด

63053004125 นายธิปก ปLXนประสงค#

63053004126 นางทัศนีย# ประวัติตะ

63053004127 นางสาวกาญจนา ใจนุ�ม

63053004128 นางสาวนันทิดา แซ�จิว

63053004129 นางสาวรัศมี มีมุข

63053004130 นางสาวนิตยา กลิ่นบํารุง

63053004131 นางสาวกาญจนา ชมภูนุช

63053004132 นางสาวพิไลวรรณ เต็บโห�ง

63053004133 นางสาวอรญา ดวงแข

63053004134 นางสาวอรยา สิงห#ภา

63053004135 นางสาวชิดารัตน# อินแถลง

63053004136 นางสาวนราภรณ# บุตรักษ#

63053004137 นางสาวปLทมาศ เสมสว�าง

63053004138 นายลือชัย ใจอดทน

63053004139 นางสาวเบญจภรณ# จันทร#สมวงษ#

63053004140 นางสาวชลธิชา วงษ#กัณหา
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63053004141 นางปรียาลักษณ# ครุฑซ�อน

63053004142 นายสุกฤษฎ์ิ แจ�งจิตร

63053004143 นายธนาธิป รัตนจินดา

63053004144 นางสาวสาริณี มาชมสมบูรณ#

63053004145 นายกฤษณะ คมกฤษ

63053004146 นางสาวจันทภา บุญธรรม

63053004147 นางสาวศศินิภา แสงจันทร#

63053004148 นายปDยะพงษ# บุญ จันทร# 

63053004149 นางสาวกชนันท# วนากุลกิตติ

63053004150 นายเดโชพล อยู�มากญาติ

63053004151 นางสาวพรทิพย# เจือไทย

63053004152 นางสาวจิณณพัต เจริญผล

63053004153 นางสาวพนัสดา ชุ�มประเสริฐ

63053004154 นายสหจร สังขสุจิต

63053004155 นางสาววาสนา ภู�ระหงษ#

63053004156 นางสาววรินทร#ลดา ฤทัยธาร

63053004157 นางสาวศิริวิมล พรหมสวัสด์ิ

63053004158 นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประดับ

63053004159 นายณัฐพงษ# อารีราษฎร#

63053004160 นางสาวตะวันนา บูรศิริรักษ#

63053004161 นางสาวชุลีพร บัวทอง

63053004162 นายพฤศหิรัญย# น�อยวงศ#

63053004163 นายธวัชชัย ม่ันคง

63053004164 นายทวีชัย แย�มขยาย

63053004165 นางสาวพิชญ#นรี กลิ่นสมหวัง

63053004166 นายศิริพรม ภูพนาสวัสด์ิ

63053004167 นางสาวมยุรี ศรีอร�าม

63053004168 นางสาวพิชญา ชัยมงคล

63053004169 นางสาวสุณิสา ศรีทิพย#

63053004170 นางสาวศศิธร ศรีสกุล
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63053004171 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเสาวลักษณ# เย็นกลม

63053004172 นางสาวกานต#ธิดา คงแก�ว

63053004173 นางสาวอรญา บุญแพง

63053004174 นางสาวเพชรินทร# หนองบัวดี

63053004175 นางสุธีกานต# บุตรเจียมใจ

63053004176 นางสาวรุ�งนภา สุกใส

63053004177 นายเพทาย โชยะสิทธ์ิ

63053004178 นายจีรพล ฟLกโต

63053004179 นายวัชรพล คล�ายศรี

63053004180 นางสาวเมธาพร เอี่ยมสม

63053004181 นางสาวปภัสรา อินเรือง

63053004182 นางสาวเกศินี โพธิบุตร

63053004183 นายอําพล หลักบุญ

63053004184 นางสาวธนพร ศรีเมฆ

63053004185 นายพงศ#พัฒน# สุกใส

63053004186 นางสาวธัญญารัตน# สารีวงษ#

63053004187 นางสาวคนึงหา เกิดเปZHยม

63053004188 นายจักรพันธ# คําตัน

63053004189 นางสาวอรอนงค# สุขประสงค#

63053004190 นางสาวจิราภรณ# ณ จันทร#ตา

63053004191 นายสถาพร แสงมณี

63053004192 นายธณัฐ พวงนวม

63053004193 นางจันทรา โม�มาลา

63053004194 นางสาวสุภาพร แซ�ซ้ิม

63053004195 นายจตุรงค# ขําแก�ว

63053004196 นางสาวกนกลดา สุขหอม

63053004197 นางสาวรัญญา อินทรประเสริฐ

63053004198 นางมัณฑนา กันชาติ

63053004199 นายเสน�ห# ดอนไพรเพชร#

63053004200 นางสาวธันยธร รองปาน
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63053004201 นางสาวสุวพัชร ง้ิวเรือง

63053004202 นางสาวหัทยา สุภาคม

63053004203 นางวิรดี สุขุมวัฒนะ

63053004204 นางสาวมณีรัตน# นวนผ�อง

63053004205 นางสาวนฤทัย หอมตลบ

63053004206 นางสาวอินทิรา เจนจบเขต

63053004207 นางสาววราภรณ# สามฉิมโฉม

63053004208 นายสมชัย อิฐแก�ว

63053004209 นางสาวพิชญ#สิณี เต็งประเสริฐ

63053004210 นางสาวกษมาภรณ# พูลแก�ว

63053004211 นางสาวนวินดา จงใจรักษ#

63053004212 นางสาวสุกานดา คู�ประจักร#

63053004213 นายธนวัตน# อุรารส

63053004214 นายศรีอยุทธ# ขันทอง

63053004215 นางสาวนงนุช กาดกลอง

63053004216 นางสาวขนิษฐา กลิ่นสมหวัง

63053004217 นายทศพร อําพนันต#

63053004218 นางสาวม�านเมฆ เหลืองทองคํา

63053004219 นางสาวชนิฐา ประกอบกิจ

63053004220 นางสาวบุษยา สุขนิจ

63053004221 นายพรชัย ว�องจริงไว

63053004222 นางสาวภัฑราภรณ# ดําเนินกิจ

63053004223 นางสาวสุกัญญา แสงใส

63053004224 นายธงชัย แย�มนิล

63053004225 นางสาวจิรนันท# สิริจําลองวงศ#

63053004226 นายธนดล ดีหะสิงห#

63053004227 นางสาวนัฏกร สมศรี

63053004228 นายมนัส ซําเซ็ง

63053004229 นางสาววิลาวัณย# เข็มทอง

63053004230 นางสาวนรินทร#ทิพย# ตันวัฒนะ
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63053004231 นางสาวศุภนุช ช�างสากล

63053004232 นางสาววาสนา วอนเพียร

63053004233 นายกฤษฎา เจริญย่ิง

63053004234 นางสาวสุภาวรรณ พวงทอง

63053004235 นางสาวกมลวรรณ ขุนหม่ืน

63053004236 นางสาวกรัณฑรัตน# อาจคงหาญ

63053004237 นางสาวชญานิศา พิบูลแถว

63053004238 นางสาวพิลาวรรณ ทัพชัย

63053004239 นางสาวศิรินทร#พร วงค#ษา

63053004240 นางสาวยลดา เย่ียมวัฒนาพร

63053004241 นางสาวอําภาภรณ# สาธรวัฒนกุล

63053004242 นางสาวธิดาภรณ# นาครักษา

63053004243 นางสาวอนงนาฏ บุษษะ

63053004244 นางสาววลีพร หาญธรรม

63053004245 นางสาวเพ็ญนภา พันธ#ดี

63053004246 นางสาวนภาลัย บริรักษ#

63053004247 นางสาวสุรีย#พร วังกรานต#

63053004248 นางสาวมัญธนา นิสิดา

63053004249 นางสาวกิตติยา โพธ์ิทอง

63053004250 นางสาวพณิชา กุลทนาวงศ#

63053004251 นางสาวนวรัตน# ใจหอม

63053004252 นางสาวนิษฐา บูรณ ทอง 

63053004253 นางสาวจริยาภรณ# เอี่ยมอนงค#

63053004254 นางสาวพลอยไพลิน ใจมา

63053004255 นายปริญญา แปTงหอม

63053004256 นางสาวชนม#ภัทรา กุลสนาวงค#

63053004257 นางสาวเบญจวรรณ มีหิรัญ

63053004258 นายสมเจตน# จันนา

63053004259 นางสาวจิราพรพัช คงศรี

63053004260 นางสาวพัทธนันท# อรุโณทัยจิตร
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63053004261 นายขันติ คาเจริญ

63053004262 นางสาวแสงนภา โตแขม

63053004263 นายอาณัตพร ทับเปZย

63053004264 นายอาชวิน มาสระ

63053004265 นางรัตติกาล ขุนณรงค#

63053004266 นางสาวฐิติมา ปZHแก�ว

63053004267 นางสาวรัญชิดา ปLญญาบุตร

63053004268 นางสาวทัศนีย# แสงโสด

63053004269 นางสาววิริยา อินทรกรานต#

63053004270 นายณัฐนที โพธ์ิมณี

63053004271 นางสาวพราษร เพียรพิทักษ#

63053004272 นายปDสุพงษ# เกตุทา

63053004273 นายประทีป ประเสริฐสังข#

63053004274 นางสาวจริยา ธรรมสละ

63053004275 นางสาวสุภาพร พรมพยอม

63053004276 นางสาวชนานันท# เอี่ยมโยธา

63053004277 นายสิรวิชญ# ธารไพฑูรย#

63053004278 นางสาวศุภวรรณ เชยวิจิตร#

63053004279 นางสาวกิลิตา ลีสุขสาม

63053004280 นายณัชพล มะกง

63053004281 นางสาวสุพรรษา สังเกตุการณ#

63053004282 นางสาวธนัชชา เมฆนาคา

63053004283 นางสาวจารุนันท# บุตร#น้ําเพชร#

63053004284 นางสาวธนัชชา ทองม่ัน

63053004285 ว�าที่ร.ต.หญิงผกามาศ โพธิแดน

63053004286 นางสาวจันจิรา ศรีกําเหนิด

63053004287 นางสาววสุศิวกัญญา ธีรภัทรกร

63053004288 นางธาราทิพย# พลหาญ

63053004289 นางสาวดวงฤทัย ศิริผล

63053004290 นางสาวสุภาพร บรรจง
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63053004291 นางสาวณัฐกมล จีระสุข

63053004292 นางสาวบุญญารัตน# อินบุญญา

63053004293 นางสาวสุภาวดี ดิษฐประเสริฐ

63053004294 นางสาวอาภัสรา หงษาวง

63053004295 นางสาวปาลิตา จรูญเธียรมหกุล

63053004296 นางสาวณิชาภัส อพิหรรษากร

63053004297 นายร�มธรรม จันทร#เพ่ิม

63053004298 นางสาวศันสนีย# อ่ําสกุล

63053004299 นางสาวชลาลัย ชูศูนย#

63053004300 นางสาวสุภาวดี อินทฤทธ์ิ

63053004301 นางสาวกนกพร รัตน#รอดกฤษณ#

63053004302 นางสาวปาริชาติ บุญชูช�วย

63053004303 นางสาวสุจาภรณ# ธารณะกลาง

63053004304 นางสาวสุทธิดา สกิดใจ

63053004305 นายอภิสิทธ์ิ ชะม�ายกลาง

63053004306 นางสาวรัชดาภรณ# ธานะสุข

63053004307 นางสาวพรหมภัสสร# พันธุ#เพ็ง

63053004308 นางสาวนัทธมน อ�อยทิพย#

63053004309 นางสาวดวงใจ จําปาหอม

63053004310 นางสาวธุมากร กุลหอม

63053004311 นางสาวปLญจรีย# บุญธรรม

63053004312 นางสาวสุนิษา แก�วฉลวย

63053004313 นางสาวภัทตินิดา พิมพ#สะอาด

63053004314 นายอานันต# ทรงกิตเจริญ

63053004315 นางสาวขวัญนรินทร# ย่ิงโกมล

63053004316 นางสาววาสนา โตสกุล

63053004317 นางสาวศิริกาญจน# นวมสุวรรณ

63053004318 นายธนากร โปกําเนิด

63053004319 นางสาวศศิวิมล เข็มประดับ

63053004320 นายณัฐวุฒิ แจ�มแสง
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63053004321 นางสาวอภัสรา แก�วกํายาน

63053004322 นางสาวอารีรัตน# เย็นคํ่า

63053004323 นางสาวนภาพร ดนัยธรรมวกุล

63053004324 นางสาวอารีรัตน# กรพิพัฒน#

63053004325 นายเมธาสิทธ์ิ มีหอม

63053004326 นางสาวจีราภรณ# ชูเขียว

63053004327 นางสาววิภา สมตน

63053004328 นางสาวสุภาพร ผิวนิ่ม

63053004329 นางสาวจีรภา จันทร#เพ็ญ

63053004330 นายฤทธิชัย ทองมาก

63053004331 นางสาวสุวิมล อินเกล�า

63053004332 นางสาวศุรีญ#มาศ คูณสุขสวัสด์ิ

63053004333 นางสาวพจนีย# คล้ําคล�าย

63053004334 นางสาวกมลชนก สุขกาย

63053004335 นางสาวทิพาภรณ# ประเสริฐแช�ม

63053004336 นางสาวณัฐวดี สุขเจริญ

63053004337 นางสาวศิริรัตน# สะลาคํา

63053004338 นางสาวณัฏฐนิช อุไรรักษ#

63053004339 นายนพคุณ เวชประสิทธ์ิสุข

63053004340 นางสาวณฐกร ถนิมลักษณ#

63053004341 นางสาวพีระพันธุ# พันธุ#แสน

63053004342 นางสาวนาตยา วรกิติโอภาส

63053004343 นางสาวกรรณิการ# สุวรรณเกิด

63053004344 นายกฤตย# นิธิพัฒนะ

63053004345 นางสาวนทสรวง อยู�สุข

63053004346 นายอัครชัย แสนพยุง

63053004347 นางสาวจันทิมา สุขยิรัญ

63053004348 นายรัญชน# ไทยทองหลาง

63053004349 นายธนกร มะ

63053004350 นางสาวคคนางค# มีแก�ว
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63053004351 นางสาวนิตนรี ย้ิมรักษา

63053004352 นางสาวณัฐกฤตา ทานาศรีสกุล

63053004353 นางมลฤดี เชี่ยวสมุทร

63053004354 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณัฐกาญจน# แก�วแก�น

63053004355 นายอัตถากร บุญยังมี

63053004356 นางสาวอาทิตยา ทิพย#เนตร#

63053004357 นางสาวจุฑารัตน# บุ�นเฮี้ยน

63053004358 นางสาวศิริพร แก�ววารี

63053004359 นางสาวอรพรรณ บุญส�ง

63053004360 จ�าสิบตรีวรายุทธ ทองสุข

63053004361 นางสาวศศินิภา หุ�นงาม

63053004362 นายธนพล กาขาว

63053004363 นายอภิฌชา นุชเจริญ

63053004364 นางสาวทยิดา อยู�สนาน

63053004365 นายณัฐพงศ# ยุบลบัณฑิตกุล

63053004366 นายฤทธิชัย พุ�มกุมาร

63053004367 นายณัฐวุฒิ พรมโกน

63053004368 นางสาววิภาวัลย# ย้ังประยุทธ#

63053004369 นางสาวจริยา วงศ#วัชรมงคล

63053004370 นางสาวภัทราวดี อินนาวา

63053004371 นางสาวไอลดา อ่ําย้ิม

63053004372 นางสาวอภิญญา คณากรณ#

63053004373 นางสาวจินตนา ดีแก�ว

63053004374 นายวศิน วงศ#วิรัติ

63053004375 นางสาวนภัสสร ลี้สกุลปราณ

63053004376 นางสาวพรณิภา นิตปราณี

63053004377 นางสาวนุสิตา ทองผล

63053004378 นายธนาคาร หลีทองหล�อ

63053004379 นายยศภัทร ศรีสนิท

63053004380 นางสาวทองเลียน บุตรพรหม
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63053004381 นางสาวอารียา ฝอยทับทิม

63053004382 นายลิขิต แพงแสน

63053004383 นางสาวมัทรี จันทร#แจ�ม

63053004384 นางสาวกนกอร เจริญสุข

63053004385 นางสาวสุทิศา รุกเครือ

63053004386 นางสาวชุติมันฒ# อาจคงหาญ

63053004387 นายอนันต# วรรณรักษ#

63053004388 นางสาวศิริลักษณ# ผึ้งบํารุง

63053004389 นายสุพัฒน# จันทรนคร

63053004390 นายทรงพล วิชิต

63053004391 นางสาวสุนารี กองอ�อน

63053004392 นายจุลภัทร นาเครือ

63053004393 นางพรฤทัย จีนทอน

63053004394 นางสาวจิตกานต# สอนแสนวิทย#

63053004395 นายอธิวัฒน# เปรมทอง

63053004396 นางสาวญาณิศา กิติชัยชาญ

63053004397 นางสาวจันทิมา ปานน�อย

63053004398 นางสาวชุลีพร ยุพาพิน

63053004399 นายกฤติน น�อยพันธ#

63053004400 นางสาวอุมาทิพย# วรรณกุล

63053004401 นางสาวชลิตา เปลี่ยนศิลปไชย

63053004402 นางสาวรัตนากร อ�อนละออ

63053004403 นางสาวนฤทัย เฟWHองขจร

63053004404 นางสาวดวงดาว เผือกจันทร#

63053004405 นางภณิญา โชคศิริปรีดา

63053004406 นายธนพงษ# ศรีราวงศ#

63053004407 นายศรชัย รื่นสุคนธ#

63053004408 นายณัฐพล ทองคล�าย

63053004409 นางสาวอาลิษา ชะนะฮวด

63053004410 นางสาวจันทิมา วรรณฤกษ#
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63053004411 นายศุภฤกษ# ภูศิริ

63053004412 นายธีรวุฒิ เกตุเกษร

63053004413 นางสาวศิริรัตน# คุ�มรอด

63053004414 นางสาววัชรี นามชูเกียรติ

63053004415 นางสาวชุติกาญจน# เหล็กเพชร

63053004416 นางสาวเบญริสา ทองมี

63053004417 นายศุภสิทธ์ิ กลมทุกสิ่ง

63053004418 นางสาวอาทิตยา วงศ#ขัติยะ

63053004419 นางสาวอภิสุชา ต้ัวโล�

63053004420 นางสาวภณิดา จันทร#ต�น

63053004421 นายระพี บุญมีพิพิธ

63053004422 นายเผ�าเพชร ศรีสิทธิเวช

63053004423 นายศราวุฒิ พลอยชุม

63053004424 นางสาวธนสณฑ# ขุนวิไชย

63053004425 นางสาวพัชรินทร# แก�วอุย

63053004426 นางสาววิชุอร สาวเสม

63053004427 นางสาวรุ�งอนงค# วิเวกจิตร#

63053004428 นางสาวณัฐนิช ศรีนิถิ

63053004429 นายชลัช สีภัทรมงคล

63053004430 นายศรายุทธ คําสุวรรณ

63053004431 นางสาวเยาวภาพรรณ เอี่ยมทอง

63053004432 นางสาวอลิสา เหมือนแก�ว

63053004433 นางสาวอักษรสวรรค# บัวลอย

63053004434 นางสาวน้ําฝน ชูชิต

63053004435 นางสาวนฤมล ชัชวาล

63053004436 นางสาวสาวิตรี ทัดจันทร#

63053004437 นายเอกพงษ# อ�วมประทุม

63053004438 นางณัฐนี ภูมิพันธ#

63053004439 นายอนุพงษ# ศรีพรรณารักษ#

63053004440 นายธีรากร สุวรรณ
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63053004441 นางสาวกชพรรณ สังขานวม

63053004442 นางสาวณัฐธยาน# ตาละลักษณ#

63053004443 นางสาวภัสราพร ต้ังวิบูลย#พาณิชย#

63053004444 นางสาวณฐตะวัน กันกลับ

63053004445 นางสาวศุภิสรา รอดภัย

63053004446 นางสาวกรองกาญจน# เนียมจันทร#

63053004447 นายอนุสรณ# หนูแก�ว

63053004448 นางสาววริศรา แสนมี

63053004449 นางสาวอุไรวรรณ คําน�อย

63053004450 นายศุภณัฐ เสง่ียมเกตุแก�ว

63053004451 นางสาวธัญรดา เผือกโสมณ

63053004452 นางสาวภัตติมา ธรรมธนจิตต#

63053004453 นายพูลเทพ ไชยรัตน#สัมพันธ#

63053004454 นางสาวปDยธิดา รุ�งสมัย

63053004455 นางสาวกาญจนา วงษ#จันทร#

63053004456 นายกิตติศักด์ิ ริ้วงาม

63053004457 นางสาวพัณณิตา กล�อมไสยาสน#

63053004458 นายปฏิภาณ บัวทอง

63053004459 นายสันติสุข สว�างย่ิง

63053004460 นางสาวรุ�งอรุณ มะลิวัน

63053004461 นางสาวอุไรวรรณ สนส�ง

63053004462 นางสาวฐิติพร ชุ�มฉํ่า

63053004463 นางสาวธนภัค ทับทิมศรี

63053004464 นางสาวชญมน ลาภโพธ์ิทอง

63053004465 นายฐิติภัทร# เติมเกาะ

63053004466 นางสาวณัฐวรรณ จํารัสรักษ#

63053004467 ว�าที่ ร.ต.หญิงณัฐกฤตา สินสํารวม

63053004468 นางสาวกัญธิมา วงษ#ภู�

63053004469 นางสาววรารัตน# แดงวรวิทย#

63053004470 นายโสภณ นวนพลอย
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63053004471 นางสาวเบญจพร คูณเจริญทรัพย#

63053004472 นายภูมิพัฒน# รัตนมุง

63053004473 นางสาวจริยาภรณ# วรบุตร

63053004474 นางสาวปภาวี คงสนิท

63053004475 นางอัมรา สีสงคราม

63053004476 นางสาววาสนา ผ�องใส

63053004477 นายศุภกิจ ม�วงพารา

63053004478 นางสาวพัชรา คําพา

63053004479 นายอภิสิทธ์ิ เปรมปรี

63053004480 นางสาวมนสิชา คํากองแก�ว

63053004481 นางสาวสุรีวรรณ ฤทธิเกษร

63053004482 นางสาววรรณพร ทองเกิด

63053004483 นางพิชชานันท# เวฬุฬฐ#วรรณราช

63053004484 นางสาวยุวดี สาบุตร

63053004485 นางสาวชลนภา ท�าววงษา

63053004486 นางสาวพิมพ#ชนก รุ�งรัตน#

63053004487 นางสาวธนัชชา ธระสวัสด์ิ

63053004488 นายพาคร ทรงพระ

63053004489 นายเฉลิมชนม# เฉียบแหลม

63053004490 นางอารยา จันทนุพงศา

63053004491 นางสาวสุรางคณา เจนสุริยะกุล

63053004492 นางสาวปาจรีย# โห�รอด

63053004493 นายจิระพงศ# เมฆสั้น

63053004494 นายธนากร เกิดปฐม

63053004495 นางสาวนลินี บุญรอด

63053004496 นางสาวณิชกานต# ลิ้มโพธ์ิแดน

63053004497 นางสาวบุญธิดา สุขสมัย

63053004498 นางปทุมพร ฉัตรแก�ว

63053004499 นางสาวบุษธิรา สอดตา

63053004500 นายพัชรพล พูลแก�ว
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63053004501 นางสาวพรพรรณ แจ�งคล�อย

63053004502 นางสาวพัชรีย# โสจันทร#

63053004503 นางสาวมณีนุช ศรณรินทร#

63053004504 นางสาวรินท#ลภัส เพ็ญธนัชญ#โชติ

63053004505 นายชาญณรงค# เขียวสง�า

63053004506 นายการันต# โหรชัยยะ

63053004507 นางสาวบุษรัตน# ปTอมหนู

63053004508 นางสาวนิภาพร โพธ์ิทอง

63053004509 นางสาวสินิธตรา สว�างรุ�ง

63053004510 นางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน

63053004511 นายวีระชัย พิมพ#สมโภช

63053004512 นางสาวศิรภัสสร พงษ#ประเสริฐ

63053004513 นางสาวธนพร แตกช�อ

63053004514 นางสาวสุกัญญา บุญทา

63053004515 นางสาวอรยา กรดเครือ

63053004516 นางสาวอัญชลี โคฮุด

63053004517 นายภพพิชญ# มากอิ่ม

63053004518 นายกมลเกียรติ สุขโสมนัส

63053004519 นางสาวนริศรา ปLญญาสาโรจน#

63053004520 นายภาณุวัฒน# ใจเฟWอย

63053004521 นางสาวจิระวัสส# ภุชงค#ชัย

63053004522 นางสาวจันทิมา บุษบา

63053004523 นางสาวนวพร ขุนนิล

63053004524 นายวิชิต ทรัพย#ประเสริฐ

63053004525 นางฐิติมา อุยนาคธรรม

63053004526 นายอิทธิวัฒน# ประเสริฐโชคประชา

63053004527 นางสาวนิรมล บัวงาม

63053004528 นางสาวนิตยา โพธ์ิแจ�ง

63053004529 นางสาวณัฏฐนัชชา สุวรรณ

63053004530 นางสาวอุษณา อู�ดก
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63053004531 นางสาวอุดมพร สกุลหนู

63053004532 นางสาวรัตติกาล ทองเมืองหลวง

63053004533 นางสาวลักขณา ทัศนา

63053004534 นางสาวชนิตา ศาลางาม

63053004535 นางสาววลัยพร นนทพันธ#

63053004536 นางสาวธัชรินทร# พ�วงแพ

63053004537 นางสาวสาริณี สิทธิชัย

63053004538 นางสาวนฤตย#พร พงค#พีระ

63053004539 นางสาวสิริพิชญา แก�วนาค

63053004540 นางสาวมนัสชลี ศรีสุวรรณ

63053004541 นายวิทยา บรรจุน

63053004542 นางสาวปรารถนา นักอิน

63053004543 นางสาววราภรณ# อินสตุล

63053004544 นายกิติพงษ# ชวนบุญ

63053004545 นางสาววรรธนันทน# เทียมเพชร

63053004546 ส.ต.ต.สุทิน เอี่ยมสอาด

63053004547 นางสาวชนันพร ขําคม

63053004548 ว�าที่ ร.ต.กฤษฎา สุวรรณนากิจ

63053004549 นางสาวนาฏอนงค# ทองแท�

63053004550 นางสาวเบญจวรรณ สิทธิขํา

63053004551 นายเอกสกุล เถามานกูล

63053004552 นางทิพวรรณ ศิริรัตน#

63053004553 นางสาวอรพรรณ ชูใจ

63053004554 นางสาวสุภาพร หม่ืนบริภัตร

63053004555 นางสาวศศิธร เผือกทอง

63053004556 นางสาวกาญจนา ดวงแก�ว

63053004557 นายอธิศกิตต# ทรัพย#ไพบูลย#

63053004558 นางสาวชนากานต# ประเสริฐ

63053004559 นางสาววิภาวี ขุนสงคราม

63053004560 นายณัฐภัทร ทิมจันทร#
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63053004561 นางสาวชลฎาพร โชคลาภ

63053004562 นางสาวกมลทิพย# ยุทธนา

63053004563 นางสาวกาญจน# ชุ�มชื่น

63053004564 นายบุญกมล ดวงจันทร#

63053004565 นายพงษ#พันธุ# พิณดิษฐ

63053004566 นางสาวชุติมา ฤทธ์ิกล�า

63053004567 นายพชรพล เทียวประสงค#

63053004568 นางสาวปวารณา แก�วกูล

63053004569 นายพันธการ เทียนวงค#

63053004570 นางสาวอภิญญา กองสมบัติ

63053004571 นายณัฐวุฒิ ยวงบริบูรณ#

63053004572 นางสาวกุลสตรี บัวงาม

63053004573 นายศิวเดช จันทร#เพ็ญ

63053004574 นายภาคิณ ศิระวัฒนะ

63053004575 นายธรรมธัช ตะก�อง

63053004576 นางสาวสกุณกาญ เข็มเมือง

63053004577 นางสาวรัชนี นวลลุวรรณ#

63053004578 นางสาวกนกวรรณ จันทร#ช�วง

63053004579 นางสาวขนิษฐา ใจชื่น

63053004580 นายณัฐวุฒิ รัตนมุง

63053004581 นายรัชพล ธรรมแย�ม

63053004582 นายเปรมทัต ทองพุทธรักษ#

63053004583 นางสาวชุตินธร มีบํารุง

63053004584 นายสุรพร ละออ

63053004585 นางสาวนันทวรรณ ไพบูลย#

63053004586 นางสาวนรมน มุทุสิทธ์ิ

63053004587 นางสาวสมพร แจ�มรัตนกุล

63053004588 นายชนินธ# พิมพ#ศรี

63053004589 นางสาวจุฑารัตน# แก�วทอง

63053004590 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวนิดา สมภูมิ
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63053004591 นายธนะรัตน# ขุนทองจับ

63053004592 นางสาวเบญจพร กระโหมวงศ#

63053004593 นายอัครพล เดชประเสริฐ

63053004594 นางสาวเจนจิรา เงินใย

63053004595 นางสาวอนงลักษณ# ฟTาฟWXน

63053004596 นางสาววรัญญา โซวเซ็ง

63053004597 นางสาวศิริภรณ# คงกะเรียน

63053004598 นางจิตรา ไทยเจริญสุข

63053004599 นายฉัตรษนนท# แหยมแจ�ม

63053004600 นางสาวจุฑามาศ บัวศรี

63053004601 นางสาวพัชรา มงคล

63053004602 นางสาวสุพัตรา ปุจฉาการ

63053004603 นายธนสาร ยางสวย

63053004604 นางสาวเพ็ญโพยม วีระนนท#

63053004605 นางสาวนงเยาว# แสวงพันธ#

63053004606 นายเอกชัย ศรีวิจิตร

63053004607 นายสยมภู ภู�ภักดี

63053004608 นางสาววิภาดา อภิชาตบุตร

63053004609 นางสาวจันทิมา ทับขํา

63053004610 นางสาววารุณี พันธุ#สมุทร

63053004611 นางสาวฤดี สุมามาลย#

63053004612 นายนพพล คนสูง

63053004613 นายวิทวัส ชวนชม

63053004614 นางสาวสมใจ เกียรติจรัสกุล

63053004615 นางสาวธัญญรัตน# บุญธรรม

63053004616 นางสาวศลิษา นําเจริญ

63053004617 นายกิตติพิชญ# ทรัพย#เอี่ยม

63053004618 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิกระสังข#

63053004619 นางสาวชาลิณี คําม�วง

63053004620 นางสาวรัตนาวดี ประหนึ่งเพชร
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63053004621 นางสาวปารวี อุดมศักด์ิ

63053004622 นางสาวจารุวรรณ เจริญเรืองสกุล

63053004623 นางสาวมณธิรา เงางาม

63053004624 นางสาวเจตปรียา ช�อยเครือ

63053004625 นางสาวกุลภัสสร# เกษมธนวันน#

63053004626 นางสาววัชราภรณ# ทองดอนน�อย

63053004627 นายภาณุพงศ# เชื้อฉํ่าหลวง

63053004628 นายณัฐนันท# ศรีสุข

63053004629 นางสาวกฤติญา จันทร#งาม

63053004630 นางสาวประภัสสร ลอยใหม�

63053004631 นายอภิชาติ พันธ#อินทร#

63053004632 นางสาวณัฏฐณิชา แก�วเรือง

63053004633 นางสาวนุตประวีณ# ลุผักชี

63053004634 นายธนัท ธนโชติศราวุธ

63053004635 นายภาณุพงษ# แสงสุริยวงศ#

63053004636 นายสุวศิน สมบัติเจริญ

63053004637 นายกฤษฎา เสือชาวปGา

63053004638 นางสาวสิริพร มาเมือง

63053004639 นางสาวภาวดี จันทพราหมณ#

63053004640 นางสาวกมลวรรณ ประสมทรัพย#

63053004641 นางสาวสุทธิตา คงน�อย

63053004642 นายจิรพงศ# สังขวิจิตร

63053004643 นางสาวมยุรี มิตมาตย#

63053004644 นายกฤษฎา ขุนไกร

63053004645 นางสาวระวิพัตรา กิจหงวน

63053004646 นางสาวกาญจนา วิชชุปกรณ#วณิช

63053004647 นางสาวสุมนต#จิตต# สาคร

63053004648 นางสาวอัญชนาพร สุพล

63053004649 นางสาวอธิชา กลิ่นวล

63053004650 นางสาวปวันรัตน# บุญงามศรี
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63053004651 นางสาวฐิติมา ทัดสวน

63053004652 นางสาวจิรพัฒน# อินทรสุวรรณ#

63053004653 นายวันเฉลิม หิรัญคํา

63053004654 นางสาวศิรประภา สุวรรณฤทธ์ิ

63053004655 นางสาวสมิทธ์ิตรา ศรีนิ่ม

63053004656 นางสาวธันยรัตน# มงคลศริคําวอน

63053004657 นางสาวลิปรีหลา องอาจ

63053004658 นางสาวปDยดา ปDกคํา

63053004659 นางสาวรังสิมา โปศิริ

63053004660 นางสาวรุ�งธิภาภร บุญประกอบ

63053004661 นายธีรชัย หารศึก

63053004662 นายปชาเมศ จันทร#สว�าง

63053004663 นายสันติ มีศรี

63053004664 นางสาวรุ�งนภา ลี้เลอเกียรติ

63053004665 นางสาววิสุดา เหมันต#

63053004666 นางสาวณัฎชยา พวงคาร

63053004667 นายนันทิพัฒน# เอ�งฉ�วน

63053004668 นางสาวนฤเนตร นิรันดร#มณี

63053004669 นางสาวนิภาดา วงษ#น�อย

63053004670 นางสาวจริญญา พวงศิริ

63053004671 นางสาววริทธ์ิสร ดิษฐบรรจง

63053004672 นางสาวสายชล ทุกข#เปลื้อง

63053004673 นายพีรพล เฮงฮะสุน

63053004674 นางสาวนฤมล ชัยบุลวัชร

63053004675 นางสาวนันทนัช ลําไยเสาวรส

63053004676 นางสาวพรนิภา วังศรี

63053004677 นางสาวศจิกา จันทร#โร

63053004678 นางสาวณัฐศิกาญ กล่ํารุ�ง

63053004679 นายศิลปNชัย บุญเต็ม

63053004680 นางสาวอภิสรา ถนนแก�ว
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63053004681 ว�าที่ ร.ต.ธีร#ธวัช รัตนเสรีชัย

63053004682 นางสาวศิริลักษณ# นันทตา

63053004683 นางสาวสุกัญญา รวดเร็ว

63053004684 นางสาวสุพัตรา พุทธทิพย#

63053004685 นางสาวณัฐพร เซ่ียงฉี

63053004686 นายอิทธิพัทธ# ศิษยศาสตร#

63053004687 นางสาวณัชฌา แสงนาค

63053004688 นายโยธิน จาตุรัส

63053004689 นางสาวสุนิษา ใกล�ชิด

63053004690 นางสาวทิพานัน สว�างเนตร

63053004691 นายโรธนา เพชรสน

63053004692 นางสาวจุฑามาศ แสงผ�องอําไพ

63053004693 นางสาววนิดา เฟWHองฟู

63053004694 นายคุณากร พ่ึงแก�ว

63053004695 นางสาวเกตุกาญจน# เกตุทะเล

63053004696 นางสาวปDยวรรณ ประยูรดารา

63053004697 นางสาวอัครยา เผ�าพงศ#

63053004698 นางสาวธนัฏฐา พูลสมบัติ

63053004699 นายยุทธการ บุญประคม

63053004700 นางสาวศิตาพร ผ�องใส

63053004701 นางสาวสุพรรษา ถาวร

63053004702 นายนิติธร ขันติสมบูรณ#

63053004703 นายธีรรัตน# สืบเสียง

63053004704 นางสาวปาริชาติ สุขสว�าง

63053004705 นายเกียรติชัย ห�อธิวงค#

63053004706 นางสาวลิเดีย เสมสามารถ

63053004707 นายพงศภัค เต็มปรีชา

63053004708 นายอิงครัตน# กาญจนรังสรรค#

63053004709 นางสาวอิสริยา เพ็งแสน

63053004710 นายวิศรุต อบเชย
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63053004711 นางสาวปรายฝน นิสภา

63053004712 นางสาวสุพรรณี ศรีริรมย#

63053004713 นางสาวพรพรรณ อิทธิวัฒนะ

63053004714 นางสาวธนาภรณ# สีทองสุก

63053004715 นางสาวอินทิพร คําดี

63053004716 นางสาวอรุณลักณษ# พันธุ#พฤกษ#

63053004717 นางสาวพิมผกา ตุกวุ�น

63053004718 นางสาวสุภาณี ประทุมเทือง

63053004719 นางสาวนิตร#ตยา พรมพันธุ#

63053004720 นายคมกฤช วิจิตรวงศ#

63053004721 นางสาวภัทราภรณ# เลียบเมือง

63053004722 นายนัฐวัฒน# ชํานิไกล

63053004723 นางสาวนิลาวัณย# สายาวงศ#

63053004724 นางสาวปLทมา อาจแสน

63053004725 นางสาวนภาพร ปานประทีป

63053004726 นางสาวนิภาพร อ�วมเจริญ

63053004727 นางสาวณัฐณี ภิญโญศิริวัฒน#

63053004728 นายยุตติยา เย็นใจ

63053004729 นางสาวเมธาพร แสงอรุณ

63053004730 นายภูริวัจน# ผุสดี

63053004731 นายปรุฬห# แก�วพร�อมฤกษ#

63053004732 นางสาวอารยา แก�วประเสริฐ

63053004733 นางสาวสุทธาทิพย# คําพาที

63053004734 นางสาวธนัญญา วุฒิศิริ

63053004735 นางสาวศิริพร ทะแยง

63053004736 นางสาวพรทิพย# สุวรรณมาลี

63053004737 นางสาวสุภาพันธุ# ปLนนวน

63053004738 นางสาวรมย#นลิน จันทะวงษ#

63053004739 นางสาวปาริชาติ นะคันทา

63053004740 นางสาวฉัตรวิไล ขยันหา
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63053004741 นางสาวปLถยา ปุTงโพธ์ิ

63053004742 นายวันเฉลิม เทียมผูก

63053004743 นางสาววาสนา เชื้อทอง

63053004744 นางสาวจรัสศรี รอบโลก

63053004745 นายกฤษดา เกษมสุข

63053004746 นางสาวดวงดาว คล�อยแคล�ว

63053004747 นางธนพร มณียม

63053004748 นางสาวประวัณนา เชยกลิ่นเทศ

63053004749 นางสาววิสนีย# ยางเย่ียม

63053004750 นายวีรศักด์ิ ฟองย�อย

63053004751 นางสาวชณัฐดา ทองไทย

63053004752 นางสาววรรณลิษา กากะนิก

63053004753 นางอัจฉราวรรณ เพ็ชร#น�วม

63053004754 นางสาวรัชณีกร ประคนธรรม

63053004755 นายสุวิทย# พิมพ#ทรัพย#

63053004756 นางสาวซอบาห# แซแกะ

63053004757 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มสุวรรณ

63053004758 นางสาวจรินภรณ# แตงโสภา

63053004759 นางสาวชนิดาภา มุสิกวัตร

63053004760 นางสาวสาวิตรี โตม�วง

63053004761 นายวัฒชรเกียรติ บรรดาศักด์ิ

63053004762 นายพงศ#สกุล แจ�มหอม

63053004763 ว�าที่ ร.ต.หญิงปราณี นาคขํา

63053004764 นางสาวบุญธิดา เกิดมณี

63053004765 นายจิรายุต# อุดมสุขพรสิริ

63053004766 นายธนพงค# อยู�สุข

63053004767 ว�าที่ ร.ต หญิงนรินทร#ทิพย# สุกสี

63053004768 นางสาวณัฐธยาน# เวหา

63053004769 นายธนวัฒน# อุบงชะนี

63053004770 นางสาวสิริวิมล น�วมวัตร#
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63053004771 นายณฐพล นวลโพธ์ิ

63053004772 นางสาวสรศมน น�อยบาง

63053004773 นางสาวครองขวัญ มุลทา

63053004774 นางสาววนาลี บุตรดี

63053004775 นางสาวณัฐวรรณ ดีดสระ

63053004776 นายศรราม จันอุปถัมภ#

63053004777 นายภูริ์พิศิษฐ# ลีลอย

63053004778 นางสาวศศิธร ผงผานอก

63053004779 นายสรวิศ วิชชุตเวส

63053004780 นายฉัตรเพชร ราชมณี

63053004781 นายนพวิชญ# มะลิแก�ว

63053004782 นางสาวพรวิมล บุญสอง

63053004783 นางสาวชุลีพร ใสสะอาด

63053004784 นายณัฐชนน เชาวน#วุฒิกุล

63053004785 นางสาวรวิสรา ลพบุตร

63053004786 นายทรงภูมิ นิ่มกาญจนา

63053004787 นายสิทธิศักด์ิ พูลสวาท

63053004788 นางสาวธนภรณ# สงฆ#ปรีดา

63053004789 นางสาวสุพรรษา พุ�มคล�าย

63053004790 นางสาวเบญจมาศ ชัยชิด

63053004791 นางสาวบุญญาภรณ# ระวังแค�ม

63053004792 นางสาววราภรณ# ต�วนเครือ

63053004793 นางสาวพัตรพิมล สินเสง่ียม

63053004794 นางสาวขวัญชนก บัวงาม

63053004795 นางสาวทนารัก ดวงจันทร#

63053004796 นายทินภัทร กิจวิบูลย#ผล

63053004797 นางสาวบุษรารัช วิไลวรรณ

63053004798 นายพีรพงศ# อนุพันธ#

63053004799 นางสาวสุภาวดี ธรรมรงค#

63053004800 นางสาวรุจิรัตน# จันทร#สุขเจริญจินดา
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63053004801 นายณัฐพล ชัยม่ัน

63053004802 นางสาวจันทนา สุฉันทบุตร

63053004803 นางสาวฐิติยา ลักขษร

63053004804 นายกีรติ พินทับ

63053004805 นางสาวชยาพร เนื้อนิ่ม

63053004806 นางสาวรอฮานา มามะเร

63053004807 นายพิทักษ# พวงมะลิ

63053004808 นายสุทธิพัฒน# ต้ังพัฒนพันธุ#

63053004809 นางสาวปวีณา รักเขตกิจ

63053004810 นางสาวอัจฉรา สุวรรณภา

63053004811 นายสมเกียรติ กลมกลิ้ง

63053004812 นายสุริยา ชิดเอื้อ

63053004813 นางสาวปภา กระบวนรัตน#

63053004814 นางสาวสุภาภรณ# นาคบรรลังค#

63053004815 นางสาวกาญจนวรรณ ขาวสงวน

63053004816 นางสาวพรพักตร# ชัชกุล

63053004817 นางสาวณัฎฐา ตันติบูรณกุล

63053004818 นางสาวสุกัญญา นิยมญาติ

63053004819 นายธีรยุทธ เกตุทับ

63053004820 นางสาวจันทิมา ทองสมนึก

63053004821 นางสาวเปรมกมล ปลิวไสว

63053004822 นางสาวพัฒน# ช นัน วชิ ร ญา นนท# 

63053004823 นางสาวณิชา เกตุงาม

63053004824 นางนริศรา สถาวรสิมต

63053004825 นางสาวมัญชุภา ก�อเกียรติเจริญ

63053004826 นางสาวนับเดือน วรรณวงศ#

63053004827 นางสาวนารีรัตน# ขาวผ�อง

63053004828 นางสาวภัทรสุดา สรวิตร

63053004829 นางสาวสุภาวัลย# ธงชัย

63053004830 นางสาวสิริภัทรา เซียวศิริถาวร
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63053004831 นางสาวสุชาดา นิยมพลอย

63053004832 นางสาวสายธาร ลิ้มประยูร

63053004833 นายราชศักด์ิ จิรวัฒน#

63053004834 นางสาวเกศรา บัวขาว

63053004835 นางสาวประภัสสร เอียดสังข#

63053004836 นายเมธี เข็มทอง

63053004837 นางสาวณิชารัศม# พัชระสิทธ์ิกมล

63053004838 นางสาวเกศสุดา ไตรสูงเนิน

63053004839 นายวรวุฒศ# ใจบุญ

63053004840 นางสาวเรวดี อุดมศิริ

63053004841 นายศิวกร สระสําราญ

63053004842 นางสาวสุภาวดี เขียวมีศรี

63053004843 นางจิราวรรณ ชัยสงคราม

63053004844 นางสาวนภชลักษณ# พุทธนุรัตนะ

63053004845 นายพีรวิชญ# จีนจํารัส

63053004846 นางสาวศศิธร คําโคม

63053004847 นายปDยะมิตร ศรีหนองโปร�ง

63053004848 นางภูษณิศา บุญทรัพย#

63053004849 นางสาวสุกัญญา ธรรมา

63053004850 นายอาแว ยีเฮ็ง

63053004851 นายอรรถพร เรืองฉาย

63053004852 นางสาวบุษราคัม เหลืองวัฒนวิไล

63053004853 นางพรรณิศา ชมงาม

63053004854 นางสาววรรธกาญจน# มณีเนตร

63053004855 นางสาวน้ําฝน คําภูแก�ว

63053004856 นางสาวภัทรชลิตา สุสุทธิ

63053004857 นางสาววิธาสินี รัตนบํารุง

63053004858 นางสาวรัชนิดา ทองดอนพุ�ม

63053004859 นางสาวอารีรัตน# มณีรัตน#

63053004860 นายพรศักด์ิ สุรินราช
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63053004861 นางสาวพีรดา อ�อนประไพ

63053004862 นางสาวจารุวรรณ พลับพลา

63053004863 นางสาวมัตติยา มีคง

63053004864 นางสาวบุษยมาศ จรดล

63053004865 นางสาวกนกวรรณ ศรีคําแหง

63053004866 นายอัษฐวุฒิ หมอทรัพย#

63053004867 นางสาวพิชญา สามแก�ว

63053004868 นางสาวสุณิสา วิเศษผา

63053004869 นายสมทวี นาคา

63053004870 นางสาวพรไพริน พลายแก�ว

63053004871 นางสาวทิพยา เพชรบุรี

63053004872 นางสาวชลนิสา สุพล

63053004873 นายจินตวัชร# ลิ้มสุธาโภชน#

63053004874 นางสาวศยามล บํารุงการ

63053004875 นางสาวศรัญรัช บุญประเสริฐ

63053004876 นางสาวศศิธร ศรีพักตร#

63053004877 นายอิทธิพล สวัสด์ิพิพัฒน#

63053004878 นายทรงยศ ลาภหลาย

63053004879 นางสาวเบญญานี รักษ#วงษ#

63053004880 นางสาวสุวิมล ศรีลิพิน

63053004881 นายณัฐวุฒิ ศุภสิทธ์ิโสภาคย#

63053004882 นางสาวน�อมเกล�า ใจอดทน

63053004883 นางสาวสุภาวดี สุริโย

63053004884 นายประสิทธ์ิ รักย่ิง

63053004885 นายฉัฐพจน# ชมภูนุช

63053004886 นางสาวฐิติยา นิ่มเต็ม

63053004887 นางสาวสกาวเดือน ชูละเอียด

63053004888 นางสาวสุฑาทิพย# แพงสา

63053004889 นางสาวทิวาพร มาแปTน

63053004890 นางสาวอรอนงค# ใจซ่ือ
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63053004891 นางสาวจิราพัชร บุญนวน

63053004892 นางสาวชวนชื่น แซ�ต๊ัน

63053004893 นายประพนธ# ใคร�ครวญ

63053004894 นายนนทชัย บุญสวัสด์ิ

63053004895 นายกิตติธัช เทพสุต

63053004896 นางสาวสุพรรษา เชื้อชะเอม

63053004897 นายคณิน มณีฉาย

63053004898 นางสาวฉัตรฤทัย พรหมประสิทธ์ิ

63053004899 นางสาวเกวลิน รัตนภักดี

63053004900 นางสาวณัฐธิดา บุรินทรวรวิทย#

63053004901 นางสาวศิรินทรา ซ่ือสัตย#

63053004902 นายพงษ#สุวรรณ ไชยยุทธ#

63053004903 นางสาวเกตสุดา แสงสุริย#

63053004904 นางสาวอภิษฎา ทองผา

63053004905 นางสาวนฤมล จรจรัญ

63053004906 นางสาวพิกุล รจนากร

63053004907 นางสาวเพ็ญวชิรา คณฑา

63053004908 นายจิรยุทธ ดรทะนัย

63053004909 นางสาวอัญชลี พ�วงศรีรักษา

63053004910 นางสาวปLณฑารีย# สีสะอาด

63053004911 นายสมปอง ปDHนทอง

63053004912 นายเอกลักษณ# โอจารุทิพย#

63053004913 นายศุภโชค มณีโชติ

63053004914 นางสาวภรณ#ฑิตติ ปTอมปราณี

63053004915 นางสาวมนธิดา ปLธวิน

63053004916 นายตีรนันท# ดุลยวัฒนา

63053004917 นางสาวนิชารีย# ศักด์ิชัยภูมิ

63053004918 นางสาวก่ิงดาว คําภูเขียว

63053004919 นางสาวธนภรณ# สุวรรณประเสริฐ

63053004920 นางสาวจิรดา ดาวกระจาย
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63053004921 นายกาลัญPู จานทอง

63053004922 นางสาวกอบพร อ�อนน�อม

63053004923 นางสาวสุจิตรา บุตรแสงดี

63053004924 นายเอกชัย จันทร#งาม

63053004925 นายอรรถพล ระวังแค�ม

63053004926 นางสาวชนากานต# คําภูแก�ว

63053004927 นายณัฐนธีร# โพธ์ิเย็น

63053004928 นางสาวสุพรรณิกา นาคาภูมิพัฒน#

63053004929 นายรามิล กาญจนสดุ�ง

63053004930 นางสาวธิรดา วงค#คําจันทร#

63053004931 นางสาวปุณยนุช แสนสร�อย

63053004932 นางสาวนัชชา ภุมกา

63053004933 นายเฉลิมพล สุกาวิน

63053004934 นางสาวสุดารัตน# ชัยเพชร

63053004935 นางสาวรัตนาพร คนรํา

63053004936 นางสาววิไลรรณ ปริญญากร

63053004937 นางสาวสุธิดา เหลืองแดง

63053004938 นางสาวสุภาพร เปZยมทรัพย#

63053004939 นางสาวรัชติยา แซ�ลิ่ม

63053004940 นางสาวณัฏฐ#ชุดา บุญธรรม

63053004941 นางสาวส�มลิ้ม พุมเรียง

63053004942 นายศิริชัย ศรีตวาทิน

63053004943 นางสาวโสภาพรรณ แอบทิพย#

63053004944 นายเฉลิมพล เสลาหอม

63053004945 นางสาวสุนันทา บุตรอ�น

63053004946 นายภาคภูมิ มะเก๋ิน

63053004947 นางสาววิมลวรรณ ขําเพชร

63053004948 นางสาวปานเนตร ลีลา

63053004949 นายสุกนต#ธี เข็มไทย

63053004950 นางสาวมัทนา ซําคง
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63053004951 นางสาวหัสดี ชวดชุม

63053004952 นางสาวเนตรนภา ชูพันธ#

63053004953 นางสาวอารีย# ใจชื้น

63053004954 นางสาวฬารินี ละราคี

63053004955 นางสาวรัตนพรรณ เอียงแค�ม

63053004956 นางสาวเนตรสุภางค# ผกามาศ

63053004957 นางสาวปDมประภา ลิอุบล

63053004958 นางสาวชฎารัตน# กงภูเวช

63053004959 นางสาวชลนิภา สุขสําราญ

63053004960 นางสาววารุณี อิ้มคํา

63053004961 นางสาววิสาขา หรั่งวัตร

63053004962 นางสาวสุนิสา พรรษา

63053004963 นางปุณรดา อินทรนุช

63053004964 นางสาวลลิดา ปDยะทัพ

63053004965 นางสาวกุลวดี ศูนย#กลาง

63053004966 นางสาวเกวลิน นิลเพ็ชร

63053004967 นายธนกฤต ไชยสมาน

63053004968 นางสาวเสาวณีย# เข็มกําเนิด

63053004969 นายฉัตรชัย ใจศฺ�ล

63053004970 นางสาวสกุณา ครุฑดํา

63053004971 นางสาวอาภรณ# นาสวนไพศาล

63053004972 นางสาวธันยพร หนูขาว

63053004973 นางสาวมาลินี คุ�มจิตร

63053004974 ว�าที่ร.ต.หญิงกาญจนา รูปตํ่า

63053004975 นายพีรวิชญ# วายุพา

63053004976 นางสาววิไลลักษณ# สุขอร�าม

63053004977 นางสาววราภรณ# โอภาส

63053004978 นางสาววิภาวี ใจชื่น

63053004979 นางสาวธารินี กรีพันธุ#

63053004980 นายนนทกร สมสกุลดี
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63053004981 นางสาวมณธิชา บางแสงอ�อน

63053004982 นายพัชระ ชื่นบาน

63053004983 นายปรัชญ# บัวจีน

63053004984 นางสาวสุชาดา อํานวยชัย

63053004985 นายธนพงศ# ทาศรีนุช

63053004986 นางเบ็ญจมาภรณ# โพธ์ิสวัสด์ิ

63053004987 นางสาวอินทร#ทุอร ตรีสุวรรณ

63053004988 นายสาทิส พุ�มเมฆ

63053004989 นายเพชร บุญเต็ม

63053004990 นางสาวอมรรัตน# แดงมณี

63053004991 นางสาวนิสาฮีบา นิมSะ

63053004992 นางสาวอรพรรณ ทับถวิล

63053004993 นางสาวชฎาวีร# อยู�หลง

63053004994 นางสาวสุชาดา อุทธัง

63053004995 นางสาวกัญญาณัฐ ปLนสีคํา

63053004996 นายภวินท# เติมทอง

63053004997 นางสาวชนิตสิรี แสงอ�อน

63053004998 นางสาวภัคภิณญา เพ็ชรประดับ

63053004999 นายธนวัฒน# สายสินธุ#

63053005000 นายอภิรักษ# เพ็ญสุขใจ

63053005001 นางสาวจีรนันท# สวนชูโต

63053005002 นายปริวัตร คะตา

63053005003 นางสาวปวืชญา ทองกันยา

63053005004 นายอิศรา ณ ชาตรี

63053005005 นางสาวฐิตารีย# เหมือนเทียน

63053005006 นางสาวจริยาภรณ# ม�วงศรี

63053005007 นางสาวนฤมล อยู�หนุน

63053005008 นางสาวปริญนภา อ�วมอั๋น

63053005009 นางสาวลัดดาวัลย# บัวเคลือบ

63053005010 นางสาวสมฤดี อารีเพ่ือน
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63053005011 นางสาวมิรันตี สุภานิต

63053005012 นางอรกัญญา อินทรสกุล

63053005013 นางสาวชุติมณฑน# อ�วมพ�วง

63053005014 นางสาวชื่นชม มีผล

63053005015 นางสาวสุภาพร พวงกลิ่น

63053005016 นางสาวนันทวรรณ สําเภา

63053005017 นางสาวสิรินฤมล ทองดอนใหม�

63053005018 นายอนิรุจน# แก�วกันหา

63053005019 นางสาวมีนนารี ธงศิริ

63053005020 นางสาวพิมพา อินดิบ

63053005021 นางสาวอาทิตยา อริยวงศ#

63053005022 นางสาวเพ็ญลักษณ# เหมือนมณี

63053005023 นายปริวรรต ดวงแข

63053005024 นางสาวปทุมรัตน# เกตุนุสิทธ์ิ

63053005025 นางสาวศุภาวรรณ ธนรัตนวราภรณ#

63053005026 นายจิตติพันธ# มณีรัตน#

63053005027 นางสาวจุฑามาศ ญาณสูตร

63053005028 นางสาวกมลชนก ศรีจันจรา

63053005029 นางสาวปรีดาพร ทองหีต

63053005030 นายชาญชัย นุชเจริญ

63053005031 นางสาวจุฑาทิพย# ชูชาติ

63053005032 นางสาวขวัญกมล เชื่องยาง

63053005033 นางสาวจุรีภรณ# พลายอินทร#

63053005034 นายชาวีร# ชัยชุน

63053005035 นางสาวเปรียบแก�ว คล�ายมณี

63053005036 นางสาวเสาวนีย# อุคํา

63053005037 นายภาณุพงศ# มีสุข

63053005038 นางสาวนุชจรินทร# แสงทอง

63053005039 นางสาวอารียา แสงแก�ว

63053005040 นางสาวกนกวรรณ พันธ#อ�น
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63053005041 นางสาวจินต#จุฑา ศรีประเสริฐ

63053005042 นางสาวชนากานต# มาถี

63053005043 นายธนพล อมรฤทธ์ิ

63053005044 นางสาวศิริรัตน# พลแสน

63053005045 นายณัฐภูมิ ทศนุต

63053005046 นายจุฑา บุญรอด

63053005047 นายณฐกร กลั่นบุศย#

63053005048 นายปLญญา หงษ#ทอง

63053005049 นายกฤษณะ เมืองคํา

63053005050 นางสาวอัญญาณี สร�อยงาม

63053005051 นายกันตชัย ไพจิตรโยธี

63053005052 นางสาวศศิประภา ไม�ตรา

63053005053 นางสาวภัณฑิรา นางแล

63053005054 นางสาวศศินภา รัตนพันธ#

63053005055 นางสาวเบญญารัศม# อรุณบรรเจิดกุล

63053005056 นายปLณณวิชญ# โพธ์ิเมือง

63053005057 นางสาวขนิษฐา สีดา

63053005058 นายพีรพงษ# บุญเล็ก

63053005059 นางสาววลัยลักษณ# โตชู

63053005060 นางจินตนา สมบัติศิริ

63053005061 นายธนายุทธ ทองมี

63053005062 นางสาวกชกร บรรพัฒน#

63053005063 นางสาวกาญดา ศรีสมนึก

63053005064 นางสาวพัชราภรณ# กมลวิบูลย#นันท

63053005065 นางสาวก่ิงไพลิน ศรีธาตุ

63053005066 นางสาวมณีรัตน# รอดพันธ#

63053005067 นางสาวศุภางค# คชรินทร#

63053005068 นางฤทัยรัตน# จันทะลุน

63053005069 นางสาวสโรชา เนียมซุ�น

63053005070 นางสาวศดานันท# พราหมณ#ชื่น
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63053005071 นายสมเจตน# อารีราษฎร#

63053005072 นายภัทรวรรฌษ# ณ บางช�าง

63053005073 นายปวเรศ ฉายคลุ�ม

63053005074 นางสาวรัชยา ทรงประเสริฐ

63053005075 นายจักรพันธ# ตุ�มทองคํา

63053005076 นายกิตติ อ�อนเนียม

63053005077 นางสาวฐิตินันท# เพ่ือมเสม

63053005078 นางสาวกมลชนก รอดผึ้ง

63053005079 นายเอกพันธ# ปานเผือก

63053005080 นางสาวอริสรา อินทรประดิษฐ#

63053005081 นางสาวพรพัชรนันท# สมัครเขตรการ

63053005082 นายรชต อาจอ�อนศรี

63053005083 นางสาวศศิธร ปDHนสุวรรณ

63053005084 นางสาวอารีย#พร ฉายาประเสริฐพร

63053005085 นางสาวเพ็ญพิชชา ปลอดชูแก�ว

63053005086 นางสาววราภรณ# ปานธรรม

63053005087 นางสาวจุฑามาศ ทองอยู�

63053005088 นางสาวสุณิสา กอสนาน

63053005089 นางสาวชุลีพร คงวัตร

63053005090 นางสาวจิราภา อาจสังข#

63053005091 นางสาวธัญพร เรืองเทศ

63053005092 นางสาวฐิติมล ทองคํา

63053005093 นางสาวอารียา บัวบุญเลิศ

63053005094 นางสาวปาณิสรา สินทวี

63053005095 นายกายแก�ว เอี่ยมมงคล

63053005096 นายอิทธิพัทธ# มากสัมพันธ#

63053005097 ว�าที่ ร.ต.ณัฐปกรณ# สาลีรัตน#

63053005098 นายธนาธิป รื่นโพธ์ิวงศ#

63053005099 นางสาวจิตสุภัคณ# สกุลณี

63053005100 นางพิกุล นากสุก
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63053005101 นายปรัชญา ธรรมวานิช

63053005102 นายเนติพงษ# ผ�องใส

63053005103 นางสาวเจนจิรา ตSะมา

63053005104 นางสาวอังคณา วงษ#จู

63053005105 นางสาวอรอุมา เอี่ยมหนู

63053005106 นายณัฐภัทร ดาราพงศ#

63053005107 นางสาวเปรมฤทัย บัวเจริญ

63053005108 นางสาวศศิธร ฐานาพิชัยศักด์ิ

63053005109 นางสาวศรัญญารักษ# โตประยูร

63053005110 นางสาวศรัญญา สุริยันต#

63053005111 นางสาวเบญญารัศม# อรุณบรรเจิดกุล

63053005112 นางสาววิภาวี พงศ#วรวัฒน#

63053005113 นายพงษ#ธนากรณ# วงษ#ทวีทรัพย#

63053005114 นายวันชนะ วงษ#ครุฑ

63053005115 ร.ต.กฤษณะ แพสอาด

63053005116 นายประภาศ ศรีโสภณ

63053005117 นางสาววรดา เจริญทรง

63053005118 นายเอกนัย กาญจนวราภรณ#

63053005119 นางสาวสุธิดา ภูมิเรศสุนทร

63053005120 นางสาวมัณฑนา อารีโรจน#

63053005121 นายกฤษดา อินธนู

63053005122 นางสาวณัฐนิช จงศิริ

63053005123 นางสาวเจน จิ รา พูลเพ่ิม 

63053005124 นางสาวจันทร#จิรา คําประดิษฐ

63053005125 นายศราวุธ ผาแดง

63053005126 นางสาวกาญจนา พันธุ

63053005127 นายณัฐพล คงกระพันธ#

63053005128 นางสาวธนาภา วงษ#ปLญญา

63053005129 นายธรรมลักษณ# ม่ันคง

63053005130 นายวิภูสิต ตู�ประดับ
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63053005131 นางสาววิภารัตน# บัวขาว

63053005132 นายภาคภูมิ บุตรน้ําเพ็ชร

63053005133 นายอภิสิทธ์ิ จันทร#ดํา

63053005134 นายสนธิ แก�วใส

63053005135 นางสาวธนพร ลิ่มศิริปLญญา

63053005136 นางสาวนิภาวดี พุกนิลฉาย

63053005137 นางสาวดวงพร เก็บไว�

63053005138 นายณัฐชนน นุ�ยจันทร#

63053005139 นางสาวชลรส อนุกูลนารี

63053005140 นางจันทร#แรม หาดี

63053005141 นางสาวโชติกา เขียวกะแล

63053005142 นางสาวภัทรานิษฐ# คนดี

63053005143 นางสาวรัติภรณ# เชียงอินทร#

63053005144 นางสาวพรพิมล หงอสกุล

63053005145 นางสาวดาเนีย นาคสุก

63053005146 นางสาวณัฐณิชา สมหลักชัย

63053005147 นางสาวอัจฉรา พินิจพงษ#

63053005148 นายคุณากรณ# พุ�มแตงอ�อน

63053005149 นางสาวจิรนันท# งามพักตร#

63053005150 นางสาวสรณัชญาณ# ไตรรัตนศิริกุล

63053005151 นางสาวเบญจมาส จําศิล

63053005152 นายธนชัย คล�ายสุวรรณ

63053005153 นางสาวนริศา กล�อมเมฆ

63053005154 นางสาวผริตา วังแก�วหิรัญ

63053005155 นายกฤชนนท# ตุลยานนท#

63053005156 นายมนัสวร# ด�วงปรึกษา

63053005157 นางสาวนุสรา ชะสอนรัมย#

63053005158 นางสาวสุชาดา ศรเดช

63053005159 นายปDยวัฒน# พูลทัศน#

63053005160 นางสาวลดา พลสิทธ์ิ
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63053005161 นางสาวอรวรรณ ชูเชิด

63053005162 นางสาวพุทธรักษา ต่ิงต้ังวงศ#

63053005163 นายกันตภณ อรรถวรรธน

63053005164 นายโกษม ไตรรัตโน

63053005165 นางสาวณัฐกานต# ธรรมกูล

63053005166 นางสาวญาณัจฉรา วงษา

63053005167 นายจิรศักด์ิ มูลทองชุน

63053005168 นางสาววราภรณ# จันทร#เรือง

63053005169 นางสาววรรณิศา ภัตศรี

63053005170 นางสาววิภารัตน# ถนอมนาค

63053005171 นางสาวศศิธร ศรีสุวรรณ#

63053005172 นายปDติ จงมีพร�อม

63053005173 นายณัฐกรณ# อ�อนสาร

63053005174 นางสาวณัฐธิดา มิชสิน

63053005175 นางสาวสุพัตรา กติยะกาล

63053005176 นางสาวบงกช บุญลบ

63053005177 นายไทคม เลขจิตร

63053005178 นางสาวนาถวดี สว�างศรี

63053005179 นางสาวจุฑาทิพย# เดชาฤทธ์ิ

63053005180 นายทีปกร บัวชู

63053005181 นางสาวดนยา นวมศิริ

63053005182 นางสาวทอรุ�ง ทองสร�อย

63053005183 นางสาวภวิกา ปDHนรัมย#

63053005184 นางสาวสุภากาญจน# กาใจใส

63053005185 นางสาวชลชญา ใจโปร�ง

63053005186 นางสาวอภิชญา ยุบล

63053005187 นางสาวกัญชสรห# สุขลาภ

63053005188 นางสาวนริศรา นิลบุญ

63053005189 นางสาวศศิวิมล เหมวงษ# 

63053005190 นายนาวิน สร�อยมาลี
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63053005191 นางสาวจิราพัชร แก�วแปTนผา

63053005192 นายวีรยุทธ บุญญาหาร

63053005193 นายธนธรณ# คูหา

63053005194 นางสาวศิรประภา สาคร

63053005195 นางสาวหยกนภา เขียวงาม

63053005196 นางสาวธวัลหทัย ทองมาก

63053005197 นายธนกฤต กระเครือ

63053005198 นางสาวพรทิพย# สุดคล�าย

63053005199 นางสาวพรนิภา เนียมประพันธ#

63053005200 นายจารุวัฒน# ก�อเกียรติโกมล

63053005201 นางสาวภานุมาศ อินทร#หนุน

63053005202 นางสาวอรทัย มานะพิมพ#

63053005203 นางสาวรุ�งนภา เทศพันธ#

63053005204 นายศุภชัย ทองเกิด

63053005205 นางสาวเฉิดฉันท# เหนี่ยวพ่ึง

63053005206 นางสาววรรณศิริ ดอกสาคู

63053005207 นางสาวเมธาวี มาพิพัฒน#

63053005208 นางสาวภัสณิชา สิงหกุล

63053005209 นางสาวเสาวลักษณ# ทองเกิด

63053005210 นางสาวดวงพร กุลเกตุ

63053005211 นางสาวนวพรรณ ตรรก#ชูวงศ#

63053005212 นางสาวคณัสวรรณ มากมิตร#

63053005213 นายธํามรงค# หอมกลิ่น

63053005214 นางสาวทัศวรรณ อ�อนมาก

63053005215 นายจุลเดช ประกอบแก�ว

63053005216 นางสาวณัฐกฤตา แดงสิงห#

63053005217 นางสาวนุชจรีย# อ�นเกตุ

63053005218 นางสาวปนัดดา แสงสุกวาว

63053005219 นางสาวปพิชญา สิทธิกูล

63053005220 นายนฤชัย แฝงอิน
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63053005221 นายบดินทร# ภักดีโชติ

63053005222 นางสาวสุนิดา พุ�มทอง

63053005223 นายภานุวัตร# เจียมบุญ

63053005224 นายบุญติด หมายชัย

63053005225 นายสิทธิพงษ# หอมกลิ่น

63053005226 นางสาวภัทรจิต วงศ#คลัง

63053005227 นายณัฐชนน สายสนิท

63053005228 นางสาววิไลวรรณ เรือนนุช

63053005229 นางสาวเบญจวรรณ พุ�มสังข#

63053005230 นายจักรพันธ# สีสัน

63053005231 นางสาวฉัตรฑริกา แก�วสีงาม

63053005232 นายพงศ#พล สุขโข

63053005233 นางสาวสุจารี ไกรนาค

63053005234 นางสาวสุจิตรา พรหมพิชัย

63053005235 นายณัฐพงษ# ลําเภา

63053005236 นางสาวอารยาพร บุญมี

63053005237 นางสาวธนารีย# สาแก�ว

63053005238 นางสาวมนกานต# อ�วมพ�วง

63053005239 นางสาวปภัสรา แก�วถาวร

63053005240 นางสาวสุริย#ศรี ลาวิลัย

63053005241 นางสาวณัฐริกา ต้ังประเสริฐ

63053005242 นายจักรพันธุ# ศรีสังข#งาม

63053005243 นางสาวกนกวรรณ เสือรัก

63053005244 นางสาวศศิประภา ชูจิตร

63053005245 นางสาวสุทธิรักษ# สุทธิชล

63053005246 นางสาวสรวงสุดา จรุงพันธ#

63053005247 นางสาวเสาวลักษณ# สกุลทอง

63053005248 นางสาวจิราพร ตรุโนภาส

63053005249 นายคมกฤษ สุวรรณลิขิต

63053005250 นายปDยะบุตร พลรักดี
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63053005251 นางสาววรางค#ศิริ ศรีเบญจสุนทร

63053005252 นายสันติ มงคล

63053005253 นางสาวศิริพร เวียงมา

63053005254 นางสาวอรอุมา ทาจันทร#

63053005255 นายเมธา จรูญศรี

63053005256 นายปDยวัฒน# สายทอง

63053005257 นางสาวจุรีรัตน# จันทร#ทอง

63053005258 นายปริญญา สายทองสุข

63053005259 นางสาวเพ็ญพิชชา เกิดดี

63053005260 นางสาวจีราภรณ# นิที

63053005261 นางสาวชื่นนภา เภาประเสริฐ

63053005262 นายปนรรฏ อังศุโชติ

63053005263 นางจันทิมันต# ตาคํา

63053005264 นางสาวจตุพร เกาะเกตุ

63053005265 นายอภิลักษณ# ไผ�ล�อม

63053005266 นางสาวธนัฎฐา คู�สุวรรณ

63053005267 นางสาวณัฐฐิมณฐ# ธนศิระกุล

63053005268 นางสาวอรยา ไชยเดช

63053005269 นางสาวณปภัช สุรทานต#นนท#

63053005270 นายณฤนันท# สุขสอาด

63053005271 นายพงศกร เรืองสมบูรณ#

63053005272 นางสาวชญานี แสงอรุณ

63053005273 นางสาวชวัลรัตน# งดสันเทียะ

63053005274 นางสาวอารยา วิโรจน#ยะกูล

63053005275 นายศตกร วิทยาลัย

63053005276 นายจักรกริช แสงเดือน

63053005277 นางสาวนัฏฐิยา คําสุข

63053005278 นางสาวพนิดา ผ�อนจัตุรัส

63053005279 นางสาวชลธิชา นาเวช

63053005280 นางสาวจิตติมา ศรีสุวรรณ
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63053005281 นายพงศกร ทองสง�า

63053005282 นายเอกลักษณ# เกิดลมูล

63053005283 นางสาวธรรมจรรยา เรือนทองดี

63053005284 นางสาวจริญญา ดิษฐปLญญา

63053005285 นายปฏิวัติ นวลปาน

63053005286 นางสาววราภรณ# จันทร#กล�อม

63053005287 นางสาวเสาวลักษณ# บุญร�ม

63053005288 นางสาวกรรณิการ# จันทร#ตักเตือน

63053005289 นายชิณวัฒน# พันธุ#แสน

63053005290 นางสาววรรณิศา ขาวบาง

63053005291 นางสาวลัดดาวัลย# นันทะวงค#

63053005292 นางสาวศิโรรัตน# ทนงค#

63053005293 นางผ�องพรรณ พุฒนาค

63053005294 นางสาวจันทิมา จิตสวัสด์ิ

63053005295 นายธวันชัย ศรีพิทักษ#ดํารง

63053005296 นายเจษฎา บุญณรงค#

63053005297 นายบุญญฤทธ์ิ ชูนาค

63053005298 นางสาวบุณยาพร จิ�ตนุกูล

63053005299 นางสาวโชติภา สิงห#เล็ก

63053005300 นางสาววชิรา พลับวังกล่ํา

63053005301 นางสาวอัมไพวรรณ บุญนาค

63053005302 นางสาวนันทพร คล�ายสุบรรณ

63053005303 นายอัครเดช บุญสายบัว

63053005304 นางสาวสุวธิดา สระแก�ว

63053005305 นางสาวธนิฏฐา ต้ังอรุณ

63053005306 นางสาวศุภิสรา พรายมูล

63053005307 นางสาวกรวรรณ อะทะหลวง

63053005308 นางสาวยูรีดา ตวัน

63053005309 นางสาววัชรี รักเมือง

63053005310 ว�าที่ร�อยตรีศุภกานต# ศรีมาลา
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63053005311 นายชัชวาลย# เซ่ียงฉิน

63053005312 นางสาวนิตยา ปานย้ิม

63053005313 นางสาวดลฤดี รีเงิน

63053005314 นางสาวญาดา วัดอุดม

63053005315 นางสาวณัฐชยา ดํานงค#

63053005316 นางสาวนันทิยา เสือเล็ก

63053005317 นายสองภพ เพชรหิรัญ

63053005318 นางสาวปวีณา คําสระ

63053005319 นางสาวธนพร คงถาวร

63053005320 นายวราวิช สืบสาย

63053005321 นางสาวรพิรัตน# ปุโรทกานนท#

63053005322 นางสาววิลาสินี สองสี

63053005323 นางสาววิภาวี อ.ก�องเกียรติ

63053005324 นางสาวศกลวรรณ ห�วยหงษ#ทอง

63053005325 นายบุญชัย วนวัฒนสุนทร

63053005326 นางสาวนัชชา เฟWHองฟู

63053005327 นางสาวอัสมา อารีย#

63053005328 นางสาวกฤติยา ใช�ประทุม

63053005329 นางสาวรักษณาลี ขวัญอ�อน

63053005330 นายภัทรพล ศรีมณีธรรม

63053005331 นางสาววิชญา สัญญารักษ#

63053005332 นางสาวจุฑามาศ อ�นวิเศษ

63053005333 นางสาวปุณยพร โรจนนาวิน

63053005334 นางสาวธัญญพัทธ# ธิติอุดมเศรษฐ#

63053005335 นางสาวสราญรัตน# รุ�งจําเริญ

63053005336 นางสาวธัญญารัตน# ราศรีพรมบุตร

63053005337 นางสาวสุนันทา ทองชูใจ

63053005338 นางสาวธีราภรณ# แตงชุ�ม

63053005339 นางสาวอาภาวรรณ ชัยเจริญ

63053005340 นายปรัน ก�านนาค
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63053005341 นางสาวสุชาดา ราษฎรดี

63053005342 นางสาวอาทิตยา โชติมิตร

63053005343 นางสาวชนิดา จันทร#สอน

63053005344 นางสาวศุทธหทัย จิตรวิกรานต#

63053005345 นางสาวจันจิราพร เจริญชนม#

63053005346 นางสาวผ�องพรรณ พันธ#แจ�ม

63053005347 นายวิริยะ เจียต๊ัด

63053005348 นางสาวอารญา เทศเซ็น

63053005349 นายธนาวุฒิ เพชรวงษ#

63053005350 นางสาวเพ็ญสิริ รักดี

63053005351 นางสาวอนงค#นาถ สุขขี

63053005352 นายโรจน#ณรงค# คะณา

63053005353 นางสาววราพร แก�วแสง

63053005354 นายนฤพล พรมเพชร

63053005355 นายสิทธิพร ม�วงแกม

63053005356 นางสาวพัชรี คูณทวี

63053005357 นางสาวชนกานต# ต้ังพรนพคุณ

63053005358 นางสาวจิราภรณ# นวลวิลัย

63053005359 นางสาวจริยา ก้ิมซ้ิว

63053005360 นายธนพล พลอยแสง

63053005361 นางสาวนิจจนาภรณ# หม่ืนชนะ

63053005362 นายกิตติพันธุ# คหินทรพงศ#

63053005363 นางสาวสุปราณี จงหม่ืนไวย#

63053005364 นางสาวศิริรัตน# บุญมีทรัพย#มาก

63053005365 นางสาวณิชาภัทร ต้ันจัด

63053005366 นางสาวรัญชนา พวงดอกไม�

63053005367 นางสาวปรียาวรรณ ภานุวาส

63053005368 นางสาวเบญจวรรณ เอื้อนสะอาด

63053005369 นางสาวพรทิพย# หมวดเชียงคะ

63053005370 นายทิวัตถ# แพระบํา
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63053005371 นางสาวสวรส เพ็งมูล

63053005372 นางสาวปZย#วรา ศรีฟTา

63053005373 นางสาวสุพัตรา จรัสดี

63053005374 นางสาวกนกพร จันทร#หงษ#

63053005375 นางสาววาทินี พลับนิล

63053005376 นางสาวปริยากร วงศ#สวาท

63053005377 นางสาวประวีณา อ�อนแช�ม

63053005378 นางวรรณรัตน# อังกุรานุสรณ#

63053005379 นางสาวจิตรา หลงเปลี่ยว

63053005380 นางสาวเสาวนิตย# ปDยรัตน#

63053005381 นายอรรถพล ทับทิมไทย

63053005382 นายณัฐภัทร ทองผุด

63053005383 นางสาวสุนิสา บริวงค#

63053005384 นายจักรภัทร วรรณแสงทอง

63053005385 นางสาวจิดาภา สถานสถิตย#

63053005386 นางศิริกุล จิตรอัมพร

63053005387 นางสาวสายสุนีย# ทองดอนเหมือน

63053005388 นางสาวชนม#ธีรา กาสรศิริ

63053005389 นางสาวพจนา สันทอง

63053005390 นางสาวอัจฉรา หัสถาดล

63053005391 นางสาวภิรมยา ทองซ�าย

63053005392 นางสาวสุพรรษา รุ�งเรืองเศรษฐ#

63053005393 นายสิทธิศักด์ิ เล็กเปZย

63053005394 นางสาวชวัลลักษณ# บุญทอง

63053005395 นายวีรพงษ# เทียนม่ิงมาตย#

63053005396 นางสาวดวงฤทัย แกล�วการไร�

63053005397 นางสาวศิริณา ทองดอนน�อย

63053005398 นางสาวเบญจวรรณ ฉวีรัตน#

63053005399 นายสุวัฒน# เผือดโพธ์ิ

63053005400 นายชัชนก จิราตระกาล
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63053005401 นางสาวแวนูรไอฮัน แวดอเลาะ

63053005402 นางสาวสาลินี นิลแร�

63053005403 นางสาวพิมพ#ณฎา แก�วพฤกษ#

63053005404 นายวิฑูรย# เมืองอินทร#

63053005405 นายลักษมัณ ยังเจริญ

63053005406 นายเกรียงไกร พุทธบูชา

63053005407 นางสาวสุชาดา ธงชัย

63053005408 นางสาวสุนิดา แก�วเนตร

63053005409 นางสาวพรพรรณ กรรณกุลไกรเลิศ

63053005410 นางสาวนารา นิจเนตร

63053005411 นางสาวณัฏฐากาญจน# เมืองวงษ#

63053005412 นางสาววรัญญา จารีวัชระ

63053005413 นางสาวพรพัชรา นารโท

63053005414 นางสาวภูริตา กฤษสําโรง

63053005415 นางสาวปาณิสรา นิลดี

63053005416 นางสาวพัทธิดา คุณพันธ#

63053005417 นายกมล เชื่อมชิต

63053005418 นายกฤตธนา เทพบุตร

63053005419 นายธวัช สาทอน

63053005420 นางสาวสุวิมล จันทรัตน#

63053005421 นางสาวธิดารัตน# ห�วยจันทร#

63053005422 นางสาวหทัยชนก วงศ#จรัสเกษม

63053005423 นางสาวกรกนก รุ�มรวย

63053005424 นางสาวอิสริยา มูลทอง

63053005425 นางสาวชนากานต# ช�อทองดี

63053005426 นางสาวกิตติญา คุณชะ

63053005427 นายกิตติชาญ เข็มทอง

63053005428 นายดุลภากร ถิรศาสตร#

63053005429 นางสาวพรรณิกา ทํานองดี

63053005430 นายประวิทย# สร�อยระย�า
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63053005431 นางสาวอรุณรัตน# ศรีบุญมา

63053005432 นางสาวสุพิชญา สันแก�ว

63053005433 นางสาวหัทยา สุขแจ�ม

63053005434 นางสาวธมลกัญ ลาเคน

63053005435 ว�าที่ร.ต.หญิงชวาลา พูนขุนทด

63053005436 นางสาวอรนุช พุ�มงาม

63053005437 นายศุภกร พระแก�ว

63053005438 สิบเอกวีรพล เที่ยงธรรม

63053005439 นางสาวชุติกาญจน# สุตภวา

63053005440 นางสาวสุภาวดี ศรีภา

63053005441 นางสาวนารีรัตน# สุดยอด

63053005442 นางมัณฑนา นามพลกรัง

63053005443 นางสาวพรรณนิภา ทองสวัสด์ิ

63053005444 นางสาวณิชนันทน# พลายแก�ว

63053005445 นางสาวดารัณ ยอมสละ

63053005446 นางสาวก่ิงกาญจน# พันมะวงค#

63053005447 นางสาวธนัตติญา พงษ#เพศ

63053005448 นายมงคล ชุมโน

63053005449 นางสาวทัศนีย#ญา ขุนนุชนารถ

63053005450 นางสาวพุทธิมา ดุษฎี

63053005451 นางสาววิกานดา จันทร#เครือ

63053005452 นางสาวเจนจิรา มณีคํา

63053005453 นางสาวศิรินันท# เซ่ียงโหล

63053005454 นางสาวพรชนก จรุมเครือ

63053005455 นางสาวชนัญชิดา บานแย�ม

63053005456 นายเริงฤทธ์ิ สุวรรณภาพ

63053005457 นางสาวธนภรณ# เล�ห#บุญ

63053005458 นายณรงค# แสนสําราญ

63053005459 นางสาวกัญญรัตน# บุญยะเลิศ

63053005460 นายภราดร มงคลรัศมีโรจน#
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63053005461 นายอนุชิต นันทวัตร

63053005462 นางสาวนิรอฮานี อูมา

63053005463 นายนนทกร เทียนประนมกร

63053005464 นางสาววรัทยา จันทรสน

63053005465 นายอารือฟา เจะเลาะ

63053005466 นางสาวสุคนธ# วันทอง

63053005467 นายศุภฤกษ# พันธ#สุข

63053005468 นางสาวน้ําฝน ตรีกิจการมงคล

63053005469 นางสาวสิริเพ็ญ พวงมณี

63053005470 นางสาววนัชพร เสืองาม

63053005471 นางสาวพรทิพย# สร�อยอยู�

63053005472 นางสาวจุฑารัตน# พูดเพราะ

63053005473 นางสาวจันทิมา นาดี

63053005474 นางสาวมินตรา สร�อยกล่ํา

63053005475 นางสาวภัทรวรรณ ทิพวัน

63053005476 นางสาวสุณิสา ศรีสวัสด์ิ

63053005477 นางสาวธันยพร ขุนสิทธ์ิ

63053005478 นางสาวทรายแก�ว วงษกรอบ

63053005479 นางสาวทรรศนันท# ขวัญทอง

63053005480 นางสาวกรรติญา ยศนวล

63053005481 นางสาวประไพ ถึงโภค

63053005482 นายชวลิต ซ้ิมสมบูรณ#

63053005483 นางสาวชฎารัตน# ภิรมย#รื่น

63053005484 นางสาวพิมพ#เพชร บุญชื่น

63053005485 นางสาวฑิฆัมพร วันเพ็ญ

63053005486 นางสาววลัยพรรณ กล�วยจํานงค#

63053005487 นางสาววรรณรัตน# สุกดิบ

63053005488 นางสาวฐิติวรรณ ทิพย#สังวาลย#

63053005489 นายธนพงษ# ชอบกล

63053005490 นายชนินทร# ปูรณวัฒนกุล
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63053005491 นางสาวปภาวรินทร# คูณศรัทธา

63053005492 นายภานุ เรืองชัย

63053005493 นางสาวศิริพร ปLญจธารากุล

63053005494 นายชัยวัฒน# ควรสุทธิ

63053005495 นางสาวนัฐมล สังข#ศิริ

63053005496 นางสาวธัญญารัตน# เที่ยงทัด

63053005497 นางสาวเบญจมาศ บุญชัย

63053005498 นางสาวศศิวิมล ริมธีระกุล

63053005499 นายปฏิภาณ วิเศษวงศ#ษา

63053005500 นางสาวภัทราพร พุฒใหญ�

63053005501 นางสาวธนวรรณ สังเยีย

63053005502 นายเทิดศักด์ิ คําพวง

63053005503 นางสาวพรรณิกา ผสม

63053005504 นางสาวจิดาภา ขาวสะอาด

63053005505 นายณัฐพล เทพการุณ

63053005506 นางสาววันวิสา วรกิจ

63053005507 นางสาวสุภาพร ปานทอง

63053005508 นางธนภรณ# เจริญเร็ว

63053005509 นางสาวจิราภรณ# เจริญทรัพย#

63053005510 นางสาวภรัณยา ษมาพิสุทธ์ิ

63053005511 นางสาวชมพูนุท พิภูษณะเดช

63053005512 นางสาวพัชราภรณ# ทองสุข

63053005513 นางสาวสุพัตรา แปงทน

63053005514 นางสาววาสนา สกุลทรัพย#ไพศาล

63053005515 นางสาวรอฮานี มะสาแม

63053005516 นางสาวสุพรรษา ยอดดี

63053005517 นางสาวรุ�งตะวัน ศรีกําเหนิด

63053005518 นางสาวรังษินี สินสอน

63053005519 นายกันตภณ แสงสว�าง

63053005520 นางสาวรมย#ชลี แสนสุข
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63053005521 นางสาวมลฤดี อินทรัญ

63053005522 นางสาวกฤตยา โตSะนาค

63053005523 นายพงศกร วงศ#แก�ว

63053005524 นางสาวรัชฌา สร�อยสวัสด์ิ

63053005525 นางสาวกชกร ฉันไชย

63053005526 นางสาวสุชิตา กะเรียนทอง

63053005527 ว�าที่ ร.ต.หญิงขจี มนุษย#จันทร#

63053005528 นางสาวสรัลรัตน# พ�วงขํา

63053005529 นายรังสิมันต# ไหมทอง

63053005530 นางสาวสัจวตี ทับเพ็ง

63053005531 นายอภิชัย สุดโต

63053005532 นางสาวเพ็ญนภา แย�มรัศมี

63053005533 นายอลงกรณ# อนันตมาศ

63053005534 นายธรรมรัตน# รอดศิลา

63053005535 นางสาวดาวนภา นกยูงทอง

63053005536 นางสาวศิรินันท# มีศรีผ�อง

63053005537 นางสาวณัฐธิชา บุตรเพชร

63053005538 นางสาววรกุล ศรีสดใส

63053005539 นางสาวอทิตยา รุ�งเรือง

63053005540 นางสาวกิตติมา อินทร#สุวรรณ

63053005541 นางสาวกนกวรรณ นิลห�อย

63053005542 นายณัฐดนัย ศรีลานุช

63053005543 นางสาวชารียา แก�วอนันต#

63053005544 นายอัตตชัย พงษ#ช�าง

63053005545 นางสาวฐาปนี โอบอ�อม

63053005546 นางสาวรัตน#ศิกา จําปาบุรี

63053005547 นายเสกสรรค# วันเพ็ง

63053005548 นางสาวกิติยาภรณ# ภุมรินทร#

63053005549 นายสิวิชัย คําปาน

63053005550 นางอัญชญา คนสูงดี
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63053005551 นายภักดี ชูเงิน

63053005552 นางสาวรัฐสา ประกอบชาติ

63053005553 นางสาวจินตนา ภูครองตา

63053005554 นายศุภณัฐ อุ�ยประเสริฐ

63053005555 นายธนกฤต ใยทองคํา

63053005556 นายกฤตพจน# แก�วทอง

63053005557 นางสาวฐิตาภรณ# ตุ�นคํา

63053005558 นางสาวสุกัญญา ชื่นด�วง

63053005559 นางสาวแพรพรรณ ทัศน#พิทักษ#

63053005560 นางสาวดวงหทัย สังข#ทอง

63053005561 นางสาวเสาวลักษณ# บุญช�วย

63053005562 นางสาวบุษยา นิลประเสริฐ

63053005563 นายจิรวัฒน# เเสงตุ�ม

63053005564 นายพิสิฐพงศ# ณรงค#ฤทธ์ิ

63053005565 นางสาวปฐมาพันธุ# เอื้อประเสริฐ

63053005566 นายอรรณพ เปล�งวิทยา

63053005567 นางสาวปจุธร จอมสูงเนิน

63053005568 นางสาววรกานต# สุภาพญาติ

63053005569 นางพัชราภรณ# ชูหะรัญ

63053005570 นางสาวนงนภัส อัตถสิทธ์ิ

63053005571 นางสาวชนินาถ สุสานนท#

63053005572 นางสาวธัญพร ไชยายงค#

63053005573 นางสาวพัชรพรรณ พิศวง

63053005574 นางสาวนิภาพร พ่ึงดี

63053005575 นางสาวกันติยา รุ�งเรือง

63053005576 นางสาวศุภพิชญ# หมายดี

63053005577 นางสาวจิราพร ชินฮาต

63053005578 นางสาวศศินาถ สุวรรณวิทย#

63053005579 นางสาวรัชฎาภรณ# แคล�วเครือ

63053005580 นายวิโรจน# แซ�โค�ว
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63053005581 นายกานต# จุเฉย

63053005582 นางสาวรัชกาล วีสม

63053005583 นายโชคอนันต# สุหรี

63053005584 นายพีระนันท# สายสนิท

63053005585 สิบเอกไวณวิณทร# อังกุลานนท#

63053005586 นางสาวปLณชญา จันทร#แดง

63053005587 นางสาวจิราวรรณ ประวันเทา

63053005588 นางสาวภารวี สีม�วง

63053005589 นางสาวมาริษา สะสมทรัพย#ทวี

63053005590 นางสาวพัชราภรณ# ปอวังตะโก

63053005591 นายศุภชัย ศรีโอภาส

63053005592 นางสาวศรีพันธ# ลั่นเต�ง

63053005593 นางสาวกนกวรรณ นากาวี

63053005594 นางสาวณัชชา เลิศวิศาล

63053005595 นางสาวธนิษฐา ต้ังทองณรงค#

63053005596 นางสาวพัตรพิมล นุ�มรอด

63053005597 นายเจษฎา ปุญญรัตนศรีขจร

63053005598 นางสาวณัฐวรินทร# ภังคานนท#

63053005599 นายทวีวุฒิ ขําสุวัฒน#

63053005600 นางสาวภาวิตา รัตนหิรัญ

63053005601 นางสาวสุทธิกานต# เผ�าพืชพันธุ#

63053005602 นางสาวทิชากร อินทรสูตร

63053005603 นางสาวพรทิพย# จันทรเวคิน

63053005604 นางสาวพนัชกร บึงไพศาลสมบูรณ#

63053005605 นางสาววิมพ#วิภา ศรีสวัสด์ิ

63053005606 นางสาวนัฏฐมล บุญมี

63053005607 นางสาวพิชญ#สินี สุทธิศักด์ิศรี

63053005608 นางสาวกชกร โรจนลิขิตกุล

63053005609 นางสาวพรพิมล ธนวัฒนากุล

63053005610 นางสาวปุณณดา อ�วมประเสริฐ
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63053005611 นายธนวัฒน# เทพสุวรรณ

63053005612 นางสาววนิดา แย�มลา

63053005613 นายพงศธร อภิวัฒน#ไพฑูรย#

63053005614 นางสาวพรพิมล กุลไชยกุล

63053005615 นางสาวภริดา โพธ์ิทอง

63053005616 นางสาวชัญญานุช ทองเนียม

63053005617 นางสาวไอลดา กองทรัพย#

63053005618 นายนที ศรีสวัสด์ิ

63053005619 นางสาวธนพร รื่นอารมย#

63053005620 นางสาวณิชาภัทร ต้ังวัฒนากูล

63053005621 นางสาวกรีชวรรณ ม่ังมี

63053005622 นายฆนาศัย เอกสินธุ#

63053005623 นางสาวกัลยภรณ# ชัยมงคล

63053005624 นายจักรกฤษณ# เรืองขจร

63053005625 นางสาวอังคณา บุญชู

63053005626 นางสาวธิติยา เสนีย#วัฒน#

63053005627 นางสาวชวัลรัตน# สมานทรัพย#

63053005628 นายปฏิภาณ สุดจ�าชารี

63053005629 นางสาวพัชริยา สละชั่ว

63053005630 นางสาวมณฑา เพ็งพาจร

63053005631 นายชาญพิศุทธ# ฉํ่าแช�ม

63053005632 นายอุดร ขุนเพ็ขร

63053005633 นางสาวปาริฉัตร จันทร#แดง

63053005634 นางสาวปนิฐา เส�งนนท#

63053005635 นายวันชัย ตุลาเดชารักษ#

63053005636 นางสาวปุณยวีร# สันติวรพงศ#

63053005637 นายนนทวัฒน# จิตร#จริตพงษ#

63053005638 นางสาววรานิษฐ# สุรวัฒนาธีรรัฐ

63053005639 นายณัฐวุฒิ เจียมมะเริง

63053005640 นางสาวธนภรณ# แสงศิโรเวฐน#
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63053005641 นางสาวพรรัตนะ รักษากุล

63053005642 นายสหรัฐ สันโดษ

63053005643 นางสาวแพรวผกาย แก�วสว�าง

63053005644 นางสาวณัทวดี สินสุข

63053005645 นางสาวสุธีรา เปงอิน

63053005646 นางสาวนฤมล สัตย#ซ่ือ

63053005647 นางสาวหทัยรัตน# แสงรักษาทรัพย#

63053005648 นางศันสินีย# ฤทธิเดช

63053005649 นางสาวจุฑารัตน# เพ็ชรประดับ

63053005650 นางสาวธนจิรา เฟWHองชื่น

63053005651 นางสาวเสาวภา ฉายศิริวัฒนา

63053005652 นางสาวพรลดา ดํารงค#ธวัชชัย

63053005653 นางสาวปุญชรัศม์ิ รัตนมารุตพงษ#

63053005654 นายธนพันธ# แสงสว�าง

63053005655 นางสาวปานนุท พวงประดู�

63053005656 นางสาวศศิกานต# ประสพโภคากร

63053005657 ว�าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ แสนสิทธ์ิ

63053005658 นางสาวกนกพร สังสะอาด

63053005659 นางสาววิญาศิณี ปLญใจนา

63053005660 นางสาวอรุณกมล โตชู

63053005661 นายภูษณุ เท�งฮะ

63053005662 นางสาวสกาวรัตน# ศรีสวัสด์ิ

63053005663 นางสาวสุทธิดา ต้ังตรง

63053005664 นางสาววรัญญา เกษมสุขจรัสแสง

63053005665 นางสาวนัทธมน หอมไม�หาย

63053005666 นางสาวชุติวรรณ ตันอนุกูล

63053005667 นายกิตติศักด์ิ ทวีศรี

63053005668 นางสาวกฤษติยา ฟองน้ํา

63053005669 นางสาวพรนรี ยลพัฒนศักด์ิ

63053005670 นางสาวรักชนก ไม�แก�ว
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63053005671 นางสาววนิดา นาคสุข

63053005672 นางสาวพิม มาสูงเนิน

63053005673 นางสาวเพ็ญจันทร# ธัญธนาอมรรัฐ

63053005674 นางสาวศุภาวรรณ บุพศิริ

63053005675 นางสาววรัญญา วงค#ประพิณ

63053005676 นางสาววิลัยพร ใจรื่น

63053005677 นางสาวพิชญา เทียนภู�

63053005678 นางสาวกนกอร กล�องแก�ว

63053005679 นางสาวชนนิกานต# ปTองกงลาด

63053005680 นางสาวรุ�งนภา นพการ

63053005681 นางสาววรรณมาศ สมรูป

63053005682 นายชาตรี ศิริวงศ#พรหม

63053005683 นางสิรินดา ตามใจเพ่ือน

63053005684 ว�าที่ ร.ต.เอกสิทธ์ิ อินทาราม

63053005685 นายศิวนนท# ศรีวาจา

63053005686 นางสาวชยิสรา อินทัสสกุล

63053005687 นางสาวฐิติพรรณ กาวี

63053005688 นางสาวณิชาภา โพธ์ิศรี

63053005689 นางสาวพนิดา ตาละคํา

63053005690 นางสาวสราญรัตน# เวชกุลไชยพงศ#

63053005691 นายสุทธิโชค เลื่องเลิศ

63053005692 นางสาววิภาดา วรรณขันธ#

63053005693 นางสาวพิมพ#พิชชา โตมาก

63053005694 นางสาวณัฏฐณิชา แขเขียว

63053005695 นางสาวแสงจันทร# นาพิรุณ

63053005696 นายนพวัฒน# พ่ึงแตง

63053005697 นายสงกรานต# สิทธิสาร

63053005698 นายธนกฤต อิวิโส

63053005699 นางสาวภัชรณีรยา อยู�สุข

63053005700 นางสาวประภาพิมพ# เทียนกัณฑ#เทศน#
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63053005701 นางสาวสิริยากร ถาวรินทร#

63053005702 นางสาวอติพร วัฒนชโนบล

63053005703 นายกรกฎ สามง�ามไกร

63053005704 นางสาวทิวาวรรณ เทศเล็ก

63053005705 นางสาวพิชชากร ม่ิงขวัญ

63053005706 นางสาวฟLตมา อาลี

63053005707 นางสาวพนิดา ชุมพรม

63053005708 นายคณธัช มโนรมณ#

63053005709 นางสาวสุทธิดา เชื้อมอญ

63053005710 นายปDยะ แตงอ�อน

63053005711 นางสาวธิดารัตน# มานุ

63053005712 นางสาวกรรณิการ# วงษาสม

63053005713 นางสาววรรณพัชร ทองชุม

63053005714 นางสาวณัฐวดี ศรัทธาผล

63053005715 นางสาวลักขณา สานุสัน

63053005716 นางสาวเกศินี เปZยบุตร

63053005717 นางสาวลลิตา นาชะนาง

63053005718 นางสาววิจิตตา ขุนนุช

63053005719 นางสาวกมลวรรณ นระศรี

63053005720 นายกัญจน# บุญทรง

63053005721 นายชุษณะ สาคร

63053005722 นางสาวกมลชนก หงอกสิมมา

63053005723 นายธนภัทร วางอภัย

63053005724 นางสาวกนิษฐา เกลี้ยงมน

63053005725 นางสาวจิดาภา ออกบัว

63053005726 นางสาวทิวลิป พลับพลาทอง

63053005727 นางสาวเนตรนภา มีหิรัญ

63053005728 นางสาวปภัสธนันท# อินตSะสอน

63053005729 นางสาวหทัยรัตน# มณฑาทัศน#

63053005730 นางสาวน้ําพลอย ขําเมือง
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63053005731 นางสาวมัชชไมพร แพรจิตร#

63053005732 นางสาวนิตยา เรืองสว�าง

63053005733 นางสาววรพรรณ จันทร#ตSะ

63053005734 นางสาวพิมพ#ชนก ภักดีกิจ

63053005735 นายพรชัย ม�วงน�อย

63053005736 นายนภนต# อิ่มเอิบ

63053005737 นางสาวนาตยา จันทร#กระจ�าง

63053005738 นายธนณัฏฐ# อินตา

63053005739 นางสาวสิริยากร อ�อนนุ�ม

63053005740 นายจิรวัฒน# สิงตะบุตร#

63053005741 นายเดชาธร เฉลิมชยณัฐ

63053005742 นางสาวปรียานุช แก�วศรีนวล

63053005743 นางสาวธีราพัทธ# เหลืองตระกูล

63053005744 นางสาวพิชชานันท# เทียมทอง

63053005745 นายชนมินทร# จตุวรพัฒน#

63053005746 นางสาวจารุวรรณ เอื้อศรี

63053005747 นางสาวปกฉัตร ทองมี

63053005748 นายนิธิพัฒน# โชติวัฒน#ธนชัย

63053005749 นางสาวป�ุณณ#ณพิชญ# โลหะศิริกุล

63053005750 นางสาววชิราภรณ# สืบภู�

63053005751 นางสาวณัฐชา กอคูณ

63053005752 นางสาวนัทธมน นิลเพชร

63053005753 นายอรรถพล เรือนจันทร#

63053005754 นางสาวพิมพร โพธินันทวงศ#

63053005755 นางสาวชนาพร ปDHนฟTา

63053005756 นายกวีวัธน# บุญยวง

63053005757 นางสาวมัลลิกา คุณนิธิโภคา

63053005758 นางช�อเพชร พิมพา

63053005759 นางสาวงามลักษณ# ชนะนา

63053005760 นางสาวจิราภรณ# ญาติพันธ#
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63053005761 นางสาวจิราวรรณ เครือศรี

63053005762 นายณฐภัทร น�วมชุ�ม

63053005763 นางสาวชลลดา เพิกเฉย

63053005764 นายชนาธิป ชลสาคร

63053005765 นางสาวน้ําเพชร คงสบาย

63053005766 นางสาวปภัทรชดา รวงผึ้ง

63053005767 นางสาวธีนาภรณ# ลิ้มสุวรรณวัฒนา

63053005768 นางสาวชฏาภรณ# มากบุญ

63053005769 นายจิรยุทธ# เอี่ยมเจริญศักด์ิ

63053005770 นางสาวกมลรัตน# ฮับซัน

63053005771 นายธวัชชัย สังขคีรี

63053005772 นางสาวพิริยะดา ชื่นใจ

63053005773 นางสาวญาดา ทองตะโก

63053005774 นางวัลยา ทัด

63053005775 นางสาววัชราภรณ# รังสิโยพาส

63053005776 นางสาววรรณภา ล�อนอา�รย#

63053005777 นางสาวสุภัทรา ใจเย็น

63053005778 นางสาวฉัตรติยา พิลาจันทร#

63053005779 นางสาวอารยา นาวงษ#

63053005780 นางเพชรา พุทธนิมิตร

63053005781 นางสาววรลักษณ# อิ่มเกษม

63053005782 นายจักรพรรด์ิ ด�วงอิ่ม

63053005783 นายสถาพร กาญจนะ

63053005784 นางสาวจันทร#จิรา กุลพันธ#

63053005785 นางสาวจารุวรรณ ทวยชน

63053005786 นางสาวชนิกา ทองกัลยา

63053005787 นางสาวนัชลิญา กาบัว

63053005788 นางสาวนาฏยา พิมพ#แสง

63053005789 นายมัคทากร สร�างแก�ว

63053005790 นายยุทธนา โฉมจําปา
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63053005791 นางสาวสิริภัทร ศักด์ิวิจารณ#

63053005792 นางสาวสาธิดา อ�วมเจริญ

63053005793 นายอนันตชัย อิ่มม�วง

63053005794 นางสาวสุธารัตน# แย�มพงษ#

63053005795 นางสาวรังสิมา เศรษฐโกศล

63053005796 นางสาวชญานี ย่ิงมี

63053005797 นางสาวสิริทิพย# มานะ

63053005798 นางสาวกชกร กุลไทย

63053005799 นางสาวกฤษณา เกิดสมชาติ

63053005800 นายพงศธร วารินธุ#

63053005801 นางสาววรรณกานต# ธรรมสาลี

63053005802 ว�าที่ร�อยตรีภานุเดช ตราชูนิต

63053005803 นางสาวสุพรรษา บ�านกลางดิลก

63053005804 นางสาวสุนิสา นิสสัย

63053005805 นางสาวสหพร แสงวันดี

63053005806 นางสาวณัฐนิชา ผิวทองงาม

63053005807 นางสาวพุทธิมน ไซแก�วดวง

63053005808 นางสาวกรรณิกา เสืออบ

63053005809 นายศิริ จิตตเรืองโรจน#

63053005810 นางสาวฉัตรฑริกา คําพิมูล

63053005811 นายโกวิท เคลิ้มฝLน

63053005812 นางสาวศิรดา อินทร#ประทับ

63053005813 นายกฤษกร ผูกน�อย

63053005814 นางสาวนารีนาฏ เนียมศร

63053005815 นางสาววิภาวี ครึกครื้น

63053005816 นางสาวกิตติมา สุขสว�าง

63053005817 นายสุริยา เขียวประดับ

63053005818 นางสาวสุพัตรา จันทร#หอม

63053005819 ว�าที่ ร.ต.หญิงรุ�งทิวาวรรณ วงษ#คําตา

63053005820 นางสาวชนกพร จันจุฬา
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63053005821 นางสาวปDยภาวีร# ลือเวศย#วณิช

63053005822 นางสาวณิชานันท# ปุญญไกรนิตย#

63053005823 นางสาวจงกล บุญนุ�มผ�อง

63053005824 นางสาวธัญญาลักษณ# อรุณรัตน#

63053005825 นายชัยณรงค# บัวงาม

63053005826 นางสาวภีระดา ยะแก�ว

63053005827 นางสาววราภรณ# แสงเงิน

63053005828 นางสาวพัชริดา กมลมุณีรัตน#

63053005829 นางขวัญหล�า ทองเกตุ

63053005830 นางสาวกัญญาณัฐ นวลปาน

63053005831 นางสาวปDยวรรณ ชินตานนท#

63053005832 นางสาวกมลรัตน# สุขประเสริฐ

63053005833 นางสาวมณฑิรา แสงเพชร

63053005834 นางสาวพัชรพร จันทร#ทอง

63053005835 นางสาวจิรสุดา ศิริธรรม

63053005836 นายอํานาจ บัวเกา

63053005837 นางสาวยุพาวรรณ สอนใจ

63053005838 นายเชาวน#วัศ นุ�นศรี

63053005839 นายศักด์ิสิทธ์ิ นวลสี

63053005840 นายภัทรพงศ# จันแปงเงิน

63053005841 นายประวีร# ฟLกมีทอง

63053005842 นางสาวณัฏฐณิชา แย�มสังกูล

63053005843 นางสาวทรายทอง รอดเที่ยง

63053005844 นางสาวบุปผา ทรัพย#สมบูรณ#

63053005845 นางสาวปวีณา ชุติวรเจริญชัย

63053005846 นางสาวจุฬาลักษณ# มาลัยไธสง

63053005847 นางสาวสุปราณี เนียมเตียง

63053005848 นางอําภา วงษ#ปราชญ#

63053005849 นางสาววราพรรณ บุญถึก

63053005850 นางสาววิลาวรรณ ดุษฎีวนิช
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63053005851 ว�าที่ร�อยตรีวรพงค# สุขไสว

63053005852 นางสาวฉัตราภรณ# ศรีชาเยศ

63053005853 นางสาวมณีฟาง ลอยปลิว

63053005854 นางสาวหทัยภัทร บริเพชร

63053005855 นายสันต#ชัย โอสถสถาน

63053005856 นางสาวปรานิกา ไหมทอง

63053005857 นางสาวสุพรรณ#นีย# อินทร#เรือง

63053005858 นายจิรวัฒน# ถาวร

63053005859 นางสาวญาราภรณ# ชาญชํานิ

63053005860 นางสาววาสนา คุ�มบ�อ

63053005861 นายสุรชัช อักษรนิตย#

63053005862 นายจักรกฤษณ# บัวศรี

63053005863 นางสาวสิริวรรณ คําสวาย

63053005864 นางสาวฐิตินันท# อินเม�

63053005865 นายสันติ นําน�อง

63053005866 นางสาวธัญญธร เวณุโกเศศ

63053005867 นางสาวเสาวคนธ# นาคแท�

63053005868 นางสาวดาริน พูลทรัพย#

63053005869 นางสาวเบญจมาศ สวัสดินาค

63053005870 นางสาวเพ็ชรรัตน# คะชะนา

63053005871 นางสาวสุนิศา พันธุ#เรือง

63053005872 นางสาวสุกัญญา เสนีย# วงค# 

63053005873 นางสาววนิดา ทุมมุนตรี

63053005874 นายทศพร สุนทรปราณี

63053005875 นายวัชระ นุชเครือ

63053005876 นางสาวพิชชาพร สาระคํา

63053005877 นางสาวธนาภา ทิพย#มงคล

63053005878 นายรัฐพงศ# กุลนะ

63053005879 นายระพีพงศ# งามวงศ#

63053005880 นางสาวสิมินตรา รัตนทองมา
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63053005881 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวิจิตตรา ทองจันทร#

63053005882 นางสาวกาญจนา หอมทน

63053005883 นางสาวสุวจี พฤษกูล

63053005884 นางสาวพิมพ#รภัช พิพัฒน#รัชกุล

63053005885 นางสาววราภรณ# พันโท

63053005886 นางสาวพนาไพร เย็นนะสา

63053005887 นางสาวศยามน จํารัสสกุล

63053005888 นางสาวจินตนา สุขผล

63053005889 นางสาววิภาภรณ# เกิดทรัพย#

63053005890 นางสาวปDHนไพร สุขประเสริฐ

63053005891 นายวนุษร ศรีอาจ

63053005892 นายณัฏฐพล แก�วถาวร

63053005893 นางสาวมนัสชนก อาจจันทร#

63053005894 นางสาวน้ําทิพย# ม่ิงมณเฑียร

63053005895 นางสาวรัตนา ทูก�าว

63053005896 นางสาวนลินนิภา อ�อนสันเทียะ

63053005897 นางสาวพัชรี ปTองญาติ

63053005898 นางสาวนวลจันทร# คูณทวี

63053005899 นายธนาไพศาล ธนวงศ#พันธ#

63053005900 นางสาวพัชรินทร# หกเหลี่ยม

63053005901 นายปDยะ อินทะเกตุ

63053005902 นางสาววิลาสินี ศุภชัย

63053005903 นางสาวโชติกา พรประสงค#

63053005904 นางสาวอารีรัตน# จวบนก

63053005905 นางสาวเกษณี แม�นพรหม

63053005906 นางสาววิไลวรรณ สิงห#ทอง

63053005907 นางสาวนิชนันท# หลิมผาสุข

63053005908 นางสาวปวีณา กัณฑบุตร

63053005909 นายรชต มาเจริญ

63053005910 นางสาวต�องตา ธรรมาชีพ
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63053005911 นายปฏิภาณ เมืองเก�า

63053005912 นางสาวทักษพร มากสิน

63053005913 นางสาวณัฐนันท# สุวรรณฉวี

63053005914 นายยศกร เขียวสด

63053005915 นายชวลิต หงส#ศุภางค#พันธุ#

63053005916 นางสาวธนาภา สถาปDตานนท#

63053005917 นางสาวจันทรา แย�มสําราญ

63053005918 นางสาวบุษราภรณ# ผิวอ�อน

63053005919 นายสหนิธิ ไมตระรัตน#

63053005920 นางสาวกันต#กนิษฐ# ดวงแก�ว

63053005921 นางสาวเปมิกา ขุนประเสริฐ

63053005922 นายสมเกียรติ ย้ิมมงคล

63053005923 นางสาวรณัญชยา ฉินทสงเคราะห#

63053005924 นางสาวฐิติมา โพธ์ิศรี

63053005925 นางสาวกมลชนก จุลศรี

63053005926 นายพรเจริญ สมประเสริฐ

63053005927 นายคณิน กุลกรุต

63053005928 นางสาวเจนจิรา แย�มนุกูลสม

63053005929 นางสาวเสาวลักษณ# เอี่ยมอาจ

63053005930 นางสาวกนกนภา การประเสริฐ

63053005931 นางสาวคณพร ประสพโภคากร

63053005932 นายนิรวิทย# สิริโรจน#วรกุล

63053005933 นางสาววรรณชนก ศิริองอาจ

63053005934 นายกิตติพงษ# ทองดีเลิศ

63053005935 นายกันต#ชัย ภาดาตระกูล

63053005936 นางสาวจิตรลดา พ่ึงแพง

63053005937 นางสาวดารารัตน# ฉํ่าคร�าม

63053005938 นายกฤชพล มุสิกะ

63053005939 นางสาวหฤทชนัน อวดสุข

63053005940 นางสาวชลธิชา เจียมทอง
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63053005941 นางสาวธนพร สังข#ทิตนุ

63053005942 นางสาวอนุสรา ศิริคุณ

63053005943 นางสาวปริยาภรณ# ขุนประเสริฐ

63053005944 นางสาวจิราวรรณ พลอยงาม

63053005945 นางสาวทิฆัมพร จ�างสุวรรณ#

63053005946 นางสาวกาญจนา ผิวอ�อน

63053005947 นางสาวปDยะวรรณ อ�วมคํา

63053005948 นางสาวเมทินี พูลเกิด

63053005949 นางสาวศิริวรรณ ว�องไวเกรียงไกร

63053005950 นางสาวจิราภา คเนจร ณ อยุธยา

63053005951 นายสิทธิกร ศรีอําพรรณ

63053005952 นายพัฒนพงศ# สมบูรณ#

63053005953 นางสาววิภา วงษกรอบ

63053005954 นางสาวนราพร สายน้ําเย็น

63053005955 นางสาวสุธามาศ วงษ#บงกชไพศาล

63053005956 นางสาวสรญา สารกูล

63053005957 นางสาวปLทมวรรณ วัยย่ิงยุทธ#

63053005958 นางสาวสินีนาถ ภูชัยสินธุ#

63053005959 นางสาวสุพัตรา ทองงาม

63053005960 นางสาวชลิตา ชลารัตน#

63053005961 นางสาวสุภลักษม# รุ�งเรือง

63053005962 นางสาวปLทมวรรณ จวงเจิม

63053005963 นางสาวจิราพร คีรีวัลย#

63053005964 นายชนภักด์ิ ชาญเชิงค�า

63053005965 นางสาวซารีน�า หลังเศษ

63053005966 นายฤทธิเกียรติ ยามมา

63053005967 นางสาวอารีรัตน# วังกุ�ม

63053005968 นางสาวจันทร#เพ็ญ เทพศิริ

63053005969 นางสาวกมลชนก อุ�นธวัชนัดดา

63053005970 นางสาวเจนจิรา ครุฑน�อย
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63053005971 นางสาวสุนิสา หม่ืนชล

63053005972 นางสาวจุฑามาศ ทองอยู�

63053005973 นางสาวศุภรัตน# ผาทอง

63053005974 นายณัฐพงศ# ชื่นฉอด

63053005975 นางสาวกฤษณา สุขศรี

63053005976 นางจันทรา โชคนาแสงอนันต#

63053005977 นางทัศนีย# ไพรนรินทร#

63053005978 นางสาวศิริกาญจน# ทุ�งเกษตรทอง

63053005979 นายบุรินพัตณ# แต�ธนัตร#พงษ#

63053005980 นายชาญณรงค# เวียงเกตุ

63053005981 นางสาวจุฑามาศ กล�าหาญ

63053005982 นายธนิก พรมสุด

63053005983 นายพิชPุตม# บุญชู

63053005984 นางสาวบุญพิทักษ# น้ํากลั่น

63053005985 นางสาวนัดดา สืบสาย

63053005986 นางสาวเมทินี อ�อนละมูล

63053005987 นางสาวรภัสศา คชาพรรธน#

63053005988 นางสาวอรุณรัตน# เซ่ียงโหล

63053005989 นายประสพชัย พรมมา

63053005990 นางสาวสุภาภรณ# นุ�มเออ

63053005991 นางสาวสุพัตรา สุขรักษ#

63053005992 นางสาวเกษร อรรถเมธี

63053005993 นางสาวสุวลี บุญยะรัตน#

63053005994 นายชลเชษฐ# เหล�าดี

63053005995 นางสาวนิสากร ม่ังค่ัง

63053005996 นายธนพนธ# พรานเจริญ

63053005997 นางสาวพัชรมัย คําเมือง

63053005998 นายสุวิจักขณ# เนตรสุข

63053005999 นางสาวสุนิสา ชูหมวด

63053006000 นางสาวกัญญาณัฐ เกิดทรัพย#
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63053006001 นางสาวฐิติพร บุตรศรีภูมิ

63053006002 นายสุทธิชัย กระจ�างโพธ์ิ

63053006003 นายพชร ศรีสุขสวัสด์ิ

63053006004 นางสาวลภัสดา แก�นสิงห#

63053006005 นางสาวจันทมณี สระทองหน

63053006006 นางสาวธนพร เล็กมณี

63053006007 นายศุลเวช โพธาราเจริญ

63053006008 นางสาวปDHนประภา เกรียงยงค#

63053006009 นายสุกรี จันทร#ชิต

63053006010 นางสาววรรณิศา เมฆปLXน

63053006011 นางสาวนันทวัน ชวัติชัย

63053006012 นางสาวอริยา สุขสําราญ

63053006013 นางสาวลักขณา ขัดมัน

63053006014 นางสาววีรนุช เดชาเวฬุมาศ

63053006015 นายณัฐเดช ยอแซฟ

63053006016 นางสาวศศิประภา ดอกจันทร#

63053006017 นางสาววิลาวัลย# พวงกฤษ

63053006018 นางสาวชนัญชิดา สุขสอาด

63053006019 นางสาวนิไอซะห# นิกือจิ

63053006020 นางสาวเมธินี คงประมูล

63053006021 นางสาววรรณกร แพทย#ประสิทธ์ิ

63053006022 นางรวิวรรณ มีสมบูรณ#

63053006023 นางสาวสุธินี ม่ังค่ัง

63053006024 นางสาวศิริพร อรศรี

63053006025 นายชนัญPู รัตนหานนท#

63053006026 นางสาวฐิศรา พิริยะสงวนพงศ#

63053006027 นายวิชยุตม# ขติยะสุนทร

63053006028 นางสาวเบญญาภรณ# พานเพชร

63053006029 นางสาวสุพรรณี พรายสี

63053006030 นายสุขทวี ทวีสุข
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63053006031 นางสาวเบญจรัตน# ชนิตวัธน#

63053006032 นางสาววลัชนันท# กลิ่นทอง

63053006033 นางสุพัตรา โสภา

63053006034 นางสาวอัจฉรา อุยยาหาญ

63053006035 นางสาวพัทธนันท# นาลัย

63053006036 นางสาวสุพัตรา ครุฑใจกล�า

63053006037 นางสาวภัทรพรรณ ศักด์ิสงวนมนูญ

63053006038 นายปริชญ# มานพกาวี

63053006039 นางสาวสร�อยสุดา ศรีรักษ#

63053006040 นางสาวชญาดา สุขสมมารถ

63053006041 นายคมสันต# ดวงศิริ

63053006042 นางสาวอภันตรี ประหยัดทรัพย#

63053006043 นางสาวกรกนก ยังโยมร

63053006044 นางสาวศุภาวดี ผ�องแผ�ว

63053006045 นางสาวเพ็ญนภา วิษณุบัญญสินธุ#

63053006046 นายอัครวุฒิ อ�วนวิจิตร

63053006047 นางสาวสุนิสา อินทนู

63053006048 นายวีสุเทพ จันทร#หอม

63053006049 นางสาวเบญญทิพย# นิลวัฒน#

63053006050 นายนนท#ปวิธ สิงห#จุ�ย

63053006051 นางสาวนภาวรรณ คุ�มกลิ่น

63053006052 นางสาววิมล สุขบรรเทิง

63053006053 นางสาวช�อทิพธัญญา กลิ่นเกษร

63053006054 นางสาวธนภรณ# กันอินตSะ

63053006055 นางสาวปนิพร คล�ายสุบรรณ

63053006056 นางสาวภาณุมาศ สุขจันทร#

63053006057 นางสาวแพรวนภา สุขเนาวรัตน#

63053006058 นางสาวกนกวรรณ จานทอง

63053006059 นายภูมิศิริ พงษ#อยู�

63053006060 นายกฤษณกันท# ชื่นกลิ่นธูป
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63053006061 นายธวัชชัย นวลสีขาว

63053006062 นายวรวุฒิ สืบมาก

63053006063 นางสาวพนิดา เกล็ดแก�ว

63053006064 นายพิทักษ# ศรีโนนยาง

63053006065 นางสาวสรวีย# วิเวก

63053006066 นางสาวศิริลักษณ# ธงยศ

63053006067 นางสาวธนิกาญจน# พานแก�ว

63053006068 นางสาวปนัดดา ดีสวัสด์ิ

63053006069 นางสาวศรีสุดา สุขแก�ว

63053006070 นายธีรวุฒิ เหล�าสงคราม

63053006071 นางสาวธีรพิชญ# สีหะอําไพ

63053006072 นายณัฐวุฒิ นามวงศ#

63053006073 นางสาวนาถติยาภรณ# บุญม่ัน

63053006074 นายวรากร ทรงเลิศ

63053006075 นายชัยณรงค# แสนสุด

63053006076 นายอวิรุทธ์ิ หลวงจู

63053006077 นางสาวกาญจนาพร กุลสนาน

63053006078 นายสุรศักด์ิ เรืองวงศ#

63053006079 นางสาวณปภัช แสงสว�าง

63053006080 นางสาวอรพรรณ ธนะขว�าง

63053006081 นางสาวสัตริยา ทิมทอง

63053006082 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงเดือน

63053006083 นางสาวอัมพิกา สระแก�ว

63053006084 นางสาววัชราภรณ# ดอกบัว

63053006085 นางสาวศิริพร ต�อมคํา

63053006086 นางสาวบุปผา อินทราพงษ#

63053006087 นางสาวศศิมา แซ�ตัน

63053006088 นางสาวจิราพร มังคะละ

63053006089 นางสาววรรณณิภา ราชโคตร#

63053006090 นายศตวรรษ นาเมือง
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63053006091 นางสาวทิพวรรณ ขยันดี

63053006092 นายบรรเจิด รอดทับพันธุ#

63053006093 นางสาวสุวิชญา บรรณาการ

63053006094 นายนราธิป ศุภเอม

63053006095 นายศิรวัช ไพบูลย#วงศ#

63053006096 นายปDยะนนท# สุขสว�าง

63053006097 นางสาวณัฐธิดา จรัสดี

63053006098 นางสาวสุภัทรสร หนูนาค

63053006099 นางสาวณัชชา ม�วงอุมิงค#

63053006100 นายนพดล สุขศรี

63053006101 นางสาวธนัชพร โพธินันทวงศ#

63053006102 นายโชคชัย คงเกราะ

63053006103 นายชัยกานต# ช�างผึ้ง

63053006104 นางสาวธัญลักษณ# สุวรรณพิมล

63053006105 นางสาวจิรประภา โชติพันธ#

63053006106 นางสาวนพรัตน# จรุงกัน

63053006107 นายถิรภาพ อร�ามศรี

63053006108 นางสาวกนกวรรณ เขม�นกสิกรรม

63053006109 นางสาวณัฐธิดา ชวนวิริยะฉันท#

63053006110 นายนพีร# เข�งวา

63053006111 นายทศพล ทองลา

63053006112 นางสาวณิชกานต# ภิรมย#กิจ

63053006113 นางสาวสุกัญญา ขันธ#สังข#

63053006114 นางสาวจิรัชมา บัวเกตุ

63053006115 นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร

63053006116 นางสาวกวิลทิพย# มาช�วย

63053006117 นางสาวอรวรรณ นวมพยัพ

63053006118 นางสาวชลิตา คุ�มตัว

63053006119 นางสาวศิพาทิพย# นาคทั่ง

63053006120 นายอัครพล ใจซ่ือ
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63053006121 นายจารุกิตต์ิ สุวรรณทรัพย#

63053006122 นางสาวณัฐยา สุขใบ

63053006123 นางสาวกฤษณา คงสินธ#

63053006124 นางสาวอมรรัตน# สงสัย

63053006125 นายโยธิน พรมเทพ

63053006126 นายนนทกร เนียมนะรา

63053006127 นางสาวชัชญนันท# วงศ#พัชราตระกูล

63053006128 นายพรช มะลิวัลย#

63053006129 นางสาวชูจิตต# สมานมิตร

63053006130 นางสาวสุกัญญา ทองดี

63053006131 นางสาวลลิตา รัมมะบุตร

63053006132 นางสาวกัญฐณา คําแก�ว

63053006133 นายศุภชัย จิตมุ�ง

63053006134 นางสาวอลิสา ทิมศรี

63053006135 นายธนวัฒน# แหล�ปTอง

63053006136 นางสาวนิอาซีกีน กุลตามา

63053006137 นางสาวสุรีรัตน# คลังนาค

63053006138 นางสาวจันทรา สะอาดนัก

63053006139 นางสาววรัทยา จันทร#สุข

63053006140 นางสาวมนทิราลัย เวชโกศล

63053006141 นางสาวยุภาพร จันทร#คง

63053006142 นางสาวบุญรักษา ชูนาค

63053006143 นางสาวฐิติมา สําเริง

63053006144 นางสาวพิชามญชุ# สืบเสน

63053006145 นางสาวธฤตา วงศ#สาร�ัตน#

63053006146 นางสาวกันทิมา ขําทวี

63053006147 นายธนพงศ# อภิสิทธ์ิแก�วแจริญ

63053006148 นางสาวศิวาพร มาลัยสนั่น

63053006149 นางสาวปวีณา สมใจ

63053006150 ว�าที่ร�อยตรีธีระทัศน# ทิพย#รักษ#
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63053006151 นางสาวเจนจิรา หอละเอียด

63053006152 นายโสภณ ขวัญอ�อน

63053006153 นางสาวแพรพรรณ ชินวินิจกุล

63053006154 นางสาวพิณญา ปองพรวน

63053006155 นางสาวศศิพร บัวพ่ึง

63053006156 นางสาวเกศินี โยธะชัย

63053006157 นางสาวยุพารัตน# สีแจ�

63053006158 นางสาวพินิจนัน บุญทอง

63053006159 นางสาวโสภา กิจอารีวรรณ

63053006160 นางสาวปาริชาต สุขเจริญ

63053006161 นางสาวภัสราภรณ# แสนศรี

63053006162 นางสาวนิภาพร ขําฉา

63053006163 นางสาวอําไพพรรณ ลูกอินทร#

63053006164 นายนรภัทร รัตนะ

63053006165 นางสาวอักษราวรรณ ใจเย็น

63053006166 นางสาวศิริขวัญ สุรินตSะ

63053006167 นางสาวกุลนาถ เทียมทัศน#

63053006168 นายณัฐวุฒิ กรวยสวัสด์ิ

63053006169 นางสาวจารินี อินทวงศ#

63053006170 นางสาวเมขลา เหมศิริปLญญากูล

63053006171 นางสาวอรพิณ อุทัยนิตย#

63053006172 นางสาวลัดดาพร จันทรเพ็ญ

63053006173 นางสาวศศิธร ชุมสอน

63053006174 นางสาวโสภิตา น้ําทิพย#

63053006175 นางสาวปณิดา คล�ายคลึง

63053006176 นางสาวณัฐรินีย# จันสะบาน

63053006177 นายเอกพจน# สามารถ

63053006178 นางสาวมนัสนันต# สาวสวรรค#

63053006179 นายคุณนําโชค กล�องแก�ว

63053006180 นางสาวสิริจันทร# จิตรรักษ#
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63053006181 นายวรันต#พงษ# นิธากรณ#

63053006182 นางสาววันวิสาข# เหล�าเทพ

63053006183 นางสาวมรุณี เจะอาลี

63053006184 นางสาวจันทิรา ตาตะเกษม

63053006185 นางสาวจีรนันท# โฉมแผลง

63053006186 นางสาวอัจฉรี รักนุ�ย

63053006187 นางสาวพัทยา แก�วมูล

63053006188 นางสาวยมลภัทร เกิดท�วม

63053006189 นางสาวปรมน ปLญญาไตรรัตน#

63053006190 นางสาวชลิตา ต่ิงชุ�ม

63053006191 นางสาวธิดารัตน# ผลไพศาลศักด์ิ

63053006192 นางสาวอนุตรา กาฬภักดี

63053006193 นายรัชชานนท# ทิมเมฆ

63053006194 นางสาวบัวจันทร# ศรีสวรรค#

63053006195 นายพชรพล จิตต#สมสุข

63053006196 นายอนุสรณ# ยศวิปาน

63053006197 นางสาวกัณฐมณี วรบุญมีประเสริฐ

63053006198 นางสาวเฉลิมพร พุ�มนาค

63053006199 นางสาวณัฐฐิณี เกิดแป`

63053006200 นางสาวอุไรรัตน# พัฒนา

63053006201 นางสาวพัณณิตา ร�องจิก

63053006202 นางสาวพรธีรา สุขศรี

63053006203 นายประภาส อุดมกุล

63053006204 นายอํานาจ ดวงทองคํา

63053006205 นางสาวกาญจนา สุขทน

63053006206 นางสาวจิราวรรณ อนุทูล

63053006207 นายสิทธิชัย อิฏฐมนากูล

63053006208 นางสาวปนัดดา วัฒนเวสกร

63053006209 นางสาวนฤวรรณ สุขประสงค#

63053006210 นายจรัล นิลแสงสัย
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63053006211 นายเศรษฐวุฒิ สายสุดใจ

63053006212 นางสาวฐิติมา เอี่ยมโอษฐ

63053006213 นางสาวกัลยารัตน# สําลี

63053006214 นายวีรวัฒน# นามมิตรมาก

63053006215 นายภรต แซ�ต้ัง

63053006216 นางสาวชุติมา อัจฉราทิพย#

63053006217 นายอรรสดินทร# จันระภู

63053006218 นางสาวอังคณา ศรีหะบุตร

63053006219 นายเทียนชัย เนยสูงเนิน

63053006220 นางสาวปวริศา นาคตาขุน

63053006221 นางสาวอริสา ชัยมงคล

63053006222 นางสาวฐิติมา นันทะใจ

63053006223 นายโสภณัฑ สุยะ

63053006224 นางสาวจิตรานุช กาญจนโกมล

63053006225 นางสาวภัทรา ธรรมโลกา

63053006226 นางสาววริทธ์ินันท# วนาหิรัญ

63053006227 นางสาวณัชชา นาเวช

63053006228 นางสาวชนิภรณ# เฉลิมทอง

63053006229 นางสาวสุกัญญา ชูเรือง

63053006230 นางสาวณัฐากานต# สุพรรณ#

63053006231 นางสาวกชพร น�อยวิจิตร

63053006232 นายวรรษพล แก�วผลึก

63053006233 นางสาวกรชนก แววทัพเทพ

63053006234 นางสาวณ�ัฐกานต# ทูลพุทธา

63053006235 นายอัครวุฒิ โพธ์ิทองคํา

63053006236 นายธีรภัทร แสงภักดี

63053006237 นายระพีพัฒน# นิลโสพันธ#

63053006238 นางสาวศิริพร พุ�มอําภา

63053006239 นายนิติพงษ# แสงประไพ

63053006240 นางสาวเจนจิรา สะอาดดี
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63053006241 นางสาวปDยพร ศรีคงเพชร

63053006242 นายชาติชาย คาดพันโน

63053006243 นางสาววรุณศิริ เล�าสวย

63053006244 นางสาวกรองทอง เคหะนาค

63053006245 นายชินดนัย ตาสาย

63053006246 นางสาวพณิชญา แจSดนาลาว

63053006247 นายวัชรินทร# ศิริรจน#

63053006248 นางสาวจันทร#เพ็ญ ศรีสุวรรณ#

63053006249 นางสาวญาณิศา มหาทํานุโชค

63053006250 นางสาวบุษกร รุ�งเรืองสิทธิโชค

63053006251 นางอังสุมารินทร# พรมเมตตา

63053006252 นางสาวปฐมาภรณ# ทัพพทิพย#พร

63053006253 นางสาวสุธิดา มหาวัน

63053006254 นางสาวชนิกา ประยูรวงค#

63053006255 นางสาวศิริวรรณ สังข#ทอง

63053006256 นางสาวโศจิรัตน# วงษ#สาตร#สาย

63053006257 นายนันทวุฒิ ช�วยชาติ

63053006258 นางสาวอัจฉรา เพ่ิมพูล

63053006259 นายวรภพ บัวเกิด

63053006260 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมละออ

63053006261 นายกัมปนาท เพชร#แก�ว

63053006262 นางสาวรมย#ชลี แก�วมาก

63053006263 นางสาวชุติกานต# ปaกทรัพย#

63053006264 นางสาวหทัยรัตน# พูลพิพัฒน#

63053006265 นางสาวฐิติภา เพ็ชรจร

63053006266 นางสาวนภาพร จันทร#หอม

63053006267 นางสาวชุติกาญจน# พรหมปLญญา

63053006268 นายศักด์ิภิเนตร# บุญสม

63053006269 นางสาวปDยธิดา โยธา

63053006270 นายโชคอนันต# ทับทั่ง
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63053006271 นายสิทธิโชค สังขชาติ

63053006272 นางพัชรินทร# หอมรสระรื่น

63053006273 นายชโยดม อินบํารุง

63053006274 นางสาวนิรชา ศิริสุนทรานนท#

63053006275 นางสาวตีรา มะแซ

63053006276 นางสาวณัฐวรรณ สว�างชาติ

63053006277 นายกรวุธ อุติเนตร

63053006278 นายชาญณรงค# เอี่ยมสงคราม

63053006279 นายสรศักด์ิ บริครุฑ

63053006280 นางสาวนัทธมน ทองเกิด

63053006281 นางสาวพิมพ#พลอย รอจายะ

63053006282 นางสาวมุทิตา ใจมุ�ง

63053006283 นางสาวรัตนาพร ครุธวงษ#

63053006284 นางสาวกชกร ขําโขนงงาม

63053006285 นางสาวธัญกมล ทองก�อน

63053006286 นายสกฤษฏ# อูปเสาร#

63053006287 นางสาวเสาวลักษณ# เพชรปานกัน

63053006288 นางสาวนพรัตน# อรุณสุวรรณ

63053006289 นายบัณฑิต ไขแสง

63053006290 นางสาวปาริชาต มะลิวัลย#

63053006291 นายอดิศักด์ิ คลังนาค

63053006292 นางสาวผุสดี ชูแก�ว

63053006293 นางสาวกัญญารัตน# เข็มกลัด

63053006294 นายภาคิน แหลมทอง

63053006295 นางสาวณัฐชยา วงษ#รักษา

63053006296 นายวรัญชัย อนงค#

63053006297 นางสาววลัยนุช ใบบัว

63053006298 นางสาวเปรมมิกา พุกเปลี่ยน

63053006299 นางสาววรรณนิศา น�อยหิรัญ

63053006300 นายทวีศักด์ิ จันทร#จวง
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63053006301 นางสาวกวินทรา ลีพรหมมา

63053006302 นางสาวปวีณนุช จันชั่ง

63053006303 นางสาวนฤมล อ�วมอิ่ม

63053006304 นายอธิปไตย ดุสรักษ#

63053006305 นางสาวโจลินวาล มูเซอ

63053006306 นางสาวศิรินาถ ศรีดอนไผ�

63053006307 นางสาวลลนา แคมงคลสุข

63053006308 นางสาวอารัตน# คล�ายนาค

63053006309 นางสาวสิริพร พิศสุภาพ

63053006310 นายอภิมุข ก�อนทอง

63053006311 นายคมกริช สารพงษ#

63053006312 นางสาวกอบกุล สถิตพงศ#พิบูลย#

63053006313 นายวุฒิศักด์ิ นาคบํารุง

63053006314 นายภาณุพงศ# สุขบุญพันธ#

63053006315 นางสาวนริศรา ย่ิงกําแหง

63053006316 นางสาวจีรวรรณ อําพันกาญจน#

63053006317 นายสุจินดา ทุมพวัน

63053006318 นางสาวอชิรญา ธนาเดชภากร

63053006319 นางสาวสาวิตรี คุ�มญาติ

63053006320 นางสาวแพรวพรรณ คุ�มสกุล

63053006321 นางสาวศินิฐฏา เที่ยงแท�

63053006322 นางสาวอัญชลี เกิดแล�ว

63053006323 นายตะวัน ด�วงทองคํา

63053006324 นางสาวศศิธร วรยศ

63053006325 นายโสฬส เจริญลาภทวี

63053006326 นางสาวนิราวรรณ ลักขณานุรักษ#

63053006327 นางสาวสาวิตรี ทองเกิด

63053006328 นายณฐนภ ศรัทธาธรรม

63053006329 นายธงชัย เทศปLญ

63053006330 นางสาวจิราพร จันทร#หอม
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63053006331 นางสาวนันท#นภัส เอี่ยมช�อย

63053006332 นายธนากร ถาวร อภิชาติ 

63053006333 นางสาวเกตุลิษา ตัญญะสิทธ์ิ

63053006334 นางสาวยามีละ มะแซ

63053006335 นายหาดเพชร แดงฉํ่า

63053006336 นางสาวอุมาพร ชูลี

63053006337 นายปฐมธรรม ปวุตินันท#

63053006338 นายธนารมย# แก�วสุข

63053006339 นายชัยรัตน# อรุณมาศ

63053006340 นายจิจารุวัฒน# ธนิกกุล

63053006341 นายฉัตรปกรณ# ปานเนียม

63053006342 นางสาวจุฑามาศ เพ่ิมดี

63053006343 นายวุฒิชัย เม่ือยสุข

63053006344 นางสาวกมนมณี สินธุรส

63053006345 นางสาวสโรชา ศรีทองทุม

63053006346 นางสาวเสาวกุล เย็นทรวง

63053006347 นางสาวศณิชา ลิเครือ

63053006348 นางสาวณัฐชยา ศรีขจรวุฒิศักด์ิ

63053006349 นางสาวนฤมล เตวิยะ

63053006350 นายวีรยุทธ เทพวารินทร#

63053006351 นางสาวรัชนัยน# จันทร#เพ็ง

63053006352 นายพศิน บ�อน�อย

63053006353 นางสาวศิริลักษณ# ปูลิด

63053006354 นางสาวสุชารัตน# บุญอยู�

63053006355 นางสาวกิตติยา เหลืองอ�อน

63053006356 นางสาวสุชญา ชัยกิจ

63053006357 นายสุรยุทธ# ตันติกําธน

63053006358 นางสาวจิตรา นาดี

63053006359 นางสาวสิริรักษ# อุ�ยเจริญ

63053006360 นางสาวเพียงตะวัน พงศ#ศรีศภกร
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63053006361 นายอธิ สิริงามวรกุล

63053006362 นางสาวปทิตตา วิภาสธวัช

63053006363 นายสนิท นิลเถ่ือน

63053006364 นางสาววรนุช กําราบภัย

63053006365 นางสาวศรีสุดา เสาวคนธ#

63053006366 นางสาวสิริกานดา มนต#คร้ํา

63053006367 นางสาวณัฐธิดา คุ�มรักษา

63053006368 นางสาวปรียานุช กระจ�างฉาย

63053006369 นางสาวอังคณา มะเต

63053006370 นายธีรโชติ สุวรรณมาลี

63053006371 นางสาวปุณยาณิการ# พฤกษปDยรัตน#

63053006372 นางสาววันวิสาข# ชาอินทร#

63053006373 นางสาวสุดาพร พานแพน

63053006374 นายวัฒนชัย บัวพรม

63053006375 นางสาวสลาลี อนงค#ทอง

63053006376 นางสาวลภัสสา สุวรรณะ

63053006377 นายธีรเดช ทะนิน

63053006378 นางวิไลวรรณ อุดมโภชน#

63053006379 นายอมรเทพ เสียงกล�อม

63053006380 นางสาวรัชฎา แย�มศรวล

63053006381 นางสาวกฤษฎาพร พันจันทร#

63053006382 นางสาวจารุวรรณ น�อยสืบสาย

63053006383 นายประพนต# จันทร#เจือ

63053006384 นายอมรชัย รักษาผล

63053006385 นางสาวนุจรี เอี่ยมสอาด

63053006386 นางสาวมนันยา โตยนต#

63053006387 นายสิรวุฒิ วิทยประพัฒน#

63053006388 นางสาวธนาภรณ# พานิจเจริญ

63053006389 นายสมัชชา สุกใส

63053006390 นายกิตติภพ พูลพลาธิป
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63053006391 นายจักรกฤษณ# มากมี

63053006392 นางสาวนิรชา เสน�ห#วงค#

63053006393 นางสาวพัฑฒิดา พัฒโน

63053006394 นางสาวชนัญญา คงเจริญ

63053006395 นางสาวมาลินี ทรัพย#เงิน

63053006396 นางสาวศดานันท# ชุมเพ็ชร

63053006397 นางสาวกวินทรา สุขเกษม

63053006398 นายศตวรรษ กองเเก�ว

63053006399 นางสาวปLญจพร ใจสุข

63053006400 นางสาวนาตยา เข็มพับ

63053006401 นางสาวเกษมณี จันโย

63053006402 นางสาววริทยา พวงปLญญา

63053006403 นางสริตา สุขกุมาร

63053006404 นางสาวสุพัตรา บุญมา

63053006405 นายคุณกร สีลาเนียม

63053006406 นางสาวสุภาพร ละออเอี่ยม

63053006407 นางสาวณัฐชยา โพธิวัฒน#

63053006408 นางสาวณิชมน คงสว�าง

63053006409 นางสาวสิรีธร ดวงตา

63053006410 นายพงศกร สวนนุช

63053006411 นางจิภิญญา ย้ิมแย�ม

63053006412 นางสาวกวินนา แซ�ลี้

63053006413 นายธนเดช น้ําทรัพย#

63053006414 นางสาววลัยลักษณ# ต้ังสิทธ์ิเสรี

63053006415 นางสาวฐิติพร เลาหวิทยะรัตน#

63053006416 นายชัยวัฒน# ขันธนิเทศ

63053006417 นางสาวรัตนาภรณ# จันวิไชย

63053006418 นายวรเทพ พรหมวิจิตร

63053006419 นายวิชาฤทธ์ิ ปLญญา

63053006420 นางสาวญาดา วงศ#ไพรินทร#
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63053006421 นายภานุวัฒน# รัตนารมย#

63053006422 นางสาวบงกช ขําเจริญ

63053006423 นางสาวอรพรรณ พุอ�อย

63053006424 นางสาวภัศรา บํารุงสุข

63053006425 นางสาวหฤทัย ชัยวิเชียร

63053006426 นางสาววิลาศร ด�านศรีสุข

63053006427 นายธรรมลักษณ# เผือกผล

63053006428 นางสาวกันตนา โกจ๋ิว

63053006429 นางสาวพัชยา อินทรโชติ

63053006430 นางสาวนันท#นลิน ชื่นโม

63053006431 นางสาวชนาพร ปLญญา

63053006432 นายสุวภัทร ธนศุภกร

63053006433 ว�าที่ ร.ต.ศักรินทร# ไกรนรา

63053006434 นางสาวมะลิวัลย# นนตานอก

63053006435 นางสาวสุภัชชา คําโคม

63053006436 นางสาวเต็มศิริ แซ�อึ้ง

63053006437 นายภาคินัย แชกลาง

63053006438 นางสาวบงกช แดงศิริ

63053006439 นายชัชวาล ทองเมืองหลวง

63053006440 นางสาวเยาวดี ดวงราช

63053006441 นายสิริชัย วงศ#พลอยชมพู

63053006442 นางสาวศานตมล วงศ#บุญ

63053006443 นางสาวบุญรัตน# ปZศิริ

63053006444 นายภัทชญานัญศ# โสภา

63053006445 นางสาวเมษิณีย# โมเล็ก

63053006446 นางสาวจุฑามาศ ไพรวัน

63053006447 นางสาวนิภาพร ชะอุ�มฤทธ์ิ

63053006448 นางสาวนวพร อินทร#บัว

63053006449 นางสาวธัญญาลักษณ# ศรีไชย

63053006450 นางสาวทัศนีย#  �เที่ยงตรง
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63053006451 นางสาวนาถหทัย พันธ#เทศ

63053006452 นางสาวธิดารัตน# สังข#แก�ว

63053006453 นางสาววิภาวี สุขสอาด

63053006454 นางสาวปภาทิพย# อินโสภา

63053006455 นางสาวภัทราพร สังข#ทอง

63053006456 นายกิตติเชษฐ# เข็มทอง

63053006457 ว�าที่ร�อยตรีปLทมา เฮียะเซ�ง

63053006458 นางกนกวรรณ จันทร#เกษม

63053006459 นางสาวอภิญญา ญาติพันธ#

63053006460 นางสาวจุฑามาศ กาญจนมล

63053006461 สิบเอกรฐนนฐ# ฟLกแก�ว

63053006462 นางสาวเสาวลี สีสุกใส

63053006463 นางสาวกนกวรรณ กังวล

63053006464 นางสาวธนสุกาญจน# กล�อมแส

63053006465 นางสาวอนันตยา ซอกจอหอ

63053006466 นายณัฐนนท# ศรีสัตตบุษย#

63053006467 นางสาวพงษ#สุดา เนียมหอม

63053006468 นางสาวกฤตยาพร หนูคง

63053006469 นางสาวคุณัญญา นาสวนขจร

63053006470 นายชยพล เหมือนสุวรรณ#

63053006471 นายศุภณัฐ เอมโกษา

63053006472 นางสาวนิรชา จันทร#งาม

63053006473 นางสาวจรีรัตน# เคล�าคลึง

63053006474 นางสาวทิพรดา วงศ#ชาติ

63053006475 นางสาวพรพิมล อินทพาล

63053006476 นางชุติมา นาคฤทธ์ิ

63053006477 นายวุฒิพงษ# ศรีนวล

63053006478 นายทิฐินันท# เฟWHองฟูพงศ#

63053006479 นายภูวฉัตร อินทรไพโรจน#

63053006480 นางสาวเยาวลักษณ# สุขสบาย 
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63053006481 นางสาวกรรณิการ# ผิวอ�อนดี

63053006482 นางสาวจีรวรรณ ต้ังอารุณ

63053006483 นายศราวุธ อ�วมเหว�า

63053006484 นางสาววัจนารัตน# อุ�นรั้ว

63053006485 นายจิรารุตธ# เครือโปT

63053006486 นางสาวชยามร กลัดทรัพย#

63053006487 นางสาวจริยา รักษา

63053006488 นางสาวนิภาภรณ# ลูกแก�ว

63053006489 นายสุริยา อักษร

63053006490 นางสาวแววดาว กลิ่นหอม

63053006491 นายนเรศ ประมงค#

63053006492 นางสาวปริณดา เกษสัมมะ

63053006493 นายธเนศพลร# ชัยเจริญเสรี

63053006494 นางสาวสุกัญญา แซ�ฉี

63053006495 นางสาวสาวนีย# พจนารถ

63053006496 นางสาวผานิต นางแย�ม

63053006497 นายพงษ#พันธ# เดือนคล�อย

63053006498 นายชัชชัย แก�วรัตน#

63053006499 นายศักด์ิสิทธ์ิ ประดู�วงษ#

63053006500 นางสาววนิดา พันธุ#เจริญ

63053006501 นายวิทวัส เจริญภักดี

63053006502 นางสาวสิราวรรณ คชชะ

63053006503 นางสาวกิตติยา คงพันธ#

63053006504 นางสาวนิภาพร พวงแก�ว

63053006505 นายณัฏฐชัย ฐิติพรขจิต

63053006506 นางสาวคัทยะวรรณ เกตุชู

63053006507 นางสาวภารวตี วรแสง

63053006508 นายกฤษณะ หลิมพลอย

63053006509 นางสาวสุภาวดี ไพแสน

63053006510 นางสาวณัฐธิดา พูลเดช
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63053006511 นางสาววนิดา เขียวแก�ว

63053006512 นายดนัย ทรัพย#ทวี

63053006513 นางสาวปริศนา ฉิมสัญชาติ

63053006514 นางสาวขวัญลดา ธีร#ธนังกูร

63053006515 นางสาวจารุวรรณ ทองคงอ�วม

63053006516 นายนพดล อินรินทร#

63053006517 นางสาวสวรส ทวีบุญ

63053006518 นายวรากรณ# เเพงเที่ยง

63053006519 นายภูริช สุนทรา

63053006520 นางสาววิไลรัตน# คงทิม

63053006521 นางสาวศลัยลา มัสโอดี

63053006522 นายกีรติ สังวาลย#เพ็ชร

63053006523 นายณัฐวุฒิ ต้ังจิตร

63053006524 นางสาวกมลชนก เจริญมนต#

63053006525 นางสาวอลิษา คงชู

63053006526 นางสาวปภาวรินท# สิงห#เจริญ

63053006527 นายอภิชาติ สืบสุข

63053006528 นางดวงดาว เสือเหลือง

63053006529 นางสาวกมลสีห# รักษ#สุธี

63053006530 นายฐัชชนม# เต็มชาติ

63053006531 นางสาวพรพิมล กันกง

63053006532 นายกฤษณะพล แก�วเกิด

63053006533 นางสาววริศรา ประดิษฐ#

63053006534 นายศรัณย# สัธนานันต#

63053006535 นางสาวพัชรี จันทร#ชื่น

63053006536 นางสาวตวงรัตน# สุขุมวิทยาพร

63053006537 นายรัชนาท หนูพลิก

63053006538 นายตวงสิทธ์ิ อินทกูล

63053006539 นางสาวอัญชลี สว�างแวว

63053006540 นางสาวณิชาดา ปานอุทัย
หน�า 218 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053006541 นายอลงกรณ# โพธิ

63053006542 นางเดือนสิริ ศรีเพ็ชรพันธุ#

63053006543 นางสาวอาภาพร จงประสิทธ์ิ

63053006544 นางสาวอัจจิมา สามแอม

63053006545 นางวิภารัตน# เกตุสิงห#

63053006546 ว�าที่ รต.หญิงเสาวลักษณ# แสงพุฒ

63053006547 นางสาวพัชรพร แย�มสํารวล

63053006548 นางสาววราภรณ# เอกเผ�าพันธ#

63053006549 นางสาวนลินทิพย# แทนวงค#

63053006550 นายธนวัต เยาวนารถ

63053006551 นางนลินี บุญชู

63053006552 นางสาวปวีณา ใจเงิน

63053006553 นางสาวกชกร แก�วลําหัด

63053006554 นางสาวก�อนทอง จะมีสุข

63053006555 นางสาวพิชชานี สาจันทร#

63053006556 นายนุกูล ทองสุขมาก

63053006557 นายวรวุฒิ แซ�ฉ่ัว

63053006558 นางสาววัชรากร สอนฮะ

63053006559 นายธีรพงษ# ขอสุข

63053006560 นางสาวพรปวีณ# สมบุญ

63053006561 นางสาวอรรวรรณ สุขดี

63053006562 นายพงษ#พันธ# สั้นเอี่ยม

63053006563 นางสาวชลธิชา ยางสวย

63053006564 นายโชคชัย หะนุจ๊ิ

63053006565 นายจิรวุฒิ เพ็งลอย

63053006566 นางสาวกนกอร ยอดดําเนิน

63053006567 นางสาวณัฐกานต# เลิศผดุงวิทย#

63053006568 นายทศพล รัตนศิลปN

63053006569 นางสาวนงลักษณ# ม่ันคง

63053006570 นางสาวเบญจวรรณ ไชยะ
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63053006571 นางสาวปทุมพร โพธิพราน

63053006572 นางสาววิภาภรณ# ทองเเผ�น

63053006573 นางสาวอลิษา คงมัยลิก

63053006574 นายนิวัฒน# พลพา

63053006575 นางสาวชญานิตย# ดวงประทีป

63053006576 นางสาวประทุมอารยา ถามะณี

63053006577 นางสาวเสาวรส พ�วงพานทอง

63053006578 นางสาวสุพรรษา อรรถสิทธ์ิ

63053006579 นางสาวปรินทร ขุนสิทธ์ิ

63053006580 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนฤมล แก�วบัวดี

63053006581 นางสาวนริศรา สุขใจ

63053006582 นายนที จรรย#สุนทร

63053006583 นางสาวหทัยกาญจน# อัครธนวงศ#

63053006584 นางสาวสิริธิดา อําไพรัตน#

63053006585 นายณรงค#ชัย ทองกํายาน

63053006586 นางสาวสิริกุล กลั่นประเสริฐ

63053006587 นางสาวพัชราพร โดยดี

63053006588 นางสาวรัตนาภรณ# ศรีหอม

63053006589 นางสาวรัฐนันท# บุญณกิตินันท#

63053006590 นางสาวปLญญพัฒน# ปุญญรัตนศรีขจร

63053006591 นางสาวณัฐพร ศรีสังข#

63053006592 นายฉัตรธีรพล มณีแต�ม

63053006593 นางสาวกนกวรรณ รัตนจํานงค#

63053006594 นางสาวอิสราภรณ# จันทร#ปฐม

63053006595 นางสาวมัลลิกา ช�วยชาติ

63053006596 นางสาวบุษยา เพ่ิมทรัพย#

63053006597 นายชาคริต วาราชนนท#

63053006598 นางสาวฐิติรัตน# จรัสหม่ืนไว

63053006599 นางสาวเวธกา กุระชน

63053006600 นางสาวเบญจมาภรณ# ทองมา
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63053006601 นางสาวเมนัสวี มาศคีรีวงศ#

63053006602 นางสาวพัชรนันท# จิโรจชัยวงษ#

63053006603 นางสาวปภาวรินท# วนาวิวัฒน#กุล

63053006604 นายธานินทร# ต๊ันประเสริฐ

63053006605 นางสาวสุดธิดา เครื่องทิพย#

63053006606 นางสาวอารตี แก�วเจริญ

63053006607 นางสาวหทัยรัตน# นุ�นคง

63053006608 นางสาวสาวิตรี ฝอยก่ิง

63053006609 นายปรัชวิกรณ# เหิมพยัคฆ#

63053006610 นางสาวสิรภัทร เลาหปราณี

63053006611 นางสาวรุ�งนภา กันทะเพชร

63053006612 นางสาวสิรีเดือน แสนตรามาส

63053006613 นางสาวขวัญใจ คล�ายเพ็ง

63053006614 นางสาวนฏกร ผึ้งแดง

63053006615 นางสาวสุจิตรา จินาอู

63053006616 นางสาวธีรารัตน# ศรีเสม

63053006617 นายจิรวัฒน# หวังเทพอนุเคราะห#

63053006618 นางสาวพัณธาวรรณ เกษสกุล

63053006619 นางสาวสาวิตรี ศรีทองเกิด

63053006620 นายเฉลิมชัย เนาว#แก�งใหม�

63053006621 นางพัชราภรณ# ศรีวิเศษ

63053006622 นางสาวสร�อยทิพย# บุนนาค

63053006623 นายสุวศิน จาตุรัญสมบูรณ#

63053006624 นายธิติสรร ทับทิม

63053006625 นางสาวกัลยารัตน# เพ็งลอย

63053006626 นางสาวชุลิตา แสนปLญญา

63053006627 นายนิติรัฐ พันธ#โท

63053006628 นางสาวณัฐธยาน# เปZHยมสิริกุล

63053006629 นางสาวปรีดาภรณ# ยอดเรือน

63053006630 นางสาวดวงกมล ประทุม
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63053006631 นางสาวกฤติญา ม�าทอง

63053006632 นายพิยะโดม โค�วไล�

63053006633 นางสาวนภัสสร สุเมธี

63053006634 นายวีรวุฒิ บํารุงฤกษ#

63053006635 นางสาวอรษา อุบล

63053006636 นางสาวเครือมาศ บุญมี

63053006637 นางสาวปภากร หนูหริ่ง

63053006638 นายวรพล รัตนนิช

63053006639 นายพนมศักด์ิ อยู�ประจํา

63053006640 นายโกวิท แสงกระจ�าง

63053006641 นายฐิติกร โกงกาง

63053006642 นางสาวอรทัย แสงทอง

63053006643 นางสาวเสาวนีย# แก�วระหัน

63053006644 นางสาวทิพย#วรรณ จิตรพีระ

63053006645 นางสาวอรพรรณ พราหมณ#เสน�ห#

63053006646 นายอัครพล ตะบูนพงศ#

63053006647 นางธีราภรณ# ต๊ันธง

63053006648 ว�าที่ร.ต.จิรายุ สุวรรณวงศ#

63053006649 นางสาวกันจ#ณิฐิตรา หริรักษ#

63053006650 นางสาวนฤมล จําเริญสัตย#

63053006651 นางสาวมณฑาทิพย# ลุนอุบล

63053006652 นางสาวสุพัตรา มงคลสุข

63053006653 นางสาวสุดารัตน# เอี่ยมสุกใส

63053006654 นางสาวมาลินี เพ่ือนรัมย#

63053006655 นางสาวณิชากร โคตรสิมมา

63053006656 นางสาวภัทราภรณ# ช�างแก�ว

63053006657 นางสาวกรองทอง แต�มไชยสงค#

63053006658 นางสาวพัชรียา จีนเจนกิจ

63053006659 นางสาวสุณิสา เงินใย

63053006660 นายรัตนมุขย# เทพโพธา
หน�า 222 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053006661 นายไพรัช คําหอม

63053006662 นางสาววนิดา แก�วกาญจนพงศ#

63053006663 นางสาวธิดารัตน# จันทพันธ#

63053006664 นายชัยชนะ ฑิตะลําพูน

63053006665 นางสาวนริศรา กรุดนาค

63053006666 นายภานุพงศ# ช�อชั้น

63053006667 นายวัชระ สมุห#เสนีโต

63053006668 นางสาวดวงกมล รักษี

63053006669 นายรุ�งเพชร โปเน�ย

63053006670 นางสาวจารุพร จันทาศรี

63053006671 นายภวินธร มาเอียด

63053006672 นางสาวจันทร#แรม สุดตา

63053006673 นางสาวมาธาวรรณ มานะกิจสมบูรณ#

63053006674 นางสาวประภาพรรณ ตRองาม

63053006675 นางสาวศราภรณ# ยศธนบรรเจิด

63053006676 นางสาวมันตา สิงห#ใหญ�

63053006677 นางสาวชนกนาถ พาเหมาะ

63053006678 นางสาวฉวี หาญวัฒนา

63053006679 นางสาวธัญชนก อินทรีย#

63053006680 นางสาวทิวา ฟLกเขียว

63053006681 นางสาวลดาวัลย# นนทพันธ#

63053006682 นางสาวนรีรัตน# เรืองศิลปN

63053006683 นางสาวยุพา บุตรเล็ก

63053006684 นางสาวญดา เกษแก�ว

63053006685 นางนุชจรี อนุกูลวงศ#

63053006686 นางสาวกมลลักษณ# เกตุมงคล

63053006687 นางสาวณัฐวลี ร�อยชั่ง

63053006688 นางสาวกรรณชนก เนตรจรัสแสง

63053006689 นายสุวิชาญ สมศรี

63053006690 นายธนาวิน ศรีนอง
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63053006691 นางสาวธิติมา เย็นใจ

63053006692 นายณรงค#ชัย โมใหญ�

63053006693 นางสาวชฎาธาร เทียนทอง

63053006694 นายกัมพล พุทธิ

63053006695 นางสาวกุลสตรี หงษ#เวียงจันทร#

63053006696 นายชนะพันธ# ขวัญอ�อน

63053006697 นางสาวสุวิมล ผลาผล

63053006698 นางสาวณัฐนันท# ธรรมกิจ

63053006699 นางสาวสุพินดา สังข#พูน

63053006700 นางสาวภชุติมา โพธ์ิงาม

63053006701 นางสาวกรรณิการ# อุปถัมภ#

63053006702 นายศิริชัย นพพล

63053006703 นางสาวชลธิชา มณีฉัตร

63053006704 นางสาวญาณินท# สุวรรณประทีป

63053006705 นางสาวดววพร เมืองวิลัย

63053006706 นางสาวทัศนีย# ศรีมาลา

63053006707 นางสาวจิตราพร สุภาพงษ#

63053006708 นางสาวอาภานันท# กนกวารีรัตน#

63053006709 นางสาวสาธินี วรินทรางกูร

63053006710 นายอาคม ย้ิมศรวล

63053006711 นางสาวสุธิชา สมานบุตร

63053006712 นายชลทิศ เพชรสม

63053006713 นายศักราช พรหมปLญญา

63053006714 นางสาวจินตหรา เกิดพิทักษ#

63053006715 นางสาวพรทิพย# พุทธรรม

63053006716 นางสาวชวิศา มณีรัตน#

63053006717 นายนพดล ไตรชมพูนรินท#

63053006718 นางวนิดา มูลทรัพย#

63053006719 นายศราวุธ คชายุทธ

63053006720 นายธีรวุฒิ เรียนทับ
หน�า 224 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053006721 นางสิริกร ทองทับ

63053006722 นางสาวสุชีรา วีรปรีชาชัย

63053006723 นางสาวภัทราพรรณ จีนแก�วเปZHยม

63053006724 นางสาวทักษพร หนูวงษ#

63053006725 นางสาวเบญจมาศ ฉิมเพ็ชย#

63053006726 นางสาวสุภัทรา อนุศรี

63053006727 นายธนาตย# อัจฉริยศรีพงศ#

63053006728 นายจิตรภณ โลภปLญญา

63053006729 นางสาววาสนา พุทธรักษา

63053006730 นายอรรถกร แจ�งสว�าง

63053006731 นางอรวรรณ อมรมนัสวรกุล

63053006732 นางสาวสิริวิมล โนทะยะ

63053006733 นายปLณณทัต บุญมาก

63053006734 นางศิริพร เค็มบิง

63053006735 นางสาวจิรภัทร# คลังนาค

63053006736 นางสาวไอริณ ศรีสมโภชน#

63053006737 นายอนุสรณ# ขุนศรีใจ

63053006738 นางสาวเสาวลักษณ# พ�วงเกิด

63053006739 นางสาวัณฐพร ม�วงปLXน

63053006740 นายพิสิษฐ# อุทัย

63053006741 นางสาวสมิตา พาหาญ

63053006742 นายชัยธวัช จันทา

63053006743 นางสาวพจนีย# เชี่ยวชาญ

63053006744 ส.ต.อ.กรกฎ วัลลา

63053006745 นางสาวทักษอร พิมพ#สุวรรณ

63053006746 นางสาวกิตติยา สุขเกษม

63053006747 นายจิรายุ ปานจักร#

63053006748 นายรัชพล หอมเหมือน

63053006749 นายสราวุธ สังข#ทอง

63053006750 นางสาวเสาวลักษณ# มณีโชติ
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63053006751 นางสาวขนิษฐา เย็นใส

63053006752 นางสาวดารา เกษมสงคราม

63053006753 นางสาวกรชนก แสงเขียว

63053006754 นางสาวสายธาร ภูเงิน

63053006755 นายภัทรพล ศิริประเสริฐ

63053006756 นางสาวประภัสรา เม�นลบ

63053006757 นางสาวภาณี แซ�เตียว

63053006758 นายณัฐนันท# คงสุวรรณ

63053006759 นางสาวภัทรพร โสภา

63053006760 นางสาวพนิดา วรรณโนมัย

63053006761 นายอัษฎายุทธ# ทัศนะพยัคฆ#

63053006762 นางสาวปภานัน รงค#ฤทธิไกร

63053006763 นางสาวอนุธิดา คงผอม

63053006764 นายวรุตม# บุญมา

63053006765 นางสาวชลิตา พวงมาลี

63053006766 นายไอศวรรย# เปZยถนอม

63053006767 นายนันทชัย ศรีศักดา

63053006768 นายอนันต# จันทิมา

63053006769 นางสาวโสภิดาวรรณ ไตรยโชติ

63053006770 นางสาวกุลธิดา คํากาละ

63053006771 นางสาวศิริพร ซบเอี่ยม

63053006772 นางสาวบูรญา กระต�ายทอง

63053006773 นายกิตติวัฒน# กุลชร

63053006774 นางสาววิริญญา ทิอุด

63053006775 นางสาวช�อมาลี วังสวัสด์ิ

63053006776 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมลาภ

63053006777 นางสาวกมลชนก แก�วอร�าม

63053006778 นางสาวธัญจิรา เกิดโภคา

63053006779 นางสาวฐิติรัตน# หิรัณยรัชต#

63053006780 นางสาวกาญจนา น�วมอ�อน
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63053006781 นางสาวกาญจนา ศักด์ิติยากุลย#

63053006782 นางสาวเขมรัตน# รุ�งโรจน#

63053006783 นางสาวจารุวรรณ คําเพราะ

63053006784 นางสาวศิริพร ขําเจริญ

63053006785 นายพิทักษ# พลเย่ียม

63053006786 นางสาวจิณัฐฌา บุญยะประทีป

63053006787 นางสาวพัณนิดา สุริวงษ#

63053006788 ว�าที่ ร.ต.วีรยุทธ# ปราบปราม

63053006789 นายเดชนรินทร# พ่ึงแย�ม

63053006790 นางสาววาสนา หงษ#ทอง

63053006791 นายวงศธร ขวัญเมือง

63053006792 นางสาวกฤติมา พิสุทธิกุลชัย

63053006793 นางสาวเนตรทราย ทองทราย

63053006794 นายกฤษฎา อ�อนนุ�ม

63053006795 นางสาวปDยาพัชร บํารุงสุข

63053006796 นางสาวกุลณัฐ จารีย#

63053006797 นายสุพรรณภูมิ ณบางช�าง

63053006798 นางสาวชลดา ศรีสุข

63053006799 นางสาวธนพร สกุลวงค#

63053006800 นางสาวศิวรัตน# พุ�มจันทร#

63053006801 นางสาวณัฐชยา ประชาสุข

63053006802 นางสาวเปมิกา เทียนไชย

63053006803 นายธนสินธุ# เมืองศรีนุ�น

63053006804 นางสาวอภิชญา ผลมีศักด์ิ

63053006805 นางสาวพีรภรณ# กลิ่นสน

63053006806 นางสาวนภสร พลอยเหลี่ยม

63053006807 นางสาววาสนา เพ็งคุ�ม

63053006808 นายศุภณัฐ จํานงนรินทร#รักษ#

63053006809 นางสาวจันทร#ทิพย# ทองก�อน

63053006810 พันจ�าอากาศเอกภาณุ มงคล
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63053006811 นางสาวนิศานาถ แพทย#จะเกร็ง

63053006812 นายพัฒนะ หาญสุวรรณ#

63053006813 นางสาวอาภาศิริ เพียงพิมาย

63053006814 นางสาวจิตสุภา สุคนธ#

63053006815 นางสาวมนต#ณัช แย�มย่ิง

63053006816 นางสาวชุติมา สัมฤทธ์ิ

63053006817 นางสาวสุกัญญา นาคน�อย

63053006818 นางสาวอําภาพรรณ โพธ์ิวัฒนาดิลก

63053006819 นางสาวสวรรยา จิรเศรษฐานนท#

63053006820 นางสาวรุ�งนภา ลําเภา

63053006821 นางสาวพรนัชชา จันทระ ณ ลําปาง

63053006822 นางสาวศุภารัตน# เพ็ชร#อินทร#

63053006823 นางสาวชลธิดา งามขํา

63053006824 นางสาวสุจิตรา บุญเกลี้ยง

63053006825 นางสาวจารุเพ็ญ ยอดเกตุ

63053006826 นางสาวเจนนภา ทวีพฤกษ#สกุล

63053006827 นางสาวภัทรวรรณ มะลิวัลย#

63053006828 นางสาวนัสชนก รวยดี

63053006829 นางสาวเขมิกา วัฒนงาม

63053006830 นางสาวชิดชนก เกตุเภา

63053006831 นายพัสกร สีมา

63053006832 นายธีระยุทธ รักษาดี

63053006833 นายสมวุฒิ ตวรรัตน#

63053006834 นางสาวกนกวรรณ อยู�รัตน#

63053006835 นางสาวนุจรินทร# ทองผา

63053006836 นางสาวปDยพร เพชรงาม

63053006837 นางสาวดวงฤดี จันรอด

63053006838 นางสาวจิราภา ทองประเสริฐ

63053006839 นายอาทิตย# ทองดี

63053006840 นางสาวปรารถนา บานเย็น
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63053006841 นางสาวเฉลิมพร มาตนาค

63053006842 นางสาวสุธาทิพย# ชมมะลิ

63053006843 นางสาววรรณพร ทรัพย#สงวน

63053006844 นางสาววัชราภรณ# ปDนตาวงค#

63053006845 นางสาวทิพวัลย# พุทธรักษา

63053006846 นายณัฐบดินท# แก�วพิพัฒน#

63053006847 นางสาวภัสธารีย# คงดี

63053006848 นายเอกวัฒน# เกตุม่ังมี

63053006849 นางสาวเจนจิรา ดอนหวย

63053006850 นางสาวชญาณี วิเวก

63053006851 นางสาวชนิดาภา ศรีนวล

63053006852 นางสาวสุมินตรา กลิ่นทอง

63053006853 นางสาวนัทฐา ฟLกนิกรณ#

63053006854 นายธนวัฒน# จวงจอง

63053006855 นายขจรยศ คุ�มตลอด

63053006856 นางสาวน้ําทิพย# วงค#ขยาย

63053006857 นางสาวฐานิกา เปZHยมทวีศักด์ิ

63053006858 นายศิวกร เจริญพร

63053006859 นางสาวณัฐิชา ปานทองมาก

63053006860 นางสาวสุวิมล ศรีสังข#

63053006861 นางสาวดวงพร ปTอมสกุล

63053006862 นางฺ�ทิพวัลย# จนะศิลปN

63053006863 นางศรัญญา โคมแก�ว

63053006864 นางสาววิวัลย# บุญชูมณี

63053006865 นางสาวสุภัสสรา อาจคงหาญ

63053006866 นางสาวพัชราภรณ# ดินแดง

63053006867 นายประสาน พิมพ#ใหญ�

63053006868 นายประพจน# บุญญาเจริญกุล

63053006869 นางสาวชัยณรงค# สุจริยานุรักษ#

63053006870 นางสาวศศินิภา ข�อโก�
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63053006871 นางสาวราตรี พุทชนะ

63053006872 นางสาวสุมาลี ดอกจันทร#

63053006873 นายจักรกฤษณ# สมศรี

63053006874 นางสาวชญาณี ภู�ทอง

63053006875 นางสาวทักษพร บุญทับ

63053006876 นางสาวกานต#ธิดา มามะ

63053006877 นางสาวภัคศุภางค# แช�มประสิทธ์ิ

63053006878 นายศุภฤกษ# ขําอิ่ม

63053006879 นายชัชวาล สุขแสวง

63053006880 นายวรายุทธ วิรัชดํารงค#

63053006881 นางสาวพรเพ็ญ ลีลาวัฒนานันท#

63053006882 นางสาวปวีณา อ�อนแก�ว

63053006883 นางสาวสายสุรีย# อิทธิโสภณพิศาล

63053006884 นางสาวชาลินี สืบนุช

63053006885 นางสาวน้ําฝน เขียวเกตุ

63053006886 นางสาวสิริลักษณ# แก�วพนัส

63053006887 นางสาววันเพ็ญ สุขสบาย

63053006888 นางสาวจันทรา ภู�ขาว

63053006889 นางสาวชนานันท# เอี่ยมน�อย

63053006890 นางสาวรุ�งรัศมี นพคุณอนันต#

63053006891 นางสาวสุจิตรา ยุติมิตร

63053006892 นางสาวกาญจน#ธนัศ มีศรี

63053006893 นางสาวกมลชนก เชื้อทอง

63053006894 นายนรสิทธ์ิ เสียงใหญ�

63053006895 นางสาวสาธิดา วงษ#ประเสริฐ

63053006896 นางสาวแสงระวี เอี่ยวเลาเต�า

63053006897 นางสาวภัทราภรณ# เก้ือกูล

63053006898 นางสาววณิชยา ทองขาว

63053006899 นายกชกร กลิ่นมาลี

63053006900 นางสาวศุภมาส นวลละออ
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63053006901 นางสาวนุชนภา กําภู

63053006902 นางสาวสุมณฑา ยึดนาวา

63053006903 นางสาวสุภาวิณี ใช�ช�าง

63053006904 นางสาวกรรณิกา สายเทียน

63053006905 นางสาวเพ็ญวิสา ขันโมรี

63053006906 นายฉัตรชัย สอนเครือ

63053006907 นางสาวสุพิญญา ประจวบวัน

63053006908 นางสาวกัญจนารักษ# แซ�เซียว

63053006909 นางสาวพิริยา แสงเดช

63053006910 นายอรรถพล วันทา

63053006911 นางสาวกาญจนา ลมขุนทด

63053006912 นางสาวภัทรวดี ภทรศิริ

63053006913 นางสาวปรียากร ทรัพย#มา

63053006914 นายอานันท# ถํ้าเย็น

63053006915 นางธันยนันท# เพ็ชรพลอย

63053006916 นางสาวบังอร ไชยทา

63053006917 นายสันติภาพ เขียวปากพนัง

63053006918 นางสาวบุศรินทร# หวานชะเอม

63053006919 นายสิทธิพร อนุเผ�า

63053006920 นางสาวพัชนิดา บิดาศักด์ิ

63053006921 นางสาวธารินี พันธ#เพียร

63053006922 นางสาววาสนา คําอั้น

63053006923 นางสาวรัชดาภรณ# ศรีทอง

63053006924 นายพิพัฒน# ขําปรางค#

63053006925 นายอัชนัย คชรัตน#

63053006926 นายณรงค#ชัย ก้ิมซ้ิว

63053006927 นายสิทธิกร อินเกตุ

63053006928 นางสาวประนอม วงษ#วรรณ#

63053006929 นางสาวกิตติกา โคตรชมภู

63053006930 นางสาวกรรณิกา เย็นสรง
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63053006931 นางสาวชื่นจิต จันทร#ขจร

63053006932 นางสาวนีรนุช เพชรแหลมนํา�

63053006933 นางสาววรรณพร คงแดง

63053006934 นางสาวทัตติญา ฐานิโย

63053006935 นางสาวจุฬารัตน# ศรีวิเศษ

63053006936 นางสาวกนกนภา ประจบ

63053006937 นางสาวภัทรวดี น้ําใจดี

63053006938 นายจักรวัฒน# สุดประเสริฐ

63053006939 นายนวพล มาตังครัตน#

63053006940 นางสาววราภรณ# ภู�ระหงษ#

63053006941 นางสาวนันทิดา เชื้อตาอ�อน

63053006942 นางสาวสีตีฟาตีมSะ เตSะปูยู

63053006943 นางสาวศิโรรัตน# ผิวทอง

63053006944 นางสาวรริสา แสงแเดง

63053006945 นายศราวุธ พ�วงเกิด

63053006946 นางสาวณัฏฐา เกิดทอง

63053006947 นางสาวพรเพ็ญ เจียมขํา

63053006948 นางสาวติณฑ#ณภัส สายสุนทร

63053006949 นายธนพัฒน# จ�ายแจSก

63053006950 นายจรัล หรบรรพ#

63053006951 นางสาวกนกพิชญ# อรชร

63053006952 นางสาวชัชชราวดี สิงห#วิชา

63053006953 นางสาววาริยาภรณ# ประวิงวงศ#

63053006954 นางสาวกมลลักษณ# พลอยนิล

63053006955 นางสาวศิรประภา มณฑา

63053006956 นางสาวธิรดา ชมใจ

63053006957 นายฉัตรชัย ด�วงเอียด

63053006958 นางสาววิภาดา สุโพธ์ิ

63053006959 นางสาวสาวิตรี ระถี

63053006960 นางสาวณัฐชาวดี แจ�งกระจ�าง
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63053006961 นางสาวลัดดาวรรณ แซ�ลี้

63053006962 นางสาวจิราวรรณ สัมพะวงศ#

63053006963 นางสาวทิพย#สุคนธ# เพชรรัตน#

63053006964 นางสาวณัฐณิชา ศรีสวัสด์ิ

63053006965 นางสาวมัลลิกา ศิริใจ

63053006966 นางสาวปภัสรา ทรัพย#สิน

63053006967 นางสาวพรชนก พูลสุข

63053006968 นางสาวนันทนัช นาคยอดทอง

63053006969 นายเอกสิทธ์ิ สุวิกรานต#

63053006970 นายพีระยุทธ จันทร#ทรง

63053006971 นางสาวเบญสิริ เข่ือนแก�ว

63053006972 นางสาวเสาวลักษณ# จงดี

63053006973 นางสาวสิริเมษา เนียมวรนุช

63053006974 นางสาวศจี สอนย้ิม

63053006975 นางสาวชนัญชิดา เล็กท�าไม�

63053006976 นายโฆษิต ปรวีโรทัย

63053006977 นางสาวจิราวรรณ มากปรุง

63053006978 นางสาวชุติกาญจน# ใหญ�โต

63053006979 นายกฤษณะ ศรชัย

63053006980 นางสาวประภัสสร วันทอง

63053006981 นางสาวยุวนันท# กองสิงห#

63053006982 นางสาวณณิณี อินทร#จันทร#

63053006983 นางสาวนูรีซัน มะแม

63053006984 นายอิศเรศ จีนทอน

63053006985 นางสาววิภาวี พุกสังข#ทอง

63053006986 นางสาวลัดดาวัลย# สวดโสม

63053006987 นายปLณณธร วาจาจําเริญ

63053006988 นางสาวภัควลัญชญ# นิลน�อยศรี

63053006989 นางสาวสมัชญา เจตนะเสน

63053006990 นางสาวชัชนันท# สิริทรัพย#เจริญ
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63053006991 นายพศิณ พราหมณี

63053006992 นางสาวนภสร โฉมศรี

63053006993 นางสาวสุรางคณางค# จิตต#วรจินดา

63053006994 นางสาวเรณู เสวกฉิม

63053006995 นางสาวปDยนุช วงศ#กําภู

63053006996 นางสาวกชพร ผอมฉิม

63053006997 นายนิอุ สมัน นุง วาซา 

63053006998 นางสาวนฤภร พูลสมบัติ

63053006999 นายฤทธ์ิศักด์ิ โยลัย

63053007000 นายศรราม รารอด

63053007001 นางสาวกมลวรินทร# เขียวพระอินทร#

63053007002 นางสาวเอมิกา ปฎิแพทย#

63053007003 นายณปภัช จันทร#เพ็ญ

63053007004 นางสาวรุ�งฤดี เศียรปLกษา

63053007005 นางสาวคณิตพรณ# เถาทอง

63053007006 นายธนดล อินทรสันติ

63053007007 นายธีรวัฒน# ค�ากําไร

63053007008 นายเนติพงศ# จิรภิวงศ#

63053007009 นางสาวนุตประวีณ# เทศเจริญ

63053007010 นายอุดม รอดขันเมือง

63053007011 นายปฏิภาณ ชุมพล

63053007012 นางสาวจิราวรรณ แสนคลัง

63053007013 นางสาวสรารัตน# บวงสรวง

63053007014 นายนนท#นราช วัดอักษร

63053007015 นายชยุต รังสีวรรธนะ

63053007016 นายภูรีณัฏฐ# ยังประดิษฐ#

63053007017 นางสาววัลลี ลายคล�ายดอก

63053007018 นายบรรลือศักด์ิ เครื่องทิพย#

63053007019 นางสาวจุฑากาญจน# บุญใหญ�เอก

63053007020 นายนัฐธี บัวเจริญ
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63053007021 นางสาวนิชาภา จันทร#งาม

63053007022 นายพิษณุ นิ่มนุช

63053007023 นายธนชาติ บุรณศิริ

63053007024 นางสาวเสาวลักษณ# เหล็กกุล

63053007025 นางสาวชัญญานุช โม�มาลา

63053007026 นางสาวธาราทิพย# ช�วยศัพท#ธา

63053007027 นางสาวสุนิสา คําฝอย

63053007028 นางสาวมนัญญา คุณประเสริฐ

63053007029 นางสาวอโณทัย เผียงสูงเนิน

63053007030 นางสาววาสนา รอดพ�น

63053007031 นางสาวสมฤทัย ธนาพรเรืองศรี

63053007032 นางสาวอิษฎา มาทอง

63053007033 นางสาวจารุณี พรหมสอาด

63053007034 นายศักณรินทร# พลอยประเสริฐ

63053007035 นางสาวก่ิงกาญจน# เกาสังข#

63053007036 นางสาวภัฎจาวรรณ ไชยณรา

63053007037 นางสาวสุทธิดา สุทธิบูลย#

63053007038 นางสาววิลาภรณ# รอดเคราะห#

63053007039 นายวัชรพล แถบประสิทธ์ิ

63053007040 นางสาวณิชชาอร ปลีคง

63053007041 นางสาวสุภาวดี วาระดี

63053007042 นางสาวพัชราพร พักสูงเนิน

63053007043 นางสาวนันทวัน งามขํา

63053007044 นายสุธีร# สุภาพงษ#

63053007045 นางสาวกนกวรรฯ นิลสุข

63053007046 นายพันเลิศ สุวรรณรัตน#

63053007047 นายพงศ#วิทย# จันทร#ชูดวง

63053007048 นางสาวภาวศุทธ์ิ พ่ึงเจาะ

63053007049 นางกาญจนา ศรีสุวรรณ#

63053007050 นายกษิดิษฐ เชี่ยวชาญ
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63053007051 นายหฤษฎ# สุริยาวงษ#

63053007052 นายอิศรา โสทธิสงค#

63053007053 นางสาววรัญPุภัค คณิกา

63053007054 นางสาวก่ิงกนก ขําวิลัย

63053007055 นายศิริชัย อุปจันโท

63053007056 นางสาวสุพรรษา หอมประทุม

63053007057 นางสาวสุมาพร ชูเลิศ

63053007058 นายกานต# ก�านเหลือง

63053007059 นายกิตติทัศน# โพธ์ิประสิทธ์ิ

63053007060 นางสาวสาลีทิพย# จันน�อย

63053007061 นางสาวทัศนี นิยมดุษดี

63053007062 นางสาวอัญชลี ม�วงอยู�

63053007063 นางสาวกนกกาญจน# นนทะชัย

63053007064 นางสาวนิตยา เพชรใส

63053007065 นายธนพล ปรุรัตน#

63053007066 ว�าที่ ร.ต.หญิงนนทิรา บัวเมืองเก�า

63053007067 นางสาวรินรดี ดํานิล

63053007068 นายยงยุทธ โคตรชัยงาม

63053007069 นายจรูญลักษณ# ธนาพรวราพงศ#

63053007070 นางสาวขนิษฐา มีเท

63053007071 นายภูวเดช ประสงค#สุข

63053007072 นางสาวน้ําฝน แซ�อึ๊ง

63053007073 นางสาวกัญภิรมย# กรมน�อย

63053007074 นางสาวฐิติรัตน# ทองจํารูญ

63053007075 นางสาวอนัญญา เล็กท�าไม�

63053007076 นางสาวฉัฐกมล โสธรพิทักษ#กุล

63053007077 นางสาวสมิตา หอมโปร�ง

63053007078 นางสาวจินตนา ลําพาย

63053007079 นางสาวนาตยา ปราศทุกข#

63053007080 นางสาววริศา สุรพลพินิจ
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63053007081 นางสาวปวีณา คณาธรรม

63053007082 นายภานุพงศ# ทองบัว

63053007083 นางสาวเขมชญา แจ�มจันทร#

63053007084 นางสาวภาริษา ทรารัมย#

63053007085 นางสาวพิชญา ทองคํา

63053007086 นายนันทพล ชมภูพันธ#

63053007087 นางสาวบุษกร จันพันธ#

63053007088 นายชิตพล จันทาทอง

63053007089 นางสาวธัญญรัตน# บุญมี

63053007090 นางสาวศศิประภา เพ่ิมพูล

63053007091 นายธวัชชัย อินทร#รอด

63053007092 นางสาวน้ําฝน ฟLกเขียว

63053007093 นางสาวสุพรรษา ใชยมาลี

63053007094 นางสาวพรรัตน# ชุนถนอม

63053007095 ว�าที่ร�อยตรีอลงกรณ# รุผักชี

63053007096 นางสาวปราญชลี หนุนภักดี

63053007097 นางสาวณุธิตา รุ�งเรือง

63053007098 นางสาวจิระภา เก้ียวกระโทก

63053007099 นางทิพน#อักษร วุฒิสาโรจน#

63053007100 นางสาววลัยรัตน# ราชสิงโห

63053007101 นางสาวนัทนิกร สุธนาอนวัช

63053007102 นายชุติวัฒน# ชมเงิน

63053007103 นายวชิระ คนึง

63053007104 นางสาวธีราภรณ# เกตุลาโพธ์ิ

63053007105 นางสาวจุฑามาศ คูฮุด

63053007106 นายคณาวุฒิ สัญฐิติเสรี

63053007107 นางสาวฉัตรชนก ภู�ระหงษ#

63053007108 นางสาวกําไลทิพย# มากทอง

63053007109 นายสิทธรัตน# มณีวงศ#

63053007110 นายอรรถพล นาคใหม�
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63053007111 นายศราวุฒิ บุตรน้ําเพชร

63053007112 นางสาวทักษอร แก�วคํา

63053007113 นายภธร จันทรอุดม

63053007114 นายพัฒนพันธ# พ�วงพี

63053007115 นางสาวจันทร#จิรา ศรีพรหมทอง

63053007116 นายธเนศ หอมกลิ่น

63053007117 นางสาวคันธมาทน# เจริญสุข

63053007118 นายเพชร วงศ#อัยรา

63053007119 นางสาวนริศรา เมฆแดง

63053007120 นางสาวสุธิดา แม�นเดช

63053007121 นางสาวสิริพร อิ่มสําราญ

63053007122 นางสาวเสาวนีย# พิมกําเหนิด

63053007123 นายอนวัช นาวีระ

63053007124 นางสาวสุดาไพลิน อินพรมมี

63053007125 นางสาวขวัญชนก เตRชะ

63053007126 นางสาวพิลดา บูSชัยฮะ

63053007127 นางสาวกัลยาณี วงษ#ปLญญา

63053007128 นายประชา บุญญาเจริญกุล

63053007129 นางสาววนิดา อินทร#สําอางค#

63053007130 นายอมตเวช เวชประสิทธ์ิ

63053007131 นางสาวภัสภรณ# ปริ่มผล

63053007132 นายพีรพล บัวบาน

63053007133 นางสาวลลิตา เตRงจงดี

63053007134 นางสาวกนกวรรณ เกียรติอมรเวช

63053007135 นางสาวนัฐพร เอี่ยมสําอางค#

63053007136 นายวีระพล เอี่ยมสําอางค#

63053007137 นายอัคเรศ หงส#แก�ว

63053007138 นางสาวมนัชญา วสุอนันต#กุล

63053007139 นางสาวตวงรัตน# เศียรนาคัน

63053007140 นางสาวอัญชลี มีเนตรทิพย#
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ระดับปริญญาตรี

63053007141 นายสิทธิศักด์ิ มนเทวิน

63053007142 นางสาวกนกวรรณ บุณยะบูรณ#

63053007143 นางสาวอรพรรณ สว�างศรี

63053007144 นายสรวิศ พากเพียร

63053007145 นางสาวสุพัตรา จันทร#เพชร

63053007146 นางมารีนี ดาหมิ

63053007147 นางสาวดวงดาว หลีทอง

63053007148 นายนรุตม# ลามสีดา

63053007149 นางสาวอนงค#นาฏ แสงอินทร#

63053007150 นางสาวอัมพิกาย# คลองรั้ว

63053007151 นางสาวอุไรวรรณ มีแสง

63053007152 นางสาวอารีรัตน# พรไพรสณฑ#

63053007153 นางสาวปรียาภรณ# โพธิพันธ#

63053007154 นางสาวนนทยา อ�อนน�อม

63053007155 นางสาวเบญญา ปานโต

63053007156 นางสาวฐิตินัน จินดา

63053007157 นางสาวดารารัตน# ภูโคกค�อย

63053007158 นางสาวปาลิตา ปLทวิง

63053007159 นางสาววราภรณ# แสนกล�า

63053007160 นายภิวัฒน# รักษ#ตานนท#ชัย

63053007161 นางสาวปรียามาศ รักซ่ือ

63053007162 นางสาวธนารัตน# มีแก�ว

63053007163 นางสาวอินทิรา พวงกลิ่น

63053007164 นางสาวพิชญา ฤทธ์ิเรืองรุ�ง

63053007165 นางสาวปรียาพร น�อยหนู

63053007166 นายธนาพงษ# เพ็ชรโพธ์ิ

63053007167 นางสาวชาลินี ตังพิริยะพงศ#

63053007168 นางสาวลลิตษา ชัยพร

63053007169 นางสาวสุนิษา รุ�นอยู�

63053007170 นายชานนท# มณีฉาย
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ระดับปริญญาตรี

63053007171 นางสาววิภา อุ�นเสือ

63053007172 นางสาวนิภาพร คงเสือ

63053007173 นางน้ําฝน จรัสดี

63053007174 นางสาวบุณยวีร# ประเสริฐโสภา

63053007175 นายนิพิฐพนธ# บุญเฉลิมรัตน#

63053007176 นางสาวสมจิตร เชื้อชาติ

63053007177 นางสาวสุกัญญา หอมหวล

63053007178 นายธนากร ชนะสิทธ์ิ

63053007179 นายเชาวลิต สังข#บัว

63053007180 นางสาวศิลาพร อาจคงหาญ

63053007181 นายสิรวิชญ# อินทปLทม#

63053007182 นางสาวศิริวรรณ จันทร#หอม

63053007183 นางสาววันดี ชิตชิกูล

63053007184 ร�อยตรีชัยวัฒน# ดวงมณี

63053007185 นายอนันต# พ�วงเภกา

63053007186 นางสาวพรธิดา ง�วนกิม

63053007187 นางสาวกิตติยาภรณ# ประเสริฐสุข

63053007188 นางสาวพิศมัย เที่ยงใจ

63053007189 นางสาวอมาวสี สิริพรนิธิกุล

63053007190 นางสาวสุจิตรา ปLดภัย

63053007191 นางสาววรุณกาญจน# ปภัสเรืองโรจน#

63053007192 นายธนัช ธราธารกุลวัฒนา

63053007193 นางสาวนัสธี ศรีบุญมา

63053007194 นางสาวพนิดา รอดแสง

63053007195 นางสาวกัลยวีร# ธนาพรวราพงศ#

63053007196 นายสุวิจักขณ# โชคบรรดาลสุข

63053007197 นายณัฐพงษ# พืชพันธุ#

63053007198 นายธีระพล พิมพ#บุญ

63053007199 นายโรจนฤทธ์ิ น�อยทรัพย#

63053007200 นางสาวพิมพ#วิภา ดีตลอด
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63053007201 นางสาวสุภัตรา พุฒิตรีภูมิ

63053007202 นายประเสริฐ เงินบาท

63053007203 นางภุมรินทร# อักษร

63053007204 นางสาววรรษมน มหาโชติ

63053007205 นายณัฐพล รุจิเปZHยม

63053007206 นายจิรวัฒน# บุตรโสม

63053007207 นางสาวโสภิตตรา หอมจรรยา

63053007208 นางสาวชลติมา ชื่นบาล

63053007209 นางรุ�งนภา มโนประกิจ

63053007210 นางสาวจิรัชญา พานทอง

63053007211 นางสาวมนิสรา มุ�งดี

63053007212 นางสาวนาตยา รักดี

63053007213 นางสาวมัญชุพร นิวาสบุตร

63053007214 นายกฤษณะ มะมูลคํา

63053007215 นางสาวพรรณหวาน วัลณา

63053007216 นายอิทธิกร บาลอ�อน

63053007217 นางสาวอมลวรรณ แก�วแกมทอง

63053007218 นายมงคล วันเพ็ญ

63053007219 นางสาวสุธิดา ว�องประเสริฐ

63053007220 นางสาวสุนทรีวรรณ วงษ#ศรีแก�ว

63053007221 นายฉัตรฉัย บัวศิริ

63053007222 นายณัฐชัย จันทามิ

63053007223 นางสาวณภัทร ทรัพย#มา

63053007224 นายไชยพงศ# ภูฆัง

63053007225 นางสาวณัฐจุรี เพ็ญสว�าง

63053007226 นายสุทัศน# ภิรมจันทร#

63053007227 นางสาวกนกวรรณ พวงประทุม

63053007228 นางสาวศิรินันท# บุญเสริม

63053007229 นายธีรพล นนทจิตต#

63053007230 นางสาวนุสรา อุทัยทอง
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63053007231 นางสาวฐิติยา อุ�นเรือน

63053007232 นายชัชวาล ทศพลอุดมพงษ#

63053007233 นางสาวสุนทรี จุ�ยชู

63053007234 นางสาวธนกาญจน# จันทร#ลาศ

63053007235 นางสาวณัฐวรรณ พงศ#พรประเสริฐ

63053007236 นายพลากร รอดดารา

63053007237 นายนฤเบศร# บรรเทาวงษ#

63053007238 นางสาวบัณฑิตา สิงห#ละคร

63053007239 นายชัยวัฒน# ทูคํามี

63053007240 นางสาวสุพรรษา ปรีดามีสุข

63053007241 นางสาวคันธมาทน# หล�าแหล�ง

63053007242 นางนลินรัตน# อินทร#ห�อย

63053007243 นายมาโนช จุลกิจ

63053007244 นางสาวศิวะพร จงประสิทธ์ิ

63053007245 นางสาวชุติมา พรมสวัสด์ิ

63053007246 นางสาวลดาวัลย# รัตนไชยดํารง

63053007247 นายเกริกตระการ ปะวะเสนัง

63053007248 นางสาวกุสุมา สังขะกุล

63053007249 นางสาววาสนา รุ�งเรือง

63053007250 นางสาวจุฑามาศ นิตสพันธ#

63053007251 นางสาวชญานิศ สิทธิทัต

63053007252 นายคมชาญ แก�วสระแสน

63053007253 นางสาวจุฑามาศ แจ�มสว�าง

63053007254 นายโชคอนันต# เหมือนจันทร

63053007255 นางสาวปรียาภรณ# สุขเกษม

63053007256 นางสาวณัฐฐาพร เปรมสุข

63053007257 นางสาวญาณิศา มากแจ�ง

63053007258 นางสาวสุธาทิพย# ดาวกระจ�าง

63053007259 นายสุวิจักขณ# ณัฏฐ#ชานนท#

63053007260 นางสาวอัญชิสา พริกบุญจันทร#
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63053007261 นางสาวอนุสรา แซ�คู

63053007262 นายธานินทร# อริยเสริมบุญ

63053007263 นางสาวเอมิกา พลานนท#

63053007264 นางสาวสุรางค# สมบูรณ#

63053007265 นางสาวพิชชานันท# พัชรรัฐเจริญกุล

63053007266 นางสาวเจมจิรา เกิดเทวา

63053007267 นายธเนศร# หนังสือ

63053007268 นางสาวพรพรรณ มาใจทัศน#

63053007269 นางสาวศิริวรรณ ชมชูชื่น

63053007270 นางสาวนงนุช นาคต�อย

63053007271 นางสาวอารีรัตน# อยู�รัตน#

63053007272 นายวรเมธ กิจธนะเสรี

63053007273 นางสาวพนิดา เที่ยงตรง

63053007274 นางสาวลลิตภัทร องค#สุทธิสวัสด์ิ

63053007275 นายยุทธยา ไชยดํา

63053007276 นางสาวจิตสุภา โพธิผา

63053007277 นางสาวนิรชรา ชื่นใจ

63053007278 นางสาวนิธิมา วงศ#วิเชียร

63053007279 นายณัฐพงษ# ไกรทรัพย#

63053007280 นายทัพไทย มูลสวัสด์ิ

63053007281 นางสาวพัสตร#สิตา ธนวัชราภรณ#

63053007282 นางสาวณัฐณิชา อัครวิชญ#

63053007283 นางสาวรุ�งทิวา เมฆบริสุทธ์ิ

63053007284 นางสาวมารียา ไชยศิริ

63053007285 นางสาวสุภากร น�อมมนัส

63053007286 นางสาวกนกวรรณ ชุนตระกูล

63053007287 นางสาวสุธิลักษณ# ดําชุม

63053007288 นางสาวอาภัสรา โพธ์ิทอง

63053007289 นางสาวสิริยากร เหล�ากิจรุ�งโรจน#

63053007290 นางสาวศศินา บุญชาลี
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63053007291 นายนิธาน งามไง

63053007292 นายจักพงษ# รุ�งเรือง

63053007293 นายชยุต เจนประเสริฐ

63053007294 นางสาวสุปรีญา เลิศปาน

63053007295 นางสาววันทนา พ��มอํานวย

63053007296 นางสาววรรษชล กลัดเกษา

63053007297 นางภัทร#ปรียา กันทาใจ

63053007298 นางสาววาสนา ใจซ่ือ

63053007299 นายแดน ศรีลารักษ#

63053007300 นางสาวสุประวีณ# ทองแดง

63053007301 นางสาวมัณฑิรา ทองวิเศษ

63053007302 นางสาวสุนาพร สําราญรัตน#

63053007303 นายอุเทน สังข#สี

63053007304 นายปLทม# ประยูรหงษ#

63053007305 นางสาวสกุลรัตน# เกิดมี

63053007306 นางสาววัณวิษา รุ�งเรือง

63053007307 นางสาวลักษิกาา วัชราพันธ#

63053007308 นายณัฐกันต# พุ�มสุวรรณ

63053007309 นางสาววรรษชล ท�าผา

63053007310 นายธนิต พัวตะนะ

63053007311 นายกษิดิศ เด�นดวง

63053007312 นายสุริยา ชูวงศ#วาลย#

63053007313 นางสาวอรุณรัตน# ผิวทอง

63053007314 นางสาวแพรพรรณ ศรีสมบูรณ#

63053007315 นางสาวธนิษฐา สวัสด์ิดวง

63053007316 นางสาวอัสนีรา เจSะอีซอ

63053007317 นางสาวเสาวรส ทาขัด

63053007318 นางสาวสิราวรรณ อุเทน

63053007319 นางสาวมาริสา ใจเย็น

63053007320 นางสาววิชุดา สุเมธรัตน#
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63053007321 นายณัทกฤช ธนธรชนะกุล

63053007322 นายพิพัฒน#พงศ# สาดะระ

63053007323 นายธีราพิเชฐ# ลิ้มเพชรชัยกุล

63053007324 นายพงศ#พิสิฐฐ มณีศรี

63053007325 นายพิพัฒน#พงศ# กาหลง

63053007326 นางสาวเพียงทอง ทองหยวก

63053007327 นางสาวณัฐมน วงศ#เปZHยม

63053007328 นางสาวสุภัสสร ทองนุช

63053007329 นางสาวชนิตา ชุมแก�ว

63053007330 นางสาวกัลยรัตน# พลอยเพชร

63053007331 นางสาวอรทัย ภุมรินทร#

63053007332 นางสาวรุวาภา น�อยสกุล

63053007333 นายธนทัต เหล็กคม

63053007334 นายปริญญ# อยู�สุข

63053007335 นายอนิรุต พุกพบสุข

63053007336 นางสาวนลพรรณ เพชรนิล

63053007337 นางสาวบุญญาพร ขวัญชื้น

63053007338 นางสาวนิราวรรณ จงใจภักดี

63053007339 นางสาวจันทนา ขาวนวล

63053007340 นางสาวพิชชา เอมสะอาด

63053007341 นางสาวพราวนภา ทองชมภูนุช

63053007342 นายทรงยศ พ�วงผล

63053007343 นายธัชพล หงษ#ทอง

63053007344 นายนลธวัช แดงหาญ

63053007345 นางสาวกัญญาณัฐ แดนชัยภูมิ

63053007346 นางสาวพิมพ#ชนก หัสชู

63053007347 นางสาวสลิลทิพย# ไข�เพชร

63053007348 นางสาวนันทนัฐ มณีวิหค

63053007349 นางสาวศุภัทรา บุรงค#

63053007350 นายรัชพล น�อยม�วง
หน�า 245 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี
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63053007351 นายธีระพงศ# บุญทอง

63053007352 นางสาวอุมาภรณ# แซ�เหง�า

63053007353 นายปDยวัฒน# วารีนิล

63053007354 นางสาวอริยา ลี้กิจเจริญผล

63053007355 นายวิสุทธิ ต้ังกิจจาวิสุทธ์ิ

63053007356 นางสาวภัททิยา พีงาม

63053007357 นางสาวณัฏฐนันท# แดงกํ่า

63053007358 นางสาวชุติกาญจน# ภูชมศรี

63053007359 นางสาวกนกพรรณ บรมสุข

63053007360 นางสาวอริศยา วันสามง�าม

63053007361 นางสาวจิตราพร บุตรแสงดี

63053007362 นางสาวม่ิงขวัญ คุณฮวย

63053007363 นางสาวนัทธนุต สร�อยทอง

63053007364 นางสาวณ นันท# โฉมนาค

63053007365 นางสาวสุธาสินี พงษ#พิทักษ#

63053007366 นางสาวปLทธิตา มิตรดี

63053007367 นางสาวณัฐฎา จงโชตินาการ

63053007368 นายศตวรรษ ศิริมงคล

63053007369 นางสาวขวัญชนก จงไมตรีพร

63053007370 นางสาวมุทิตา เหล�าโนนเขวา

63053007371 นางสาวดารารัตน# ดาสาลี

63053007372 นายอัฐวุฒิ ตะพาบน้ํา

63053007373 นางสาวเพ็ญพักตร# เอี่ยมศิริ

63053007374 นางสาวพรศิริ เพชรพวงผู�

63053007375 นางสาวสุรีย#รัตน# สังขรงรอง

63053007376 นายสุริยะ วรวิทย#

63053007377 นายอาทร อมรวาทิน

63053007378 นายวรวุฒิ จินดากูล

63053007379 นางสาวพรรณอร ทิมทอง

63053007380 นางสาวชนัญญา มณฑามณี
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ระดับปริญญาตรี

63053007381 นายพิษณุสรณ# ยางสูง

63053007382 นางสาวชนิดา น�อยใสย#

63053007383 นางสาวจิรัชยา เรืองกฤษ

63053007384 นางสาวจันทนิภา จันทร#สว�าง

63053007385 นางสาวบุษเบศร# สันติธรรมเมธี

63053007386 นางสาวภาวิณี ธีรวุฒิ

63053007387 นางสาวศุภรัสม์ิ ชุ�มชื่น

63053007388 นายเอกธวัช ตาเสน

63053007389 นางสาวนัทธญากร ทันการ

63053007390 นายวิษณุ ธูปทอง

63053007391 นางสาวพนิดา ประสพ

63053007392 นางสาวธัญลักษณ# ไพเมือง

63053007393 นางสาวกมลชนก เปZยถนอม

63053007394 นางสาวขนิษฐา อ�อนเลิศ

63053007395 นางสาวสายชล แซ�อึ้ง

63053007396 นางสาวนุจรี นาแปTน

63053007397 นางสาววลัญช#รัตน# อ�วมอ�อ

63053007398 นางสาวญาณี เจติยวรรณ

63053007399 นายภากร ผาลัง

63053007400 นางสาวณิชาภัชร คนแรงดี

63053007401 นางสาวพรรณราย บรรเทาทุกข#

63053007402 นางสาวชุติมา กาญจนเเพทย#นุกูล

63053007403 นางสาวสกุลรัตน# เนียมสนิท

63053007404 นางสาวพลอยภัทรชา เย่ียมสวัสด์ิ

63053007405 นางสาวัธันรดา บัวชาวเกาะ

63053007406 นายธนวุฒิ ต้ังเจริญกิจสกุล

63053007407 นางสาวธนพร พุทธผล

63053007408 นางกนกวรรณ พงศ#เศวต

63053007409 นางสาวสาวิตรี เจริญทรัพย#

63053007410 นางสาวศิรประภา ภาคบงกช
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63053007411 นางสาวปราณปรียา จูเจ�ย

63053007412 นายศุภกิจ เที่ยงธรรม

63053007413 นายธนาพล พัฒนไกร

63053007414 นางสาวอาภัสรา รอดทับทัน

63053007415 นายสมนึก ดิตเหมาะ

63053007416 นายอํานวยชัย เนียมหอม

63053007417 นายบริพัทธ# ฉุยกลม

63053007418 นางสาวชุติกาญจน# บุญเรืองขาว

63053007419 นางสาวศศิกร วีรปรีชาชัย

63053007420 นางสาวกนกกร สระศรีสม

63053007421 นางสาวพรพิมล สนสาขา

63053007422 นางสาวบุษราพรรณ สิงห#โสดา

63053007423 นายเดชฤทธ์ิ วงษ#กาญจนา

63053007424 นายชัยรัตน# ขวัญหวาน

63053007425 นายวชิรวิทย# สร�อยระย�า

63053007426 นางสาวสิรินา สุระเทพ

63053007427 นางสาวศกลวรรณ วรรธนะวลัญช#

63053007428 นายสุวิทย# บัวทอง

63053007429 นายกันตินันท# บุระรัตน#

63053007430 นางสาวปารมี เชยสมบัติ

63053007431 นางสาวเบญจวรรณ ทับผ�อง

63053007432 นางสาวสุจิตรา ศรีสอาด

63053007433 นางจารา�วรรณ โฆสิตาภา

63053007434 นางสาวณภัทรกาญจน# ม�วงแก�ว

63053007435 นางสาวศิญาณี เอียงสมบูรณ#

63053007436 นายปรมินทร# กิติรัตน#

63053007437 นางสาวรัตน#ใจ ใจมุ�ง

63053007438 นางสาวกัลยารัตน# ไฝเพชร

63053007439 นายกิตติศักด์ิ อยู�พิทักษ#

63053007440 นางสาวสุคนธ# เกิดศรี
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63053007441 นายธนาธิป มามีสุข

63053007442 นางสาววาสนา พุทธจํา

63053007443 นางสาวธิดารัตน# นิมากร

63053007444 นายศุภกฤต ยูงศิริกาญจน#

63053007445 นายวัฒนพล เจริญภักดี

63053007446 นางสาวรินทร#นภา ฤทธิรงค#

63053007447 นายพงศธร คําแก�น

63053007448 นายสุรัตน# สุนทรมณีโชติ

63053007449 นางสาวฐิตาพร เกิดแป`

63053007450 นางสาวสุดารัตน# แก�วเพ็ชรพลาย

63053007451 นางสาวสุรัชดา เสียงล้ํา

63053007452 นายอภิลาภ ปTอมสุข

63053007453 นางสาวพิมพ#ภิมาศ อรุณวิมล

63053007454 นางสาวจิตร#ตรีรัช ทองฟู

63053007455 นายพุฒิพงศ# มีทรัพย#

63053007456 นางสาววริษา ชูพงษ#

63053007457 นางสาวณัฐกานต# ทองมา

63053007458 นายฉัตรชัย เนียมนรา

63053007459 นางสาวกัญญานัฐ สมประสงค#

63053007460 นางสาวทิพวรรณ ยังพลขันธ#

63053007461 นางสาวรตนฏกร เบื้องกลาง

63053007462 นางสาวอารีรัตน# พลจันทร#

63053007463 นายวัชระ ศรีโสภณ

63053007464 นางสาวยุวนารี โตสกุล

63053007465 นางสาวนุสราวรรณ หลวงโภคา

63053007466 นางสาวฉัตรแก�ว อารีกิจ

63053007467 นายมานพ ฟLกเขียว

63053007468 นางสาวจิณห#วรา ชุ�มฉํ่า

63053007469 นางสาวปDณทิรา เที่ยงตรง

63053007470 นางสาวกฤษณา คลังเจริญ
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63053007471 นางสาวกาญจนาพร หอมรื่น

63053007472 นางสาวธนาภรณ# นกต�อ

63053007473 นางสาวรจนา ปานสกุล

63053007474 นางสาวชนกานต# สิทธิกูล

63053007475 นายณัฐพงษ# ไชยขันธ#

63053007476 พลทหารกิตติศักด์ิ สีเสน

63053007477 นางสาวดุษณี สุจริยานุรักษ#

63053007478 ว�าที่ ร.ต.หญิงนราทิพย# วรรณะ

63053007479 นางสาวพรพิไล ม�วงน�อย

63053007480 นางสาวจินตนา จันทภักด์ิ

63053007481 นางสาวอัญชลีกรณ# จันทร#เพ็ญ

63053007482 นางสาวรุ�งทิวา พันธุ#วิเศษ

63053007483 นางสาวณิรัญญา เฟWHองแก�ว

63053007484 นางสาวศุภรัตน# บัวเนียม

63053007485 นางสาวมาริสา เห�งรวย

63053007486 นายสิทธิพล โพธ์ิพึ่ง

63053007487 นายธนาวุฒิ อุ�นจิตต#

63053007488 นางสาวพัชราภรณ# ชูราษฎร#

63053007489 นายธิติสรณ# ปานชื่น

63053007490 นายทรงพล พงศ#เศวต

63053007491 นางสาวกัลยา ช�วยเพ่ือน

63053007492 นางสาวกัณฐิกา หินแก�ว

63053007493 นายเทียมศักด์ิ ผลเลิศ

63053007494 นางสาวทิพวรรณ สายบัวแดง

63053007495 นางสาวสุพิชญา แต�งงาม

63053007496 นางสาวกฤษณวรรณ เพ็ชร#กรรม

63053007497 นายกิตติศักด์ิ พูลสวัสด์ิ

63053007498 นางสาวพสิกา หอมชื่น

63053007499 นายประพันธ#ศักด์ิ พุทธชาติ

63053007500 นางสาวศรัณยา จันทร#เรือง
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63053007501 นายเอกพันธ# จันทร#หอม

63053007502 นางสาวกาญจนาพร พูนสวัสด์ิ

63053007503 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณะ

63053007504 นางสาวลลิตพรรณ เกรอด

63053007505 นางสาวนันทวรรณ ถาวร

63053007506 นายพูนศักด์ิ บุญถนอม

63053007507 นางสาวนันทิกา ศักด์ิใหญ�

63053007508 นายธนกฤต รักขนาม

63053007509 นางสาวณัฐปภัสร# สุนทร

63053007510 นางสาวขวัญเมือง บุตรพุ�ม

63053007511 นางสาวภัทรานิษฐ# จินดาดัด

63053007512 นางสาวกาญจนา ขาวสนิท

63053007513 นายรักไทย ณ บางช�าง

63053007514 นางสาวณิยวรรณ เกษมสุข

63053007515 นางสาวธิดารัตน# คงดอน

63053007516 นางสาวนวพร ชื่นอุรา

63053007517 นางสาวพิกุล นิลรอด

63053007518 นางสาวณัฐวรา หลิมปLญญา

63053007519 นายมงคล จีนเลี้ยง

63053007520 นายอนุสรณ# ต�วนเครือ

63053007521 นางสาวปาลิตา สุขอนันต#

63053007522 นายณรงค#ชัย ด�วงช�าง

63053007523 นายชนาธิป ศรีสว�างสุข

63053007524 นางสาวสุธิตา ใสใหม

63053007525 นายกยุทธ บุญคุ�ม

63053007526 นางสาวชลธิชา จําลอง

63053007527 นางสาวศิริรัตน# บุญศรี

63053007528 นางสาวกนกรัตน# ลมฮือหวน

63053007529 นายสุรสิทธ์ิ ใจสนธ์ิ

63053007530 นางสาววิกานดา แซ�ลิ้ม
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63053007531 นางสาวมณีรัตรน# อิ่มเอิบ

63053007532 นายณัฐดนัย อุดง

63053007533 นางสาวทัศนีพร กันแก�ว

63053007534 นางสาวศุภกานต# ร�วมนาพะยา

63053007535 นายวรรณชัย ฉินส�งธีระพานิช

63053007536 นายปาราเมธ สวัสดี

63053007537 นายธนดล เดชสําราญ

63053007538 นายจิรศักด์ิ สว�างวารี

63053007539 นางสาวมาลีวรรณ เกษะรัติ

63053007540 นางสาวจริญญาพร ปุภาษี

63053007541 นายกฤตชัย ไทยอุสาห#

63053007542 นางสาวกานต#สินี นิลประดิษฐ#

63053007543 นางสาวรัตนาภรณ# หม่ืนแก�ว

63053007544 นางสาวกนกกาญจน# ด�านกิตติ

63053007545 นางสาวพลอยนารา บัวบุญเลิศ

63053007546 นางสาวปทิตตา บุญอินทร#

63053007547 นางสาวกาญจนา ดาวทอง

63053007548 นายวิทูน พวงสุด

63053007549 นางสาวสุธาทิพย# เข็มเอก

63053007550 นายจิรายุส ทองเสม

63053007551 นางสาววิชญาพร แก�วเล็ก

63053007552 นางสาวจุฑาทิพย# พูลเสริม

63053007553 นางสาวพกาวรรณ หงษ#น�อย

63053007554 นางสาวกรณิศา ขําขนิษฐ#

63053007555 นางสาวปDยวรรณ แก�นไร�

63053007556 นางสาววรรณา สังข#ทอง

63053007557 นายจารุพัสตร# แปTนทอง

63053007558 นางสาววิสาข# จันทร#สมวงค#

63053007559 นายเอกณพงศ# เอมกมล

63053007560 นางสาวอุษา ทองแคล�ว
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63053007561 นางสาวพจนีย# พจนารถ

63053007562 นางสาวนภัสนันท# เอี่ยมสอาด

63053007563 นายสิงหราช วงษา

63053007564 นายพิพัฒน# สุขสวัสด์ิ

63053007565 นางสาวเบญจรัตน# เอี่ยมละออ

63053007566 นางสาวอรัญญา เชิดฉันท#

63053007567 นายทองม่ัน แองไว

63053007568 นายวธัญPู ทองนวล

63053007569 นางสาวพิมพ#วิภา จันทอง

63053007570 นางสาวอทิตยา ทับซ�อน

63053007571 นางสาวปDยาณี ประเสริฐวัฒนะ

63053007572 นายชูเกียรติ เพริดพริ้ง

63053007573 นางสาวกรรณิการ# สุภาผล

63053007574 ว�าที่ร�อยตรีบาฮารง โตSะมีนา

63053007575 นางณัฐณิชา ศรีสวัสด์ิ

63053007576 นายสิทธิพัฒน# พรล�วนประเสริฐ

63053007577 นางสาวกัตฐศร วชิรพันธ#วิชาญ

63053007578 นายกฤษณุชา อ�วมสน

63053007579 นางสาวเกศราพร ทองคง

63053007580 นายวสันต# เจียมศิริ

63053007581 นางสาวธนัทภัทร ศรีสว�าง

63053007582 นายชัยวัฒน# ดอกไม�ไหว

63053007583 นายปริญญา กระชังแก�ว

63053007584 นางสาววนิดา คําโพธ์ิ

63053007585 นางสาวอังคณา เทียมเมฆา

63053007586 นางสาวพรรัตน# ประสมทอง

63053007587 นายณฐพล ลักษิตานนท#

63053007588 นางสาวพรรณราย แสนเสนา

63053007589 นางสาวอังคณา ตราช�ูนิต

63053007590 นางสาวบุษรา ประก่ิง
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63053007591 นางสาวขวัญฤทัย โยธารักษ#

63053007592 นางสาววันดี ชนะหุตานนท#

63053007593 นางสาวอรฉัตร ชาญเวช

63053007594 นางสาวจุฑามาศ บุญรุ�งเรือง

63053007595 นางสาวกัญจนพร จุมพลศรี

63053007596 นางสาวหทัยพัชร ทุยดอย

63053007597 นางสาววาทินี รุผักชี

63053007598 นางสาวศศิชา กรรณเทพ

63053007599 นายพีระวัฒน# ย่ีรัมย#

63053007600 นางสาวจงกลณี แซ�โล�ว

63053007601 นางสาวฐากมล ธระสวัสด์ิ

63053007602 นางสาวรัชนีกร บํารุงศรี

63053007603 นางสาวกมลชนก พรหมนุช

63053007604 นางสาวสุรัสวดี ชนาชน

63053007605 นางสาวดวงใจ น�วมอ�อน

63053007606 นางสาวรัตติกาล สอนก่ิม

63053007607 นางสาววริศรา อินทร#แตง

63053007608 นางสาวไอลดา ขุนณรงค#

63053007609 นางสาวศศิเพ็ญ เฟWHองฟู

63053007610 นายสุรินทร# ดวงตา

63053007611 นายอังศุธร ทองฟLก

63053007612 นายจารุวัตร แก�วประจุ

63053007613 นายอัฐพร แผ�วภัย

63053007614 นางสาวสาวิตตรี เชื้องาม

63053007615 นางสาวเพชรรัตน# สีเหมือน

63053007616 นางสาวเกศราภรณ# ถํ้าน�อย

63053007617 นางสาวสิริรัตน# ทองสุข

63053007618 นางธนัฐดา บุญศรี

63053007619 นางสาวไอลดา เมืองนามา

63053007620 นางสาวชลอิสรา พงษ#ทวี
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63053007621 นายอนันต# หนูนินทร#

63053007622 นางสาวนันท#นภัส ชุ�มเอม

63053007623 นางสาวจันทิมา กลิ่นอุบล

63053007624 นายสถาพร นุชนงค#

63053007625 นายสรศักด์ิ ประจําเมือง

63053007626 นางสาวศิรินันท# ไวธัญกิจ

63053007627 นายธงชัย ปานแย�ม

63053007628 นางสาวภาณุมาส บัวล�า บัวล�า

63053007629 นางสาวแพรวพรรณ ตุลสุข

63053007630 นางสาวเพ็ญธิภา ศรีรัตนไพฑูรย#

63053007631 นางสาวจันทร#เพ็ญ จันทร#เรือง

63053007632 นางสาวทัญนิกา ยูงรัมย#

63053007633 นางสาวธัญญาวรรณ ไชยานุวงศ#

63053007634 นางสาวธัญวรรณ แซ�โซว

63053007635 นายธรากุล ทองสุข

63053007636 นางสาวดารณี ปTองเศร�า

63053007637 นางสาวทิพรัตน# ถ่ินลําปาง

63053007638 นางสาวกฤษณา เฟWHองกรณ#

63053007639 นางสาวกชนิภา การประเสริฐ

63053007640 นักเรียนนายสิบตํารวจสุรคม ไทยใหม�

63053007641 นายธุวานันท# สุขโชค

63053007642 นางสาวนิรชา อุยนาคธรรม

63053007643 นางสาวพิจิตรา ทองชูแสง

63053007644 นางสาวปาริชาติ โพธ์ิมี

63053007645 นางสาวพนิดา ปานเพชร

63053007646 นายกฤตชัย สิทธิธีรโชค

63053007647 นางสาววรัญญา จันแก�ว

63053007648 นางสาวอภิษฐา แก�วประเสริฐศรี

63053007649 นายโชค เขียมเจริญ

63053007650 นายวัชรพงษ# เลียบคง
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63053007651 นายเมธา ตันติกิจชาญชัย

63053007652 นางสาวสุชาดา ตาละคํา

63053007653 นายศราวุธ ใหม�เอี่ยม

63053007654 นางสาวชนกสุดา เวชยา

63053007655 นายอํานาจ โชติไชยชีวิน

63053007656 นายชัยวัฒน# คงศิริ

63053007657 นางสาววิรยา คนงาน

63053007658 นางสาวเจนจิรา ก�านสี

63053007659 นางสาวจารุวรรณ ดีสะอาด

63053007660 นายธรณินทร# โยลัย

63053007661 นางสาวลูกเกตุ สรสมศักด์ิ

63053007662 นางสาววรรณวิสา สวัสด์ิรักษา

63053007663 นางสาวสุปรียา มีเนียม

63053007664 นางสาวจิราพร พานชะน�อย

63053007665 นางสาวจันทร#จิรา วิเศษศิริ

63053007666 นางสาวจิดาภา แก�วนาบอน

63053007667 นางสาวศรีวิมล บุญนา

63053007668 นางสาวศศิธร นาเวช

63053007669 นายทรงกลด ชินกร

63053007670 นายสหัสชัย พรหมทอง

63053007671 นางสาวอําพร อิ่มทรัพย#

63053007672 นางสาวบงกชพร ทรัพย#มา

63053007673 นางสาวชลธิชา รัศมี

63053007674 นางสาวกรรณิการ# รําพึงจิตต#

63053007675 นางสาวณัฐกฤตา พรหมณี

63053007676 นายธวัช นาคบริพัฒน#

63053007677 นางสาวปานวาด ทับทัง

63053007678 นายณัฐพล ฤกษ#จรัล

63053007679 นางสาวสุนทรี สุขุมวิทยาพร

63053007680 นายปุริม ลักษณะวีระ
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63053007681 นางสาววิภาวี แก�ววิจิตร

63053007682 นางสาวรัชนีวรรณ วงษ#สีทอง

63053007683 นายศุภากร ไกยะฝGาย

63053007684 นางสาวบุญญาพร สุขนก

63053007685 นายธนิศร เจริญสักสวรรค#

63053007686 นางสาวเอื้อมพร พยัคฆา

63053007687 นางสาวนันธิกา นารายนคามินทร#

63053007688 นางสาวกันต#กนิษฐ#ฐา พันธ#นก

63053007689 นางสาวกัลยาณี ภู�สุวรรณ

63053007690 นางสาวสุจรรยา บัวสด

63053007691 นายนพคุณ โชติวรานันท#

63053007692 นายณัฏฐพล ชุมรุม

63053007693 นายวัชรพร คงจันทร#

63053007694 นางสาวอัญมณี กาญจนะโหติ

63053007695 นายเพ่ิมพล เรือนแก�ว

63053007696 นางสาวดวงกมล สุตศรี

63053007697 นางสาวกชกร รัตนสุนทร

63053007698 นางสาวกาญจนา เพ่ิมทอง

63053007699 นายไพศาล สมชัย

63053007700 นายอิทธิศักด์ิ แนใหม�

63053007701 นางสาวกัญญาพัชร แสนพันธ#

63053007702 นายอดิศักด์ิ แซ�ฉ่ี

63053007703 นางสาวอาภาพร ปTองศรี

63053007704 นายพงษ#นรินทร# โพธ์ิล�อม

63053007705 นางสาวสุทธิกานต# ทองเหี่ยง

63053007706 นางสาวภัทราภรณ# แตงโม

63053007707 นางสาวธนัชญกร คงเขียว

63053007708 นางสาววิไลวรรณ ขันแก�ว

63053007709 นายรัฐธรรมนูญ พานิช

63053007710 นางสาวสุขฤทัย สุขทวี
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63053007711 นางสาวจันทกานต์ิ พลายด�วง

63053007712 นางสาววินิทรา ผลิตกุล

63053007713 นางสาวจันทร#เพ็ญ พวงไม�

63053007714 นางสาวภูริตา แสงสุริยา

63053007715 นางสาวสุวรรณา ทรพับ

63053007716 นางสาวมาลินี ทองทา

63053007717 นางสาวอมรรัตน# หุ�นงาม

63053007718 นายณภัทรพงศ# โพธ์ิดี

63053007719 นางสาวสโรชา สมศรี

63053007720 นางสาวรุ�งทิวา พลสิม

63053007721 นางสุธาสิณี เซ่ียงค้ิว

63053007722 นายธีภพ แสงเทียน

63053007723 นายพิชิต พลายเถ่ือน

63053007724 นางสาวธัญวรรณ รื่นเริง

63053007725 นางสาวรุ�งพนา แท�นแก�ว

63053007726 นางสาวไพลิน ดาวอุบล

63053007727 นางสาวเพ็ญศรี แซ�เล�า

63053007728 นางสาวนันท#นิชา แก�วดวงเด�น

63053007729 นางสาววิสสุตา บํารุงกิจ

63053007730 นางสาวพิชชาภัทร# ขวัญชุม

63053007731 นางสาวเพชรชมพู ดีอันกอง

63053007732 นางสาวอภิชญา ดวงสอาด

63053007733 นางสาวหทัยชนก ตันธนะชัย

63053007734 นางสาวสุทธิดา บุตะชา

63053007735 นายโสภณวิชญ# วิเศษชื่นสกุล

63053007736 นายชัยณรงค# บุญมี

63053007737 นางสาวชมอัชฌา พุกบ�านยาง

63053007738 นางสาวน้ําฝน อ�นเกตุ

63053007739 นายมรุเดช ผ�องศิริ

63053007740 นายวาณิชย# รูปDยะเวช
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63053007741 นางสาวณัฐวดี เนตรกาศักด์ิ

63053007742 นางสาวก่ิงทอง มะนาวหวาน

63053007743 นางสาวจารุวรรณ ไชยวงค#ษา

63053007744 นายธนัญกรณ# ทองเลิศ

63053007745 นางสาวจุฑามาศ ปานประทีป

63053007746 นางระพีพร สอนศรง

63053007747 นางสาวพิมชกาญจน# ดํายศ

63053007748 นายพันธกานต# สุวรรณไศละ

63053007749 นางสาวดารารัตน# ดําเนิน

63053007750 นางสาวสุนิสา บุญยงค#

63053007751 นางสาวธนฤมล พิทักษ#

63053007752 นางสาววันวิภา ไพรวัน

63053007753 นางสาวกัลยา ทองดอนเหมือน

63053007754 นางสาวเทียมแข ด�วงพย�คฆ#

63053007755 นายพัลลภัช พาโอภาส

63053007756 นางสาวกนกพร วารีทรัพย#สกุล

63053007757 นางสาวนันทวัน โจจู

63053007758 นางสาวชวิศา ทรงเจริญ

63053007759 นางสาวอัญชิสา มูลจนะบาตร#

63053007760 นางสาวสาวิตร�ี อารีย#รักษ#

63053007761 นางสุภาวดี วรรณทอง

63053007762 นางสาวปรียานุช บัวกลาง

63053007763 นางสาวสุภาพร อินทรดิษฐ

63053007764 นางสาวอัญชลี สาวะรักษ#

63053007765 นางสาวสุทธิดา สว�างเนตร#

63053007766 ว�าที่ ร.ต.สุริยา ตราชูนิต

63053007767 นางสาวอัญวรรณ วงศ#วิริยะอนันต#

63053007768 ว�าที่ ร.ตจรินทร# เครือเเดง

63053007769 นายทินกร คําภิมาบุตร

63053007770 นายธานินทร# อินทโพธ์ิ
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63053007771 นางสาวศุภางค# โชคมากทรัพย#

63053007772 นางสาวประวีณา แย�มถนอม

63053007773 นายกรรชัย พรธรรมปรีชา

63053007774 นายแทนไท บินระหีม

63053007775 นางสาวบุณยานุช ไพบูลย#

63053007776 นางสาวสุภัสสรา เพ่ิมสวัสด์ิชัย

63053007777 ว�าที่ ร.ต.ธรรมรัตน# นิลประดับ

63053007778 นายภูริทัศน# ชาติน้ําเพชร

63053007779 นางสาวสุพัตรา เนียมน�อย

63053007780 นางสาวอรวรรณ สินสร

63053007781 นายศิริโชติ สกุลลิ้ม

63053007782 นายสุรศักด์ิ เกิดส�ง

63053007783 นายภาคภูมิ พันธ#คําภา

63053007784 นางสาวภูริดา อินทะสร�อย

63053007785 นางสาวนวรัตน# ขอบสูงเนิน

63053007786 นางสาวกาญจนา วิทยชาญวิฑูร

63053007787 นางสาวมาริษา อินทรัตน#

63053007788 นางสาวจิตรลดาภรณ# ส�มกลีบ

63053007789 นางสาวปุษยา ไชยชนะ

63053007790 นายณัฐวุฒิ ม่ันหมาย

63053007791 นางสาวปรียานุช ดอกเงิน

63053007792 นายสมพงษ# ประภากรวิริยะ

63053007793 นางสาวธมนวรรณ อู�สุวรรณ#

63053007794 นางสาวจันทร#เพ็ญ จันทร#จํารัส

63053007795 นางสาวภัทรา จารึกโพธ์ิ

63053007796 นางสาวจิตรสินี ตันศิริ

63053007797 นายอิทธิกรณ# บุญรุ�ง

63053007798 นายสิริวุธ บุญทิน

63053007799 นางสาวแก�วการณ# แก�วกรมรัตน#

63053007800 นางสาวครองขวัญ ปานปน
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63053007801 นางสาวประไพพรรณ อินคง

63053007802 นางสาววนิดา สร�อยสน

63053007803 นายณัฐพล เหมือนจิต

63053007804 นางสาวศิริรัตน# ครุฑทุ�ง

63053007805 นางสาวศศิธร รักอู�

63053007806 นางสาวศศิวิมล ฉิมโหมด

63053007807 นางสาววริญา บุดดี

63053007808 นางสาวนภัสกร แซ�ตัน

63053007809 นางสาวกานติมา วิชชุวรนันท#

63053007810 นายพงษ#รัตน# เขียวภักดี

63053007811 นางสาวประภาพร ลักษโณภาส

63053007812 นายวนัสบดี บุญรอด

63053007813 นางสาวพิมพ#รัมภา เปZHยมสกุล

63053007814 นางสาวทินมณี คําอักษร

63053007815 นางสาววรัญญา ปรีชานุมาศ

63053007816 นางสาวมาลินี แซ�จู

63053007817 นางสาวรัตนภัสสร ศิริทัพ

63053007818 นายอิทธิ อนงค#ทอง

63053007819 นางสาวณัฐิชา กRาเมืองลือ

63053007820 นางสาววัสสวารี ตุ�นบุตร

63053007821 นางสาวประภาพร ธรรมิภักด์ิ

63053007822 นางสุพัตรา สุดประเทศ

63053007823 นางสาวธัญมาส รวยรื่น

63053007824 นางสาววาสนา สร�อยมาลี

63053007825 นายสุรเชษฐ# บัวผัน

63053007826 นางสาวนันทวัน เหมือนสมัย

63053007827 นายวุฒิชัย อูบคํา

63053007828 นางสาวชุติกาญจนา สุกปลั่ง

63053007829 นางสุพัตรา มายืนยง

63053007830 นางสาวอาริยา สิทธิสร
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63053007831 นางสาวธีรรัชต# เทศแย�ม

63053007832 นางสาวธรรมิกา ทองสุขใส

63053007833 นางสาวปDยะลักษณ# โชติอุดมวงษ#

63053007834 นางสาวเอรินทร# บุญศรี

63053007835 นายเชษฐวุฒิ ชัยศรี

63053007836 นางสาววิจิตรา มาลารักษา

63053007837 นายกฤษณ# นิตยา

63053007838 นายสุรชัย กาบเก้ียว

63053007839 นางสาวจินตนา จําปาแพง

63053007840 นางสาวขวัญจิรา เศษวิสัย

63053007841 นางสาวอุไรวรรณ ศิริเรือง

63053007842 นางสาวสุรัตน# นาคนคร

63053007843 นางสาวอมรรัตน# ว�องอมรนิธิ

63053007844 นายปราการ สุทธหลวง

63053007845 นางสาวพนิตตา แตงฮ�อ

63053007846 นางสาวกฤษณา บรรลือทรัพย#

63053007847 นางสาวจินต#จุฑา มงคลทําดี

63053007848 นายณัฐกมล ลาภะ

63053007849 นางสาวกาญจนา เวฬุวนารักษ# 

63053007850 นางสาวชนาภา สุขเอี่ยม

63053007851 นางสาวศริญญา อังรัตนันท#

63053007852 นางสาวรุ�งหทัย ม่ังค่ัง

63053007853 นางสาวศิริพร เบี้ยวทุ�งน�อย

63053007854 นางสาวพัชราภรณ# สุทธิประเสริฐ

63053007855 นายสุรชาติ บัวงาม

63053007856 นางสาวณิชกาญจน# ริ้วกุประเสริฐ

63053007857 ว�าที่ร.ต.หญิงอภัสรา เหมือนอิน

63053007858 นางสาวสิริพร โตพิทักษ#

63053007859 นางสาวธฤษวรรณ วงษ#จันดี

63053007860 นางสาวพิกุลเงิน สายสกุลคงทน
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63053007861 นางสาวสุณิสา คําน�วม

63053007862 นางสาวพัณณิตา น้ําประสานไทย

63053007863 นางสาวชลธิชา เจริญผล

63053007864 นางสาวจิราภรณ# วงศ#รส

63053007865 นางสาวศภานันท# มงคลพันธ#

63053007866 นายทวีวัฒน# ปTอมสีทอง

63053007867 นายจิณพรต ขาวเหลือง

63053007868 นางสาวสุจิวรรณ ปจันทร

63053007869 นางสาวศศิประภา ดีหร�าย

63053007870 นางสุนิสา ศิริเฟWHองเจริญ

63053007871 นางสาวลักษณา บุญเอี่ยม

63053007872 นายธีรทัช อัวใจรักษ#

63053007873 นางสาวฑิฆัมพร จันทร#จู

63053007874 นางสาวภัทรวรรณ ศรีโยม

63053007875 นางสาวพิมพิศา จิตตพะวงษ#

63053007876 นางสาวชาลิณีย# ศรีนันทร#

63053007877 นางสาววิไลลักษณ# เมืองอินทร#

63053007878 นางสาวละอองดาว ทับน�อย

63053007879 นางสาวเบญจลักษณ# วงษ#ละคร

63053007880 นางจารุวรรณ เจริญศรี

63053007881 นางสาวเกศรินทร# แซ�เตียว

63053007882 นายปกรณ# เนตรขํา

63053007883 นางอินทุอร ปูนพันธ#ฉาย

63053007884 นางสาวอารายา ฉลาดถ�อย

63053007885 นายโสรส บาลสันเทียะ

63053007886 นางสาวภณิดา บรรณสิทธ์ิ

63053007887 นางสาวสุธิดา นะตะ

63053007888 นางสาวสิริพรรณ ขันตี

63053007889 นางสาวอารียา ศรีชัย

63053007890 นางสาวพัชราพร พลอยชื่น
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63053007891 นางสาวฉวีวรรณ เหนี่ยวพ่ึง

63053007892 นางฉันทสา รจนากร

63053007893 นางสาวจิรารัตน# ราวน�อย

63053007894 นายพิพัฒน# พุกรอด

63053007895 นางสาวจาริณี จิตพะวง

63053007896 นายพนิพัฒน# เชื้อใหญ�

63053007897 ว�าที่ ร.ต.ณรงค#ชัย วรรณเก้ือ

63053007898 นายชัยวัฒน# จันทนุกูล

63053007899 นางสาวปภัสรา ประภัศรานนท#

63053007900 นางสาวพรพรรณ พรมบุตร

63053007901 นายอติชาต ประดิษฐเวคิน

63053007902 นางสาวพิมพ#ลภัส อิ่มทรัพย#

63053007903 นางสาวลัดดาวัลย# สร�อยเพชร

63053007904 นางสาวพัชราภา จันทร#หอม

63053007905 นายพีรวิชญ# พิริยะสงวนพงศ#

63053007906 นายปรเมศวร# เรืองสม

63053007907 นางสาวพรธีรา นาคปานเอี่ยม

63053007908 นายอรรถพล ตุ�มแก�ว

63053007909 นางสาวอรทัย ไทยแท�

63053007910 นางสาวสุวรรณา สร�อยเจริญ

63053007911 นางสาวสุพรรษา ปลื้มบําเรอ

63053007912 นางสาวธราวรินทร# ขวัญสุขวรวัฒน#

63053007913 นางจริยา หมายพ่ึงโพธ์ิ

63053007914 นายธีรพงษ# มณีวรสิทธ์ิ

63053007915 นางสาวกนกวรรณ ม�วงสด

63053007916 นางสาวธนภรณ# บุตรพุ�ม

63053007917 นางสาวจันทิมา มีคํา

63053007918 นางสาวสุวิชญา ช�างเพชร

63053007919 นางสาวศิริฉาย ปLญญาคม

63053007920 นางสาวสุนันทา เถาแตง
หน�า 264 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053007921 นางสาวสุวนันท# สุวรรณพิมล

63053007922 นางรัชกุล เจริญรูป

63053007923 นายสมหมาย จันทร#อุปถัมภ#

63053007924 นางสาวใบเตย หิรัญวงค#

63053007925 นายวีรพล ปานณรงค#

63053007926 นายบุลากร จวงจันทึก

63053007927 นายวัทนพร เจริญผล

63053007928 นายสุรศักด์ิ ศรีสําลี

63053007929 นางสาวอัจจิมา สระจันทร#

63053007930 นายพีรายุทธ ด�วงเจริญสุข

63053007931 นางสาวชนกานต# ประจวบวัน

63053007932 นางสาวนภสร บัวน�อย

63053007933 นางสาวศิริลักษณ# รอดบุญปาน

63053007934 นายอนุสรณ# สบอนันต#โชค

63053007935 นางสาวจุฑาวรรณ หินอ�อน

63053007936 นางสาวพรทิพย# ไพรวัน

63053007937 นางสาวอัญชิสา วงษ#สวรรค#

63053007938 นางสาวบุญศิฏา เย่ียวเพ็ง

63053007939 นายคันธสาร หมอนทอง

63053007940 นางสาวเสาวณีย# หอทอง

63053007941 นางสาวศิริรัตน# ฮวดพรหม

63053007942 นางสาวปาริชาต ปรีดี

63053007943 นางสาวจุฑารัตน# มนูญโย

63053007944 นายวัชรพงษ# โกแสนตอ

63053007945 นายกิตติกร ปDยะวงษ#

63053007946 นายทรงกลศ กลิ่นมาลี

63053007947 นางสาวศุภรัตน# สาครขํา

63053007948 นางสาวสาริณี เพ็งบ�านไร�

63053007949 นางสาวทิพรัตน# ธิติทรัพย#อุดม

63053007950 นางสาวสุจิตรา ชูเชิด
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63053007951 นางศิรินทร# โพธะการ

63053007952 นางสาวพรหมพร แสงแจ�ม

63053007953 นายมงคล ช�างเรือ

63053007954 นางสาวอรทัย สีสะอาด

63053007955 นางสาวกัญญพัชร ต�านต�อยุทธ

63053007956 นางสาววริศรา ศรีรอด

63053007957 นางสาวนภัสกร อ�อนคํา

63053007958 นายกิตติชัย เปลี่ยนศรี

63053007959 นางสาวเจนจิรา หอมโชติ

63053007960 นางสาวณัฐสุดา เพชรนิล

63053007961 นายนําโชค โมราเจริญ

63053007962 นางสาวนิดา สุกสี

63053007963 นายนิรุตต์ิ จันอินทร#

63053007964 นางสาวกาญจนา ทองถนอม

63053007965 นางสาวชนวรรณ จันทร#งาม

63053007966 นางสาวนุชจรี หนูดํา

63053007967 นางสาวกชพร รัตนศิริ

63053007968 นางสาวนันทวรรณ บุญนันท#

63053007969 นางสาวกานต#สิรี เชฐบัณฑิตย#

63053007970 นายนิรันทร# สิงหรัตน#

63053007971 นางสาวจันจิรา คูทอง

63053007972 นางสาวกนกวรรณ สายจันทร#

63053007973 นางสาวพีระญาณ# อุ�นเรือน

63053007974 ว�าที่ ร.ต.ศิริชัย สุกพรม

63053007975 นายสหทัต เปGาสง�า

63053007976 นางสาววริศรา วงศ#วัฒนไทย

63053007977 นางสาวธรธรณ# เครือเล็ก

63053007978 นางสาวพรธีรา นวมงาม

63053007979 นางสาวนันธิกา สุขประเสริฐ

63053007980 นางสาวอภิสรา ปaกทรัพย#
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63053007981 นางสาวอังคณา พยุหกฤษ

63053007982 นายวุฒิพัจน# สวยงาม

63053007983 นางสาวกาญจนา จินตนกูล

63053007984 นางสาวกุลกนิษฐ# สิงห#แก�ว

63053007985 นางสาวพัชรพร ยวงเกตุ

63053007986 นายอรรถพล เชื้อตาเส็ง

63053007987 นางสาวภัทรา เทียนเถาวัลย#

63053007988 นางสาวฐิติพร น้ําใจสุข

63053007989 นางสาวนฤมล สุวรรณสิทธ์ิ

63053007990 นางนงลักษณ# ฐิตยานุวัฒน#

63053007991 นางสาวภัทรสุดา รอดอ�น

63053007992 นายสุพจน# ฉิมอ�อง

63053007993 นางสาวอินธิรา คมขํา

63053007994 นายปDติพงษ# เจนสุวรรณ

63053007995 นางสาวกันตพร ชูโชติ

63053007996 นายกําพล อุ�นศรี

63053007997 นายณรงค#พงษ# พงษ#พรต

63053007998 นางสาวสุนิสา สิงห#โต

63053007999 นายสุวินิจ พิศพักตร#

63053008000 นายสุทธิพงษ# บุญพิคํา

63053008001 นางสาวอังคณา เพ็ชรประดับ

63053008002 นายสกล แก�วมุงคุณ

63053008003 นางสาวเกตุวดี ศรีช�วงประเสริฐ

63053008004 นางสาวมณีวรรณ แก�มดุ

63053008005 นางสาวพิมพ#วิภา หัสโน

63053008006 ว�าที่รต.ภาณุพงศ# บุญย่ิงยงค#

63053008007 นางสาวเจนจิรา วิริยะ

63053008008 นางสาวพัฒน#นรี ตูวิเชียร

63053008009 นายทศพร กลิ่นหวล

63053008010 นายนคพัฒน# สินเย็น
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63053008011 นางสาวกาญจนา ม่ันคง

63053008012 นายวีระวุฒิ บุตรเวียงพันธุ#

63053008013 นางสาวอินทิรา กลิ่นอบเชย

63053008014 นางสาวชื่นกมล เกิดทอง

63053008015 นางสาวชนิตา ฤทธ์ิเลิศ

63053008016 นางสาวนิลุบล ยินดียม

63053008017 นางสาวภาณุมาศ พรหมชนะ

63053008018 นางสาวจรัญญา อรชร

63053008019 นายพนิตกานต# ปDHนทอง

63053008020 นางสาวสุรัตติกานต# สิทธิไพศาลกุล

63053008021 นางสาวณัฏฐ#กัญจน# เจตเขตกัณฑ#

63053008022 นางสาววรัมพร แตงนิ่มงาม

63053008023 นายธนวัฒน# มูลสิน

63053008024 นายวัชระ เนียมทอง

63053008025 นายทวิภพ ก่ิงพลอยเดิม

63053008026 นางสาวนุศรา เอ็มยูเด็น

63053008027 นางสาวยุวดี คําแก�ว

63053008028 นางสาวลักษิกา ขําดี

63053008029 นายนัฐวัติ รักสาย

63053008030 นางสาวเนาวรัตน# สังข#สุวรรณ

63053008031 นางสาวศิริวรรณ จันทร#กรุง

63053008032 นางสาวพลอยนับพัน พรหมสอาด

63053008033 นางสาวจุรีภรณ# ไชยภูมิสกุล

63053008034 นายภานุวัฒน# เพชรนอก

63053008035 นายภานุวัฒน# พลอยชุม

63053008036 นางสาวเกษณี ศิริธานันท#

63053008037 นางสาวอัฟนัน อิสอ

63053008038 นางสาวพิไลวรรณ ศรีประเสริฐ

63053008039 นางสาวนชนก ศรีสว�าง

63053008040 นางสาวสุชาดา บุญส�ง
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63053008041 นางสาวชมพูนุท คําจันทร#

63053008042 นางสาวชาลิสา เอียดช�วย

63053008043 นางสาวนารีรัตน# ทรัพย#จีน

63053008044 นางสาวพัชราภรณ# บ�อน�อย

63053008045 นางสาวชยานิศ สมใจ

63053008046 นางสาวรัตนาภรณ# พูลผล

63053008047 นางสาวรสสุคนธ# จรัสวิกรัยกุล

63053008048 นางสาววราภรณ# เฉียงพัฒน#

63053008049 นางสาวกัลย#ธนัตถ# เรืองสว�าง

63053008050 นายศรายุทธ แก�วคง

63053008051 นางสาวกนกวรรณ กองแก�ว

63053008052 นายก�องเกียรติ พ่ึงขํา

63053008053 นางสาวจุฬา พิศนาท

63053008054 นายแวอูมา หะยีเปาะซู

63053008055 นางสาวกัญญาณัฐ พุฒนาค

63053008056 นางสาวปาลลิน แสงอรุณ

63053008057 นางสาวจารุณี โพธ์ิศรี

63053008058 นายชวกร แดงนวล

63053008059 นายฐาณ#ปกรณ# หอมรื่น

63053008060 นางสาวปวีณา อ�อนเฉลียว

63053008061 นางสาวชญาติณณ# ย่ิงยง

63053008062 นางสาวกรรณิการ# สามงามพา

63053008063 นางสาวสวนีย# ซ้ิววงษ#

63053008064 นายณัฐพล มาแต�ม

63053008065 นายพิสุทธ์ิ แก�วศรี

63053008066 นางสาววัลยา บัวหลวง

63053008067 นางสาวณัฐฐิชาพัฒน# แสงนวคุณ

63053008068 นางสาวเกวลี รังสิยานุพงศ#

63053008069 นางสาวเพ็ญลักษณ# จันทวาส

63053008070 นางสาวชลิตา แพรสี
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63053008071 นางสาวบัวตอง สวัสด์ิพนาไพร

63053008072 นางสาวพัชราพร กูละ

63053008073 นายจักรี นรสิงห#

63053008074 นายประเสริฐ คงศรี

63053008075 นางญาณิน พิมพ#ดี

63053008076 นางสาวอัญฑิกา ตSะทอ

63053008077 นางสาวชุติมา เดชวัน

63053008078 นางสาวสกุลรัตน# นาคอนุเคราะห#

63053008079 นางสาวอัญชนา อิ้นฮวด

63053008080 นายกิตติพงษ# น�อยมนตรี

63053008081 นายเจษฎา ทองดีเลิศ

63053008082 นายพัชรพงษ# แย�มประเสริฐ

63053008083 นางสาวจุฑารัตน# จันทรนาฏ

63053008084 นางสาวกรรณิกา เฮงเจริญ

63053008085 นางสาวอังคณา สุวรรณโชติ

63053008086 นางสาวขวัญฤดี โอสถ

63053008087 นางสาวสุชัญญา สารีอินทร#

63053008088 นายนพพิชญ# พาหุกุล

63053008089 นางสาวสองฤทัย ลีวานันท#

63053008090 นางสาววราภรณ# นิมนากรณ#

63053008091 นางสาวจันทร#จิรา โสม่ิงมี

63053008092 นายสิทธิชัย พวงทอง

63053008093 นางสาวชลลดา นามสง�า

63053008094 นางสาวกาญจนา แก�วล�อม

63053008095 นางสาวชุติกาญจน# วันภูงา

63053008096 นางสาววณิกกุล ณ น�าน

63053008097 นายวิชาญ โชควิบูลย#

63053008098 นางสาวนาฏนารี ชื่นจิตร

63053008099 นางสาวศศิภา ชัดเชื้อ

63053008100 นางสาวกัญญารัตน# แพรกเซิน
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63053008101 นายณัฐวุฒิ เพ�งยัง

63053008102 นางสาวพรพิมล เกิดทอง

63053008103 นางสาวจริญญา บ�อสุวรรณ

63053008104 นายกฤตภาส ปานโชติ

63053008105 นายกฤติน ภุมราวงศ#

63053008106 นายธีรพงษ# ดวงตา

63053008107 นางสาวศศิวิมล ทองแสง

63053008108 นางสาวยุวดี เรืองขจร

63053008109 นางสาววรรณพร มณีกาศ

63053008110 นางสาวภัทราพร ศรีจํารัส

63053008111 นางสาวปทุมรัตน# ยังกิจการ

63053008112 นายเปรม เพ่ือนฝูง

63053008113 นายนิรันดร# ขันทองหล�อ

63053008114 นายสิทธิศักด์ิ ทองเกร็ด

63053008115 นางสาวรุ�งตะวัน เพ็ชรตรา

63053008116 นางสาวฐณิชฌา เพ็งอร�าม

63053008117 นางสาวศริญญา นิลเขียว

63053008118 นายชนวิทย# เต็มทวี

63053008119 นางสาวสุดารัตน# ทองเถ่ือน

63053008120 นางกมลทิพย# ใจหนักดี

63053008121 นางสาววิลาสินี วจีเจริญทรัพย#

63053008122 นายกอบชัย แตกช�อ

63053008123 นางสาวนิลธศร แก�วประเสริฐ

63053008124 นางสาวฐาวินี ไชยณรงค#

63053008125 นางสาวอรทัย ภูอ�อน

63053008126 นางสาวพิมพ#ชนก สุดพวง

63053008127 นายปLณณวิชญ# นิธิศอรุณพงษ#

63053008128 นางสาวชุติมา เรืองฤทธ์ิ

63053008129 นายเดชาธร ฐานสุรพล

63053008130 นางสาวจิราพัชร สุขเจริญ
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63053008131 นางสาวพรจณพรรณ ไกรศิริ

63053008132 นายวิศรุต นิลรัศมีเวทย#

63053008133 นายณวัฒน# เจริญสุข

63053008134 นางสาวหัทยา เก้ียวเพ็ง

63053008135 นายรัตฤชา กีรติชนานนท#

63053008136 นางสาววันวิสาข# พวงผะกา

63053008137 นายภานุวัฒน# จินาอู

63053008138 นางสาวปริยฉัตร เกิดโต

63053008139 นายไชยยงค# เจริญวงศ#

63053008140 นางสาวทรงศิริ กันยา

63053008141 นางสาวสุจิตรา แสงขํา

63053008142 นางสาวจิรดา แสงเผื่อน

63053008143 นางสาวกัญณัฏฐ# ศรีสวัสด์ิ

63053008144 นางสาวลักษณา ร�วมเงิน

63053008145 นางสาวจารุพันธ# เคนโยธา

63053008146 นางสาวหนึ่งหทัย บุญมี

63053008147 นางสาวสุกัญญา สุขวาสนะ

63053008148 นายนาวินรัฐ วงษ#ชื่น

63053008149 นางสาวมานิดา กลิ่นเกษร

63053008150 นางสาวเกวลิน รอดอ�น

63053008151 นายณัฐดนัย ศรีพนม

63053008152 นายขวัญชนะชัย เฉลาชาญชัยยุทธ

63053008153 นางสาวปารณีย# แย�มสรวล

63053008154 นางสาวโสพิชา บุญยศักด์ิเสรี

63053008155 นางสาวจริยา อินโอภาษ

63053008156 นางสาวปาริชาติ การฟุTง

63053008157 นางสาวดวงนภา ศิริพิน

63053008158 นางสาวอุไรวดี พุทธชนม#

63053008159 นางสาวพันธ#วิรา แก�วพฤกษ#

63053008160 นางสาวมัทนา ตาละลักษณ#
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63053008161 นายสุกฤษฏ์ิ เสียมไพรี

63053008162 นางสาวธัญญาภรณ# กาศสกูล

63053008163 นางสาวชีวนันท# ประชาญสิทธ์ิ

63053008164 นายเผ�าพงษ# ดอนสมพงษ#

63053008165 นางสาววรรณนิศา กล�าหาญ

63053008166 นางสาวริลาวรรณ สารางคํา

63053008167 นายสุรเชษฐ# ลุยภูมิประสิทธ์ิ

63053008168 ว�าที่ร�อยตรี หญิงโสภา น้ํากลั่น

63053008169 นางสาววรรณิศา เอมโอษฐ#

63053008170 นายนฤเบศร# มีพลาย

63053008171 นางอารีย#วรรณ อยู�พิทักษ#

63053008172 นางคีฑภัทร เริ่มเสริมสุข

63053008173 นางสาวชนนิกานต# ช�างน้ํา

63053008174 นางสาวกนกอร ค�าแพรดี

63053008175 นางสาวศิรินยา จวบนก

63053008176 นางสาวมณฑณัช ทับทอง

63053008177 นายธนวุฒิ ศรีสวัสด์ิ

63053008178 นางสาวจันทิมา แข็งกิจ

63053008179 นายยศวิชญ# กลั่นเรืองแสง

63053008180 นางสาวปฐมาวดี พรหมจูฑะ

63053008181 นางสาวเปรมจิต หงษ#ปLญญา

63053008182 นายมาตรฐาน สอยเหลือง

63053008183 นางสาวริศฬา เนื่องฤทธ์ิ

63053008184 นายปฏิพล มาลัย

63053008185 นางสาวพภัสสรณ# ลิขิตภากิจวรกุล

63053008186 นางสาวจุฑามาศ ย้ิมแย�ม

63053008187 นายอริย#ธัช ศิริพยาบาล

63053008188 นางสาวปรมิน ศุภวิทยาเจริญกุล

63053008189 นายปกรณ# เนียมสุวรรณ#

63053008190 นางสาวศิริวรรณ เจริญผล
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63053008191 นางสาวอัจจิมา สวัสดิสาร

63053008192 นางสาวอริสา สาวสุดชาติ

63053008193 นางสาวกัลยากรณ# ธรรมสอน

63053008194 นางสาวศลันญ#ภัทร สนโต

63053008195 นางสาววรวีร# ชูแก�ว

63053008196 นางสาวทิฆัมพร ขําสาคร

63053008197 นางสาวชุลีพร ชาติดี

63053008198 นางสาวเจนจิรา งามนิตยาหงส#

63053008199 นางสาวสิรินาถ ฤทธ์ิธา

63053008200 นางสาวนราวัลลภ# อ�วมอั๋น

63053008201 นางสาวธีราวรรณ ธนะคําดี

63053008202 นายธัญณัฏฐ# เอนกหิรัญ

63053008203 นางสาววลัยลักษณ# คําคูณ

63053008204 นายจิรเมธ รุ�งทวีเรืองโรจน#

63053008205 นางสาวธันยพร แก�วแดง

63053008206 สิบเอกหญิงเมธาวดี บูรวัฒน#

63053008207 นายศักด์ิชัย เพ็ชรบัว

63053008208 นางสาวอรอนงค# อินเหล�าใหญ�

63053008209 นายนิรันดร# บัวเลิศ

63053008210 นางสาวพิมพ#ชนก คุ�มสมบัติ

63053008211 นางสาววรดา เจะเส็น

63053008212 นางสาววรรณรีย# เริกประดิษฐ#

63053008213 นางสาวจุฑาภรณ# กระต�าย

63053008214 นางสาวกรนิกา มงคลคําซาว

63053008215 นายจีรวัฒน# ลิ้มแสงอุทัย

63053008216 นางสาวกฤษณา พับแผ�นทอง

63053008217 นางสาวเมธ#วดี พูลสวัสด์ิ

63053008218 นางสาวสมฤดี วงษ#น�อย

63053008219 นางสาวกชพร เลี้ยงวงค#

63053008220 นายธนภัทร การูจี
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63053008221 นายอัมรัน ซามะ

63053008222 ว�าที่ร�อยตรีอรรถพล ขาวเนียม

63053008223 นางสาวณฐาพร สุริยา

63053008224 นางสาวอนันตญา ทองนุ�ม

63053008225 นายธนพล ภูศิริวัฒน#กุล

63053008226 นางสาวชนากานต# มาเจริญ

63053008227 นายสุเมธ สมบูรณ#วิถี

63053008228 นางสาวจุฑารัตน# ศิริวัฒน#ธนรักษ#

63053008229 นางสาวบงกช โลSะหนองริ้น

63053008230 นายปฏิพัทธ# สุดวิเวก

63053008231 นายเจษฎา ยอยรู�รอบ

63053008232 นายอาณัติ วังสินธ#สุขสม

63053008233 นายธนาธร บุญหนัก

63053008234 นายปริญญา นาคหาญ

63053008235 นางสาวสุภาภรณ# นาคเกตุ

63053008236 นางสาวดวงเดือน ต�อซอน

63053008237 นางสาวเบญจพร แก�วศิริพงษ#

63053008238 นางสาวนภัสสร สิงหพันธุ#

63053008239 นางสาวกมลวรรณ ต้ังใจ

63053008240 นางสาวสาวิตรี วังศิริ

63053008241 นายฉันทิต ถิรโสภากุล

63053008242 นางสาวธาริณี ยอยรู�รอบ

63053008243 นางสาวสุวรรณา หล�าศรี

63053008244 นายศิริพงษ# แก�วม�วง

63053008245 นายพิชาภพ ถาวร

63053008246 นางสาวเบญญพร เย็นทรวง

63053008247 นางบวรลักษณ# ศรีคง

63053008248 นางสาวกชนิภา โชคตระกูลก�อง

63053008249 นางสาวภัทราวรรณ พรหมจรรย#

63053008250 นางสาวสาวิณา ภูขุนทด
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63053008251 นางสาวญาณี วงค#ตันฮวด

63053008252 นางสาวปนัดดา พันธ#นาค

63053008253 นางสาวสุพัตรา คําเเก�ว

63053008254 นางสาวศิริพร สุยะวงค#

63053008255 นางสาวรัตตินันท# เวชตรียานนท#

63053008256 นางสาวสุธีกานต# แก�วปDนะ

63053008257 นางสาวนงเยาว# พลีสัตย#

63053008258 นางสาวศศิพิมพ# ชัยกุลพัฒนา

63053008259 นางสาววริศรา วิชัยวงษ#วัฒน#

63053008260 นางสาวจิรนันท# จันทภูมิ

63053008261 นางสาวกานติมา สอนใจ

63053008262 นางสาวอารีรัตน# เปรมมา

63053008263 นางสาววราภรณ# บัวสุวรรณ

63053008264 นางสาวเรวดี วัฒนะ

63053008265 นายกรชวัล กล่ําเอม

63053008266 นางสาวจารุวรรณ พีระประมวล

63053008267 นางสาวกมลชนก มุสิกชาติ

63053008268 นางสาวดวงแข มณีโชติ

63053008269 นางสาวสุดสวาท พรประสิทธ์ิ

63053008270 นางสาววริศรา ภิญโญ

63053008271 นายจักรพันธุ# จําปาศรี

63053008272 นายธีรภัทร# ลีเขียน

63053008273 นางสาวกมลฉัตร อ�องมะลิ

63053008274 นางสาวสุธากัญญาณัฐ แก�วภัทราธนเวธัส

63053008275 นายอนุกูล เนียมแก�ว

63053008276 สิบเอกกฤษฎา วงงาม

63053008277 นางสาวจุฑามาศ ตาตะกรุด

63053008278 นางสาววชิรา วงศ#ราย

63053008279 นางสาวรัชตวรรณ เย็นกาย

63053008280 นางสาวปLทมาพร เพ็งสว�าง
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63053008281 นางสาวรัตนาภรณ# แก�วสุคนธ#

63053008282 นางสาวศิรประภา แย�มกรุด

63053008283 นางสาวอารียา มณีบู�

63053008284 นางสาวสุณิสา ลิเครือ

63053008285 นางสาวกัลยรัตน# ปานเจริญ

63053008286 นางสาวธนพร ก�อนทอง

63053008287 นายพีระวัฒน# ศรีราจันทร#

63053008288 นางสาวภัสราภรณ# เนติพัฒน#

63053008289 นางสาวอนุชตรา สว�างจิตร

63053008290 นางสาววิภา ตังป^อก

63053008291 นายสิริมงคล เจริญลาภ

63053008292 นายวิรัตน# ขําเจริญ

63053008293 นายนันทภพ แต�มทอง

63053008294 นางสาวพรพิมล พหุโล

63053008295 นางสาวนุชจรี ปานชื่น

63053008296 นายชนาธิป เสาหงษ#

63053008297 นายพัชรวัชร สมัครราช

63053008298 นายวิชาญ จิตจวง

63053008299 นายภาวิทย# เจริญสุข

63053008300 นายภาณุพันธ# อรุณวรณ#

63053008301 นางสาวนรีนุช สว�างศรี

63053008302 นางสาวกชกร วิมลพันธ#

63053008303 นางลภัสรดา เต็งประเสริฐ

63053008304 นางสาววีรยา ลูกอินทร#

63053008305 นางสาวกมลมาศ บุญศิริเสริมสุข

63053008306 นางสาววราภรณ# จายไธสงค#

63053008307 นายศักรินทร# ไกรนาพงษ#

63053008308 นางสาวมนตรา ศรีพิมลปาณี

63053008309 นางสาวลักษณ#นารา จอมเกตุ

63053008310 นายทศพร เต้ียเนตร
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63053008311 นางสาวกมลวัทน# แน�นหนา

63053008312 นายธวัชชัย อริยชาติสกุล

63053008313 นางสาวปDยะดา จําพันธุ#

63053008314 นางสาวเกตุวรินทร# ทิมเมฆ

63053008315 นางสาวจีราภรณ#  ็ปTองกัน

63053008316 นางสาวดวงกมล แปTนทอง

63053008317 นางสาวสุภาสินี คาระวงค#

63053008318 นางสาวบุญญรัตน# เดชเรืองศรี

63053008319 นางสาวสุธาสินี ข�มอาวุธ

63053008320 นางสาวจีรนันทน# ฉิมพาลี

63053008321 นางสาวจิรดา เรือนแก�ว

63053008322 นางสาวสุพพัตรา วงค#สามารถ

63053008323 นางสาวพันธ#แสน ใจชื้น

63053008324 นางสาวชวัลรัตน# แสงบรรจง

63053008325 นางสาวพัชรา อาจสังข#

63053008326 นางสาวปุณยวีร# จตุรวิทยาภรณ#

63053008327 นางสาวสุพรทิพย# มณีกาญจนรัตน#

63053008328 นางสาวปLญจพร โพธิแสน

63053008329 นางสาวปDยดา ผสมมี

63053008330 นายพรหมพิริยะ ศิลปZ

63053008331 นางสาวปDยธิดา ภู�ศิริ

63053008332 นางสาวนงค#นาถ แก�นแก�ว

63053008333 นายเอกสิทธ์ิ นาคสุข

63053008334 นายภาณุพงศ# นพรัตน#

63053008335 นางสาวพรพิมล ต�นทอง

63053008336 นางสาวอุรชา สุนทรวุฒิโชต

63053008337 นางจารุวรรณ นุ�มวัฒนา

63053008338 นางสาวนารีรัตน# นิ่มนวล

63053008339 นายนฤพล บุญปTองชีพ

63053008340 นายยุทธพล สุกแก�วไชย
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63053008341 นางสาวกัลยกร โคตรศรี

63053008342 นางสาวศิริพร เหรียญจ้ือ

63053008343 ว�าที่ร.ต.ภานุวัตน# สุชีพ

63053008344 ว�าที่ร�อยตรีหญิงฐานิตา ชัชไพบูลย#

63053008345 นายอานันท# ธนภัทรวาทิน

63053008346 นางสาวธัญญลักษณ# เรืองรชตนนท#

63053008347 นางสาวสุพรรณษา ชาวคอนไชย

63053008348 นายเจษฎา สีดอกบวบ

63053008349 นางสาวชุติมา คําโพธ์ิ

63053008350 นางสาวสัณห#สินี สังข#ทอง

63053008351 นางสาวนันทวรรณ จันเมฑา

63053008352 นายรัฐพล แพงดี

63053008353 นางสาวธมลวรรณ จันนัน

63053008354 นายนพนันต# เพชรม่ัน

63053008355 นางสาววาริน ศรสาย

63053008356 นางสาวสิริพร จวงใจดี

63053008357 นางสาวกวินนา จันทรบูรณ#

63053008358 นางสาวจุฑามาศ สุขสมบัติ

63053008359 นางสาวจุฑา ทิพย# ทองลิ่ม

63053008360 นางสาวณัฐชยา บุญวงษ#

63053008361 นายพงศธร แพลอย

63053008362 นางสาววัชราภรณ# ชินเวช

63053008363 นางสาวมนัณญา บัวทองคํา

63053008364 นางสาวพิริยากร จิตต#พลีชีพ

63053008365 นางสาวจินตนา ม�วงปLXน

63053008366 นางสาวสุจินันท# คันธิก

63053008367 นางสาวธนาภา ทองใบ

63053008368 นายนัฐพงษ# สุจํานงค#

63053008369 นายธนายุทธ# สุขวงกฎ

63053008370 นายกฤษฎา ภู�พิจิตร
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63053008371 นายจิรศักด์ิ ผลวิริยะกุล

63053008372 นายนาถ หอมสุด

63053008373 นายณัฐวัตร รบชนะ

63053008374 นายธนพล ไตรญาณ

63053008375 นางสาวชฎาณัฐ จูจ�อย

63053008376 นางสาวสุพัตรา นามโบราณ

63053008377 นางสาวพรทิพย# อินทร#พุ�ม

63053008378 นางสาวรัศมีจันทร# ตาปนานนท#

63053008379 นางสาวพิมพรรณ ภิรมย#ชม

63053008380 นางสาวอทิตยา สุนทรวิภาต

63053008381 นางสาวจุรีวรรณ รอดคืน

63053008382 นางสาววิจิตรา ชิ้นสุวรรณ

63053008383 นางสาวณัฏฐา เมฆหมอก

63053008384 นายธนัท นิมมานพิสุทธ์ิ

63053008385 นางสาวจิราพร นวนงาม

63053008386 นางสาวนาฏยา ศิริวิลาศ

63053008387 นางสาวธภัทร ไชยาเทพ

63053008388 นายรัฐพล ชะหนู

63053008389 นางสาวสุพัชธิดา แซ�ฉ่ัว

63053008390 นางสาววรารักษ# ทองแดง

63053008391 นายสุนันต# สวาทห�อง

63053008392 นางสาวบุษบง ณ บางช�าง

63053008393 นางสาวอลิษา สิทธิสร

63053008394 นางสาวอรทัย เฮงสกุล

63053008395 นางสาวณัฐธาพิมพ# เอี่ยมองค#

63053008396 นางสาววิลาสิณี เจ้ียมดี

63053008397 นางสาววรรณิดา ชินทศักด์ิ

63053008398 นางสาวนุชนารถ บัวเขียว

63053008399 นางสาวทิวานันท# คําพันธ#

63053008400 นางสาวณัฐรดา ผานาค
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63053008401 นางสาวณัฐริกา เกิดภักดี

63053008402 นายธนากร ทองพิมพ#

63053008403 นายพิสิฐ จันทร#กรี

63053008404 นางสาวชลิตา ทิมอ�วม

63053008405 นางสาวสุภรรัตน# ภิรมย#รักษ#

63053008406 นายไตรภพ พ่ึงโพธ์ิ

63053008407 นางสาวอรุณี มันสนิท

63053008408 นางสาวรัญตรี ยังวัฒนา

63053008409 นางสาวณัฏฐิณี ศรีอุทธา

63053008410 นางสาวปDHนหทัย สี่พร

63053008411 นางสาวกมลทิพย# สามไชย

63053008412 นางสาวพัทธวรรณ เฮี้ยนชาศรี

63053008413 นางสาววีรนุช นุชอิ่ม

63053008414 นางสาวจิราภรณ# สรสาย

63053008415 นายพชร พลายแก�ว

63053008416 นางสาวเฌอภา ธนอัญญาพร

63053008417 นายวิชาญ แฟงเมือง

63053008418 นางสาววิภาภรณ# เอี่ยมสําอางค#

63053008419 นางสาวเกวลี หวังคลี

63053008420 นางสาวมลฤดี บรรณาการ

63053008421 นางสาวจันจิรา นาคฉัตรีย#

63053008422 นางสาวกฤติยาภรณ# เสมเถ่ือน

63053008423 นายธนกร รอดแสง

63053008424 นางสาวณิธินันท# ประทุมแสง

63053008425 นางสาวสิริณัฏฐ# บุญแก�ว

63053008426 นายรวิน ลิมปDโชติกุล

63053008427 นางสาวภชา ศรีจันทร#

63053008428 นางสาวปวีณา จันทร#สว�าง

63053008429 นายภาณุพงศ# วงษ#เกิด

63053008430 นางสาวอรณิชา ไขลายหงษ#
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63053008431 นางสาวประกายดาว เขียวหอม

63053008432 นางสาววิภาวรรณ ขําเพ็ชร

63053008433 นางสาวฐิติมา สว�างจิตร

63053008434 นางสาวสมัชญา ทองสุข

63053008435 นางสาวเจนจิรา ชื่นอู�ทรัพย#

63053008436 นางสาวประภาภรณ# สุขเสน

63053008437 นายพีรพล บัวโฮม

63053008438 นายพิมล สุจริตธรรม

63053008439 นางสาวมัณฑาณา พยุง

63053008440 นางสาวฉันทลักษณ# มันตะสูตร

63053008441 นางสาวรินรส มีวาสนา

63053008442 นางสาวอาภาพร เจ็กกลัด

63053008443 นางสาวนิญรัตน# เปลี่ยนดวง

63053008444 นางสาววณิชา ชูรส

63053008445 นายพีรพล สร�อยดอกจิก

63053008446 นางสาววิภาดา ผลรักษา

63053008447 นายวสันต# เข็มทอง

63053008448 นางสาวจีรภา นาคเส็ง

63053008449 นายวัศพล ชิ้นเกตุ

63053008450 นางสาวอัญชลี คตภูธร

63053008451 นางสาวภมรรัตน# คล�ายอุบล

63053008452 นางสาวภิรมย# ศรีพัดยศ

63053008453 นางสาวสโรชา เชิดชู

63053008454 นางสาวกาญจนา เหียงมณี

63053008455 นางสาวสุนันทา นราภัย

63053008456 นางสาวหรินรัญชนา มาสถิตย#

63053008457 นางสาวศิริลักษณ# โล�ห#นารายณ#

63053008458 นายปกรณ# ขันธ#เครือ

63053008459 นางสาวอารยา อุ�มหลํา

63053008460 นางสาวพลอยไพลิน ใช�ทอง
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63053008461 นางสาวชุติภา แสนสุด

63053008462 นางสาวศศิมา ต้ังวิรุฬห#

63053008463 นางสาวสุวิรัส กิจฉัย

63053008464 นางสาวชลิตา ทวีทรัพย#

63053008465 นางสาวณัฐสิมา ทองนวล

63053008466 นางสาวน้ําฝน ปลื้มจิตร#

63053008467 นายประสิทธ์ิชัย ยางหิน

63053008468 นางสาวศิวกาญจนา อ�างทอง

63053008469 นางสาวธนัชญา ศิริสาคร

63053008470 นายสุทธิพงษ# สอนวัฒนา

63053008471 นางสาววันเพ็ญ มธุโรรส

63053008472 นางสาวจีรนันดา ทับยาง

63053008473 นางสาวสุดารัตน# ศิริวาสนคุณ

63053008474 นางสาวฟาตีฮะห# ราโมง

63053008475 นางสาวนัฐริดา จันทร#สม

63053008476 ว�าที่ ร.ต. หญิงอทิตตา โชติมณี

63053008477 นางสาวชนิดาภา หลอมประโคน

63053008478 นางสาวสมฤทัย แสงกล�อม

63053008479 นายธรรมรัตน# นาคสิงห#

63053008480 นางสาวธัญภา อุตสาหะ

63053008481 นางสาวบุษยา เหลืองอ�อน

63053008482 นางสาวศิรินันท# ดวงพลอย

63053008483 นายอําพล คําขัติ

63053008484 นางสาวปDยา จูประเสริฐ

63053008485 นางสาวอัจฉราภรณ# ม�วงหอม

63053008486 นายภาณุพันธ# สีแดง

63053008487 นางสาวกาญจนา คงศรีนวล

63053008488 นายกิตติพจน# รัศมี

63053008489 นางสาวศุภรัตน# กุดรังนอก

63053008490 นางสาวพัชรนันท# บุญสุข
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63053008491 นายภูชิสส# กาญจนโกมล

63053008492 นายจตุรงค# สิงห#โต

63053008493 นางสาวกัญญารัตน# ทองใย

63053008494 นายนิรุตน# แก�วทอง

63053008495 นางสาวไพลิน วงค#ไทย

63053008496 นางสาวอัญชลี กอวิจิตร

63053008497 นายพรพิพัฒน# พลอยบํารุง

63053008498 นางสาวเรณุมาศ สุขกํ่า

63053008499 นางสาวภัทรพร ต้ังวงศ#

63053008500 นางสาววรรณิการ# หวานชิต

63053008501 นางสาวสุภัค ธาตุสหาย

63053008502 นางสาววรรณา อ�วมเเสง

63053008503 นางสาวสุดารัตน# โพธ์ิคีรี

63053008504 นางสาวเบญจพร รอดจุ�ย

63053008505 นางสาวพิชามญชุ# วิภาสธวัช

63053008506 นางสาวสุจิตรา เลิศสุริยกาญจน#

63053008507 นางสาวนุชนารถ ฤๅเดช

63053008508 นางสาววาศิษฐี สุขเกษม

63053008509 นางสาวอารยา ปLสสี

63053008510 นางสาววรินดา เทิดตระกูล

63053008511 นางสาวณัฐชา ทองมีสิทธ์ิ

63053008512 นางสาวจิราพร ธาตุทอง

63053008513 นางสาวอัจฉราพร ด�วงเผือก

63053008514 นางราตรี ตราชูวณิช

63053008515 นายนพพล จัตตุพรพงษ#

63053008516 นายเอกชัย เมืองรมณ#

63053008517 นายศุภณัฏฐ# จันทายืน

63053008518 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุดารัตน# ธรรมรงค#

63053008519 นางสาววรรณลิษา แสงอรุณ

63053008520 นายนัทธพงศ# คุณวงค#
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63053008521 นายชลวานิต สังฆะสา

63053008522 นางสาวมาริสา แสงโพลง

63053008523 นางสาวสุธิดา ขุนประเสริฐ

63053008524 นายพงษ#ศักด์ิ เสริมศรี

63053008525 นางสาวสุมินตรา ปDHนทอง

63053008526 นางสาวปาริชาติ พุทธเจริญ

63053008527 นางสาวนิรมล พงศ#พิริยะกาญจน#

63053008528 นางสาวชนกพร บุญครอง

63053008529 นายทศพล ห�วยอําพัน

63053008530 นางสาววิชาดา อาภรณ#รัตน#

63053008531 นางสาวอธิกา สมตน

63053008532 นายภาณุวิชญ# เชี่ยวอุดมรัตน#

63053008533 นางสาวจิรประภา คูหาวิจิตรกุล

63053008534 นางสาวภัทรวดี กลีบสึวรรณ#

63053008535 นางสาวศุภจิรา สมศรี

63053008536 นายเจษฎา ม�วงทอง

63053008537 นางสาวสุวนันท# กองตูม

63053008538 นายพงศธร พุ�มมณี

63053008539 นายสุชา อยู�สุข

63053008540 ว�าที่ร�อยตรีทรงพล ติเยาว#

63053008541 นางสาวอัญรินทร# ลูกอินทร#

63053008542 นายทนงศักด์ิ แกมทอง

63053008543 นางสุดารัตน# คงแก�ว

63053008544 นางสาวชนกเนตร หยาดตะคุ

63053008545 นางสาวสุนิษา จันทร#กระจ�าง

63053008546 นางสาวกุลสตรี คันธะด�วง

63053008547 นางสาววรกานต# พัดทอง

63053008548 นางสาวเสาร#วณี อิฐเพชร

63053008549 ว�าที่ ร.ต.หญิงอําไพ ถ่ินจีนวงษ#

63053008550 นายสุทัศน# ผ�องโสภา
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63053008551 นางสาวชญานิศวร# ฉัตรทอง

63053008552 นางสาวอัญชลีพร ชัยมา

63053008553 นางสาวจิราวรรณ โกสุม

63053008554 นางสาวนันท#นภัส ณ ตะก่ัวทุ�ง

63053008555 นางสาวอาทิญา อินนุพัฒน#

63053008556 นายภูมินทร# แก�วใสทับ

63053008557 นางสาวธัญรดา หน�อทองคํา

63053008558 นางสาวกมลชนก ปDยะพันธ#

63053008559 นางสาววิชญาดา มูสิกพัฒนา

63053008560 นางสาวปLทมาวรรณ เกิดแก�ว

63053008561 นางสาวณัฐวิภา ศรีนิธิกานตยากร

63053008562 นางสาวพรพรรณ สีขํา

63053008563 นางสาวเบญจมาศ พลีเพ่ือชาติ

63053008564 นางสาวรัชนี พรรณราย

63053008565 นางสาวกานต#ชนก ประยงค#

63053008566 นางสาวสุวิชชา อยู�ศักด์ิ

63053008567 นายกฤษฎารักษ# ปาริน

63053008568 นายจิราธิป หอมหวล

63053008569 นางสาวจุฑารัตน# ทักษิณพัฒนาพงศ#

63053008570 นายทศพร ศาสตร#กระจ�าง

63053008571 นางสาวธาวินี ทิพย#พรวงษ#

63053008572 นางสาวนวพรรณ รุจิเรก

63053008573 นางสาวสุรีย#รัตน# อินอําไพ

63053008574 นายยุทธสิน แสนจันทร#

63053008575 นางสาวชุรีวรรณ วิจารณ#ปรีชา

63053008576 นายโสภณ เกิดละมูล

63053008577 นางสาวสิริมาลย# ทองพูล

63053008578 นางสาววาสนา มีศิริ

63053008579 นางสาวเกศวรางค# ขวัญยืน

63053008580 นางสาวกมลชนก ฉิมฉลอง
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63053008581 นางสุรีพร เกตุแก�ว

63053008582 นางสาวณัฏฐพัชร บัวงาม

63053008583 นายณัฐดนัย ดวงดาว

63053008584 นางสาวสโรชา ทรงเจริญ

63053008585 ว�าที่ ร.ต.หญิงพัชราภรณ# ทองมา

63053008586 นางสาววทันยา คุ�ยเขียว

63053008587 นางสาวณัฏฐ#อาภากุล ฉัตรวุฒิไกร

63053008588 นางสาวจารุวรรณ แคโอชา

63053008589 นางสาวสุทธิดา อนงค#ทอง

63053008590 นางสาวสุภาวดี เศียรกระโทก

63053008591 นางสาวสุพัตรา ม่ังสมบัติ

63053008592 นางสาวกัณฑามาศ นาถวัฒนกุล

63053008593 นางสาวพิตตินันท# บุญฤทธ์ิเดโชชัย

63053008594 นายสมพงษ# วงศาโรจน#

63053008595 นายพิชิตชัย ปุริศรี

63053008596 นางสาวจิตราพร มงคลเดช

63053008597 นางสาวธัญรดา แสงทับทิม

63053008598 นายมาริษ ทับพึง

63053008599 นายประทับ เหลือวิชา

63053008600 นายณัชครินทร# วิเศษสังข#

63053008601 นายเพชรณรงค# คงม่ัน

63053008602 นางโสมนิดา จันพุทธ

63053008603 นายธนพล ศิลปมงคลกุล

63053008604 นางสาวพรรนิภา ธนากรวุฒิศักด์ิ

63053008605 นายธานี รัศมีรุ�งอุดมฤทธ์ิ

63053008606 นางสาวธนาภรณ# ทองคํา

63053008607 นางสาวจันทร#ญา มีแจ�ง

63053008608 นางสาวพิมพ#ปวีร# วิภูอริยนันท#

63053008609 นายกฤติภัทธ อินอาจ

63053008610 นางสาวกาญจนา ไพรพล
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63053008611 นางสาววิจิตรา เกรียงไกร

63053008612 นางสาวสุดารัตน# คงใหม�

63053008613 นางสาวศกลวรรณ ปDHนแก�ว

63053008614 นางสาวอุไรวรรณ เพ่ือนจันทร#

63053008615 นางสาวปราญชลี ธรรมา

63053008616 นางสาวกฤติยา แช�มโตนด

63053008617 นางสาวกรกนก ย่ีตัน

63053008618 นายปรรณพัชร# เหล�ากุลประสิทธ์ิ

63053008619 นางสาวอามีเราะห# อาแซ

63053008620 นายธีรทัศน# โรจน#ปLกษาเทพ

63053008621 นางสาวน้ําทิพย# สุวรรณศิลปN

63053008622 นางสาวจามิญช#ญา จิรสินกุลวงษ#

63053008623 นางสาวธาชินี จันทร#แย�ม

63053008624 นางสาวอนัญลักษณ# จันทุรส

63053008625 นายวชิรวิทย# ครสิงห#

63053008626 นางสาวสุทธิดา ขันชะรุ

63053008627 นางสาวขวัญตา ไชยโชติ

63053008628 นางสาวศรรษลา คําสุข

63053008629 นางสาวอภิญญา เดชเดชะสุนันท#

63053008630 นางสาวณัฐภรณ# สุขรอด

63053008631 นางสาวเกวลิน อิ่มชู

63053008632 นายธนวัฒน# เจียมเงิน

63053008633 นายคธาวุฒิ จิรวชิรศักด์ิ

63053008634 นางสาวกาญจนา นุชแทน

63053008635 นางสาวปDยภรณ# สุพรรณชาติ

63053008636 นายตระการ โคตรมณี

63053008637 นางสาวสุพรรษา น�อยเปรม

63053008638 นางสาวสุวภัทร นีอํามาตย#

63053008639 นางสาวกนกพร เพ็ชรเก้ือ

63053008640 นายพัฒธนา พวงทอง
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63053008641 นางสาวปรารถนา เสริฐพรรณึก

63053008642 นางสาวกนกวรรณ ห�องริ้ว

63053008643 นายอรรถพร เพ็ชรรัตน#

63053008644 นายบุญฤทธ์ิ แย�มพราย

63053008645 นางสาวนันทมาศ อินทร#ฉาย

63053008646 นางสาววนันท# พร ขําเจริญ 

63053008647 นายพิษณุ บริบูรณ#

63053008648 นายอภิรักษ# นาคต�อย

63053008649 นายสันติ วงษ#สุนทร

63053008650 นายกิตติคุณ พลับสวาท

63053008651 นางสาวศรีสุดา เล็กวารี

63053008652 นางสาวธนัชพร ดินเขต

63053008653 นางสาวณัชญา จันทร#ขํา

63053008654 นายภูมิตะวัน โตSะทอง

63053008655 นางสาวจุฑามาศ พุ�มเกษม

63053008656 ว�าที่ร�อยตรีหญิงธนากาญจน# คําวิเศษ

63053008657 นายสุทธิพงศ# นาคะพันธุ#

63053008658 นางสาวกชมล ธนะวงศ#

63053008659 นางสาวเวธนี ขันธพร

63053008660 นางสาววิมล ง�วนชู

63053008661 นายพีรพล ยงอยู�

63053008662 นางสาวสุธาธิณี สามคํานิล

63053008663 นายนันทปรีชา สระทองโฉม

63053008664 นางสาวบุณยาพร รอดเอียด

63053008665 นายสุธน เหี้ยมหาญ

63053008666 นางสาวศิริวรรณ แขไขแสง

63053008667 นางสาวบุษยา บุญถนอม

63053008668 นายณัฐพงศ# ย่ิงยอดกุล

63053008669 นางสาวพรทิพย# ศรีธารทอง

63053008670 นางสาวพรลักษมี กําลังหาญ
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63053008671 นางสาวเมธินี บุญรอด

63053008672 นางสาวทิพารมย# ประจวบวัน

63053008673 นางสาวเพียงตะวัน พูลเพ่ิม

63053008674 นางสาวจุฑามาศ ปLXนจ่ัน

63053008675 นางสาวจิราภรณ# เวฬุวนารักษ#

63053008676 นางสาววรรณา เจSะสุ

63053008677 นางสาวธนภรณ# เทียนดํา

63053008678 นางสาวสรยา หัสชัย

63053008679 นางสาวสุนันทา สมพงษ#

63053008680 นายมนัส คุณนุช

63053008681 นายนิธิณัฐ อินเขาย�อย

63053008682 นางสาวจุฑารัตน# กําไลทอง

63053008683 นางสาวสุภาวิตา รัตนะเมย

63053008684 นางสาวนภัสสร มูลสวัสด์ิ

63053008685 นางสาววณิชยา วิเชียรนพวงค#

63053008686 นางสาววนิดา ศรีขาว

63053008687 นางสาวสุภานันท# พิมล

63053008688 นางสาวอภิสรา อินทรบุตร

63053008689 นางสาววรรณวดี ม่ันคง

63053008690 นางสาวเบญญาภา อธิขจรสุข

63053008691 นายกิจจา ทองพันชั่ง

63053008692 นางสาวสุภาพร คํามาดี

63053008693 นางสาวปริยากร นาจพินิจ

63053008694 นางสาวนันท#ธีรา พงษ#เกิดลาภ

63053008695 นายขจรภิเษก รักษ#ไกรเดช

63053008696 นางสาววัทนพร ภาคนาม

63053008697 นางสาวณัฐชา ตันตระสุขถาวร

63053008698 นางสาวภคพร พันธุนนท#

63053008699 นางสาวนุชนารถ ภู�ระหงษ#

63053008700 นายสมเกียรติ แย�มผอบ
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63053008701 นางสาวพัชรี พ่ึงโพธ์ิทอง

63053008702 นางสาวพรรณา เถ่ือนศรี

63053008703 นางสาวพัชรินทร# ปุยะติ

63053008704 นางสาวรุ�ง บุญมานนทน#

63053008705 นายโอภาส นกน�วม

63053008706 นางสาวภัทรมนต# อัมพะวา

63053008707 นายเจษฎา พลับทอง

63053008708 นางสาวปภัสสร จันทร#สุขพุ�ม

63053008709 นางสาวอธิกัญญ# สังข#ทอง

63053008710 นายพีรณัฐ ตรีเทพ

63053008711 นางสาวศุภรดา วงษ#ถนอม

63053008712 นางสาวนนทิยา พ่ึงผล

63053008713 นายณัฐพล สุวรรณ#�เพ็ชร

63053008714 นางสาวฐานิช น�อมถวาย

63053008715 นางสาววรณัน วงษ#ชมภู

63053008716 นางสาวมัณฑณา สินเมือง

63053008717 นางสาวณัฐกานต# ยีหรีม

63053008718 นายพิพัฒน#พล ฝLXนเต็ม

63053008719 นางสาวทิพย#ภาภรณ# ไทยถนอม

63053008720 นางสาวจิรสุภา ผึ�่งผาย

63053008721 นางสาวชุติมา รังษีสว�าง

63053008722 นางสาวจินตรัตน# บุตรดี

63053008723 นางสาวปรียา แก�วอ�อน

63053008724 นายสิทธิพล สิริวัฒนะวิบูล

63053008725 นางสาวอโณทัย ศรีพรม

63053008726 นางสาวชุติมา ปDHนพงษ#

63053008727 นางสาวนิตยา นาน�อย

63053008728 นางสาววริญญา ช�อวิเชียร

63053008729 นางสาวยุวดี มิตรเจริญ

63053008730 นางสาวนรัตน#พร น�อยจํารัส
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63053008731 นางสาวเฟWXองฟTา นามพล

63053008732 นายพัฒนะพงศ# นานาวิชิต

63053008733 นางสาววาริณี นนท#ตา

63053008734 นางสาวพิชชานันท# เบ็ญพาด

63053008735 นางสาวปกฉัตร โรจนกุล

63053008736 นางสาวสุดา พันชสูตร

63053008737 นายกษิน ปรุงอาวุธ

63053008738 นางสาวญาณวีร# ปLญญาศรี

63053008739 นางสาวรสคนธ# แคใหญ�

63053008740 นายจตุรภัทร คงสถาน

63053008741 นางสาวน้ําทิพย# นิลพงษ#

63053008742 นางสาวมลิศฏาญ# คงศาศวัต

63053008743 นางสาวมัณฑนา สวัสด์ิกิจธํารง

63053008744 นายธีรพัณ สัจจาศีล

63053008745 นายกฤติพงค# บุญโต

63053008746 นางสาวอมลธิรา เจริญสุข

63053008747 นางสาวบุษยา เรืองเทศ

63053008748 นายชญานนท# ปาหล�า

63053008749 นายจุลเกียรติ ไพบูลย#เกษม

63053008750 นางสาวฐิติรัตน# คามรักษ#

63053008751 นายณัฐพล คู�ครองทรัพย#

63053008752 นางสาวณิชกุล น�อยมี

63053008753 นางสาวสุริยาพร จันดํา

63053008754 ว�าที่ ร.ต.อดุลย# เอ็มเอ็ม

63053008755 นางสาวมนตร#สิชา พลาบูลย#

63053008756 นางสาวชุลีพร นิ่งราวี

63053008757 นายอานนท# ผ�องแผ�ว

63053008758 นางสาวดวงสมร กลิ่นหอม

63053008759 นางสาวปาริชาต ประเทืองผล

63053008760 นางสาวชนัญญา สีหิน
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63053008761 นางสาวอินทร#ทุอร ราตรีหว�าง

63053008762 นายเสถียรพงษ# บัวเกตุ

63053008763 นางสาวเพชรไพลิน รื่นรวย

63053008764 นางสาวจุฑามาศ พยอมหอม

63053008765 นางสาวณัฐนารี ศรีสัมฤทธ์ิ

63053008766 นางสาวศิริวัฒนา ฤทธ์ิสําอางศ#

63053008767 นายสิทธิพรหม พ�วงทอง

63053008768 นางสาวจิราพร สุขโข

63053008769 นายนนทกานต# ทองเนื้อนิ่ม

63053008770 นางสาวธันยธร สัตยประกอบ

63053008771 นางสาวธนภรณ# แก�วทองสุข

63053008772 นายธนารักษ# เข็มกําเนิด

63053008773 นายวิทยา ชุมทอง

63053008774 นางสาวเจนจิรา นาคสมพันธ#

63053008775 นางสาวนิตยา อําไพกุล

63053008776 นางสาวกัลย#สุดา กลิ่นน�อย

63053008777 นางสาวณัฐชวรรณ สกลนุกรกิจ

63053008778 นายธนกร ตันอารัย#

63053008779 นางสาวสุภัคตรา สุขแก�ว

63053008780 นางสาวอนัญพร ไปล�ปลดทุกข#

63053008781 นางสาวณัฐธยาน# ลอยสมบัติ

63053008782 นางสาววาสุนี ศรีนวล

63053008783 นางสาวจินตรา แก�วชุมพันธ#

63053008784 นางสาวดลฤดี แหยมพลอย

63053008785 นางสาวเจนจิรา คําบุดดี

63053008786 นางสาวนีรนุช บุญเอี่ยม

63053008787 นางสาวนิภาพร วังชิต

63053008788 นายอดุลย# มงคล

63053008789 นางสาวบุษยมาศ หัดทะวงค#

63053008790 นายทศพร ทีเครือ
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63053008791 นายจิรเมธ กาญจนวณิชย#

63053008792 นางสาวสุทธิชา แก�วคัลณา

63053008793 นางสาวรุจีราภรณ# เชียงเพ้ียน

63053008794 นายชัยชนะ หงษ#ทอง

63053008795 นางณภรณ#พรรณ พิมดิฐ

63053008796 นางสาวอรปรียา จันทร#หอม

63053008797 นายกฤษฏา นิลพัฒน#

63053008798 นางสาวสายฝน ครุฑศิริ

63053008799 นางสาวศุภาพิชญ# แสงสว�าง

63053008800 นางสาวภัทรวดี คงกลั่น

63053008801 นางสาวสุภาพรรณ ยังมาก

63053008802 นายปริญญา ศรสุริวงค#

63053008803 นางสาวกัตติกา สุขประเสริฐ

63053008804 นายเดชา สังขรุ�งเรือง

63053008805 นางสาวสุวีวัฒน# แนบนุช

63053008806 นางสาวสุลัดดา แพรจิตร#

63053008807 นายวันเฉลิม ศรีเมือง

63053008808 นางสาวกุลทรัพย# ปรางจันทร#

63053008809 นางวิพา วจีชื่นชุติกุล

63053008810 นายพชรพล แพรสิน

63053008811 นางสาวกีรติการย# ครองระวะ

63053008812 นายณรงค#ศักด์ิ รุ�งฟTา

63053008813 นางสาวตันหยง ศรีเหรา

63053008814 นายกิตติภัฎ ลวเวชกุล

63053008815 นางสาวณดา นาสวนนิวัฒน#

63053008816 นางสาวเจนจิรา สาแม

63053008817 นายศรศักด์ิชัย กลิ่นมณี

63053008818 นายวิษณุ พรมโคต

63053008819 นางสาวธนิตา แก�วถาวร

63053008820 นางสาววัชรีย# ปทุมสูติ
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63053008821 นางสาวพิชญธิดา อินทร#จันทร#

63053008822 นางสาวสุนันทา แซ�ต้ัน

63053008823 นายชุติพล ชัยกิจสถาพร

63053008824 นางสาวนฤมล บุญกอง

63053008825 นางสาวจีรัญชยา ธนสุวเสนไสว

63053008826 นางสาวศิริวรรณ นุชเสียงเพราะ

63053008827 นางสาวนันท#ณัฐพรรณ อ�วมเผือก

63053008828 นายอัครพล แสงจันทร#

63053008829 นายรัฐเขตต# ร�วมสุข

63053008830 นายวิบูลศิษฎ#  ัทัมพากร

63053008831 นางสาววรัญญา ขอเสง่ียม

63053008832 นายสิงหา วิเศษสิงห#

63053008833 นางสาวชลธิชา หมอกยา

63053008834 นางชลธิชา หม่ืนสังข#

63053008835 นางสาวกุลดา ศรีพิบูลย#

63053008836 นายอภิชาติ เหลือจ�อย

63053008837 นางสาวสโรชา กุลวานิชไชยนันท#

63053008838 นางสาวกฤษมนต# มีเนียม

63053008839 นางสาววิรัญชนา อาสายุทธ

63053008840 นางวรัญญา เพ็งจันทร#

63053008841 นางสาวภัทรนุช ธนูมอง

63053008842 นางสาวสุพัตรา บําเพ็ญทาน

63053008843 นางสุธิมา วัฒนากร

63053008844 นางสาววรินดา รอวียัน

63053008845 นางสาวบุญญานุช สุวรรณโณ

63053008846 นายพรเทพ ธาราฉัตร

63053008847 นางสาวพัชราภรณ# เทียนสุวรรณ

63053008848 นางสาวอัญชิสา สืบชัย

63053008849 นางสาวจันทร#เพ็ญ บุญเรือน

63053008850 นางสาวพชรมน เรืองผิว
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63053008851 นายสมภพ กลิ่นฟุTง

63053008852 นางสาวยลดา สังวาลเพ็ชร

63053008853 นายสมประสงค# รอบรู�

63053008854 นางภัทรพร เมืองประเทศ

63053008855 นางสาวพรพิมล มาตรมงคล

63053008856 นางสาวชฎาภรณ# ประทุม

63053008857 นายกษิดิศ หาญปรีชาสวัสด์ิ

63053008858 นางสาวศิริรัตน# รักษกาญจน#

63053008859 นางสาวอรพรรณ จันทร#สอน

63053008860 นางสาวมณีรัตน# ณัฐธัญญา

63053008861 นางสาวจิณณ#ณณัช สุขนิรันดร

63053008862 นายปณภัทร อาจพันธ#

63053008863 นางสาวธนัชชา ม่ังมี

63053008864 นางสาวปุญชญา พุ�มไพศาลชัย

63053008865 นางสาวปฐมาพร วงศ#ย้ิมย�อง

63053008866 นางสาวเบญจรัตน# เอี่ยมเอกสุวรรณ

63053008867 นางสาวมลศิริ เหมะรักษ#

63053008868 นายนรินทร# ประสมศักด์ิ

63053008869 นางสาวอรอนงค# กลิ่นจันทร#

63053008870 นางสาวลักษณา ห�อหุ�ม

63053008871 นางสาวอัจฉพรรณี เภาพูล

63053008872 นางสาวฐนิตา พุทธรักษา

63053008873 นางสาวม่ิงขวัญ นามวิจิตร

63053008874 นางสาวชุติมา สมบูรณ#

63053008875 นางสาวปรมาภรณ# คงเจริญ

63053008876 นางสาวปวริศา สุราฤทธ์ิ

63053008877 นางสาวณัฐธยาน# สุวรรณประเสริฐ

63053008878 นางสาวอทิตยา อิทธิสมุทรเจริญ

63053008879 นายนพรัตน# แก�วหล�อ

63053008880 นายภัทรพล กลิ่นจันทร#
หน�า 296 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053008881 นายธีรภัทร# ศรีเพ็ชร

63053008882 นางสาวเสาวลักษณ# เอียดสังข#

63053008883 นายสุทธิพงศ# เพชรสีดํา

63053008884 นางสาวสุภมาส ใจดี

63053008885 นางสาวกัญญา แก�วสว�าง

63053008886 นางสาวมัทนา ดารา

63053008887 นางสาวณัฐณิชา อุทัยทอง

63053008888 นางสาวธัญรุจา บุญหู�

63053008889 นางสาวณิชมน นาคราช

63053008890 นางสาวณัฐชา พิณไธสง

63053008891 นางสาวรสิตา โกสินทร#

63053008892 นางสาวปวีณา ทิพยากุลรักษ#

63053008893 นายบุญยารัตน# รุจิพุฒิภาคย#

63053008894 นางสาววิชญาพร เนียมสวัสด์ิ

63053008895 นายปวเรศ เทียนทอง

63053008896 นางสาวขวัญนิมิต ใจอยู�

63053008897 นายฉัตรชัย แก�วเทพ

63053008898 นางสาวศจิกา ถาวรศักดิ�

63053008899 นางสาวอารยา ทิพย#เมธากุล

63053008900 นางสาวศุภนุช ขุนประเสริฐ

63053008901 นางสาวพัทธวรรณ ชนะฐนสวัสด์ิ

63053008902 นายวงศธร จอมเลิศ

63053008903 นางสาวขวัญเรือน จันทร#ตรง

63053008904 นางสาวรวิสรา ชุมยวง

63053008905 นางสาวธันต#ชนก สาระรัมย#

63053008906 นายสุทธิศักดิ�� ฟLกโต

63053008907 นางสาวนฤมล ศรีคง

63053008908 นายกฤตวัฒน# ชาวนา

63053008909 ว�าที่ร�อยตรีนครินทร# บุญญะบุญ

63053008910 นางสาววรรณภา อยู�วงษ#อั๋น
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63053008911 นางสาวจิราพร ดิษฐประเสริฐ

63053008912 นายเกรียงศักด์ิ ใสใหม

63053008913 นายอมรเทพ เปZHยมกมล

63053008914 นางสาวเจนจิรา ล�วนศรี

63053008915 นายอมรเทพ ทอง ณ รังสี

63053008916 นายภัทรพล ศิลาโรจน#

63053008917 นายพ.พัฒนะ เจริญเร็ว

63053008918 นางสาวนารีรัตน# ทัดจันทร#

63053008919 นางสาวอภิญญา ชาวทหาร

63053008920 นางสาวจันทนา ร�มลําดวน

63053008921 นางสาวกนกพร เล็กซุง

63053008922 นางสาวชลธิชา ทองมาก

63053008923 นายธนา โตผึ้ง

63053008924 นางสาวศรีรัตนา จิรรัตนสัจจพร

63053008925 นางสาวยุวดี จวงทอง

63053008926 นางสาวพรฤดี มหาสมเหลา

63053008927 นางสาวนิตยา นิลวรรณา

63053008928 นายเฉลิมพันธุ# จันทร#เพ็ญ

63053008929 นางสาวผานิตา เฉลิมกิจพานิชย#

63053008930 นางสาวนิสาชล เปZHยมกลัด

63053008931 นางสาวโชติกา กีรติจําเริญ

63053008932 นายเกรียงศักด์ิ วงค#หนายโกด

63053008933 นายศรัญPู สงพรม

63053008934 นางชุติกานต# ส�งแสง

63053008935 นางสาวนิสา วสุธาผาภูมิ

63053008936 นางสาวช�อแก�ว บุตรกลิ่น

63053008937 นางเบญญาทิพย# อยู�ดี

63053008938 นางสาวจิตติกา คนซ่ือ

63053008939 นางสาวเบญจวรรณ ประสานพิมพ#

63053008940 นายกฤติพันธ# นามเสนาะ
หน�า 298 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053008941 นางสาวภัคภร ธนาดิศพงษ#

63053008942 นายชนะพล ศรีทอง

63053008943 นางสาวรุ�งรวี เลิศพัฒนภิญพงศ#

63053008944 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมมงคล

63053008945 นางสาวสุรัตนา สีนิล

63053008946 นายเชิดศักด์ิ รุ�งเรืองเจริญลาภ

63053008947 นางสาวชัชนก ลื่อเท�ง

63053008948 นางสาวนฤมล จุลคีรี

63053008949 นางสาวสิรินญา สุพรรณดิษฐ

63053008950 นางสาวสุนารี แปTนทอง

63053008951 นางสาวศิริวรรณ รอบจังหวัด

63053008952 นายธานัท รอดย้ิม

63053008953 นายอนาวิล มงคลหัตถี

63053008954 นางศิรประภา อัคราภิชาต

63053008955 นางสาวสุจิตรา สายแจ�ง

63053008956 นางสาววรพร นิ่มศิริ

63053008957 นายธีรพล วรรณา

63053008958 นายธนชัย ไทรสังขธิติชัย

63053008959 นางสาวกิรณา ทองจํารูญ

63053008960 นางสาวเกศินี ทองเชียว

63053008961 นายสาธิต วงศ#บูชาศิลปN

63053008962 นางสาวจิรนันท# ดีแก�ว

63053008963 นายเลอศักด์ิ หนูหวาน

63053008964 นางสาวอรอนงค# สุพรธรรม

63053008965 ว�าที่ร�อยตรีหญิงภัทรวดี ต�ายคนอง

63053008966 นายวิชยุตม# พิมพ#ถนอม

63053008967 นายวิทยา ช่ํามะณี

63053008968 นางสาวกาญจนา ม�วงใหม

63053008969 นายอโนชา ชูชีพ

63053008970 นายชิษณุ กลีบเมฆ
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63053008971 นางสาวพัชรี สีสุวะ

63053008972 นางสาวรุจิรดา พุฒิตรีภูมิ

63053008973 นายวิชัย สดชื่น

63053008974 นายนพนันท# เทียนชัย

63053008975 นางสาวศิริรัตน# วันเพ็ง

63053008976 นางสาวสุนิสา ศรีทะรัง

63053008977 นางสาวณฐมน อุดมผล

63053008978 นายกันตพงศ# สุระวิโรจน#

63053008979 นางสาวกัณฐมณี อ�างทอง

63053008980 นางสาวปาริฉัตร คชพันธ#

63053008981 นายจิรศิษฏ# อุดมสถาผล

63053008982 นายเตชณัฐธันยา สาระกุล

63053008983 นางสาวอรอุมา นาคอนุเคราะห#

63053008984 นางสาววาสนา กล�อมกําเหนิด

63053008985 นางสาวสุภาภรณ# พลาพล

63053008986 นางสาวเฉลิมขวัญ ชื่นชมวรรณ#

63053008987 นางวรรณพร เสนาธรรม

63053008988 นางสาวมัชฌิมา ฟุTงลัดดา

63053008989 นางสาวณัฐวรรณ คงสินธ#

63053008990 นายสัชฌุกร จินดา

63053008991 นางสาวปรารถนา เลิศวิลัย

63053008992 นายวัชรากร ธนกุลวิสิษ

63053008993 นายธีระพล ผลอุดม

63053008994 นางสาวปานวดี มาเปZHยม

63053008995 นายวงศ#สินชัย พลอยเพ็ชร#

63053008996 นางสายฝน อินกํ่า

63053008997 นางสาวนาฏอนงค# ปานสกุล

63053008998 นางสาววรรณธมน เกตุเวชสุวรรณ

63053008999 นางสาวจิรา มากระจันทร#

63053009000 นางสาวพิมพ#สร สุกแสง
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63053009001 นางสาวจินตหรา ทรัพย#จรัสแสง

63053009002 นางสาวจุฑามาศ หงษ#ทอง

63053009003 นางสาวเเวนุสลิดา หะยีมะสะเเม

63053009004 นายพัฒนพงษ# วงศ#สนั่น

63053009005 นางสาวสุมิตรา เพชรศิริ

63053009006 นายธีรพงศ# จันทร#เจือ

63053009007 นางสาวนภัสวรรณ นาคนารี

63053009008 นางสาวก่ิงกาญจน# เมธสมบูรณ#

63053009009 นางสาวชนัญชิดา ทองอินทร#

63053009010 นางสาวพิชญาดา เดชชุม

63053009011 นายสุวิโรจน# ทับห�าง

63053009012 นางสาวปรางค#วลัย ยังสําราญ

63053009013 นายพีรพล ลั่นออ

63053009014 นางสาววาสนา เขียวหอม

63053009015 นางสาวศิริวรรณ อยู�เย็น

63053009016 นายดุสิต หนูวงศ#

63053009017 นางสาวชาลิณี ศรีปราชย#

63053009018 นางสาวกรรณิกา สวยนภานุสรณ#

63053009019 นางสาวฐิตาพร เปZยสมุทร

63053009020 นางสาวนฤมล พุ�มอ่ํา

63053009021 นายเกริกฤทธ์ิ เกิดฤทธ์ิ

63053009022 นางสาวนูเรียณี บือราเฮง

63053009023 นางสาวณิชภัทร สิริยะเสถียร

63053009024 นางสาวสาวิชา สูงเนิน

63053009025 นายสายธาร ฤทธ์ิแก�ว

63053009026 นายณัฐดนัย คุณธรณ#

63053009027 นางสาวกนกกร พัฒนกูล

63053009028 นางสาววันวิสา บุญปลูก

63053009029 นางสาวกิตติยา ทิมสุขสถาพร

63053009030 นายศรัณญ# เลียะเครือ
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63053009031 นางสาวรัตน#ติญา อําภัยรัตน#

63053009032 นางสาววรานันทน# ศรีเต�ง

63053009033 นายธนกฤต วัฒนะไพบูลย#สุข

63053009034 นางสาวจุรีพร ทองสาด

63053009035 นางสาวจุฬาลักษณ# เหลืองประเสริฐ

63053009036 นางสาวสุวพัชร ควรย้ิม

63053009037 นางสาวอัณศยา รอดภัย

63053009038 นางสาวอชิรญา รักเหลือ

63053009039 นางสาวพรกนก ดาวกระจ�าง

63053009040 นายชัยณรงค# หนูช�วย

63053009041 นายชัยวัฒน# บุญโพธ์ิ

63053009042 นางสาวอรวรรณ ปานสวย

63053009043 นางสาวขวัญเกล�า จันทศร

63053009044 นางสาวแทนฤดี เลาหกิจ

63053009045 นางสาวเวธกา พูลนิล

63053009046 นายชาลี วีระพันธ#

63053009047 นางสาวอัญชลี ทองมาก

63053009048 นางสาวจันทิมา บัวสด

63053009049 นางสาวฐิติชญา ศรีบุญ

63053009050 นางสาวศุภมาส ตรุโนภาส

63053009051 นางสาวธัญวรัตม# จิตเมือง

63053009052 นางสาววรรณรัตน# ชังเหย่ียว

63053009053 นายสกลรัฐ ไม�แก�ว

63053009054 นางสาวกนกวรรณ โนนงาม

63053009055 นางสาวอรวรรณ เบญอาสัน

63053009056 นางสาวกนกกร ควรตะขบ

63053009057 นายศรราม สุขตะก่ัว

63053009058 นายธนายุทธ กาหลง

63053009059 นายยุคลเดช ธนพงศ

63053009060 นางสาวธิดารัตน# สุขจันดี
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63053009061 นางสาวเกศินี บุษบา

63053009062 นางสาววัลภา วรรณแก�ว

63053009063 นางสาวดุสิตตา มะแซ

63053009064 นางสาวศรสวรรค# อักษรกิตต์ิ

63053009065 นายเฉลิมวุฒิ บุญอินทร#

63053009066 นางสาวปณัติดา วนารักษ#ไท

63053009067 นางสาวอินทุอร นามเลื่อม

63053009068 นางสาวนูรอัยนี ดาโอะ

63053009069 นางสาววราลี พ�วงมีชัย

63053009070 นายสุพจน# สระเกตุ

63053009071 นางสาวปรารถนา ณ นคร

63053009072 นางสาวฉัตรพร อ�อนท�วม

63053009073 นางสาวอุษณิษา กะสิรักษ#

63053009074 นายดลลชา นาคพันธุ#

63053009075 นางสาวอรณี มาโรจน#

63053009076 นายยุทธพงศ# สุริเกตุ

63053009077 นางสาวดารารัตน# ศรีถม

63053009078 นางสาวณัฐฐา เมฆเลื่อนลอย

63053009079 นางสาวกมลวรรณ อยู�พร�อม

63053009080 นางสาวมะลิ ติดหงิม

63053009081 นางสาวภัทรสุดา เห็นประเสริฐ

63053009082 นางสาวยุวดี กลีบทอง

63053009083 นางสาวศิวะปรียา ทวีปLญญสกุล

63053009084 นายฐานิส ก�อเกิด

63053009085 นางสาวยุพิณ หนูหา

63053009086 นางสาวจิตติมา จันทร#มาก

63053009087 นางสาวขวัญพนิต ถ�องแท�

63053009088 นางสาวศิริทร สาราลักษณ#

63053009089 นางสาวพชร#ภรณ# อยู�ประเสริฐ

63053009090 นางสาวหัทยา บุญลอย
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63053009091 นางสาวทิพวัลย# ศักด์ิดา

63053009092 นางสาวอนุธิดา นิลพงค#

63053009093 นางสาวรัตนากร พ่ึงแก�ว

63053009094 นางสาวมัทนา ไทยสงฆ#

63053009095 นายวีระศักด์ิ ทุ�งไทยสงค#

63053009096 นางสาวศศิธร แหวนชุม

63053009097 นางสาวจุฑารัตน# เนตรทอง

63053009098 นางสาววันวิสาข# สุวรรณวงษ#

63053009099 นางสาวปุณณภา สุขเสมอ

63053009100 นางสาวพลอยไพลิน อินสว�าง

63053009101 นางสาวมลธิรา สีเมฆ

63053009102 นายรัตติกร เทียนหลิม

63053009103 นางสาวรุจาภา ทิศาวงศ#

63053009104 นางสาวสุภาวดี ชื่นจิตต#

63053009105 นางสาวสุวรรณา ทองจีน

63053009106 นางสาวชลีกร ขันแก�ว

63053009107 นางสาวจิรนันท# พลายมี

63053009108 นางสาวพิไลวรรณ เหลืองวิชชเจริญ

63053009109 นางสาวจารุวรรณ รุจิรวณิช

63053009110 นายวิศรุตต์ิ วุฒิธรรมอนันต#

63053009111 นายตรีภพ เทียนฟLก

63053009112 นายนพคุณ ห�วงทอง

63053009113 นางสาวดวงนภา หนูนันท#

63053009114 นางสาวสุนิสา ยาทิพย#

63053009115 นางสาวกันต#ฤทัย จันทร#แพง

63053009116 นายณัฐวุฒิ คงสุข

63053009117 นางสาวอภิสรา ชูสุวรรณ

63053009118 นางทิพวัลย# พยัคควัน

63053009119 นางสาวโยธิกา คล�ายมฤค

63053009120 นางสาวกาญจนาภรณ# หัตถกอง
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63053009121 นางสาวพัศนีย# ชนะภัย

63053009122 นางสาวอรุณี คงคํา

63053009123 นายอดิเทพ บูรณโถ

63053009124 นางสาวลัทวรรณ พรมกล่ํา

63053009125 นางสาวกนิษฐา สีพิณ

63053009126 นายประมนฑ# กลิ่นบุบผา

63053009127 นางอรอนงค# เอี่ยมอําภา

63053009128 นางสาวจันทิมา สุตราม

63053009129 นางสาวจันทิมา นวมนิ่ม

63053009130 นางสาวกุลกัญญา ระย�าอินทร#

63053009131 นางสาวอภิญญา พงษ#ศักด์ิ

63053009132 นางสาวมาลินี จํานงกุล

63053009133 นางสาวธัญวรัตน# ทองแท�ง

63053009134 นายอธิวรรตน# กัณฑเกตุ

63053009135 นางสาวเยาวลักษณ# พัฒชนะ

63053009136 นางสาวกุลชณานาถ บัวโพธ์ิ

63053009137 นางสาวพิชชาพร กําเนิดกาญจน#

63053009138 นางสาวศิริพร ไชยเลิศ

63053009139 นางวีรยา ลิ้มจ้ีจง

63053009140 นางสาวนันทพรรณ กัณฑวงศ#

63053009141 นายภิษณุ เหลืองประเสริฐ

63053009142 นายสุทธิลักษณ# ชื่นกมล

63053009143 นางสาวชวันรัตน# ธนาสวาสดิวัฒน#

63053009144 นางสาววรลักษณ# ขันทอง

63053009145 นางสาวนภาพร คงประกอบ

63053009146 นางสาวสุทธินี สุสุทธิ

63053009147 นางสาวอรอนงค# ปลอดโปร�ง

63053009148 นางสาวยุวดี จุ�ยเจริญ

63053009149 นางสาวอสมา บุญยงค#

63053009150 นางสาวณัฐกานต# รอดเพ็ง
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63053009151 นางสาวเพ็ญนภา พุทสอน

63053009152 นายฉัตยา จันทร#ภักด์ิ

63053009153 นางสาวอารดา น�อยคํา

63053009154 นางสาวพรนภา เอี่ยมสอาด

63053009155 นางสาวสุภัทรา อยู�ทอง

63053009156 นางกนกวรรณ จันมานิจ

63053009157 นายสุวภัทร ไม�สังข#

63053009158 นางสาวโชติมา ครุฑสิงห#

63053009159 นายอัฎษายุธ สองสี

63053009160 นางสาวนุรอาซีกีม หะยีดอเลาะ

63053009161 นางสาวฤทัยรัตน# เก้ือกูลสกุลกิจ

63053009162 นางสาวรมณ อภิภัทรนันท#

63053009163 นางสาวพิมผกา ปGานเพชร

63053009164 นางสาวบุษยารัตน# สายน�อย

63053009165 นางสาวโชติกา ธนสาร

63053009166 นายสุรศักด์ิ แดงสั้น

63053009167 นายืทศพร จิตสบาย

63053009168 นายศุภวิชญ# ศรีชมภู

63053009169 นางสาววนิดา ขุมทรัพย#

63053009170 นางสาวณัทฐ#นลีฐ# มริภัณณฎี

63053009171 นางสาวกนกพร จัดละ

63053009172 นางสาวศรินยา ประดิษฐ#ผล

63053009173 นายกฤติน อุดมรัตนโชติ

63053009174 นายปองพล จันทร#สิงขรณ#

63053009175 นางสาววัชรี สุนทรวาที

63053009176 นางปวีลดา พุ�มจิตร

63053009177 นางสาวสุปาณี ปDHนเพชร

63053009178 นางสาววรรณวิศา คงเมือง

63053009179 นายอรรณพ สง�าธนอนันต#

63053009180 นางสาวกนิษฐ#นันท# วรรณพัฒน#
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63053009181 นางสาวสุนิตา กองจันทร#

63053009182 นายภิเษกชัย มากมูล

63053009183 นางสาวปาริฉัตร รอดเรื่อง

63053009184 นางสาวรุจิรา คุระเอียด

63053009185 นางสาวภัณฑิลา เอื้ออวยพร

63053009186 นางสาววิมพ#วิภา เปdงนวน

63053009187 นายพลพล ดําวัฒน#

63053009188 นางสาวสุทธิกานต# สมรมิตร

63053009189 นายยศสรัล สมประสงค#

63053009190 นางสาวธมลวรรณ เชื้อชาติ

63053009191 นางสาวจิราภรณ# ประดิษฐ#

63053009192 นายสิทธิศักด์ิ น�อยประถม

63053009193 นางสาวรุ�งทิวาพร แก�วสะอาด

63053009194 นางสาวกนกพร วรรณเลิศ

63053009195 นางสาวจีรนาฏ เรืองพัฒนาวิวัฒน#

63053009196 นางสาวกาญจนา นิลนวล

63053009197 นางสาวเมษิญา ล้ําเลิศ

63053009198 นางสาวผัชรภรณ# สร�อยสนธิ

63053009199 นางสาวศิวพร อุปถัมภ#

63053009200 นางสาวนันทภัค ชนะพันธ#

63053009201 นางสาวสุพัชรา แปงสาย

63053009202 นายทวีศักด์ิ ชํานาญกุล

63053009203 นางสาววาสินี จันทร#อยู�

63053009204 นางสาวศิริวรรณ ใจกว�าง

63053009205 นายอุกฤษฏ# พ่ึงจารุเลิศกุล

63053009206 นางสาวธมลวรรณ โยคาพจร

63053009207 นายภูธเนศ แก�วบุญเรือง

63053009208 นางสาวสมฤทัย โสมาศรี

63053009209 นางสาวจารุวรรณ บุญเสนันท#

63053009210 นางสาวนภสร พุฒเสือ
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63053009211 นางสาวสไบทอง คลับคล�าย

63053009212 นางสาววนิดา แสวงไวศยสุข

63053009213 นางสาวสุธิชา แก�วเพชร

63053009214 นางสาวสุดารัตน# ผ�อนจัตุรัส

63053009215 นางสาวพิมชนก แก�ววิหค

63053009216 นายวรวุฒิ สังข#กรทอง

63053009217 นายณัฐพงษ# บุญช�วย

63053009218 นางสาวจิตตานันท# บุญอยู�

63053009219 นางสาววรารักษ# สังข#บุญมาก

63053009220 นางสาวพิฃญ#สินี กันยา

63053009221 นางสาวอาดีลา มะมิง

63053009222 นายคุณเดช แก�วรักษา

63053009223 นายธณัช กมลคุณาทัย

63053009224 นางสาวกุลธิดา เปล�งปลั่ง

63053009225 นางสาวเมธาวี ทวีมูล

63053009226 นายภูมิภาส ขาวพุ�ม

63053009227 นายชัยณรงค# มณีการังกูร

63053009228 นางสาวลักษิณา ไสวเวียง

63053009229 นางสาวชนิดา แซ�แต�

63053009230 นางสาวปDยวาสว# เอี่ยมสุข

63053009231 นายไตรเทพ คําพิทูล

63053009232 นางสาวปทุมมา จรรยา

63053009233 นางสาวธนพร รุ�งรัตนพงษ#พร

63053009234 นางสาวสายชล ไทรสังขพรธิติ

63053009235 นางสาวสุดาริณี บ�อนิล

63053009236 นางสาวภรณ#ทิพย# บุญสม

63053009237 นางสาวปภัชญา ปานพิมพ#

63053009238 นางสาวโยธกา ภู�ตระกูล

63053009239 นางสาวเปรมฤดี เดชะกุลกําจร

63053009240 นายเก้ือกูล วรสิงห#
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63053009241 นายคุณากร อุบล

63053009242 นายสิรายุส ศรีโกศักด์ิ

63053009243 นางสาวนลินรัตน# นุ�มเอือม

63053009244 นายเทพประสิทธ์ิ รุ�งแจ�ง

63053009245 นางสาวฑีฆายุ จันทร#พลับ

63053009246 นางสาวธันยธร อธิรัตนปLญญา

63053009247 นางสาวปLทมาภรณ# บางพรม

63053009248 นายฐิติภัทร ศรีโหร

63053009249 นางสาวนภัสสร สุทธิบุตร

63053009250 นางสาวณัฐริกา ปุGนครื้น

63053009251 นางสาวดวงนภา เที่ยงตรง

63053009252 นายกมนทัต บริหารพงศ#

63053009253 นายเฉลิมชัย เตชะเพ่ิมผล

63053009254 นางสาวระพีพรรณ ปDยเมธานนท#

63053009255 นางสาวปาริฉัตร พัฒนากิตติกุล

63053009256 นายสุวัฒน# เพ็งอุดม

63053009257 นายศิวรักษ# ทองก�านเหลือง

63053009258 นางสาวศิริลักษณ# บูรณสิงห#

63053009259 นางสาววรันธร มณีโชติ

63053009260 นางสาวกนกกาญน# ลีปา

63053009261 นายกันตพงศ# ทัพใจหาญ

63053009262 นางสาวปฐมาภรณ# ม�านทอง

63053009263 นางสาวเกษร สารมานิตย#

63053009264 นางสาวปุณณภา เถ่ือนนุ�ย

63053009265 นางสาวนฤมล สุขประเสริฐ

63053009266 นางสาวกนกกาญจน# รอบจังหวัด

63053009267 นางสาวกฤติภาภรณ# เชื้อมาก

63053009268 นางสิรพินยา ภู�ทอง

63053009269 นางสาววชิราภรณ# วานิกร

63053009270 นายกอบกาญจน# พรายแดง
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63053009271 นางสาวธวัลรัตน# อินทโชติ

63053009272 นายปDติ พลทวี

63053009273 นางสาวสุดารา สัมฤทธ์ิ

63053009274 นางสาวณภัทร โพธิวรรณ#

63053009275 นางสาวณัฐฐา เกตุแก�ว

63053009276 นางสาวพีรณัฐ ดําทอง

63053009277 นายสามารถ สิงห#งาม

63053009278 นายเชิดศักด์ิ เศรษฐีธัญญาหาร

63053009279 นางสาวธีราลักษณ# นกอ�วม

63053009280 นางสาวณิชาภา สุพัตร#

63053009281 นางสาวจีรานุช เขียวจันสืบ

63053009282 นางสาวสิริวรรณ เปลาเล

63053009283 นายอัยการ นาคปาน เสือ 

63053009284 นางสาวภัทรีลักษณ# หม่ันมี

63053009285 นางสาวนนทรัตน# พุกท�าไม�

63053009286 นายกฤตพร อ่ําหนองโพธ์ิ

63053009287 นางสาวบุรัสกร รัตนพันธ#

63053009288 นางสาววราพร ม�านทอง

63053009289 นางสาวมนต#ศิริ กาญจนประดิษฐ#

63053009290 นายศิขรินทร# เผือกแตง

63053009291 นางสาวเพชรรุ�ง ขาวสะอาด

63053009292 นายรัชพล เล็กบํารุงสกุล

63053009293 นางสาวสิริภิญโญ หอมกลิ่น

63053009294 นางสาวศรารัตน# หะลีบุตร

63053009295 นางสาวชันณาษา มีนาม

63053009296 นางสาวกรวรรณ ทิศกระโทก

63053009297 นางสาววาสินี ศรีบุญเรือง

63053009298 นางสาววริศรา ประเสริฐสิน

63053009299 นางสาวสาวิตรี บัวศิริ

63053009300 นางสาวอรัญญา บุญเรือง
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63053009301 นางสาวสิริลักษณ# จ้ิมลิ้ม

63053009302 นายธนากร คชาพรรธน#

63053009303 นางสาววนิดา อินทร#ธรรม

63053009304 นายณัฐพงษ# พรประเสริฐ

63053009305 นางสาวสุมารี ประยูรดารา

63053009306 นายทศพงษ# ทองคง

63053009307 นางสาวเกศนี สมใจ

63053009308 นายปรเมษฐ# นาคเสนา

63053009309 นายปุณยวัจน# วงษ#วสุวัต

63053009310 นายภาณุพงศ# เอี๊ยสกุล

63053009311 นางสาวญาณิศา รัตนแสงสกุลไทย

63053009312 นายธนวันต# แดงนาพันธ#

63053009313 นางสาวนิศากร สุทธวาทิน

63053009314 นางสาวอรอนงค# อินสว�าง

63053009315 นางสาวณัฐณิชา เกิดโภคทรัพย#

63053009316 นางสาวชัชชา แซ�ลี้

63053009317 นางสาววนิดา ประณิธานวิทยา

63053009318 นายเจษฎากรธณ# ทรัพย#สุดาวงศ#

63053009319 นางสาวอารีญา ศิลาสอาด

63053009320 นางสาวสุวภัทร ร�มสายหยุด

63053009321 นายกมลชวัฒท# โชติเรืองนภา

63053009322 นางสาวอัญญาสินี ช�วงโชติ

63053009323 นางสาวนารีย# สีมาขันธ#

63053009324 นางสาวเทวี โกสิทธ์ิ

63053009325 นางสาวชลธิชา วันธิ

63053009326 นางสาวฐิตารีย# เขียวอุส�าห#

63053009327 นายธนัท ยัสโร

63053009328 นางสาวสุพิชชา พิมพ#สาลี

63053009329 นางสาวขวัญจิรา ชาญศิริ

63053009330 นางสาวกาญจนา แพงปTอง
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63053009331 นางสาวกรรณิการ# แก�นคํา

63053009332 นางสาวหฤทัย พ�วงพูล

63053009333 นางสาวสุกัญญา ปDHนมณี

63053009334 นางสาวมัณฑนวัลย# จันทร#แจ�ม

63053009335 นายธนศักด์ิ กลิ่นมาลี

63053009336 นางสาวสาริศา ศิริพรภูดิช

63053009337 นางสาวชลธิชา มีทรัพย#

63053009338 นายรณฤทธ์ิ ละริน

63053009339 นางสาวกมลศรี คชกูล

63053009340 นางสาวอรพิชญ# ควรประเสริฐ

63053009341 นางสาวชรินทร#ทิพย# ปฏิมาประกร

63053009342 นางสาวกมลชนก จันทะวงค#

63053009343 นายธนกฤต อ�อนเนียม

63053009344 นายกานต#รวี จันทร#มี

63053009345 นางสาวนิภาพร เกลี้ยงแก�ว

63053009346 นายคมคิด อ�วมมณี

63053009347 นางสาวศรีสุดา ศรศิลปN

63053009348 นางสาวชนิสรา จิตเจริญทวีโชค

63053009349 นายกานต# ดีคล�าย

63053009350 นายกิตติภพ กระแหน�

63053009351 นางสาวอัสมา อีซอ

63053009352 นางสาวพัชรพร กุ�ยบํารุง

63053009353 นางสาวปLทมาพร ปTานทอง

63053009354 นางสาวชาบดี ประกอบธรรม

63053009355 นางสาวภัทราพรรณ ปุณยะเนติ

63053009356 นายสุภสิทธ์ิ เขียวงาม

63053009357 นางสาววิชุดา อภิญญารุ�งพิทยา

63053009358 นางสาวอุไรวรรณ ใจช�วง

63053009359 ว�าที่ ร.ต.ภาณุมาศ หลากจิตร#

63053009360 นางสาวนพรัตน# บุญน�อม
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63053009361 นางรสสุคนธ# อุดธรรมใจ

63053009362 นางสาวพฤกษา จ๋ิวเจริญ

63053009363 นางสาวกาญจนา ประกอบธรรม

63053009364 นางสาวนริสสา หาดี

63053009365 นายต�นสัก ขําขม

63053009366 นายยศธร ทองนอก

63053009367 นางสาวศศิธร บัวเกิด

63053009368 นางสาวทิพปภา กวดสันเทียะ

63053009369 นางสาววิลาสินี ไชยแก�ว

63053009370 นายบริบูรณ# ห�อมา

63053009371 นางสาวนภัสวรรณ บัวเพ็ง

63053009372 นายศิริวัฒน# วาจาสัจ

63053009373 นางสาวอมราพร เสร็จกิจ

63053009374 นางสาวพิชญาภา สุวรรณบํารุง

63053009375 นางสาวจันจิรา ภู�สุวรรณ#

63053009376 นางสาวนัฐจรียา ปรีเปรม

63053009377 นางสาวสุพิชฌาย# ทองสุก

63053009378 นางสาวสุพัฒนา จันทร#ดี

63053009379 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปริญญาพร สุขโต

63053009380 นายสุวิทย# สินเพียร

63053009381 นางสาวประภาภรณ# ศรีบุระ

63053009382 นายฐานทัต หอมเจนิญ

63053009383 นายธีรพงศ# ศรีคง

63053009384 นางสาวสุพรรษา อัตภิญโญ

63053009385 นางสาวทิพย#พิศา พงษ#สงค#

63053009386 นางสาวสวรส วงษ#จันดี

63053009387 นางสาวลัดดาวัลย# อู�เงิน

63053009388 นายภาสกร เปdงราชรอง

63053009389 นายบุญฤทธ์ิ บุญสุขอนันต#

63053009390 นายกฤติพงศ# ดิษฐลําดับ
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63053009391 นางสาวสุลัคนา ยาตระกูล

63053009392 นางสาวสงวนลักษณ# มีมาก

63053009393 นางสาวจันทนิภา มากแดง

63053009394 นายปฏิภาณ หาญตระกูล

63053009395 นางสาวพิมพ#ใจชนก หยงสตาร#

63053009396 นางสาวกมลลักษณ# บุญพ�วง

63053009397 นางณัฐณิชา โตSะอะ

63053009398 นายมารุต สุขจิต

63053009399 นางสาวธันยพร ศรีใส

63053009400 นางสาวภาวินี คูนาเอก

63053009401 นางสาววรรณวลัย ริ้วทอง

63053009402 นางกิตติญา เฟWHองช�ื�น

63053009403 นางสาวอมรรัตน# ภิรมย#รอด

63053009404 นางสาวธนัชพร จันทร#ม่ังค่ัง

63053009405 นางสาวสุภาพร ทวีสุข

63053009406 นายจิรายุ สอาดเอี่ยม

63053009407 นางสาวสุรัชญา สังข#ช�วย

63053009408 นางสาวชุตินันท# อบเชย

63053009409 ว�าที่ร.ต.หญิงมัลลิยา โพธิกา

63053009410 นางสาวศศิธร วงศ#พันธุ#

63053009411 นางสาวกฤติยา ลําพูน

63053009412 นางสาวอสมากร ลอยอุดมโชค

63053009413 นางสาวนรินธร สมาน

63053009414 นางสาวสมรรัตน# รุ�งมณี

63053009415 นางสาววลัยพร กล�อมเกลี้ยง

63053009416 นางสาวณัฐสุดา ยังยืนยง

63053009417 นางสาวนิรชา นิยมพลอย

63053009418 นายวีรภัทร ช�วยงาน

63053009419 นางสาวพิมพ#พิมล สีเดือน

63053009420 นางสาวกัณฐี อิ่มชาลี
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63053009421 นางสาวปวีณา เรืองศิลปN

63053009422 นายสรวิชญ# บุญยืน

63053009423 นางสาวพันทิวา แต�มทอง

63053009424 นายภาณุวัฒน# พูลพิพิศ

63053009425 นางสาวอักษราภัค แซงวงษ#

63053009426 นางสาวชานุรัตน# สูนยะราช

63053009427 นางสาวกัลยารัตน# อนุแก�นทราย

63053009428 นางสาวอินธุอร ศุภโสภณ

63053009429 นางวราภรณ# แช�มชื่น

63053009430 นางสาวผกาวรรณ กรอบเก้ือ

63053009431 นางสาวกฤติยา แก�วทอง

63053009432 นางสาวอรอนงค# นาคสิงห#

63053009433 นางสาวนงนภัส เมฆอรุณ

63053009434 นางสาวอรวิมล ของโพธ์ิ

63053009435 นายสุริยะ คงทอง

63053009436 นายกฤษฎ์ิ ฉัตรวชิระวงษ#

63053009437 นางสาวอัจฉราวรรณ ไชยวุฒิชนาศรี

63053009438 นางจํานงค# เล�าโลมวงศ#

63053009439 นางสาวอัญชนา ดีไสว

63053009440 นางสาวณัฐนพิน อุตพรณ#

63053009441 นางสาวธัญญลักษณ# นิ่มนวล

63053009442 นางสาวเพ็ญนภา ทองจันทร#

63053009443 นายเตชิต ธีระเหมวุฒิ

63053009444 นางสาววัลลิภา ศาลา

63053009445 นางสาวชัชชฎาภรณ# ล้ําเลิศ

63053009446 นางสาวธิดารัตน# สุขหงษ#

63053009447 นายปรีดา อ�วมเมือง

63053009448 นายหัชวัจน# กลิ่นบานชื่น

63053009449 นางสาวชนัญชิดา แก�วใส

63053009450 นางสาวเขมจิรา เกษานุช
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63053009451 นางสาวพิชญาดา รุ�งโรจน#วัฒนกุล

63053009452 นายวัชรศักด์ิ โกมุทีวงษ#

63053009453 นางสาวศุจินันท# ฝGายเดช

63053009454 นางสาวอัครยา ดวงมณี

63053009455 นางสาวปาริชาติ ปDHนแก�ว

63053009456 นางสาวมณศิตา บัวเชื่อม

63053009457 นางสาวจิราพัชร# เอกอัครินวัฒน#

63053009458 นางสาวณปภา ศรีวิเศษ

63053009459 นายธนรัตน# คงวน

63053009460 นายทวีศักด์ิ สนิ

63053009461 นางสาวโศรญา ปรักมานนท#

63053009462 นางสาวภัคจิรา หนูน�อย

63053009463 นางสาวสุพรรษา แจ�งฉาย

63053009464 นางสาวรสรินทร# ปZHแก�ว

63053009465 นางสาวชยุตา เรี่ยจ่ี

63053009466 นายวัชรพงศ# ใจหอม

63053009467 นางสาวมาริษา บุญรักษ#

63053009468 นางสาวฐิติมา เรืองเดช

63053009469 นายเกรียงศักด์ิ ยังสุข

63053009470 นางสาววรัญชนา เสือเเก�ว

63053009471 นายโชคชัย เชียงหอม

63053009472 นางสาวภัทรรักษ# สงเศส

63053009473 นางสาวภัสสร คชรัตน#

63053009474 นางสาวบุษกร เที่ยงตรง

63053009475 นางสาวเสาวลักษณ# ตุ�มกระทึก

63053009476 นางสาวอุสุมาวะดี พิทักษ#

63053009477 นายธวัชชัย ปริกเพ็ชร

63053009478 นางสาววันทนีย# สังข#มิตร

63053009479 นางสาวสุจิตรา ยุตกิจ

63053009480 นางสาวศิริวรรณ จุ�ยสาย
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63053009481 นางสาวธนาภา ทองดี

63053009482 นายณัฏฐพล วิวัฒน#ธนดี

63053009483 นางสาวสุภิญญา สมศิริ

63053009484 นางสาวคุณารัตน# รสชุ�ม

63053009485 นายชัยฤกษ# แสงพูล

63053009486 นายอารักษ# ปTานบุญ

63053009487 นางสาวณัฐริกา หลวงพิทักษ#ชุมพล

63053009488 นางสาวนรีรัตน# อินพันทัง

63053009489 นายไพโรจน# มุ�งรวมกลาง

63053009490 นางสาวกาญจนา นวลใยสีทอง

63053009491 นางสาวปริศนา ช�อชิต

63053009492 นายนพรุจ นิลเพชร#พลอย

63053009493 นางสาวฮาฟZซา ซีบะ

63053009494 นางสาวอรทัย มามิตร

63053009495 นายเทิดเกียรติ ปกปTอง

63053009496 นางสาวทักษพร พิกุลทอง

63053009497 นายปานเทพ โอนอิง

63053009498 นายจิตรดิลก จิตรสมัคร

63053009499 นายสมบัติ ธาดาจารุกาญจน#

63053009500 นางสาวภัทราพร กุลพลเมือง

63053009501 นางสาวกนกภัทร จานมีชัย

63053009502 นางสาวสุทิยา สุขสว�าง

63053009503 นายณัฐพงษ# พุ�มไข�

63053009504 นางสาวสุภัทรา บุญหู�

63053009505 นายสุนทรเทพ นวมสุคนธ#

63053009506 นางสาวอารีรัตน# พลับแย�ม

63053009507 นางสาวปนัดดา ก้ินบุราณ

63053009508 นายธนน สุคนธมาน

63053009509 นางสาวธัญรัตน# ผิวเผือก

63053009510 นางสาวศรุตา วินิจผล
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63053009511 นางสาวกรณ#วิกา ทองงาม

63053009512 นางสาวรุ�งรัตน# คําเวียง

63053009513 นางสาวกาญจนา เกิดสุข

63053009514 นางสาววันดี วงศ#เพ็ชร

63053009515 นางสาวณัฐธิดา อุ�นชู

63053009516 นางสาวมินตรา ชนะมูล

63053009517 นางสาวสุภาลักษณ# ราชปLญญา

63053009518 นางสาวสุวิชา มาลาทอง

63053009519 นางสาวฐิติรัตน# ณ บางช�าง

63053009520 นางสาวจิรนันท# สมบูรณ#ศรี

63053009521 นายเสรี บุรีงาม

63053009522 นายภาวัชร หันเวียน

63053009523 นางสาวนันทนา จันทร#สุภา

63053009524 ว�าที่ร�อยตรีทรงวุฒิ ชุนหชัย

63053009525 นายปวิธ จิรวิทย#โอฬาร

63053009526 นางสาวสุกัญญา ปรีชาชัยพันธ#

63053009527 นายฐิติพิวัต พานิช

63053009528 นายศิรสิทธ์ิ เกตุแก�ว

63053009529 นางสาวจารวี เพชรทองด�วง

63053009530 นางสาวนัฐพร ภู�ชัย

63053009531 นางสาวกนกพร วงษ#ยะลา

63053009532 นางสาวจํารัส วีระกาญจนพงษ#

63053009533 นางสาววรัญญา เกษแก�ว

63053009534 นางสาวนภาดา สุขสัมพันธ#

63053009535 นางสาวเพ็ญผกา ลัทธิพรหม

63053009536 นางสาววรรณ กนก สร�อย ส ำ ราญ 

63053009537 นางสาวสมฤทัย สี่หม่ืน

63053009538 นางสาวสิรินันท# นนทิกร

63053009539 นายธีรภัทร ขําประเสริฐ

63053009540 นางสาวพิกุลทอง คําอิ่ม
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63053009541 นางสาวสุภาพร พันธ#พุฒ

63053009542 นางสาวปDยะธิดา บรรพต

63053009543 นางสาวนิรชา เศรษฐศักดาศิริ

63053009544 นายภูเบศ ต้ันยิดเส็ง

63053009545 นางสาววาสนา มโหฬาร

63053009546 นางสาวกชพรรณ ขุนพิทักษ#

63053009547 นางสาวสุชานารถ วินทะไชย

63053009548 นางสาววัชราภรณ# ซําคง

63053009549 นางสาวปLณณ# อัตโสภณ

63053009550 นางสาวจํารัสศิริ วัฒนะ

63053009551 นางสาวอภิชญา รักการไถ

63053009552 นางสาวพรนิภา เหลาโชติ

63053009553 นางสาวปาริตา ทับรอด

63053009554 นายปณิธาน ชั้นทองคํา

63053009555 นางสาวไอลดา อ่ําสําอางค#

63053009556 นายกฤษวรกร พูลพังงา

63053009557 นางสาวศิริวรรณ จันทร#ดัด

63053009558 นายนิพัทธ# วงศ#พิพัฒน#

63053009559 นายอนุชิต ปZHแก�ว

63053009560 นางสาวชนกปาณัสม# สุขเกษม

63053009561 นางสาวณิชชา วงค#สกุล

63053009562 นางวันทนา ทองค�อ

63053009563 นางสาวนันธิยา หงษ#ทอง

63053009564 นายวณัฐพงศ# วงศ#พิทักษ#

63053009565 นางสาววรรษพร บุญอ�อน

63053009566 นางสาวนิรชา สุขเสง่ียม

63053009567 นายจักรี สินสอน

63053009568 นางสาวปริศณา เกตุมณี

63053009569 นางสาวภัทรธีญา อินทรโชติ

63053009570 นายอิทธิกร สถาปDตานนท#
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63053009571 นายพิฆเนศ พูลสวัสด์ิ

63053009572 นางสาวอังคณา เมฆฉาย

63053009573 นางสาวสุชาดา มีนุช

63053009574 นางสาวสุกัญญา ท�าวม่ัน

63053009575 นางสาวเกสร แซ�จึง

63053009576 นายภาวี กุลจันทร#

63053009577 นายพชรพล วงศ#วิทูไท

63053009578 นางสาวสามินี ตุจันโต

63053009579 นางสาวรวีวรรณ เหลืองอร�าม

63053009580 นางสาวพวงเพชร จิตรรักษ#

63053009581 ว�าที่ ร.ต.ธรรมนูญ หงษ#ทอง

63053009582 นายเอกชัย มะอินทร#

63053009583 นางสาวพิมพ#วิภา ธาตทอง

63053009584 นางสาวจีรนันท# นิติเศรษฐ#

63053009585 นายฐิติวุฒิ บัวรอด

63053009586 นายภราดร ห�วยหงษ#ทอง

63053009587 นายภรภัทร ชนะนนทกานต#

63053009588 นางสาวชวัลลักษณ# อยู�แย�ม

63053009589 นายศิวโรจน# ย่ิงยงล้ําเลิศ

63053009590 นางสาวเพ็ญนภา ทาสวัสด์ิ

63053009591 นางสาววิไลรัตน# กลั่นสกุล

63053009592 นายบัญชา พรหมเจริญพร

63053009593 นางสาวสิรินญา แสงทอง

63053009594 นายศาศวัต เสมสวัสด์ิ

63053009595 นางสาวศิวรินทร# สามา

63053009596 นายกิตติพงศ# บุญยงค#

63053009597 นางสาววิมพ#วิภา บุญ ญ า เจริญ กุล 

63053009598 นางสาวอรนภา พรหมพูล

63053009599 นางสาวมินทร#ตา อินทิทัน

63053009600 นางสาววิราสิณี พูหลํา
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63053009601 นางสาวเมวดี แก�วสาย

63053009602 นางสาวสุธิดา ดอนพรหมมะ

63053009603 นางสาวสุธีธิดา ไสยวรรณ

63053009604 นายณัฐกฤษย# ถีระวงษ#

63053009605 นางสาวเพชรลัดดา โสทิพย#

63053009606 นางสาวจิณัฐตา คชพรม

63053009607 นางสาวอัญชิสา ราชเสนา

63053009608 นางสาวจิรัชญา บุญเพ็ญ

63053009609 นายดนัย จันทิสา

63053009610 นายอชิระ จันทร#อ�อน

63053009611 นางสาวศิริวรรณ กรกุมปWน

63053009612 นางสาวณัฐพรรณ วนนุรักษ#สกุล

63053009613 นางสาวสิริพร ศรีคราม

63053009614 นางสาวสาธิตา คําเจริญ

63053009615 นางสาวอารีรัตน# รักมิตร

63053009616 นางไอย#ศิกา พ�วงพลอย

63053009617 นายธนบดินทร# สุทธิเกษมคุณ

63053009618 นายทฤษนันต# สันติธรรมเมธี

63053009619 นางสาวทิพวรรณ คําใบ

63053009620 นางสาวปรางทิพย# ปาลกะวงศ# ณ อยุธยา

63053009621 นางสาวธัญญาภรณ# หอมฟุTง

63053009622 นางสาวฐิติมา มีสมบัติ

63053009623 นางสาวอภิญญา จูเลิศ

63053009624 นางสาวภัทราพร ขันสีมล

63053009625 นางสาวชฎารัตน# พนึกรัมย#

63053009626 นายภาณุพงศ# มาศกสิน

63053009627 นางสาวฉัตรมณี ดีรอด

63053009628 นางสาวทิตยาพร พรมทอง

63053009629 นางสาวทิพรัตน# ศาสตรเวช

63053009630 นายกฤษณะโชค ณ บางช�าง
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63053009631 นางสาวพิชญวดี วัธยา

63053009632 นางสาวดุจเดือน ย้ิมใย

63053009633 นางสาวอาภัสรา อิทกูล

63053009634 นายธนา บุญญเศรษฐกุล

63053009635 นายธนพล แซ�แต�

63053009636 นายรชต ผ�องย่ิง

63053009637 นายณัฐวุฒิ เชื้อสมุทร

63053009638 นางสาวรัศมี ธรรมขัน

63053009639 นางกนกพร ตาวตา

63053009640 นางสาวสมฤดี แก�วขาว

63053009641 นางสาวเบญจวรรณ บุริพันธ#

63053009642 นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด

63053009643 นายจิรานุวัฒน# เจริญสุข

63053009644 นางสาววิชุรี สุขสําราญ

63053009645 นางสาวสุรีย# เต็มเกษมสุข

63053009646 นางสาววรรณิภา นนทจันทร#

63053009647 นางสาวนพมาศ ทองรอด

63053009648 นางสาวดวงหทัย เจียรนัยสุรรัตน#

63053009649 นางสาววราลี แก�วมณี

63053009650 นายวโรตม# วงศ#เทียมจันทร#

63053009651 นายวราวุส ฤทธ์ิเทวา

63053009652 นางนิภาพร จันทร#มณี

63053009653 นางสาววิมลฑา เม�ยนรทา

63053009654 นางสาวศิริลักษณ# ทองทา

63053009655 นางสาวปLทมาพร กุลอภิรักษ#

63053009656 นายนพดล ศรีสุนทร

63053009657 นางสาวพิมพ#ชนก ตราชู

63053009658 นายวัชรวิทย# อุทยานรัตน#

63053009659 นายมงคล จันทะทัง

63053009660 นางสาวเกตุสรีย# วระพันธ#
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63053009661 นางสาวทานรัตน# จ�างโพธ์ิแจ�ง

63053009662 นางสาวนงลักษณ# มณเฑียรรัตน#

63053009663 นายชํานาญ ละมูล

63053009664 นายจิรายุส ใสใหม

63053009665 นางสาวธรพร น�อยเปรม

63053009666 นางสาวดลยา เยินยุบ

63053009667 นายเติมพล ทองสุทธ์ิ

63053009668 นางสาวขวัญนภา มีพวก

63053009669 นางสาวประทุมพร วงค#สามารถ

63053009670 นางสาวณัฐชา ศิริไพบูลย#

63053009671 นายสง�า คล�ายเข็ม

63053009672 นางสาวภัทรา แตงเทศ

63053009673 นางสาววนิดา ศรีอนุชิต

63053009674 นางสาวศิริรัตน# โปร�งทอง

63053009675 นางสาวปาลิตา นรฉันท#

63053009676 นางสาวชลธิชา ดัชถุยาวัตร

63053009677 นางสาวสุชาดา เถาว#ศิริวงศ#

63053009678 นางสาวพลอยลลินณ# ยศไพโรจน#

63053009679 นางสาววิภาวรรณ สนพะเนาว#

63053009680 นายจิตตกร ศรีทร

63053009681 นายธงชัย ดีนา

63053009682 จ�าสิบเอกจักรี สิงหกุล

63053009683 นายธีระวัฒน# บุญทา

63053009684 นางสาวอารีรัตน# ทองเจริญศิริกุล

63053009685 นางสาววันเพ็ญ ศรีใจผ�อง

63053009686 นายกฤช แสงไกร

63053009687 นางสาววาสนา มากสี

63053009688 นางสาวไอรดา นอ�มนวล

63053009689 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิตติมา คงวิจิตร

63053009690 นางสาวชุติกานต# แก�วคําจันทร#
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63053009691 นายเตชรัฐ โขมพัตร

63053009692 นางสาวเกศรินทร# ทองลอย

63053009693 นางสาวอนุธิดา นันตาดี

63053009694 นายพีรณัฐ กัลวิชา

63053009695 นายวีรวัฒน# คุณวุฒิ

63053009696 นางศิวพร ยารังกา

63053009697 นางสาวชิญพิฌาฆ# โอถกรรม

63053009698 นางสาวกมลชนก จบสุบิน

63053009699 นางสาวมูนา เลาะซําซู

63053009700 นางสาวสุภิญญา แควเวียง

63053009701 นางสาวอรอนงค# แสงอรุณ

63053009702 นายมนิตย# พรหมชาติ

63053009703 นายภาณุ ชมเชย

63053009704 ว�าที่ร.ต.พิเชษฐ#พงศ# ปลัดรักษา

63053009705 นางสาวกนกภรณ# รังสิยานุพงศ#

63053009706 นางสาววรัญญา กรีธาธร

63053009707 นางสาวณัฐศิมา อุ�นพันธ#

63053009708 นางสาวศุภาพิชญ# สุยโพธ์ิน�อย

63053009709 นางสาวกนกวรรณ ลิ่มวนิชกุล

63053009710 นายปวริศร# จูจร

63053009711 นายถนัดกิจ อารมย#ชื่น

63053009712 นางสาวรัญชิดา แย�มถนอม

63053009713 นางสาวแสงเทียน โพธ์ิทอง

63053009714 นางสาวบุญรอด ดวงจันทร#

63053009715 นางสาวประภาพร บุญรักษา

63053009716 นางสาวนิศารัตน# วาจะเสน

63053009717 นายนิคม หม�อมหม่ืนทอง

63053009718 นางสาวสรัลนุช ปูGเถา

63053009719 นางสาวกาญจนาพร ทองคํา

63053009720 นางสาวกชพรรณ บุญเลิศสกุลชัย
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63053009721 นางสาวอรทัย อ�วมอร�าม

63053009722 นางสาวปวีณา สีลานันท#

63053009723 นายณรงวิทย# กีรติธรรมโสภณ

63053009724 นางสาวอัจฉรา กลิ่นหอม

63053009725 นางสาวสุภาวดี แดงเวียง

63053009726 นางสาวลัดดาวัลย# ราชาชัย

63053009727 นางสาวเกตุแก�ว หินทอง

63053009728 นางสาวนภัสวรรณ เชื้อทอง

63053009729 นางสาวณัชชา วิชชุประเสริฐ

63053009730 นางสาวอารียา คนบุญ

63053009731 นางสาวศิรประภา คลับคล�าย

63053009732 นางสาววรรัตน# อุดมศิลปN

63053009733 นางสาวสุพินญา ศิริบุตร

63053009734 นางสาวรัตนาภรณ# สีนาก

63053009735 นางสาวแก�นจันทร# เฟWHองฟู

63053009736 นางสาวมยุรา ทองเปราะ

63053009737 นายบันเทิง ภูศรี

63053009738 นางสาวขวัญกมล เซ่ียงเจ�น

63053009739 นางสาววารุณี ฤทธ์ิเปZHยม

63053009740 นางสาวปDยวรรณ อ�วมจันทร#

63053009741 นางพิลิปดา เกลี้ยงแก�ว

63053009742 นางสาวปวริศา เกษม

63053009743 นางสาวเจนจิรา ดวงอุดมพร

63053009744 นางสาวรุ�งนภา แก�วมีเเวว

63053009745 นายวุฒิชัย รักษายศ

63053009746 นางสาวนิชานันท# บุญอ�อน

63053009747 นางสาววิภารัตน# คชวงษ#

63053009748 นางสาวศุภาภรณ# ผิวผา

63053009749 นางสาวปDยวรรณ จันทรโชติ

63053009750 นางสาวกุลธิดา ทวีวงษ#
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63053009751 นางสาวรัชดาภรณ# อ�วมพ�วง

63053009752 นายวิทยา สารคุณ 

63053009753 นางสาวศศิวิมล ฤทธ์ินาค

63053009754 นางสาวพัชราภรณ# สุวรรณพาเพลิน

63053009755 นางสาวสโรชา ย�อยแย�ม

63053009756 นางสาวนัทชา ปรีชาโชติ

63053009757 นางสาวณัฐริกา พิสูตรเสียง

63053009758 นางสาวธนัชพร ไชยช�วย

63053009759 นางสาวญาสุมินทร# แสงหว�า

63053009760 นางสาวเสาวภา หนูเจริญ

63053009761 นางสาวนุจรี สระกระจ�าง

63053009762 นางสาวดาราพร พรายสี

63053009763 นายสมเกียรติ พงษ#พินิจภิญโญ

63053009764 นางสาววรรณา วรรณอ�อน

63053009765 นางสาวมณฑิรา จันทร#สอน

63053009766 นางสาวทิพธัญญา บุญฤทธ์ิ

63053009767 นางสาววิลาสินี ทําแก�ว

63053009768 นายพศวัต นฤมลต#

63053009769 นายเกรียงไกร แก�วนาม

63053009770 นายมนัสวิน ตันวีนุกูล

63053009771 นายสุธิศักด์ิ แสนบรรดิษฐ#

63053009772 นายนฤมิต มีชัย

63053009773 นายณัฐพงศ# ปTองสวย

63053009774 นางสาวกรองกาญจน# วงษ#ไม�น�อย

63053009775 นางสาวจินต#จุฑา พุ�มฉายา

63053009776 นางสาวรัตนาพร แจ�มแจ�ง

63053009777 นางสาวอารียา ปานทอง

63053009778 นางสาวรุจิรัตน# แก�วบุรมย#

63053009779 นางสาวสมฤดี บุญสวัสด์ิ

63053009780 นางสาวเกศราพร บัวพวง
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63053009781 นายอิทธิเบศร# วรรณเก้ือ

63053009782 นางสาวกรรณิการ# ด�วงพลับ

63053009783 นางสาวภริดา พูลสวัสด์ิ

63053009784 นางสาวสุธิตา โสรัตน#สะ

63053009785 นางสาวอารีวรรณ ภู�ระย�า

63053009786 นางสาวพัทธนันท# กําไลแก�ว

63053009787 นางสาวพิจิตรา รอดเขียว

63053009788 นางสาวปวิตรา ต้ังกิจจาวิสุทธ์ิ

63053009789 นายภากร อยู�ยง

63053009790 นางสาววิลาสินี โฆสิตาภา

63053009791 นายกิตติศักด์ิ นาครักษา

63053009792 นายเมธา แซ�เฮ�ง

63053009793 นางสาวปราณี ปลื้มกุศล

63053009794 นางสาวมนัญชยา ชุนเกษา

63053009795 นางสาวปาณิศา ศิวิลัย

63053009796 นางสาวสิรีธร ศาตร#เพ็ชร#

63053009797 นางสาวนฤมณ เทพนวน

63053009798 นางสาวธวัลพร จรัสรักษ#

63053009799 นายจีระดิษฐ# เทืองผล

63053009800 นางสาวกัลญาพร แดงเพ็ชร

63053009801 นายชัยวัฒน# แก�วสระแสน

63053009802 นายคงกฤช ปุระสุวรรณ#

63053009803 นายยุทธพิชัย วงษ#เสมา

63053009804 นายปรัชญา เสือสอาด

63053009805 นางสาวพรไพลิน ชมอินทร#

63053009806 นางสาวรุ�งทิวา พรายแก�ว

63053009807 นายณัฐวุฒิ เหตุทอง

63053009808 นางสาวเกตุศรินทร# ซุ�นบวบ

63053009809 นางสาวไอริณ ชนะภัย

63053009810 นางสาวกุลธิดา มาตโห�
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63053009811 นายจิรศักด์ิ ปTานทอง

63053009812 นายอนุสรณ# หนู นา รถ 

63053009813 นางกาญจนา ประมงค#

63053009814 นางสาวสุรีรัตน# สุขสุเพชร

63053009815 นางสาวปDยวรรณ ปaHงอุดม

63053009816 นางสาวเนตรชนก แหลมจะบก

63053009817 นายทศพล โพชะเรือง

63053009818 นางสาวรินทร#ลิตา จิรวิเชียรฉัตร

63053009819 นางสาวนันทวรรณ บรรจบในเมือง

63053009820 นางสาววิจิตรา มูลสุรินทร#

63053009821 นายก�องภพ อร�ามรักษ#

63053009822 นางสาวสุมารินทร# สุขศิริ

63053009823 นายธนกฤต พ่ึงแย�ม

63053009824 นางสาวชัญญา ไวชนะ

63053009825 นางสาวสราลี กองเจ

63053009826 นางสาวพัชรพรรณ พ่ึงนิล

63053009827 นางสาวฐิตาภรณ# ปDติรัตน#

63053009828 นางสาวภคมน ศรวิชัย

63053009829 นายอนุสรณ# สกุลดิษฐ#

63053009830 นางสาวนภัสกร หนูทอง

63053009831 นางสาววรกร นิ่มนวน

63053009832 ว�าที่ร�อยตรีนฤนาถ แก�วสอาด

63053009833 นางสาวปาริฉัตร อยูดี

63053009834 นางสาวเพียงดาว วงษ#ศรีเพ็ง

63053009835 นายกรกฎ พิสุทธิกุลชัย

63053009836 นางสาวคนึงนิตย# แผ�วตัน

63053009837 นางสาวสุชาวดี สว�างเมฆ

63053009838 นายธนธร บุญธานี

63053009839 นายกฤษฎา สุวรรณ

63053009840 นายวัชระ ลิ้มศฤงคาร
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63053009841 นายณัฏฐจักร ทรัพย#เจริญกุล

63053009842 นางสาวชณิดาภา คล�อยเจริญศรี

63053009843 นางสาวเบญจพร ยานุวิริยะกุล

63053009844 นางสาวธัญพิชชา สุขนา

63053009845 นางสาวณภัค แก�นจันทร#

63053009846 นางสาวบุณสิตา ทองสุข

63053009847 นายกฤษณัย จุลนิล

63053009848 นางสาวอรอุมา บุญคุ�ม

63053009849 นางสาวนรินทร สุระเวก

63053009850 นายอนุพงค# นวลสุวรรณ

63053009851 นางสาวจิตตรา แซ�ต้ัง

63053009852 นางสาวปานชีวา วันทา

63053009853 นางสาวศศิชา สังข#ปDด

63053009854 นายสรวิศ เต็กอวยพร

63053009855 นางสาวจีรวรรณ เอกลักษณ#โพธ์ิ

63053009856 นางสาวสุปรียา เฉ่ือยฉํ่า

63053009857 นางสาวเบญจมาศ ศรีบัวลา

63053009858 นายณัสธร อินทปLญญ#

63053009859 นางสาวปุณิกา กุลพงค#

63053009860 นายวัชรศร เลิศล้ํา

63053009861 นางสาวฐิติภัทร# โอชะติน

63053009862 นางสาวนิสาชล ปDHนเกตุ

63053009863 นางสาวชุษณา กรรณเทพ

63053009864 นางสาวธัญญารัตน# เกษร

63053009865 นายสงกรานต# พุกคุ�ย

63053009866 นางสาวฉลองรัก เจิมสุวรรณ

63053009867 นายสุริยา แนบเนียน

63053009868 นายอัครชัย เอี่บมอาษา

63053009869 นางสาวจิราภา สัจจะเวทะ

63053009870 นางสาวกนกวรรณ สมศรี
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63053009871 นายวัชรพงษ# วัฏิสุ

63053009872 นายคณธัช ชินวงศ#

63053009873 นางสาวกันยารัตน# ความกล�าหาญ

63053009874 นางสาวจินดาภรณ# จิตตสุวรรณ

63053009875 นางสาวอมรรัตน# แสนโคตร

63053009876 นางสาวปวีณา ศรีวิเชียร

63053009877 นายณัฐพงศ# จอมงาม

63053009878 นางสาวภัทรภร ช�างเพรียวงาม

63053009879 นางสาวอิสราพรรณ ขุนชู

63053009880 นางสาวพนมรัตน# ไชยทองรัตน#

63053009881 นายเจตน#สฤษฏ์ิ ใจซ่ือ

63053009882 นางสาวรัตนาพร สายบัว

63053009883 นางสาวสุกัญญา เจริญจิตต#

63053009884 นางสาวชุติภัคมณฑ# สัมฤทธ์ิดี

63053009885 นางสาวปทิตตา โชติมิตร

63053009886 นางสาวพนิดา หนุนภักดี

63053009887 นางสาวพิชชาภร แสงเทียน

63053009888 นายศรศิลปN ถ่ินไร�

63053009889 นายวรานนท# วิชาธรณ#

63053009890 นางสาวสุนันทา ปานนิล

63053009891 นายวันชนะ โสนาค

63053009892 นายสําราญ หนูขาว

63053009893 นางร��งทิพย# หนูปลอด

63053009894 นายวิชาญ ล�อมสาย

63053009895 นายนิธิ คุมตะวิชัย

63053009896 นางสาวศรีรักษ# เรืองรักษ#

63053009897 นายชลัมพล คูประสิทธิรัตน#

63053009898 นางสาวกีรติกา เอี่ยมสะอาด

63053009899 นางสาวบุษกร ศรีพุทธา

63053009900 นางสาวจารุภรณ# คูณทวี
หน�า 330 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053009901 นางสาวบังอร สีสําลี

63053009902 นายวิทิตย# กล่ํากล�อมจิตต#

63053009903 นางสาวอุไรวรรณ สามงามนุ

63053009904 นางสาวอัญชลี เชี่ยวชาญ

63053009905 นางสาวนันทิชา ลักษณนิติการ

63053009906 นายวรวุฒิ ชุนถนอม

63053009907 นางสาวปLณฑิตา ทองเชื้อ

63053009908 นายทันวัฒน# เอี่ยมพันธ#

63053009909 นางสาวไพลิน รอดภัย

63053009910 นางสาวภีรดา บูรณะกุลเจริญ

63053009911 นางสาวอัจฉรา อุปลา

63053009912 นางสาวศรัญญา รอดภัย

63053009913 นายทินภัทร กรรณเทพ

63053009914 นายเอกชัย สุธรรมวิจิตร

63053009915 นายธนากร แม�นพรม

63053009916 นายอินทัช กูทา

63053009917 นางสาวธนพร บุญเพชร#

63053009918 นางสาวปนัดดา ประพัสสร

63053009919 นางสาวเบญจมาพร ต้ังพรชัย

63053009920 นายชัยวัฒน# วิเศษสิงห#

63053009921 นางสาวปาริฉัตร สโมสร

63053009922 นางสาวนิภากรณ# เวฬุวนาธร

63053009923 นางสาวกาญจนาพร รื่นพจน#

63053009924 นางสาวภรณ#ทิพย# บุญลือ

63053009925 นางธิดา เทพนาค

63053009926 นางสาวขวัญชนก อ�อนเนียม

63053009927 นางสาววิไลลักษณ# เขียวทับ

63053009928 นางสาวศิริวรรณ ไชยเลิศ

63053009929 นางสาวรดิศศา แก�วเจริญ

63053009930 นางสาวเจนจิรา ปลาทอง
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63053009931 นายประสพโชค เทศหริ่ง

63053009932 นายปุณยธิษณ# เมืองสมบัติ

63053009933 นางสาวนุสรา จุ�ยสาย

63053009934 นางสาวภัทราพร วิชาเงิน

63053009935 นายกิตต์ิธัญญา สงสกุล

63053009936 นางสาวจงรัก ศรีสวัสด์ิ

63053009937 นายสิทธิโชค พลายภูมิ

63053009938 นางสาวสุภาวดี โพธ์ิศรีทอง

63053009939 นางสาวเกศริยา บูชากุล

63053009940 นางสาวภิรัญญา ทองคํา

63053009941 นางสาวปนัดดา คุ�มสา

63053009942 นางสาวเสาวรส สังข#สุวรรณ

63053009943 นางสาวนภาลัย ชุ�มแช�ม

63053009944 นางสาวธนิษฐา ชื่นเผือก

63053009945 นายจิรานุวัฒน# มีนุช

63053009946 นางสาวจันทร#จิรา ชัยน�วม

63053009947 นายกวีรักษ# สีมาปทุม

63053009948 นางสาวนิภาวัลย# มุสิโก

63053009949 นายชีวัธนัย เจริญ

63053009950 นางสาวเพลินพิศ จิตรสมบัติ

63053009951 จ.ต.ปรัชญา ฮามไธสง

63053009952 นายเอกชัย เต็มนอง

63053009953 นางสาววิไลลักษณ# แสงจินดา

63053009954 นางสาวสาธิตา อยู�ฉิม

63053009955 นายชูเกียรติ โชติกเสถียร

63053009956 นางสาวณัฐธิดา ชาวโพธิสะ

63053009957 นางสาวจอมขวัญ ญาติคํา

63053009958 นางสาวสุมาลี ชลธี

63053009959 นางสาวกนกวรรณ เหมือนจําลอง

63053009960 นายจักรพงษ# ศรีชมมาลี
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63053009961 นางสาวกุลวดี ธนศุภวิมล

63053009962 นายพลภูวัชร# วิชัยวรสิทธ์ิ

63053009963 นางสาววิจิตรา เต็มหน

63053009964 นางสาวธันย#ธีตา ภัทรชัยนิมิต

63053009965 นางสาวจีรภัทร# เขียวมีมูล

63053009966 นางสาวอรดี สมชัย

63053009967 นางสาวจันทร#เพ็ญ เทพมณฑา

63053009968 นางสาวอังศุธร มูสิกะชาติ

63053009969 นายภานุวัฒน# ชมบริสุทธ์ิ

63053009970 นายดิศรณ# เปรมปรีด์ิ

63053009971 นายพงศกร เอียดช�วย

63053009972 นางสาวเมธินี สุดท�วม

63053009973 นางสาวชีวพร วรรณา

63053009974 นางสาวมลฤดี แสงสม

63053009975 นางสาวนัฏฐิตา น�อยสน

63053009976 นางสาวรุ�งทิวา นิวรวรรณ#

63053009977 นางสาวสมฤทัย นาคผจญ

63053009978 นายรัชชานนท# ฐิติชวินกุล

63053009979 นางสาวรัตนาภรณ# เพ็ญจันทร#

63053009980 นายนพดล ศิลปNศร

63053009981 นางสาวสุชัญญา ฉํ่าโสฬส

63053009982 นายนพพร ใจอารีย#

63053009983 นายมณฑล แสงจํารัส

63053009984 นางสาวดาว เตชนิตยธรรม

63053009985 นายพีรพงศ# อินภมร

63053009986 นางสาวทัดฤทัย กลิ่นชํานิ

63053009987 นางสาวเกวทิญา มู�ตา

63053009988 นางสาวนฤมล กลิ่นนิรัญ

63053009989 นายอภิเดช กุมภการ

63053009990 นายรัตนชัย อาภรณ#แสงสว�าง
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63053009991 นายศุภโชค คงวัฒนา

63053009992 นางสาววิมณ#วิภา บุญเรืองวิรัตน#

63053009993 นางสาววลีพร ส�งแสง

63053009994 นางสาวกรรณิการ# กลิ่นเมือง

63053009995 นางอรณัชชา ชูนามบุณยกร

63053009996 นายบุลากร พงษ#ทอง

63053009997 นายจิระพงค# เกษณียบุตร

63053009998 นางสาวหทัยชนก เผ�าพัด

63053009999 นายสรธร เก�าเอี้ยน

63053010000 นายอนุวัฒน# แจ�มเหมือน

63053010001 นายจิรายุ พลวิโรจน#

63053010002 นายสุรพล ลําเภา

63053010003 นางสาวเพ็ชชรี อินทรเกตุ

63053010004 นางสาวศิริกานดา ห�างไกลพุ�ม

63053010005 นางสาวอารยา สวัสดี

63053010006 นางสาวพรพิมล ฟุTงประชาธรรม

63053010007 นางสาวเบ็ญจมาศ พัฒน#พันธุ#

63053010008 นางสาวชลธิชา ขยายแย�ม

63053010009 นายสุทธีร# ศรีสุวรรณ

63053010010 นายชวนภ ศิริพิรุณ

63053010011 นางสาวทัศนีย# ทับห�าง

63053010012 นางสาวศุจินันท# เนียมแก�ว

63053010013 นางสาวนัยนา จันทร#ดา

63053010014 นายศราวุฒิ รัตนเมธาวงศ#

63053010015 นางสาวศิริรัตน# กุญชรินทร#

63053010016 นางสาวปDยธิดา ไอยะรา

63053010017 นางสาวทิพย#สุดา แก�วรัก

63053010018 นายฐิติพันธ# วัฒนสุนทร

63053010019 นางสาววรรณทนา จะดอม

63053010020 นางสาวศศิญากรณ# จันเจริญ
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63053010021 นายวีรวิชญ# หิรัญวงค#

63053010022 นางสาววิกาญดา หลําเบ็ลสะ

63053010023 นางสาวสุขปรียา โชคบุญประสงค#

63053010024 นางสาวจิรนันท# ขาวมีศรี

63053010025 นายรัชพล พลไชยวงศ#

63053010026 นายยศพัทธ# จันทรสุข

63053010027 นายอภิวัฒน# สิทธิสาร

63053010028 นางสาวศุลีพร เงินรี

63053010029 นางสาวเกตน#นิภา กลิ่นอุบล

63053010030 นางสาววิลาวัณย# นิลสาริกา

63053010031 นางสาวนารีรัตน# ณรงค#วงศ#วัฒนา

63053010032 นางสาววรรณิดา เหมือนใจ

63053010033 นางสายรุ�ง แจ�มแจ�ง

63053010034 นางสาวพจมาน กองอ�อน

63053010035 นางสาวธัญชนก องค#ปรีชา

63053010036 นางสาวอริสา จารีวัชระ

63053010037 นางสาวสุกัญญา แซ�อึ้ง

63053010038 นางสาวลดาวัลย# จ�าสิงห#

63053010039 นางสาวประทุมรัตน# เจริญมี

63053010040 นายสัมฤทธ์ื เอี่ยมสําอางค#

63053010041 นางสาวศรัญญา เรืองสว�าง

63053010042 นางสาวผุสชา นิลเถ่ือน

63053010043 นางสาวชนพัฒน# ดีเพ็ง

63053010044 นางสาวธัญลักษณ# กาฬนภา พันธุ# 

63053010045 นางสาวประศมา วรรณปLกษ#

63053010046 นางสาวจิลลาภัทร พ�วงจาด

63053010047 นางสาวพรประภา พลอยทิพย#

63053010048 นางสาววรรณนิภา พรทวีทรัพย#

63053010049 นางสาวกชพรรณ เจริญพร

63053010050 นางสาวกาญจนา หินนาค
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63053010051 นายณัฐวุฒิ อุระวัฒน#

63053010052 นายณัฐวุฒิ ฮวดศรี

63053010053 นางสาวรสนันท# ประจักษ#ตา

63053010054 นายธนพัฒน# อยู�เจริญ

63053010055 นางสาวดวงแก�ว หุ�นทอง

63053010056 นางสาวอนงนุช หีดศิริ

63053010057 นางสาวศกลวรรณ ตุ�มน�อย

63053010058 นางสาวณภัทรานันท# ชื่นใจ

63053010059 นางสาวปDยะวรรณ เสาทองหยุ�น

63053010060 นางสาวเพลินจิตร มณีรัตน#

63053010061 นางสาวณัฏฐชานันทร# วิไลเกษม

63053010062 นายภูบดี สืบวงษ#

63053010063 นางสาวอัจฉรา จิตรา

63053010064 นางสาวธนัญญาณ# ปLญญา

63053010065 นางสาวศิริรัตน# เกษมสถาพร

63053010066 นางสาวกรองกาญจน# ศิริเรือง

63053010067 นางสาวภานุชนาถ ศรีสวรรณ#

63053010068 นางสาวจิรภัทร# สงด�วง

63053010069 นางสาวรัชนี หนาแน�น

63053010070 นางสาวภัทธณีญา พลน�อม

63053010071 สิบโท วีรภัทร พัสกุล

63053010072 นางสาวพรเพ็ญ นพรัตน#

63053010073 นายนพรัตน# งาช�าง

63053010074 นายเสฏฐวุฒิ หิรัญวงศ#

63053010075 นายอภิรักษ# วังขนาย

63053010076 นางสาวนูรีดา เจSะนSะ

63053010077 นางสาวกรรณิการ# มณีงาม

63053010078 ว�าที่ร�อยตรีหญิงฐิดารัตน# ใจดี

63053010079 นางสาวสายทิพย# สารี

63053010080 นางสาวพลอย สระทองพูน
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63053010081 นางสาวสิภาลักษณ# ฉวีศักด์ิกีรติ

63053010082 นางสาวนงลักษณ# ปLXนขาว

63053010083 นางสาวเบญภญาภา ใจซาง

63053010084 ว�าที่ร�อยตรีหญิงน้ําทิพย# สายสล�าง

63053010085 นางสาวแก�ว ทองดี

63053010086 นางสาวทัศนันท# เจริญร�ุ�งจิตร

63053010087 นางสาวอรกมารถ ทัดนุ�ม

63053010088 นายปรเมษฐ# มิตรเดช

63053010089 นายชยานันท# พิณนอก

63053010090 นางสาวณัฐมล จันถัน

63053010091 นางสาวสุวรรณ อุ�นเรือน

63053010092 นางสาวสิริทรัสต# เอี่ยมองค#

63053010093 นางสาวกาญจนา แตงเจริญ

63053010094 นายศุภชัย ชาวบ�านคอย

63053010095 นายอภิสิทธ์ิ เสนาะเสียง

63053010096 นายทุติย#เศรษฐ# กันนุช

63053010097 นางสาวสุรีพร มะโนสิม

63053010098 นางหทัยรัตน# เอี่ยมแดง

63053010099 นายจิตติพันธ# แสงศรี

63053010100 นายกันต#นที สร�อยเนียม

63053010101 นายอิศรา พรหมมานนท#

63053010102 นางสาวชลดา ฉุยฉาย

63053010103 นางวิไลลักษณ# มนัสปLญญาสกุล

63053010104 นางสาวศิริรัตน# สุวรรณฉวี

63053010105 นางสาวสุภาวดี คล�ายสินธุ#

63053010106 นางสาวณภัสมณฑณ# เพ่ิมพูนสินทรัพย#

63053010107 นายจักรี พยอมหอม

63053010108 นางสาวจริยา เต็มประสงค#

63053010109 นายนฤเบศ เนียมจิตร

63053010110 นางสาวอรณิชา อ�วมเครือ
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63053010111 นางสาวนิภารัตน# เกษมาก

63053010112 นางสาวณฤดี อมรกิจ

63053010113 นางสาวณัฐธิดา ทับทิมแดง

63053010114 นางสาวจรรย#อมล ดวงแสงจันทร#

63053010115 นางสาวณิชารีย# เดชสําราญ

63053010116 นางสาวสุดารัตน# ไสววรรณ

63053010117 นางสาวจุฑามาศ แฝงเสียง

63053010118 นางสาวธัญญรัตน# พรายแก�ว

63053010119 นางสาวอักษราภัค คุ�มเมือง

63053010120 นางสาวฐิติรัตน# โพพูน

63053010121 นางสาวศนิวัน ลายทิพย#

63053010122 นางสาวกฤษณา ผกามาลย#

63053010123 นางสาวสุธาทิพย# จีนโกSว

63053010124 นางสาวอัญธิกา ภูริพิพัฒน#โชติ

63053010125 นายศรัณยู สุริยาวงษ#

63053010126 นางสาวกมลเนตร อึ้งเหมอนันต#

63053010127 นางสาวพรทิพย# ถิรวิทวัสโสภณ

63053010128 นางสาวแพรพัชระ รอดภัย

63053010129 นางสาวหทัยรัตน# อิสระณะวัฒน#

63053010130 นายรัชพงศ# สิงห#ทอง

63053010131 นางหทัยมาดา สุกีธร

63053010132 นางสาวอชิรญา เพ่ิมพูน

63053010133 นางสาวสุปราณี ไทยพยัคฆ#

63053010134 นางสาวศิริลักษณ# ศรีเจียม

63053010135 นางสาววิชุดา พันธ#พงษ#ศิริกุล

63053010136 นายอาทิตย# วงศ#นิติกร

63053010137 นางสาวศิริรัตน# โปศิริ

63053010138 นางสาวกมลชนก องอาจ

63053010139 นางสาวภัทราพร ชูทอง

63053010140 นายจุฑาพงษ# ลือแสน
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63053010141 นายพรหมมาตร# คล�ายคลึง

63053010142 นางสาวสาวิตรี สาเนียม

63053010143 นายอนุศักด์ิ ไหมทอง

63053010144 นางสาวปนัดดา มีแดนไผ�

63053010145 นางสาวนงลักษณ# สุขตะโก

63053010146 นางสาวพรทิพย# แจ�งคลายคม

63053010147 นายปฐม รุ�งพราน

63053010148 นางสาวชลธิชา เชิดสันเทียะ

63053010149 นางสาววิมลสิริ ใบเนียม

63053010150 นางสาวธนัญญา ตันลือเกียรติ

63053010151 นางปภัสรา มงคล

63053010152 นางสาวธนัชพร เทียมทัด

63053010153 นางสาวลดารัตน# สุดาชม

63053010154 นางสาวพัณวิภา เกล�าเก้ียง

63053010155 นายอํานวย อาภาพิมลรัตน#

63053010156 นางสาวปุณย#ชนัฐ เจียวย่ี

63053010157 นางสาวรัชฎาพร กองเกิด

63053010158 นางสาวจุฑารัตน# ผิวอ�อน

63053010159 นางสาวสุชานุช สรรเสริญ

63053010160 นายคมศร รอดยวน

63053010161 นายศิริวัฒน# ทองมี

63053010162 นางสาวจันทร#เพ็ญ เอกมอญ

63053010163 นางลัคนาพร อินมา

63053010164 นางสาวชฎากาญจน# พนาโยธากุล

63053010165 นายจีระพันธ# เพ่ือนจันทร#

63053010166 นางสาวศิริพร จันทร#แปTน

63053010167 นางสาวกมลชนก หมีแรต

63053010168 นางสาวฐิติจิตต# ลางคุลเสน

63053010169 นายจักรี อินทร#เอียด

63053010170 นางสาวสุภาวดี บุญแปง
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63053010171 นางสาวชยาวดี ฤกษ#อรุณทอง

63053010172 นางสาวปDยนันท# เพ่ิมพูนทวีชัย

63053010173 นายภานุพงศ# พันธ#สังข#

63053010174 นางสาวมนพัทธ# แสงชื่น

63053010175 นางสาวปLทมา อ�วมเนตร

63053010176 นางสาวดวงกมล สกุลสมบัติ

63053010177 นางสาวกมลชนก มูลคําสี

63053010178 นางสาวภัทราพร วันจ๋ิว

63053010179 นางสาวจุฬาภรณ# เริงเกตกรรม

63053010180 นางสาวลักขณา คงสีดี

63053010181 นายชัยวัฒน# ตันพานิช

63053010182 นางสาวชาลินี วงศ#จันทร#

63053010183 นางสาวธิติมา วีสม

63053010184 นางสาวอมราภรณ# เจริญสุข

63053010185 นางสาวพิชชาภา หงษ#ทองมอญ

63053010186 นางสาวพิมพ#ภรณี อริยชัยกุล

63053010187 นางสาวฐิติศักด์ิ สุดวิเวก

63053010188 นางสาวอรดา เทพวงค#ษา

63053010189 นางสาวการะเกด สังคะนิมิตร

63053010190 นางสาวสาธุ คณารักสมบัติ

63053010191 นางสาวสุมิตตา เจิมจันทึก

63053010192 นางสาวฐะนียา สวัสด์ิวงศ#

63053010193 นางฉัตรแก�ว นิลงาม

63053010194 นางสาวอัจฉราพร ทองวิเศษศักด์ิ

63053010195 นายจิรพัฒน# ศรีมงคลชัย

63053010196 นางสาวจิราวรรณ มลิวรรณ

63053010197 นางดุษฎี การช�างทํา

63053010198 นางสาวมณีรินทร# อ�อนลมูล

63053010199 นายอนุชา หวังสมนึก

63053010200 นางสาวสุดารัตน# แก�วนันท#
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63053010201 นางสาวธัญภรณ# ปLXนโต

63053010202 นางสาวพัชรา ระวัง

63053010203 นางสาวสาวินี ธรรมสาส#น

63053010204 นายนัชเก�า เพลินคู�ธรรม

63053010205 นางสาวฐาปนี ณ บางช�าง

63053010206 นายอภิวัฒน# ยนชาเชิง

63053010207 นางสาวปาริชาต เผ�าพงษ#

63053010208 นางสาวประภาสิริ เต็มนา

63053010209 นายนูรุดดิน ยะภา

63053010210 นางสาวระวีวรรณ ศรีเหรา

63053010211 นางสาวพนารัตน# ปานชิด

63053010212 นางสาวภัทราวดี เทียมไธสง

63053010213 นางสาวปณิตา แก�วแดง

63053010214 นายวรวัฒน# ผึ้งไผ�

63053010215 นางสาวศุภานัน คงสมุทร

63053010216 นายศุภวิชญ# ตันติรังสี

63053010217 นางสาวศิริรัตน# โพธ์ิเย็น

63053010218 นางสาวทิพวรรณ หม�งห�อง

63053010219 นางสาวลลิตา ปานธรรม

63053010220 นางสาวสุนารี แก�วประเสริฐ

63053010221 ว�าที่ร�อยตรีหญิงคชาภรณ# พุ�มฉายา

63053010222 นางสาวกาญจนาพร วิทยายนต#

63053010223 นางสาวสุจินดา โตวังจร

63053010224 นางสาวกชกร สุวรรณรัตน#

63053010225 นางสาวมีนา เสนานันท#

63053010226 นางสาวสิริวรรณ เปรมปรีด์ิ

63053010227 นางสาวอธิษฐาน ชุ�มใจ

63053010228 นางสาวสมศิรินันท# ปLญญะ

63053010229 นางสาวปณิตา คุตมาสูนย#

63053010230 นางสาวกมลพร เสถียรวงศ#มาศ
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63053010231 นางสาวพิไลวรรณ ดาวดึงษ#

63053010232 นางสาวมนัญญา โค�วสกุล

63053010233 นางสาววิลัดดา เรือนทอง

63053010234 นางสาวพรนภัส เรืองวงศ#

63053010235 นางกนิษฐา ปDจดี

63053010236 นางสาวริสา เจกะโพธ์ิ

63053010237 นางสาวทรงพร ทองพิลา

63053010238 นางสาวปDยะนุช เหลาพรม

63053010239 นางสาวมาลินี บาดาล

63053010240 นางสาวกรรณิการ# วงษ#ขันธ#

63053010241 นายนภสินธุ# สืบบุก

63053010242 นางสาววรัทยา ดวงจันทร#

63053010243 นางสาวอุไรพร รัตนพลที

63053010244 นางสาวจิณณพัต ฉิมฉาย

63053010245 นายเศรษฐพงษ# จงอ�อน

63053010246 นางสาวนฤมล จานนอก

63053010247 นายสหวัฒน# พิมพวง

63053010248 นางสาวศิโรรัตน# เทพบรรทม

63053010249 นางสาวหฤทัย รักธรรม

63053010250 นางสาวสุวรรณา ปaHงอุดม

63053010251 นางสาวอัญมณี คําเพ็ง

63053010252 นางสาวนพรัตน# เสียงเจนดี

63053010253 นางสาวพรนภา ทวีสุข

63053010254 นางสาวสใบทอง ผูกน�อย

63053010255 นางสาวอุมาพร ธรรมจง

63053010256 นางสาวพันน#ชิตา หิรัญธรรมวิชญ#

63053010257 นางสาวโสภิน วิจิตรวรกาญจน#

63053010258 นางสาวอารียา เลิศเลาขวัญกุล

63053010259 นางสาวรัตนาภรณ# เต็งประเสริฐ

63053010260 นายกานต#พิชชา ดวงเดือน
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63053010261 นางสาวกัญทิมา กุ�ยอ�อน

63053010262 นางสาวกุลิสรา ตันติธนาพร

63053010263 นางสาวกชกร พลายน�อย

63053010264 นางสาวนันทิยา เกิดหนู

63053010265 นางสาวมณีรัตน# วงษ#สนิท

63053010266 นางสาวพิสมัย คติชอบ

63053010267 นางสาวนิศาชล เที่ยงธรรม

63053010268 นายธีร#รัชช# ไตรภูริชสิน

63053010269 นางสาวณิชกมล เพชรคง

63053010270 นางสาวศิษถี พุ�มเมฆ

63053010271 นางสาวสกุลตลา กุลบุตร

63053010272 นางสาวอามีเนาะ นิทอง

63053010273 นายวรชน พูลสวัสด์ิ

63053010274 นางสาวจารุนันท# ไทรสังขชวาลลิน

63053010275 นางสาวสุภัค สังขนันท#

63053010276 นางสาวชนิตา ชื่นชวน

63053010277 นายกิตตินนท# ช�างเขียน

63053010278 นางสาวเจนจิรา บุญประกอบ

63053010279 นายอภิสิทธ์ิ สีนวล

63053010280 นางสาวธัชวรรณ กลับชุ�ม

63053010281 นางสาวฺทิพวรรณ คําวัง

63053010282 นางสาวธิดากร แก�วกา

63053010283 นางสาวสุนิสา พัฒน#จันทร#หอม

63053010284 นางสาวภาณุมาส ขําแผลง

63053010285 นางสาวกานดา นิมะลา

63053010286 นางสาวโสพิศ บุญเรือน

63053010287 นางสาวรุวาภา น�อยสกุล

63053010288 นางสาวภาลินี เกิดทอง

63053010289 นางสาววิภาวี วงศ#อยู�ในธรรม

63053010290 นางสาวจันทร#จิราพร เจียมจํานรรจา
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63053010291 นางสาวนพวรรณ ทองเหลือ

63053010292 นายสิรวิชญ# เสนชู

63053010293 นางสาวรัตติกา เพ็งปาน

63053010294 นายวีรชัย คําแก�ว

63053010295 นายธรธนันท# บุญสงค#

63053010296 นางสาวกัญญสิริ นิลศรี

63053010297 นายเกียรติยศ ใยไธสง

63053010298 นางสาวสุรัญชนา หงษ#ทอง

63053010299 นายภูธิป รอดชู

63053010300 นายชาคริต เพ่ิมพูล

63053010301 นางสาวณัฐณิชา เรืองนะรา

63053010302 นางสาวจิติมา หม่ืนแคล�ว

63053010303 นางสาวอิศริยา ชูสวัสด์ิ

63053010304 นางสาวศศิชา จันทร#ผกาพันธ#

63053010305 นายเรวัฒน# จุมพร

63053010306 นายพงศกร ช�อเส�ง

63053010307 นางสาวสุภนันท# แสงหว�า

63053010308 นางสาวจิดาภา สํารองพันธ#

63053010309 นางสาวปLทมา จันทวงษ#

63053010310 นายวรเมธ เพ่ิมพูนทวีชัย

63053010311 นางสาวสรินทร เอี่ยมใจรัก

63053010312 นางสาวอรทัย บุตรงาม

63053010313 นางสาวณัฐรียา ปาลพันธุ#

63053010314 นางสาวอุมาวรรณ อยู�ผาสุข

63053010315 นางสาวศศิภา สายแวว

63053010316 นายจิรเกียรต์ิ ศรีสวัสด์ิ

63053010317 นายอรรถชัย เสาคง

63053010318 นางสาวณัฐนันท# แพเนียม

63053010319 นางสาวอภิรดี ชูผล

63053010320 นางสาวจรินทร#ทิพย# อินตะพันธ#
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63053010321 นางสาวจุฑามาศ จันทรวิเชียร

63053010322 นางสาวเพ็ญนิภา คงแก�ว

63053010323 นายกิตติชัย เทพณรงค#

63053010324 นายโชติพัฒน# ทรัพย#แสนล�าน

63053010325 นางสาวชนิภาการ ตําหนิงาม

63053010326 นางสาวศิรภัสสร ชาวน�าน

63053010327 นางสาวธนัชชา บุญเทียม

63053010328 นางสาวสุภาวดี พ่ึงโพธ์ิทอง

63053010329 นางสาวทักษพร ศิลา

63053010330 นางสาวเบญจรัตน# รุ�งเรือง

63053010331 นางสาวศรีสมร กํ่ามอญ

63053010332 นายธนัท สุทธิพงศ#เกียรต์ิ

63053010333 นายปDยะภัทร พยัคฆา

63053010334 นางดารชาต# พันชนะ

63053010335 นางสาวศศิวิมล หิรัญกุล

63053010336 นายนภนต# วรุณไพศาล

63053010337 นางสาวฑาริกา นวภัทรสกุล

63053010338 นายวันจักร รัตนชู

63053010339 นางสาวจิรนันท# คีรีวัน

63053010340 นางสาวลออรัตน# ศรีสุข

63053010341 นายพงศ#สิริ สิริจําเริญผล

63053010342 ว�าที่ร.ต.หญิงอารีย# อยู�แปTน

63053010343 นางสาวฐิติกา พูลสวัสด์ิ

63053010344 นางสาวปLจจาวี ศิริสมบูรณ#

63053010345 นางสาวนิรมล นาคทอง

63053010346 นายนิวัฒน# พลพา

63053010347 นางสาวนลพรรณ ศักด์ิศรีสุนทร

63053010348 นางสาววรกมล ศรีสุข

63053010349 นางสาวยุกานดา พันธุ#แก�ว

63053010350 นางสาวปาริฉัตร อํามฤต
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63053010351 นางสาวชุติมา ชีขาว

63053010352 นางสาวจิตรลดา สายเย็น

63053010353 นางสาวธีรนุช จ�อยเล็ก

63053010354 นางสาววันดี ดวงแก�ว

63053010355 นายอภิสิทธ# เหมุไทย

63053010356 นายพิสิฐ ใจเปZHยม

63053010357 นางสาวกัญญาฉัตร บัวบาน

63053010358 นางสาวธนัชพร เลิศวัลลภาชัย

63053010359 นายปกปTอง เปล�งเติม

63053010360 นายวีรยุทธ จีบโจง

63053010361 นางสาวสุภัสสรา ภูริวรกุล

63053010362 นางสาวจิริยา เดชวรวิทย#

63053010363 นางสาวศิริวรรณ ปLกษิณ

63053010364 นายปาลวัฒน# นกฉลาด

63053010365 นายวีรพงษ# วงษ#น�อย

63053010366 นางสาววนิดา เอี่ยมสอาด

63053010367 นายปรัชญา อาษา

63053010368 นายจักรพัฒน# ฉายาลักษณ#

63053010369 นายนวฤทธ์ิ ตุ�มม�วง

63053010370 นางสาวอรุโณทัย ฉิมพาลี

63053010371 นางเจริญศรี อึ้งพานิช

63053010372 นางสาวซากียะห# ยาซิง

63053010373 นางจุฑารัตน# สมทอง

63053010374 นางสาวสุวรรณา ขําเพชร

63053010375 นายบุญญฤทธ์ิ คําทอง

63053010376 นางสาวฉัตรลดา หอมเลย

63053010377 นายวิษณุกร ชมโลก

63053010378 นางสาวศุภลักษณ# ผดุงฤกษ#

63053010379 ว�าที่ร.ต.เศกพงศ# เอมทิพย#

63053010380 นายเมธี จันปรีชญา
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63053010381 นายวรพจน# ขํามงคล

63053010382 นายจารุเดช สุทธิบุตร

63053010383 นายนพดล อ�อนนุ�ม

63053010384 นายอาทิตย# ขวัญเมืองแก�ว

63053010385 นางสาวกีดานันท# แซ�เกา

63053010386 นางสาวจันทร#สุดา ศักดามาศ

63053010387 นางสาวพรนิภา ทําประเสริฐ

63053010388 นายขจรวิช กาญจนพิศาล

63053010389 นางสาวอาภารัศมี บรรเจิดจรัสเลิศ

63053010390 นายธนญชัย แคล�วคลาด

63053010391 ว�าที่ ร.ต.หญิงอรทัย พิมพ#สุวรรณ#

63053010392 นางสาวสิรารมย# พรไกรเนตร

63053010393 นางสาวปDHนผกา เหล�าเกษม

63053010394 นางสาวศิรินาถ ทับทิมสี

63053010395 นางสาวธิดารัตน# บุญรอด

63053010396 นางสาววรรณรัตน# รงค#วราโรจน#

63053010397 นางสุพัตรา ตันบริภัณฑ#

63053010398 นางสาวขวัญตา หม่ืนหาญ

63053010399 นางสาวสุธาสินี จันทร#เชย

63053010400 นางสาวกุลธิดา พุทธา

63053010401 นายฤทธิชัย แสงทวีป

63053010402 นางสาวสรารี สุขเกษม

63053010403 นางสาวกัญยาณี เพียงไธสง

63053010404 นางสาวภัสราภรณ# เพ็งสวน

63053010405 นางสาวสุพรรษา บุญเกิด

63053010406 นางสาวอาภาพร อาจหาญ

63053010407 นางสาววราภรณ# ธนะวงศ#

63053010408 นางสาวภีรดา สินวรเวช

63053010409 นายชยานนท# นาคา

63053010410 นางสาววณิศรา หม่ันหา
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63053010411 นางสาวพรเพ็ญ โชคสุชาติ

63053010412 นางสาวสลิลญา ขวัญแก�ว

63053010413 นางสาวกมลเนตร สุวรรณ

63053010414 นางสาวเกศินี ลิมปนันท#วดี

63053010415 นางสาววรรณนภา มะนูน

63053010416 นางสาวนฤชา ศรีสายหยุด

63053010417 นางสาวปาหนัน ศรีวิเศษ

63053010418 นางสาวศิริพร ราษีแจ�ม

63053010419 นางสาวธวัลหทัย วิชาไพบูลย#

63053010420 นางสาวเกศรินทร# มะลิออน

63053010421 นายอัครเดช ดลสมบูรณ#

63053010422 นายธนาธิป พัวพรพงษ#

63053010423 นางสาวสุรีรัตน# เพชรัตน#

63053010424 นางสาววันนิภา ชัยสงเคราะห#

63053010425 นางสาวสุนทรี สมถวิล

63053010426 นางสาวณัฐชยา คานพรม

63053010427 นางสาวสริตา ทิพย#แก�ว

63053010428 นางสาวภัทรวรรณ รัตนสิริลักษณ#

63053010429 นางสาวปLทมา เทศทับทิม

63053010430 นางสาวพรรณราย อินทร#เปลี่ยน

63053010431 นางสาววรรณวิสา เพ่ิมพูล

63053010432 นางสาวจุฑารัตน# กองคํา

63053010433 นางสาวกนกอร อาคาสุวรรณ

63053010434 นางสาวลักษมี อามาตมลตรี

63053010435 นางอารญา เต้ียสอาด

63053010436 นางสาวสุภนิตย# ปานทอง

63053010437 นางสาวชนาภา ทองคํา

63053010438 นายกานต# ภิญโญธนาคม

63053010439 นายธินวัฒน# ทองมาก

63053010440 นางสาวณัฐภรณ# พงอิ่ม
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63053010441 นางสาวปทิตตา มีงาม

63053010442 นายอนุวัฒน# โคกาอินทร#

63053010443 นายวรัญPู รุ�งเช�า

63053010444 นายจิรายุ มินซาและห#

63053010445 นางสาวญาณิศา ทองนุ�ย

63053010446 นางสาวยลดา ถ่ีถ�วน

63053010447 นางสาวรัตนวลี จันทร#ตรี

63053010448 นางสาวแพรพลอย สุขสว�าง

63053010449 นายธนิต เสือกลิ่น

63053010450 นางสาวรุ�งอรุณ คําสาย

63053010451 นางสาวสุดารัตน# วิริยะภิญโญชีพ

63053010452 นายพิศุทธ# ตุลสุข

63053010453 นายกฤษศิลา สุธนนุกูลธรรม

63053010454 นางสาวกิตติยา ศรีเรือง

63053010455 นางสาวพัชณิญา จันทร#แดง

63053010456 นางสาวมัณฑิตา ศรีทัต

63053010457 นางสาวจุฑามาศ พิมพิทักษ#

63053010458 นายนครินทร# แสงเจริญ

63053010459 นายเกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธ์ิ

63053010460 นายสมเจษ คําแสง

63053010461 นางสาวนันทวรรณ เนียมกอง

63053010462 นางสาวฉันทิสา ยวนานนท#

63053010463 นางสาวณฐิกา ปลั่งแสงไพฑูรย#

63053010464 นายณัฐวุฒิ วรรณวงษ#

63053010465 นายพลช อินทรเนตร

63053010466 นางสาวนันท#ชพร อ�อนม่ิง

63053010467 นางสาวชนัญญา ฉลวยศรีเมือง

63053010468 นางสาวสุวิมล พรมภิยะ

63053010469 นางสาวทิพรัตน# สุภาชัยกิจ

63053010470 นางสาวฟTาอุศิมา นวมนาม
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63053010471 นางสาวดวงฤทัย พรหมสุข

63053010472 นางสาวสุดารัตน# วงค#เจริญ

63053010473 นายนันทปรีชา สาไข

63053010474 นางสาวฟาวินนา ยูโซะ

63053010475 นางสาวธิดารัตน# ข�อวรรณา

63053010476 นางสาวทิพวรรณ สิงจานุสงค#

63053010477 นางสาวธัญลักษณ# พันแซง

63053010478 นางสาวสุวนาถ โพธ์ิหมาก

63053010479 นายศุกล พุ�มฉายา

63053010480 นางสาวณัฏฐนิน ชวนจิตต#

63053010481 นางสาววิลาวัณย# ม�วงแก�ว

63053010482 นายมุนินทร# มุนินทรวงศ#

63053010483 นายยศกร วงศ#สุวัฒน#

63053010484 นางสาววราภรณ# เขียวมา

63053010485 นางสาวจินตนา บุญศรี

63053010486 นางสาวเพชรรัตน# สาระเมฆ

63053010487 นายภัทรวิธ บัวโฉม

63053010488 นางสาวศิริขวัญ ใจหาญ

63053010489 นางสาวอาทิมา อินทรทัต

63053010490 นางสาววรรยา ดวงจันทร#

63053010491 นางสาววารินทร#รัตน# ศิริวัง

63053010492 นางสาวณิชารีย# เย็นศักด์ิศิริ

63053010493 นางสาววิลาวัณย# สวยรูป

63053010494 นางสาวกาญจนา ตันหลวง

63053010495 นางสาวลลิตา คําอาจ

63053010496 นางสาวอารีรัตน# สังศรีลา

63053010497 นางสาวนิศารัตน# บัวทิพย#

63053010498 นางสาวศิริรัตน# จิกนอก

63053010499 นางสาวลดาวรรณ พรหมพิพัฒน#

63053010500 นายธีระ ศรีโรจน#
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63053010501 นางสาวยุพดี เพ็ชรสมัย

63053010502 นางสาวธนพร นิลทอง

63053010503 นางสาวเพ็ญศิริ สังวาลวงค#

63053010504 นางสาวเสาวณีย# ศรุตนุวัฒน#

63053010505 นางสาวพรทิพา ธาดาจร

63053010506 นางสาวผการัตน# โชติแสง

63053010507 นายสุธิพงศ# ชูจิต

63053010508 นางสาวสมฤดี ภู�มาลัย

63053010509 นางสาวอารียา สิริปุณยวัฒน#

63053010510 นายอนุกูล อําพันมณี

63053010511 นางสาวศุภรัตน# ภูมิสัย

63053010512 นางสาวเบญจพร ดิษยบุตร

63053010513 นางสาวณัฐกานต# บุญรอด

63053010514 นางสาวสุพิชชา ใจสอาด

63053010515 นางสาวศิริพร ศรีวรกุล

63053010516 นายนราวิชญ# เรียบร�อย

63053010517 นางสาววิภาภรณ# อิ่มคล�าย

63053010518 นายสาทิศ ใจถาวรนาถ

63053010519 นางสาวชัชชญา ไขว�พันธุ#

63053010520 นางสาวเปรมกมล พรหมราช

63053010521 นายบัญชา เทียมศรี

63053010522 นางสาวเดือนเพ็ญ บุดดารวม

63053010523 นางสาวปวรรัตน# ภูเอกทัต

63053010524 นายภิญโญ ณ บางช�าง

63053010525 นางสาวศศิธร เลื่องเลิศ

63053010526 นางสาวตริตาภรณ# ธรรมแท�

63053010527 นางพิมลพรรณ ลิ้มไพบูลย#กุล

63053010528 นายภานุพัฒน# ฉายจรูญ

63053010529 นางสาวจารุวรรณ บุญคุ�ม

63053010530 นายอภิชาติ ทองนิ่ม
หน�า 351 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053010531 นางสาวนัฐธานันท# ดิเรกศรี

63053010532 นายสุริยชัย เพียงทอง

63053010533 นายโชคมณี วงค#คํา

63053010534 นายพงศ#นที สุดวารี

63053010535 นายคันธชาติ ชอบธรรม

63053010536 นางสาวภัทราลี แสนอ�วน

63053010537 นางสาวสุนิศา วันเครือ

63053010538 นางสาวสุชานันท# ชูมณี

63053010539 นางสาวปานวดี สุขรุ�งเรืองชัย

63053010540 นางสาวอามีเนาะ ติงระยะ

63053010541 นางสาวศศิธร สุขอุดม

63053010542 นางสาวศริญญา ชูพินิจสกุลวงค#

63053010543 นางสาวสุมนา มณีรัตน#

63053010544 นางสาวปาริฉัตร ทําทอง

63053010545 นายวงศธร สาลีวรรณ#

63053010546 นางสาวพรนภา แซ�ซิมเตRง

63053010547 นายณัฎฐากร ชลภาพ

63053010548 นายชิติพัทธ# รัศมี

63053010549 นายวรากร กลั่นสกุล

63053010550 นางสาวน้ํามนต# กล�อมสกุล

63053010551 นางสาววนัสดา ขนานแก�ว

63053010552 นางสาวรัตนาภรณ# ตันเรือง

63053010553 นายณรงค#ชัย หว�านพืช

63053010554 นายเอกภณ ประเสริฐ

63053010555 นางสาวอุมาพร สมบูรณ#

63053010556 นางสาวปราณี นาคีสิน

63053010557 นายสรวิศ จงกลณี

63053010558 นางสาวมาริสา ปLญญา

63053010559 นางสาวธันยวีร# หมู�เฮง

63053010560 นางสาวนันทนา ดีไสว
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63053010561 นางสาวขวัญรัตน# ปDHนทอง

63053010562 นางสาวนาถยา สุนา

63053010563 นายรฐนนท# ทองสีแก�ว

63053010564 นางสาววณิกุล สุปLญญา

63053010565 นายคมเดช ศิริม่ัว

63053010566 นางสาวสุกัญญา ผลเพ่ิม

63053010567 นายมาฆมาส รักถึง

63053010568 นางสาวบุญฑริกา โพธ์ิชุ�ม

63053010569 นางสาวกุลธิดา ศุขเนตร

63053010570 นางสาวจุฑามาศ อุทัยธรรม

63053010571 นางสาวจันทร#จิรา ผักผือ

63053010572 นางสาวคัลรียา สังประเสริฐ

63053010573 นางสาวศิรภัสสร ทองเหมือน

63053010574 นางสาวสุทิน แสงอาทิตย#

63053010575 นายภานรินทร# ธีราลาภ

63053010576 นางสาวสุพรรษา คําสว�าง

63053010577 นางสาวอัญชลี เข็มเพ็ชร#

63053010578 นางสาวนภัสสร งามวิลัย

63053010579 นางสาวนิรชา ธิพงศ#ธร

63053010580 นายจิรายุส ปLญญาพานิช

63053010581 นางสาวิตรี แพร�วรุ�งเรือง

63053010582 นายนิติพงษ# อ��นเรือน

63053010583 ว�าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย# ไชยจันทร#ดี

63053010584 นางสาวจิรวดี บางเพียรดี

63053010585 นายยุทธนากร วัฒนะ

63053010586 นางสาวอรัญญา อินทรปLญญา

63053010587 นางสาวมนัญชยา หวังสวัสด์ิ

63053010588 นางสาวณฐนน อุทัยฤกษ#

63053010589 นายกฤษฎา แก�นเมือง

63053010590 นางสาวจารุวรรณ วรรณศิริ
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63053010591 นายไมตรี ไทรสังขกมล

63053010592 นายวสันต#พรรษ พรภัทรพงษ#

63053010593 นายรัตนะ จันทร#สอย

63053010594 นายพงศา สุขพล

63053010595 นางสาวขนิษฐา รักตะขบ

63053010596 นางสาวนันท#นภัส ภูติวัฒนชัย

63053010597 นายธีรดา เรืองปราชญ#

63053010598 ว�าที่ ร.ต.ธัชพงศ# ทองรื่น

63053010599 นางสาวศิริมาพร รูปเต้ีย

63053010600 นางสาวเบญจมาพรรณ ตันสกุล

63053010601 นางสาวสุกานดา แซ�เอี้ยว

63053010602 นายพีม เพ็ญภักด์ิ

63053010603 นางสาวชนากานต# พวงทอง

63053010604 นางสาวนฤมล เอกวัฒน#

63053010605 นางสาวพาฝLน พ�วงบุญมาก

63053010606 นางสาวสุนิสา เรืองหอม

63053010607 นายทานทัตต# นามมนตรี

63053010608 นางสาวชลธิชา โบวิเชียร

63053010609 นางสาวสุธิดา ผลประดิษฐ#

63053010610 นางสาวเนตรนภา จําปาศรี

63053010611 นางสาวรวีวัลย# แสงเปล�า

63053010612 นางสาวพรรนุษา โจนอ�างน้ํา

63053010613 นางสาววิวรรณษา หอมสุวรรณ

63053010614 นางสาวนฤมล นิยมญาติ

63053010615 นางสาวธิดารัตน# จันทร#นาค

63053010616 นางสาวกัลย#สุดา สุธาพจน#

63053010617 นายธนะพล จันทราภิรมย#

63053010618 นางสาววัชรี ดีประชา

63053010619 นายอาลักษณ# ธนบัตร

63053010620 นางสาวอุทุมพร กลิ่นสุวรรณ#
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63053010621 นางสาวสุภาพร บุญประเสริฐ

63053010622 นางสาวเครือวัลย# แก�วทอง

63053010623 นางสาวณภัทร เลิศชญานัท

63053010624 นางสาววราภรณ# พรมโยธา

63053010625 นายกานต#กวี มากสมบูรณ#

63053010626 นายปLญณวิชญ# แสงจันทร#

63053010627 นายพีรศักด์ิ อินทราพงษ#

63053010628 นางสาวศุภานัน ต๊ันมณีกุล

63053010629 นางสาวโศภิน พูลเกษม

63053010630 นางสาวศศิวรรณ อรุณศิริวัฒนา

63053010631 นางสาวฤทัยรัตน# พรมนิล

63053010632 นางสาวอุทุมพร ไทรชมภู

63053010633 นางสาวณัฐภัทร ย้ิมสวัสด์ิ

63053010634 นางสาวสุธีกานต# ครึกครื้น

63053010635 นางสาวสุพิชชา เจดีย#คํา

63053010636 นางสาวสิตา รุ�งประเสริฐ

63053010637 นางสาวนภัสสร นาคศรีสุข

63053010638 นางสาวอตินุช พรหมมงคล

63053010639 นางสาวณัฐวิภา พ่ึงศรี

63053010640 นางสาวอริศรา จริยประเสริฐสิน

63053010641 นางสาวอินทุอร เทพกําเหนิด

63053010642 นายวงศ#วริศ แสงพิพัฒน#

63053010643 นางสาวมาริสา เสิมกลิ่น

63053010644 นางสาวกนกพร คุณภูริปLญญา

63053010645 นางสาวกนกวัลย# จันทวี

63053010646 นางสาวณปภัช พลเสน

63053010647 นางสาวมินตรา เอี่ยมแก�ว

63053010648 นางสาวปDยะบุตร ยีโกเฮง

63053010649 นายสรายุทธ นิลเถ่ือน

63053010650 นางสาวฉัตรสุดา ภู�ศิริ
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63053010651 นางสาวสุทธิดา จันทร#วาววาม

63053010652 นางสาวชาลิสา อินทมาตย#

63053010653 นางสาวสุณิชา วันจ๋ิว

63053010654 นายสมทัด สัตย#จิตร

63053010655 นางสุจินดา อุไรพันธุ#

63053010656 นางสาวเยาวมาลย# คงแก�ว

63053010657 นางสาวคจิตา ประสาทโพธ์ิ

63053010658 นางสาวชลณิชา สินเมือง

63053010659 นางสาวธนพร ซึงพานิช

63053010660 นางสาวกมลชนก โพธิธรรม

63053010661 นายอภิชัย ศรีพลทัศน#

63053010662 นางสาวปนัฐดา อุ�มสุข

63053010663 นางสาวสุดารัตน# เมฆพยับ

63053010664 นางจุฑามาศ สุขวิรัตน#

63053010665 นางสาวอรปภา ฝาเงิน

63053010666 นางสาวสว�างจิตต# เอี่ยมสําอางค#

63053010667 นายศราวุธ ปรีสอาง

63053010668 นางสาวสุกัญญา กฤติยา

63053010669 นางสาวพิราวัณ กลมกล�อม

63053010670 นางสาวธณัฐฐา แจ�มจันทร#

63053010671 สิบเอกทะวิท มูลแจ�

63053010672 นางสาวภาคินี ยอดสุรินทร#

63053010673 นางสาวชิดชนก ชาติไทย

63053010674 นางสาวมินตรา เต็มดวง

63053010675 นายกฤษฎา มองขุนทด

63053010676 นายกิตติศักด์ิ เซ�งลอยเลื่อน

63053010677 นายวีรพัชร# คงถาวร

63053010678 นายสิทธิพงษ# เงินงาม

63053010679 นายเลิศธรรมไชย รัตนเศรษโสภน

63053010680 นางสาวสุภาวดี บัวศิริ
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63053010681 นางสาวสิรินภัสชญา งามขํา

63053010682 นายอัษฎา บุทอง

63053010683 นางสาวพรนภา นิ่มเจริญศักด์ิ

63053010684 นางสาวชุรีพร โพธิ

63053010685 นางสาวสร�อยมุก ไชยโอสถ

63053010686 นางสาวกนกพร งามกระจาย

63053010687 นายทศวรรษ วรรณมณฑา

63053010688 นางสาวเนติมา เปรี้ยวหวาน

63053010689 นายศุภฤกษ# วงษาไฮ

63053010690 นางสาวนิชานาถ บุตรเนียม

63053010691 นางสาวอาทิตยา ชารี

63053010692 นางสาวศุภิสรา ภิงคารวัฒน#

63053010693 นางสาวจูลภัทร# โตบารมีกุล

63053010694 นางสาวภัทรานิษฐ# บํารุงราชภักดี

63053010695 นายสมฤทธ์ิ เลาหะศิริมากุล

63053010696 นายองอาจ แตงเรือง

63053010697 นางสาวจีระพา บุญทับ

63053010698 นางสาวพรพิมล อุดมผล

63053010699 นายธนกร ศรีสวัสด์ิ

63053010700 นางสาวนิตยาพร กองน�อย

63053010701 นางสาวหทัยชนก ทรงนภาวุฒิกุล

63053010702 นายนัทติพงษ# น�อยกําเหนิด

63053010703 นางสาวอรณี ธนะวัตต#

63053010704 นางสาวสิริพร ปGวนศิริ

63053010705 นางสาวมาลินี เเรงเขตรกิจ

63053010706 นางสาวพิจิตรา สูญไกร

63053010707 นายภาณุพงศ# นุ�นทอง

63053010708 นายธีรพล สว�างพ้ืน

63053010709 นายพสิษฐ# โชติสิริวัฒน#

63053010710 นางสาวธนิกา น�อยถนอม
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63053010711 นางสาวธัญชนก ศรีเนตร

63053010712 นางสาวชมพูเนกข# ไม�เกตุ

63053010713 นายธรรมรัตน# พณิชยกุล

63053010714 นางสาวนูรฮาซีกะห# ยูโซะ

63053010715 นางสาวพัฒน#นรี วงษ#เอี่ยม

63053010716 นางสาวเยาวรี เส็นหมูด

63053010717 นายธนธรรมพรรธน# สังข#ทอง

63053010718 นางสาวสุนิดา ศรีบุญเพ็ง

63053010719 นายสุธัญ ปานติดตัว

63053010720 นายภานุมาศ แท�นนอก

63053010721 นางสาวบุษบาบัณ บุญเอก

63053010722 นางสาวเรวดี พ่ึงโพธ์ิ

63053010723 นางสาวภาวดี พิมพ#สอาด

63053010724 นางสาวรสสุคนธ# สองสียนต#

63053010725 นางสาวปDยะนันท# ทองนุ�น

63053010726 นายจักรพล กาญจนา

63053010727 นางสาวณัฐกานต# เฉลิมศรีเมือง

63053010728 นางสาวพจมาน ทิศาวงษ#

63053010729 นายวัชรภัทร# ผ�องพูใส

63053010730 นางสาวกิตติยา ศรีจันทร#

63053010731 นางสาวนามกาญจน# อ�อนสมจิตต#

63053010732 นายอภิวัฒน# ประสิทธ์ิเวช

63053010733 นายกรกช เปZHยมทรัพย#

63053010734 นางสาววัชราภรณ# แก�นท�าว

63053010735 นางสาวอภิญญา รักถ่ิน

63053010736 นางสาววิภาวรรณ ฟLกมงคล

63053010737 นางสาวนุชสบา เจียมอุย

63053010738 นางสาวพิไลพรรณ ผุดผ�อง

63053010739 ว�าที่ร�อยตรีสิปปภาส อุฬารไพสิฐ

63053010740 นางสาวนารีรัตน# ภูวร
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63053010741 นางสาวพัทธนันท# ทองไถ�ผา

63053010742 นายวัชรากร สุระคําพันธ#

63053010743 นายวศิน สระแก�ว

63053010744 นายสมภพ ขยันการ

63053010745 นางสาวลภัสรดา เลาหะวัฒน#

63053010746 นางสาวธันย#ชนก ประเสริฐ

63053010747 นางสาวสมฤดี ไชยนต#

63053010748 นางสาวธีริศรา ทับห�าง

63053010749 นางสาวจินดาพร สุธาพจน#

63053010750 นางสาวมณฑิรา พ�วงจินดา

63053010751 นางสาวนลินทิพย# แจ�งกระจ�าง

63053010752 นางสาวสมถวิลพร บุญประคอง

63053010753 นางสาวสิรินันท# เทศประสิทธ์ิ

63053010754 นายอิศรา นาคฤทธ์ิ

63053010755 นางสาวจินตหรา บึงใส

63053010756 นางสาวพจณิชา บัวชาติชัยชาญ

63053010757 นายอภินพ อิทธิวัฒนะ

63053010758 นางสาวทอฝLน ประหยัดทรัพย#

63053010759 นางสาวอมรกานต# นาคพูล

63053010760 นางสาวนุชนพิน ช�อกง

63053010761 นายสถาพร พระยาชน

63053010762 นางสาวนภาภรณ# ทนย้ิม

63053010763 นางสาวชาริณี ธูปเมือง

63053010764 นางสาวนงค#นุช จันทร#ถึก

63053010765 นางสาวพัชราวดี สืบสาย

63053010766 นางสาวพรไพลิน แย�มเจียก

63053010767 นายมานะ ชื่นเอี่ยม

63053010768 นางสาวเพ็ญนภา ชูพันธ#

63053010769 นางสาวพัทธนันท# จมมา

63053010770 นางสาวศิริพร ล้ําเหลือหลาย
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63053010771 นายจักราวุธ พลอยหิน

63053010772 นางสาวทรายแก�ว รุ�มรวย

63053010773 นางสาวฤกษ#ฤดี ทองคํา

63053010774 นายภูวนัย นิลเขียว

63053010775 นางสาวมัทรี สืบทรง

63053010776 นางสาวนฤมล เกลียวสัมพันธ#ใจ

63053010777 นางสาวญาดา คําทิพย#

63053010778 นายปริวัตร โลห#สกุล

63053010779 นางจารึก แสงอําไพ

63053010780 นางสาวสุจิตรา ชนะรักษ#

63053010781 นางสาวอภิญญา คุ�มศิริ

63053010782 นางสาวพัชราพรรณ ฝLXนสาย

63053010783 นายยอดชาย ศักดา

63053010784 นางสาวบุษยา โตบาง

63053010785 นายธนพงษ# คําสิงห#

63053010786 นางสาวกมลทิพย# ยศคําแหง

63053010787 นายวรพงศ# ทองสนิท

63053010788 นางสาวพนิจนาฎ พ�วงทอง

63053010789 นายพิชิตชัย เจริญกรประชา

63053010790 นางสาวนิพาภรณ# กSอกพิมพ#

63053010791 นายคณินท# สุนา

63053010792 นางสาวเมลานี วชิรพันธ#วิชาญ

63053010793 นางสาวชลธิชา กองหาโคตร

63053010794 นางสาวจีรานัฐ เจริญพัฒน#ไพศาล

63053010795 นางสาววิภวานี รื่นนุสาน

63053010796 นางสาวบุณยานุช รุ�งรัตน#

63053010797 นางสาวทิพาพร เหลืองวัฒนวิไล

63053010798 นางสาวเบ็ญจวรรณ เอี้ยวฮะ

63053010799 นายนิติชยาวุฒิ ผู�มีทรัพย#

63053010800 นางสาวอนงค#นาถ กาญจนสุขสกุล
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63053010801 นายธีรยุทธ พร�อมสุวรรณ

63053010802 นางสาวสุธิดา เพ็ชร#พราว

63053010803 นางสาวสโรชา สมตัว

63053010804 นางสาวมะลิวัลย# พวงเกษม

63053010805 นางสาวกรรณิกา แก�วแสง

63053010806 นางสาวธนัฐชา รักษ#เฮงกุล

63053010807 นายบัญชา พรหมเจริญพร

63053010808 นายกิตติ ฉิมพาลี

63053010809 นางสาวจุฑามาส อินนก

63053010810 นางสาววรากร คนดี

63053010811 นายเจษฎา อยู�ดี

63053010812 นายณัฐวุฒิ สุขกุมภาพันธ#

63053010813 นางสาวรัตนา กากะนิก

63053010814 นายเกษม ชุ�มชมชัย

63053010815 นางสาวพิชชาภา ทองดี

63053010816 นางสาววิลาวัลย# ทองซ�าย

63053010817 นางสาวภรทิพย# ต�นแจง

63053010818 นางสาวเสาวลักษณ# ทองมาลี

63053010819 นายณัฐินันท# บุระรัตน#

63053010820 นายกอปรเกียรติ ศรีสงค#

63053010821 นางสาวโสภิดา นิลอ�อน

63053010822 นางสาววันวิสาข# บุญเพ็ชร#

63053010823 นางสาววิจิตรา ประมงค#

63053010824 นางสาวประทุมพร ฟLกสงสกุล

63053010825 นายธรรมสถิตย# ชัยม่ันคง

63053010826 นางสาวทัตติยา ธูปพุฒซา

63053010827 นางสาวไพรดา จันทร#สมบูรณ#

63053010828 นางสาวเมทิณี ทรัพย#มา

63053010829 นางสาววิมล ผิวผ�อง

63053010830 นางสาวณฐวรรญษ# ใช�ทอง
หน�า 361 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053010831 นางสาวอังศดา ประทุมแก�ว

63053010832 นางสาวชะรีวรรณ อิ่มเปลี่ยน

63053010833 นางสาวศิริวิภา ยาท�วม

63053010834 นางสาวรัตติยากร แจ�มด�วง

63053010835 นายกฤษฎา เชื้อนิล

63053010836 นางสาววัลค#วดี โชติรัตนชัย

63053010837 นายอเนชา นังตะฬานนท#

63053010838 นางสาวขวัญฤดี ปานแย�ม

63053010839 นางสาวศิริวรรณ อนันตศิริ

63053010840 นางสาวพชรพร กล่ํามอญ

63053010841 นางสาวเกมส# กําพูน

63053010842 นางสาวชลกาญจน# ศรีลุวัตร

63053010843 นายอภิวิชญ# มีศิลปN

63053010844 นางสาวรุ�งทิพย# ปลอดภัย

63053010845 นางสาวรัชนีวรรณ ศรีขวัญ

63053010846 นางสาวจันทร#จุติพร อาจคงหาญ

63053010847 นางสาวนาขวัญ วิเศษสิงห#

63053010848 นางสาวเมธินี แก�วแกมดา

63053010849 นายกิติคุณ ปลั่งแสงไพฑูรย#

63053010850 นางสาวธนัชพร ศิลปพงษ#

63053010851 นางสาวโสรญา ยงเย้ืองคง

63053010852 นางสาวพิมพ#ชนา ดาราธวัช

63053010853 นางสาวสิรินยา ไชยโย

63053010854 นางสาวเพชรมณี แจ�มใส

63053010855 นายเกษมชาติ ลุผักชี

63053010856 นางสาวนัฐจนันท# จันทร#หา

63053010857 นางสาวอรยา อยู�ทอง

63053010858 นางสาวสุมารินทร# มากระจันทร#

63053010859 นางสาวผณิตา ประวัง

63053010860 นางสาวศุภิสรา จูโต
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63053010861 นางสาวอารยา ทองสรรพ#

63053010862 นายชัชพงศ# ศรีภา

63053010863 นางสาวมลิวรรณ ธาตุนรินทร#

63053010864 นายอนันต# ทุ�งหลวง

63053010865 นายชาญชัย สอดแก�ว

63053010866 นางสาวจิรภา แสงวิเศษ

63053010867 นางสาวอุทัยวรรณ แสงอุทัย

63053010868 นายธาดา แก�วสัมฤทธ์ิ

63053010869 นางสาวเพ็ญฤดี รักแก�ว

63053010870 นายวัชรพงศ# ชาติบุดศรี

63053010871 นายภัทรพล ผูกพันธ#

63053010872 นางสาวศุภิสรา บรรลือทรัพย#

63053010873 นายสมภพ ไชยธาดา

63053010874 นางสาวปDยะวรรณ# รัตนสิทธ์ิชัชวาล

63053010875 นางสาวพรทิพย# สีเสน�ห#

63053010876 นางสาวสุนิสา ปZพุ�ม

63053010877 นางสาวสุพรรษา ชํานาญ

63053010878 นายอดิลักษณ# ชุ�มจิตต#

63053010879 นายพงควัฒน# คชศรีสวัสด์ิ

63053010880 นางสาวทิพยสุคนธ# เพชรเขาทอง

63053010881 นางสาวฟTางาม ระวิงทอง

63053010882 นางสาวปาริชาติ สัตยากูลย#

63053010883 นางสาวพิรุณพร บัวพิมพ#

63053010884 นายนนท# ไชยรักษ#

63053010885 นางสาวชาลิสา ลักษิตานนท#

63053010886 นายธีรวุฒิ อังควรพานิช

63053010887 นางสาวสุรัสวดี พุทธรักษา

63053010888 นายวรวิทย# สังข#กรทอง

63053010889 นายพิทยา เรียนพิมพ#

63053010890 นายนันทวัฒน# อยู�สุข
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63053010891 นางสาวดรุณี ขันทองดี

63053010892 นางสาวจันทรา บัวทอง

63053010893 นางสาวปาจารีย# นาคเอี่ยม

63053010894 นางสาวศิรินภา อึ๊งโพธ์ิ

63053010895 นายพิชัย สารทอง

63053010896 นายณัฐกมล พยัฆศิริ

63053010897 นางสุกัญญา วงศ#พราหมณ#

63053010898 นายวิริทธ์ิ ย้ิมแย�มชยังกูร

63053010899 นายสรศักด์ิ สังขพันธ#

63053010900 นางสาวกรรณฑณา พูลศักด์ิ

63053010901 นางสาวจันทร#ทิมา วงจีน

63053010902 นางสาววิภารัตน# วงษาเนาว#

63053010903 นางสาวรัฐริกา เกาะน้ําใส

63053010904 นางสาวอรญา มณฑา

63053010905 นางสาวเนตรนะพิศ ทิพย#เสนา

63053010906 นางสาวณัฐวรรณ เปล�งวิทยา

63053010907 นางสาวจิดา ภา มงคลแสง

63053010908 นายนราวิชญ# วิวัฒน#ธนวงศ#

63053010909 นางสาวสุพัตรา เตมีศักด์ิ

63053010910 นางสาวณัฐญา เทียนวงศ

63053010911 นางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุTง

63053010912 นางสาวสุนิสา เตือนอุดมศีล

63053010913 นางรัติกาล คชพันธ#

63053010914 นางสาวสุพิชญา นกเทียน

63053010915 นางสาวสาวิตรี ครุฑศิริ

63053010916 นางสาวพุทธรักษา รัตนเวช

63053010917 นายกฤตมุข เกิดพุ�ม

63053010918 นางสาวธนัญญา นาคะ

63053010919 นางสาวกัญทกาญจน# เทียบน้ําอ�าง

63053010920 นายณภัทร ฮวยแหยม
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63053010921 นางสาวกาญจนา นาคจินวงษ#

63053010922 นางสาวอัยนันท# สาลีผล

63053010923 นางสาวกมลวรรณ บุรีกัน

63053010924 นางสาวดัชนี หล�อดี

63053010925 นางสาวสมิตา พลอยเรียง

63053010926 นางสาวสาวิตรี กุมารสิทธ์ิ

63053010927 นางสาวจริยา พัชรโอฬาร

63053010928 นายสุรสีห# มหาวิโรจน#สกุล

63053010929 นางสาววรรณรัตน# โพธ์ิประยูร

63053010930 นางสาวธนพร ศิริสุข

63053010931 นางสาวโสวรส พิมพ#สุวรรณ

63053010932 นางสาวอรุณี ช�างโคร�ง

63053010933 นางสาวปราณี ภูดอย

63053010934 นายสกานต# บุญเนตร

63053010935 นางสาวพีรยา คุ�มวงษ#

63053010936 นางสาวสุกัญญา บุญชัย

63053010937 นางสาวชนิตา ลิ้มสุวรรณ

63053010938 นางสาวศิริวรรณ แลสุด

63053010939 นายณัฐวุธ เอี่ยมงาม

63053010940 นางสาวมาริษา น�อยคํา

63053010941 นางสาวสุภาภรณ# ถาวรเรืองฤทธ์ิ

63053010942 นางสาวเนาวรัตน# อุณหกมลพันธ#

63053010943 นางสาวอรพรรณ โพทอง

63053010944 นางสาวทักษพร เที่ยงธรรม

63053010945 นางสาวสุทธิดา เทพารักษ#

63053010946 นางสาวนันท#นภัส สินสุข

63053010947 นายจักรพันธ# ธานีครุฑ

63053010948 นายไพศาล เพียรชอบ

63053010949 นางสาวสุภาวดี ประทุมเทือง

63053010950 นางสาวพีระวรรณ นิ่มเนียม
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63053010951 นายบุญช�วย วรภากุล

63053010952 นางสาวปLทมา พ�วงสม

63053010953 นางสาววศินี ทะเดช

63053010954 นายยศกร แดงสุข

63053010955 นางสาวหทัยกาญจน# จักร#แก�ว

63053010956 นางสาวเสาวนีย# สายใจ

63053010957 นางสาวอุดมลักษณ# ทรัพย#พานิช

63053010958 นางสาวสุภาพร มีอิ่ม

63053010959 นางสาวจิรัฐิวรรณ พวงปLญญา

63053010960 นางสาวณัทรียา รถมณี

63053010961 นางสาวกนกวรรณ ผูกพันธ#

63053010962 นายณรงค# กล่ําทอง

63053010963 นางสาวพรรุ�ง อําภา

63053010964 นางสาวกนกพร ช�างทอง

63053010965 นางสาวยุภาภักด์ิ สมขาว

63053010966 นางสาวพัชรินทร# เมฆเลื่อนลอย

63053010967 นางรัตนศิริ เจนจริยโกศล

63053010968 นางสาวศิรประภา แนวบรรทัด

63053010969 นางสาวนันทพร เปZยวโต

63053010970 นางสาวอังคณา ประเสริฐสังข#

63053010971 นางสาวจินดารัตน# พวงแฉล�ม

63053010972 นายณัฐพงษ# นักเวชน#

63053010973 นายเทิดพงศ# เทียมก่ิงทอง

63053010974 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณโชติ

63053010975 นางสาววัลทนา สว�างชื่น

63053010976 นายธราดล ดํารงพาณิชย#

63053010977 นายชัยวัฒน# ศิลาหอม

63053010978 นางสาวพรนิภา ดาววีระกุล

63053010979 นางสาวจิราพร อิศาสตร#

63053010980 นางสาวสุนิสา ทุเครือ
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63053010981 นายธนิภัทร# สมลือแสน

63053010982 นางสาวสุรัตน#ติกานต# ถมนาม

63053010983 นางสาวกมลวรรณ ร�วมบุญ

63053010984 นางสาวน้ําเพชร สุทธิสิงห#

63053010985 นางสาวฐิติมา ชูใหม�

63053010986 นางสาวทิพย#วรา นาคะเสนีย#

63053010987 นายสุกฤษฏ์ิ ปLญญาคม

63053010988 นางสาวอารีรัตน# ทรัพย#ประเสริฐ

63053010989 นางสาวปาลิดา นิรุชบวรทัต

63053010990 นายถกลกร ทองดอนนาค

63053010991 นางสาวอรกานต# ชินพานิชย#

63053010992 นางสาวอินทิรา คุ�มพุ�ม

63053010993 นายธีรพงศ# จันทร#เพ็ญ

63053010994 นางสาวเจนจิรา คชสาร

63053010995 นางสาวสุภัสสร ชัชไพบูลย#

63053010996 นางสาวศิรินภา ทับทิม

63053010997 นายนักสิทธ์ิ มากพุ�ม

63053010998 นางสาวปLณฑ#ชนิตย# ศรีสวัสด์ิ

63053010999 นายพุฒพงศ# กรมรัตน#

63053011000 นางสาวเกษณัฎฐ#ชา เศรษฐวัฒน#

63053011001 นายนัทธพงศ# สุหัตถาพร

63053011002 นายศุภณัฐ สุวรรณสารคุณ

63053011003 นางสาวอรยา วิเศษพงษ#

63053011004 นางสาวฐิติมา บัวผัน

63053011005 นางสาวเกตุพาลดา เสียงเอก

63053011006 นางสาวณัฏฐณิชา มิตรดี

63053011007 นายสุเมธ สระทองจีน

63053011008 นางสาวสิรีธร ฟLกช�าง

63053011009 นายสันติ เนียมประยูร

63053011010 นายกิจเจริญ ดํารงค#สกุลวงษ#
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63053011011 นางสาวนิตยา ชูศรีจันทร#

63053011012 นางสาวอาริยา ชัยนันท#

63053011013 นายพัฒนะศักด์ิ กิติภาวงค#

63053011014 นายวรเมธ สุวรรณประเสริฐ

63053011015 นางสาวพีรดา หิรัญวงศ#

63053011016 นางสาวพิมพ#รภัส พวงดอกไม�

63053011017 นายภานุชิต เสนกันหา

63053011018 นางสาวกัลญภัทร โพธินาม

63053011019 นางสาวศศิโสภิณ ทาน�อย

63053011020 นางสาวชีวาพร มูสิกนันท#

63053011021 นางสาวนนทสรวง ขาวสําอางค#

63053011022 นางสาวธมกร อัครเดชานุสร

63053011023 นายสุทธิพงษ# ทองไพบูลย#

63053011024 นางสาวจิตสุภา พันธ#บัว

63053011025 นายอธิษฐ# นิลประพันธ#

63053011026 นางสาวถิรพร ชูเชิด

63053011027 นายฐาปกร เล็บครุฑ

63053011028 นายภูตะวัน อยู�ทอง

63053011029 นางสาวบุษยา แท�นนาค

63053011030 นางสาวกาญจนา คําสวัสด์ิ

63053011031 นางสาววรรณนิสา แก�วทอง

63053011032 นางสาวนิศนา สังข#เขียว

63053011033 นางสาวธวัลหทัย ทองปล�อง

63053011034 นางสาวสุภาวดี สวัสดี

63053011035 นายชัยวัฒน# สมสุข

63053011036 นางสาววลัยภรณ# นุชมาก

63053011037 นางสาวเกษแก�ว ปลื้มพวก

63053011038 นางสาวกุสุมา กระชังเเก�ว

63053011039 นางสาวพรณัชชา ทองโสภา

63053011040 นางสาวศศิยาภรณ# ชาวหงษา
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63053011041 นายปฏิพัทธ# ขุนไกรวงษ#

63053011042 นายอนุวัตร ใสสะอาด

63053011043 นางฉัตรวิไล สาเฉย

63053011044 นายกิตติพงศ# มโนธรรมม่ันคง

63053011045 นางสาวสุกัญญา เย่ือใย

63053011046 นายขจรยศ แสงโชติ

63053011047 นายจักรกฤษณ# วงศ#คํา

63053011048 นางสาวโชตนา แซ�จึง

63053011049 นางสาวทิพย#รัตน# ทับทิมใส

63053011050 นางสาวธัญญารัตน# แก�วจรูญ

63053011051 นางสาวอัสนิ์ยา สันติภูมิโพธา

63053011052 นางสาววีระพันธ# เทียบเพชร

63053011053 นายโอภาส สารสิทธ์ิ

63053011054 นางสาวกานดารัตน# สิงห#เจริญ

63053011055 นางสาวธันย#จิรา วราพีรสิทธ์ิ

63053011056 นางสาวตติยะรัตน# เพ็ญรัตน#

63053011057 นายณภัทร นัทธี

63053011058 นางสาวศิริวรรณ น�วมปาน

63053011059 นายเกียรติศักด์ิ เซ่ียงฉี

63053011060 นางสาวศศิธร ฐาปนกุลพงษ#

63053011061 นางสาวนภัสรพี เจียมต้ังปLญญากร

63053011062 นายธนวัฒน# ไวอ�อน

63053011063 นางสาวเนตรนภา โสภา

63053011064 นางสาวดวงหทัย เปลี่ยนโพธ์ิ

63053011065 นายพินิจ บุตรเกตุ�

63053011066 นางสาวพรชิตา บรรดาศักด์ิ

63053011067 นางสาวสุกัญญา นิลเพ็ชร

63053011068 นางสาวตริยาพร เจียมบุญ

63053011069 นางสาวผุสชา เนตรแก�ว

63053011070 นายธีรทัศน# มณีรัตน#
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63053011071 นายชัย ยนตร# ทองศิริ

63053011072 นายนนทพัทธ# ทองสิมา

63053011073 นางสาวณัฐณิชา ศรีเพชร

63053011074 นางสาวกชกร รอดย้ิม

63053011075 นางสาวชีวรัตน# ชวะวิทย#

63053011076 นางสาวชฎายุภัทร ต้ังฝาย

63053011077 นางสาววรนุช คํามี

63053011078 นางสาวเฉลิมขวัญ คุณโอนด

63053011079 นายธิติภูมิ ปLญญาธีระ

63053011080 นายธีรศักด์ิ พืชนะผล

63053011081 นางสาวกันต#ฤทัย ยุงทอง

63053011082 นางสาวปLทมวรรณ แพงมา

63053011083 นางสาวทรรศิกา สุขอร�าม

63053011084 นายวราห# โพธ์ิศิรินันทชัย

63053011085 นางสาวคณารัตน# เฮงจํารัส

63053011086 นายศุภชัย ศรวัฒนา

63053011087 นางสาวปฎิญาภรณ# พิมเพราะ

63053011088 นางสาวกอรวี ทองพรรณ

63053011089 นายณัฐพงศ# วุฒิเสลา

63053011090 นางสาวชนิดาภา บุญศรี

63053011091 นายเอกลาภ สัสดีทอง

63053011092 นางสาวทัศนีย# ก๊ักทอง

63053011093 นางสาวปวันรัตน# ชาตรี

63053011094 นางสาวอารียา เชิงรู�

63053011095 นายอดิศักด์ิ ม�วงไม�

63053011096 นางสาวบุษราภรณ# แซ�ปLง

63053011097 นางสาวอลิสา สวามีชัย

63053011098 นางสาวกนกรัตน# ทองดี

63053011099 นางสาวเบญจมาศ คุณะ

63053011100 นางสาวสโรชา รอดยอดสร�อย
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63053011101 นางสาวกมลชนก ภูมิไชยา

63053011102 นางสาวจารุณี ศรีโชติ

63053011103 นายนรวิชญ# โตSะเจริญ

63053011104 นางสาวปDยนุช ครุฑกุล

63053011105 นางสาวเรณู อิ่มรัตน#

63053011106 นางสาวอรทัย จันทร#สอย

63053011107 นางสาวบุษยา ขําเดช

63053011108 นางสาวกนกวณิช ทวีทรัพย#บริบูรณ#

63053011109 นางสาวศริประภา จันทร

63053011110 นางสาวศิริวรรณ รัตนประทีป

63053011111 นายสมิทธ์ิ รัตนะชัยชฏะ

63053011112 นางสาวสุปราณี เปZยวิเศษ

63053011113 นายชาติภากร มัลละพุทธิรินทร#

63053011114 นายคณาชัย รัตนอําพัน

63053011115 นายพรรฒนชนม# เรืองสุภาวรรณ

63053011116 นางสาวพิมพ#พิศา กลิ่นขจร

63053011117 นางสาวศิริพร พันธ#ซ�อน

63053011118 นางสาวณัฐวรรณ ศรีจันทร#เฟWXอ

63053011119 นายพสธร เมฆบังวัน

63053011120 นางสาวนภัทรสร ศรีวิเศษ

63053011121 นางสาวยุพาพรรณ วรรธนะบูรณ#

63053011122 นางสาวสิริกาญจน# เสริมศรี

63053011123 นางสาวชฎาภรณ# รามแก�ว

63053011124 นายทรงพล ปริสุทธกุล

63053011125 นางสาวนนทิยา ทองมีศรี

63053011126 นางสาวคณิศร พลครุธ

63053011127 นางสาวปุณณรัศม์ิ สันติวิจิตร

63053011128 นายจิราพัชร# หึกขุนทด

63053011129 นางสาวกวีรัตน# แสงสินไชย

63053011130 นายจิรวัฒน# เทียนมนต#
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63053011131 นางสาวอทิตยา สังข#วรรณะ

63053011132 นางสาวณัฏฐณิชา ฐานวิเศษ

63053011133 นางสาวปรางค#ทิพย# เบ็ญจะปLก

63053011134 นางสาวสุพรรณิกา จันทร#สุด

63053011135 นางสาวสุนิศา เกิดเกษม

63053011136 นางสาวโชติรส ฉายแก�ว

63053011137 นางสาวอภิชญา เปล�งวิทยา

63053011138 นางสาวพิมพ#อร สิงห#โต

63053011139 นายอภิญญา บุญทรง

63053011140 นายอนุชา โพธ์ิศรี

63053011141 นางสาวลลิตา ลิ้มดวงพล

63053011142 นางสาววรรณิดา อ�อนสุริวงศ#

63053011143 นายประสิทธ์ิชัย คงทิพย#

63053011144 นายนิวัฒน# สว�างจิตร

63053011145 นายภาธร ประพันธ#พจน#

63053011146 นางสาวสุวรรณา ยอดมนต#

63053011147 นางสาวสุดารัตน# ภู�สาย

63053011148 นางสาวรุ�งเรือง ชื่นกมล

63053011149 นางสาวนงค#เยาว# อาจศรี

63053011150 นางสาวทิวาพร ลาภอุดมเลิศ

63053011151 นางสาวสุภิตา อ�วมประไพ

63053011152 นายอภิสิทธ์ิ ทัดจําปา

63053011153 นางสาวบุษกร แก�วสุขโข

63053011154 นางสาวนันท#นิดา พุมมาจันทร#

63053011155 นางสาวณัฐภรณ# ฉายากุล

63053011156 นางสาวณัฎฐณิชา กRาทองทุ�ง

63053011157 นางสาวบังอร รอดคง

63053011158 นายอภินันท# นะนันวี

63053011159 นางสาวแพรพลอย อินทร#มี

63053011160 นางสาวนิภาพร โดยคําดี
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63053011161 นายสุพจน# ทองนุ�ม

63053011162 นางสาวดุสิตา สังขสูตร

63053011163 นางสาวดวงพร สมใจ

63053011164 นางสาวสุธิดา แสงอรุณ

63053011165 นางสาวบุญนภาวรรณ ปานต้ัน

63053011166 นางสาวศศิวิภา เศษบุปผา

63053011167 นายธนัท เชื้อชาติ

63053011168 นายเตชิต ทองน้ําวน

63053011169 นางสาวพิมพร จิตรสุทัศน#

63053011170 นางสาวพิมพ#รัตน# วงษ#ถม

63053011171 นางนงรัก เหล�าวัฒนวรรณ

63053011172 นางสาวกาญจนา แย�มลา

63053011173 นางสาวนภัทรา แสงเดือน

63053011174 นางสาวชุลีรัตน# มงคลบริบูรณ#

63053011175 นางสาวอาภัสสะรา ถนนแก�ว

63053011176 นางสาวณัฏฐ#ธิดา กาญจนถาวรวิบูล

63053011177 นางสาวรัตนาภรณ# พราหมณ#ทอง

63053011178 นางสาววรรธกา ทองสุข

63053011179 นายปDติ หลักศิลา

63053011180 นายนที ผ�องภักต#

63053011181 นายพัลลภ อิ้นมณี

63053011182 นางสาวปาริชาต กานติศาวิวัฒน#

63053011183 นางสาววิศนี พวงใบ

63053011184 นายชูศักด์ิ เปลี่ยวโต

63053011185 นางสาวยุพดี ปานมณี

63053011186 นางสาวนริศรา พิมพ#สมบูรณ#

63053011187 นายปDยะพงศ# แสงประเสริฐ

63053011188 นางสาวเกษศรินทร# ถ่ินเขาน�อย

63053011189 นายนวพล เสาหงษ#

63053011190 นางสาวกนกพรรณ หาญกล�า
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63053011191 นางสาวนัจนันท# จรรยา

63053011192 นางสาวกมลวรรณ กันหะเสลา

63053011193 นายภาณุพงศ# วิชชุตเวส

63053011194 นายนิวัฒน# นุชเนตร

63053011195 นางสาวรสรินทร# พงษ#เทศ

63053011196 นางสาวช�อผกา อะพิเนตร

63053011197 นางสาวนงนภัส รักชาติ

63053011198 นางสาวดวงพร เทพบุตร

63053011199 นางสาววนิดา แซ�ตัน

63053011200 นางสาวมาลินี แก�วมา

63053011201 นางสาวอุไรวรรณ สร�างเอี่ยม

63053011202 นางสาวอรอุมา จบเถ่ือน

63053011203 นางสาวอลิษา ชะเอม

63053011204 นายธนพล ธนูศิลปN

63053011205 นางสาวปภาวรินทร# วิสุวรรณ

63053011206 นางสาวจารุวรรณ มณีนิล

63053011207 นางสาวรุ�งฟTา วงศ#สง�า

63053011208 นางสาวพีรณัฐ สะสม

63053011209 นางสาวญาติรัตน# ชมหมู�

63053011210 นางสาวกัญญาพัชร อนุศักด์ิชัยกุล

63053011211 นายพีรศักด์ิ กัณสวัสดี

63053011212 นางสาววงเดือน สถิตนภาดล

63053011213 นางสาวจุฑาลักษณ# ทัศนา

63053011214 นายชัชรินทร# แสงเจริญ

63053011215 นางสาวไอรดา ทั่งทอง

63053011216 นายทศพล สู�สวัสด์ิ

63053011217 นายวาทญาณสิทธ์ิ นาคดนตรี

63053011218 นางสาวสุภาวฎี เนียมทอง

63053011219 นางสาวศันสนีย# แสนสุข

63053011220 นางสาวธัญญิกา บุญณรงค#
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63053011221 นายมนัสวี ปานทรัพย#

63053011222 นางสาววิมนต# ปLญญาศานติ

63053011223 นางสาวบุษรากร ทุยดอย

63053011224 นางสาวเมทินี ควรทํา

63053011225 นางสาวปDยะนุช จิรชลธาร

63053011226 นายจารุวัฒน# เหลืองทอง

63053011227 นางสาวจิราพร สุวรรณหงษ#

63053011228 นางสาวสุวัจณี แผนสมบูรณ#

63053011229 นายภูวนัตถ# เที่ยงรอด

63053011230 นายพสิษฐ# มัญญะหงษ#

63053011231 นางสาวทัศนีย# ตันติอํานวย

63053011232 นางสาวอรนภา จันทร#หอม

63053011233 นางดวงกมล แตงเอี่ยม

63053011234 นายณัฐพล กบิลพัศดุ#

63053011235 นายปDยะพงษ# วงศ#เณร

63053011236 นายพงศ#ธร สะสุนทร

63053011237 นางสาวณัฐชากรณ# บุญแสง

63053011238 นายมงคล สายธารลาภ

63053011239 นางสาวจตุพร วุฒิจรูญพันธ#

63053011240 นายอภิวัตร เหมันต#

63053011241 นายปรัชญ# เลิศอาวาส

63053011242 นางสาวจิตรลดา โยพิน

63053011243 นางสาวน้ําฝน สุธาพจน#

63053011244 นางสาววันวิสาข# ฆังคะสุวรรณ

63053011245 นายศรัณย# ราญรอน

63053011246 นางสาวพิมลรัตน# ศรีพิมานวัฒน

63053011247 นางสาวน้ําอ�อย คนงานดี

63053011248 นางสาวฐิติรัตน# แสงจันทร#

63053011249 นางสาววิลาชินี คงศรี

63053011250 นายเกรียงไกร วุฒิศฤงคาร
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63053011251 นางสาวดวงกมล สุวรรณมาลี

63053011252 นายสิทธิโชค เต๊ียกคํา

63053011253 นางสาวพีรดา จันทร

63053011254 นายธนโชติ สดงาม

63053011255 นายขจรเดช กังเจริญวัฒนา

63053011256 นางสาวญาสุมินทร# สินสมรส

63053011257 นางสาวรัตธิยา ม่ันคง

63053011258 นางสาวจิดาภา อยู�สําราญ

63053011259 นางสาวพิชญธิดา รักอู�

63053011260 นายวิกร วชิระประสิทธิกุล

63053011261 นายวศิน ศรีรุ�ง

63053011262 นางสาวทวีพร ภาสวงศ#ตระกูล

63053011263 นายธนาวุฒิ บัวประคอง

63053011264 นายกิตติภณ สุขจิต

63053011265 นางสาวอนัญญา แอบุตร

63053011266 นางสาวสลิลทิพย# ดอนจักร#

63053011267 นายเสฎฐวุฒิ เกศีนิลพรรณ

63053011268 นางสาวจิราภา นพพวง

63053011269 นางสาวสิรินยา งามแสง

63053011270 นางสาวณัฎชา มีชัยโย

63053011271 นางสาวธัญญาภรณ# ชาวนา

63053011272 นายอดิศักด์ิ ทิพย#รักษ#

63053011273 นางสาวปLณฑิตา ศรีสุขใส

63053011274 นายสาริน วงษ#เวช

63053011275 นางสาวปริศนา มังกรพงษ#

63053011276 นายเชาวลิต ตุรคอัสดร

63053011277 นางสาวชุลีกร สอนริน

63053011278 ส.อ.วิชัย ปLนอิน

63053011279 นางสาวชิดชนก อยู�เจริญ

63053011280 นายวัชระ มีสวัสด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63053011281 นางสาวราตรี หกราโชติ

63053011282 นางสาวพิมพ#วิภา ทาทะวงค#

63053011283 นางสาวพิมพ#ชนก สวาทห�อง

63053011284 นางสาวนนทิยา พลอยชุม

63053011285 นางสาวปนัสยา วงษ#พนัส

63053011286 นางสาวมัณฑณา ชุนฬหวานิช

63053011287 นางสาวธฤษวรรณ จุลเจิม

63053011288 นายพิตรพิบูล คูหาเปZHยมสุข

63053011289 นายืธีราภัทร# พิมพ#สวัสด์ิ

63053011290 นายธนวรรธห# จริงสันเทียะ

63053011291 นางสาวชุติมา ใจดี

63053011292 นางสาวขวัญฤทัย อินทรพรม

63053011293 นางสาวณัฐนรี ศรีบานเย็น

63053011294 นางสาวสิริมาศ ทิมเพชร

63053011295 นางสาวสุดารัตน# อื้อเส�ง

63053011296 นายศรายุทธ ชูเกลี้ยง

63053011297 นางสาวนาริษา นาคสิงห#

63053011298 นายสุทธิชัย แก�วพวง

63053011299 นางสาวสกุณา พลนํา

63053011300 นายอรรคเดช ชื่นชม

63053011301 นายสิรภพ อยู�เล็ก

63053011302 นางสาวสุพิชญา มรรคทรัพย#

63053011303 นางสาวกัญฑิมา แซ�ต่ัน

63053011304 นางสาวเกวลิน หนุนภักดี

63053011305 นางสาวสิริลักขณา พราหมณ#ฤกษ#

63053011306 นายชาตรี สาลีฉันท#

63053011307 นางสาววันทนีย# บุตรจีน

63053011308 นางสาวสุชัญญา คเชนทร

63053011309 นางสาววรรษมน ฐิตะฐาน

63053011310 นายสุทธิเดช ผิวอ�อนดี
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ระดับปริญญาตรี

63053011311 นายวิศรุต พุ�มไสว

63053011312 นายสุเทพ ทองทับทิม

63053011313 นางสาวรติพร เรียบร�อยเจริญ

63053011314 นางสาวนุสราภรณ# อนันตโท

63053011315 นางสาวอนุตตรีย# ดีใจ

63053011316 นางสาวเสาวลักษณ# ดิษมาตย#

63053011317 นายสิริบุศย# นิลวงศ#

63053011318 นางสุนิสา ธาตุทอง

63053011319 นางสาวกษมา ก่ิงสามี

63053011320 นางสาวสุนารี ม่ิงขวัญ

63053011321 นายภูรินท# แสงอากาศ

63053011322 นางสาวสุพิชชา เมฆฟLก

63053011323 นายชวัลพัฒน# บุนนาค

63053011324 นางสาวทิฆัมพร นิลประดับ

63053011325 นางเยาวลักษณ# ต�นแก�ว

63053011326 นางสาวณิชาพร คุณคง

63053011327 นางสาวไอรดา คุณฮวย

63053011328 นางสาวณัฐธีรา แก�วแกมทอง

63053011329 นางสาวณิชกมล ยอดบุรุษ

63053011330 นางสาวปราณี ปานประเสริฐ

63053011331 นายวรายุทธ เขียมสุวรรณ#

63053011332 นางสาวสกาวรัตน# โพธิยก

63053011333 นางสาวศิริวรรณ รอดสุด

63053011334 นางสาวพิชญานันท# แสงอัมพร

63053011335 นายจตุรงค# แย�มเย้ือน

63053011336 นายณัฐพงษ# บุญประสิทธ์ิ

63053011337 นางสาวลักษิกา พรายแก�ว

63053011338 นางสาวทรรศนียวรรณ บุญชัย

63053011339 นางสาวโชติกา ภูมิรพีวสุ

63053011340 นายปรัชญา สายแวว
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63053011341 นางสาวสุติยา ทําสะอาด

63053011342 นางสาวสรรทวรรธ สุนทรมหาลาภ

63053011343 นางสาวเนริศา เอกปLชชา

63053011344 นางสาวปุณยาพร ทําทัน

63053011345 นางสาวแอนนา นวมสุข

63053011346 นางสาววิภาวินี กันเกลา

63053011347 นางสาวจุฑามาส ต้ังสุวรรณ

63053011348 นางสาวศุจินธร คนงาน

63053011349 นางสาวอนงค# ฤทธ์ิคง

63053011350 นางสาวชีวนันท# ธนบัตร

63053011351 นางสาวอัจฉรา ชูคากร

63053011352 นายจิรายุ ตรีรัตน#

63053011353 นางสาวกัลปNเฌอกานต# เทพศิริ

63053011354 นางสาวสกุลรัตน# ฤาชา

63053011355 นางพิชานุช ประจุศิลปN

63053011356 นางสาวธนัฐฐา พรหมลาศ

63053011357 นายณัฐกิจ คงเดช

63053011358 ว�าที่ร�อยตรีอาวุธ ตาดี

63053011359 นางสาวศิริลักษณ# หารยงค#

63053011360 นางสาวณัฐพร นุ�มสกุล

63053011361 นายอรรถพล นามละคร

63053011362 นางสาวปาริฉัตร รสชุ�ม

63053011363 นางสาวพรรธิดา แสงใจดี

63053011364 นางสาวศรวณีย# แอยอด

63053011365 นางสาววรรณา ชิตชิกูล

63053011366 นางสาวภัทรภร เอี่ยมสอาด

63053011367 นางสาวโรฏจมินทร# พลแสน

63053011368 นางสาวนิรชา เจษฎากานต#

63053011369 นางสาวอัญชนา หลวงทะ

63053011370 นางสาวนงลักษณ# เร�าเลิศฤทธ์ิ
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63053011371 นางสาววชิราภรณ# เกียจโคกกรวด

63053011372 นางสาวรัตนาพร ชานุ

63053011373 นางสาวมัทนา การักษ#

63053011374 นางสาวกฤตพร ขําแก�ว

63053011375 นางสาวรุสดา สาเหล็ม

63053011376 นางสาวมุขรินทร# บุญสุข

63053011377 นางสาวสุภวิตา ทับสี

63053011378 นายณัฐกิตต์ิ หัสนจันทร#

63053011379 นางสาวกุลนันท# โป^ะเงิน

63053011380 นางสาวนิชกานต# อ�อนแสง

63053011381 นายฐิติพล พิมพ#สุวรรณ

63053011382 นายปวีณวัช โททอง

63053011383 นางสาวจิรฐาน เก�งอนันตานนท#

63053011384 นางสาวสลินทิพย# วิภาคพจนกิจ

63053011385 นางสาวเกศยา เล็กท�าไม�

63053011386 นางสาวเกตุวดี ดีคล�าย

63053011387 นางสาวเครือวัลย# ชีเอี่ยม

63053011388 นางสาวจันทร#เพ็ญ จินดานุช

63053011389 นางสาววนิดา แซ�เหงา

63053011390 นางสาววรรณวิสา คล�ายพลั้ง

63053011391 นางสาวชนิษา เพ็ชร#เนียม

63053011392 นางสาวภวรรณตรี จับใจ

63053011393 นางสาวไพรจิตร พรมมี

63053011394 นายสาธิต ทัศนา

63053011395 นางสาวทิชากร บัวแก�ว

63053011396 นางสาวภัทราภรณ# ปานดํา

63053011397 นางสาวสิริมน วารีเพชร

63053011398 นางสาวอามีเนาะ สาแมง

63053011399 นายปริญญาวัชร จตุวรพัฒน#

63053011400 นางสาวพลับพลึง พรมตัน
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ระดับปริญญาตรี

63053011401 ว�าที่ร.ต.หญิงมณีดาว วันเพ็ญ

63053011402 นางสาวดวงกมล โพรงทอง

63053011403 นางสาวชลิดา สุวรรณศรี

63053011404 นางธารินา วุฑฒิธันยากร

63053011405 นางสาวจารุวรรณ พรหมมณี

63053011406 นางสาวปDยนุช แสงสาคร

63053011407 นางสาวภัทรจิตรา ภู�บุตร

63053011408 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุรีย#ฉาย ทับจิตร

63053011409 นางสาวนิภาวรรณ นิลคีรี

63053011410 นางสาววราพร นาใจดี

63053011411 นายกิตติกร วิสุทธากร

63053011412 นางสาวอัจฉรา น�อยภาษี

63053011413 นายอรรถวิทย# เนียมรัตน#

63053011414 นางสาวสุนันทา ม�วงจู

63053011415 นายอมรเทพ ทองดีย่ิง

63053011416 นางสาวชลชา ประดิษฐ#บรรเลง

63053011417 นายนิธิฤทธ์ิ เจริญสกุลมณีเกิด

63053011418 นางสาววริญญา นิลพงษ#

63053011419 นางสาวณัฐสุดา ถาวร

63053011420 นางสาวอรจิรา แซ�เฮ�ง

63053011421 นางสาวสุภรัตน# พงษ#สําฤทธ์ิ

63053011422 นายศุภกร แช�มช�อย

63053011423 นางสาวอริสา ศุภชัย

63053011424 นางสาวเสาวลักษณ# จิตต#ประไพ

63053011425 นายรังสิมันตุ# พรหมลาศ

63053011426 นายสุขพัฒน# แดงสั้น

63053011427 นางสาวนวพรรษ เสือใหญ�

63053011428 นางสาวธฤษวรรณ ศรแก�ว

63053011429 นางสาวขวัญเรือน พระแท�น

63053011430 นางสาวยุพารัตน# กลิ่นสักโก
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63053011431 นางสาวกวินธิดา สุขสว�าง

63053011432 นายณัฐชัย ยะธะนะ

63053011433 นางสาวประกายกาญจน# กอฟLก

63053011434 นายถวิล ท�านทรัพย#

63053011435 นางสาวตรัยภรณ# ทองลั่นธม

63053011436 นางสาวอรณัฐ ชื่นสกุล

63053011437 นายชัยฉัตร แม�นเมฆ

63053011438 นางสาวอภิชญา ปานประทีป

63053011439 นางสาวอรนลิน มณีโชติ

63053011440 นางสาวเมธิตา สุภาจันทร#

63053011441 นายทิปไตย โชยะสิทธ์ิ

63053011442 นางสาวนัทธมน อัครธนสาร

63053011443 นางสาวฐิตาพร ภู�สกุล

63053011444 นางสาวสุลัดดา พักดี

63053011445 นางสาวทิพย#รัตน# ย้ิมแย�ม

63053011446 นายจัตุรงค# อุเทนสุต

63053011447 นายพงศ#ปกรณ# ทองจินดา

63053011448 นายณัฐภัทร ชูชื่น

63053011449 นายปาณัสม# พันธเสน

63053011450 นางจุฑามาศ สินสําอาง

63053011451 นางสาวนฤมาน มะแซ

63053011452 นางสาววีร#รัศม์ิ แก�นเมือง

63053011453 นางสาวพรสวรรค# ด�วงช�าง

63053011454 นางสาวอนัญญา สงไตรรัตน#

63053011455 นายศตวรรษ ไหวดี

63053011456 นางสาวอภิญญา หานุสิงห#

63053011457 นายสมชาย ฤทธ์ิบัว

63053011458 นายจักรกฤษณ# ขวัญใจ

63053011459 นายวิชญ#พล โมลิโต

63053011460 นางสาวชิดชนก ทับทิมทอง
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63053011461 นางสาวธิดานันท# ชนะภัย

63053011462 นางสาวสุกานดา กุฎี

63053011463 นางสาววราภรณ# สิทธิสร

63053011464 นายไชยประเสิรฐ จําปาพันธ#

63053011465 นายนัทธพัสต# ดีมี

63053011466 นายนันทวัฒน# ฤชุศาศวัต

63053011467 นางสาวณัฐศมล จินต#สิกรรม

63053011468 นางสาวใจฟTา จอมภพ

63053011469 นางสาวสุพรรษา ทัศน#ย่ิงยง

63053011470 นายวัฒนชัย บัวจํารัส

63053011471 นางพิมพ#ภา จิระชีวี

63053011472 นายภุชงค# เปรี้ยวน�อย

63053011473 นางสาวอภิสรา พอดี

63053011474 นางสาวปนัดดา เงินทอง

63053011475 นางสาวย่ิงลักษณ# เอ�งฉ�วน

63053011476 นางสาวกมลวรรณ อริยานนท#

63053011477 นางสาวนฤมล คุณธรณ#

63053011478 นางสาวรุ�งนภา พลจันทึก

63053011479 นางสาวกันยากร ฮอไลเฮง

63053011480 นางสาวชุลีกร อินทร#เนตร

63053011481 นางสาวสุภาดา พ่ึงแผน

63053011482 นางสาววรรษมน เชาว#ศิลปN

63053011483 นายภูมิภัทร ประยงค#

63053011484 นางสาวภัทรวดี ทองเก�งกล�า

63053011485 นางสาวสุกัญญา บุญสอง

63053011486 นางสาวกันต#กนิษฐ# สุทนต#

63053011487 นางสาวนิธิกาญจน# ลี้กิมฮุย

63053011488 นายนิรวิทธ# เก�าเอี้ยน

63053011489 นางสาวสหัสยา กลิ่นพิพัฒน#

63053011490 นางสาวนัชชา มานะ
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63053011491 นายธนวัฒน# จกรั้ว

63053011492 นางสาวรณพร เดชปTอง

63053011493 นางสาวกัญญาวีร# พรหมร�วมแก�ว

63053011494 นางวนิดา ศรีสําราญ

63053011495 นายเกรียงไกร บุญวัฒน#

63053011496 นางสาวกานต#พิชชา ตาละลักษณ#

63053011497 นายสุนทร เย่ียมศิริ

63053011498 นายนันทกรณ# อมรสิริชัยกุล

63053011499 นางสาววรรณวิษา วิจรรชน

63053011500 นางสาวดารุณี โพธ์ิด�วง

63053011501 นางสาวกัญญาภัค แก�วมาลา

63053011502 นางสาวเกตุกนก อินอาจ

63053011503 นายศิริชัย จอนพุ�ม

63053011504 นางสาวขวัญศิริ ชื่นเหม็ง

63053011505 นางสาวสาวิณี ทองด�วง

63053011506 นางสาวธัญญพร บุญเอี่ยม

63053011507 นางสาวนัฐฐา ไพสิฐสวัสด์ิ

63053011508 นายอลงกรณ# จันทร#ส�งแสง

63053011509 นางสาวสุรีนา ชมชาติ

63053011510 นางสาวจันทร#เพ็ญ ภักดี

63053011511 นางสาวณัฐธิดา บัวทอง

63053011512 นางสาวพรพิมล ทองเนียม

63053011513 นายรวินันท# สุวรรณสถิตย#

63053011514 นายพิทักษ#พงศ# บุญทอง

63053011515 นายอริญชย# เผือกหอม

63053011516 นางสาวจิตรา อัสแสง

63053011517 นางสาวจิรวรรณ เกิดแดง

63053011518 นางสาวชนิสรา มูลทรัพย#

63053011519 นางสาวนฤมล บุญมา

63053011520 นางสาวทัศนี ตาลวิลาส
หน�า 384 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053011521 นางสาวประภาพรรณ มาอยู�วัง

63053011522 นางสาวฐิตินาถ ชูเจริญเดช

63053011523 นายจักรพันธ# พ�วงปาน

63053011524 นายเอกพงษ# พุ�มทอง

63053011525 นางสาววารุณี ฉิมฉลอง

63053011526 นางนิตยา พันธุ#ย่ิงยก

63053011527 นายวันชัย สุศีลสัมพันธ#

63053011528 นางสาวชไมพร จันทร

63053011529 นายนราธิป จันทร#ศรี

63053011530 นางสาวปณิตา หลวงเทพ

63053011531 นางสาวภัคสุภร น�วมมะโน

63053011532 นายมติชน สัมพันธ#อํานวย

63053011533 นางสาวจริยา อินทรประเสริฐ

63053011534 จ�าสิบตรีคมสันต# บุญภัทร#

63053011535 นางสาวปาริชาติ ทองแท�

63053011536 นางสาวอัญมณี หอมจันทร#

63053011537 นางสาวศรินทิพย# ยามพิชัย

63053011538 นายทวิภัทร หอเหมรัตน#

63053011539 นางสาวเกษสลวย พวงทอง

63053011540 นางสาวกิตติมา แดงสุภา

63053011541 นางสาวพินทุสร อมรสันต#

63053011542 นางสาวธนิศา โกโล�ย

63053011543 นางสาวสุดารัตน# คงทัพ

63053011544 นางสาวญาดา วงศ#ณรงค#

63053011545 นางสาวมีนา อมรสุรพันธ#

63053011546 นายณภัทร พุฒนาค

63053011547 นายต้ัม พรศรี

63053011548 นางสาววราภรณ# ใจดี

63053011549 นางสาวมัชฌิมา ทองเจริญ

63053011550 นางสาวณัฐธิดา เตียงต้ัง
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63053011551 นางสาวภัทรา อินทร#เกตุ

63053011552 นางสาวนนทรี เพชรพิทักษ#

63053011553 นางสาวณัฐธิดา ฉิมเจริญ

63053011554 นายปDยพัทธ# นาคประนม

63053011555 นางสุธินี ชูช�วย

63053011556 นางสาววัชรี แสงดํา

63053011557 นางสาวกัญญารัตน# ใหมบัวเขียว

63053011558 นางสาวปุณยาพร บุญพิทักษ#

63053011559 นางสาวฐิติพร ปานมี

63053011560 นายณัฐดนัย ปาลศรี

63053011561 นางสาวพรรณราย เซ็นโตSะ

63053011562 นางสาวยุวดี เพชรนุ�ย

63053011563 นายสิทธิชัย เปZHยมปาน

63053011564 นางสาวบุรัสกร ไชยโพธ์ิกลาง

63053011565 นางสาวสุดารัตน# สายศร

63053011566 นางณัฐกฤตา มาลารัตน#

63053011567 นางสาวณัฐวรรณ ประเสริฐอินทร#

63053011568 นางสาวพิชชาพร สุขอยู�

63053011569 นางสาวอุทัยทิพย# บุญรอด

63053011570 นายสุชาติ โพธ์ิทอง

63053011571 นายนภัสรพี หมุนลี

63053011572 นายจิรวัฒน# ประทีป

63053011573 นางสาวทิติยา ด�วงทอง

63053011574 นางสาวเมธิณี พิชนัน

63053011575 นางสาวธนพร ฐานิกากรกุล

63053011576 นางสาวภรัณยา วรรณสุทธ์ิ

63053011577 นางสาวกนกรัชต# เหลืองประเสริฐ

63053011578 นางสาววรางคณา แก�วจิตงาม

63053011579 นางสาวกุลวดี แซ�บ�าง

63053011580 นางสาวพรทิพา พวงพันธุ#ดี
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63053011581 นายวรัท ศรัทธาวาณิชย#

63053011582 นายสิริ อินทร#จันทร#

63053011583 นายนพดล โชคสุชาติ

63053011584 นางสาวอภิญญา แดงกลับ

63053011585 นางสาวชนิดา เนรา

63053011586 นางสาวสุพัตรา ยศส�ม

63053011587 นางสาวคณารัตน# ใหมทอง

63053011588 นางสาวธนิกา ยุวลักษณะกุล

63053011589 นางสาวกัญญาณัฐ อินทร#กรุงเก�า

63053011590 นางสาวธนวรรณ เกิดท�วม

63053011591 นายสราวุธ วินโยธิน

63053011592 นางสาวอมรรัตน# ทรัพย#เสริมผล

63053011593 นางสาวณัฐพร โพธิอุลัย

63053011594 นางสาวอารยา คล้ําจีน

63053011595 นายวทัญPู แก�วสุวรรณ

63053011596 นางสาวกาญจนา นุชประดิษฐ#

63053011597 นายธนากร เลิศผดุงวิทย#

63053011598 นายนพรัตน# ภาณุวรรณรัตน#

63053011599 นางสาววลัยภรณ# เสรีมงคลนิมิต

63053011600 นายธวัช โพธ์ิทอง

63053011601 นางสาววิจิตรา สุขใส

63053011602 นางสาวรวิภา ขวัญตา

63053011603 นางสาวสุนิสา กมลเชื้อ

63053011604 นายอภิชาติ พลายละหาร

63053011605 นางสาวนริศรา แนบกลาง

63053011606 นายพชร ขันทอง

63053011607 นายทศพร ต�วมศรี

63053011608 นายชาญณรงค# จันทร#จีน

63053011609 นางสาวอนันทิตา วัชระสวัสด์ิ

63053011610 นางสาววรีย#พร แก�วเกิด
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63053011611 นางสาวศรอนงค# หนูเนตร

63053011612 นางสาวสุทธิดา เหมือนโพธ์ิ

63053011613 นางสาวธารทิพย# อนุกูล

63053011614 นางสาวลลิดา วณิชย#วัตถาภรณ#

63053011615 นางสาวศิริกาญจน# พ�วงผล

63053011616 นางสาวสินีนาฏ แดงนวล

63053011617 นางสาวนุชนาฏ นิยมเวช

63053011618 นางสาวพัชนีญา พระเดโช

63053011619 นางสาวปรัชญา ภิวงศ#

63053011620 นางสาวภัทราภรณ# ระไวกลาง

63053011621 นายวัชญ#ชานลจ# เพ็ญจันทร#

63053011622 นางสาวเสาวลักษณ# เอกวรรณัง

63053011623 นางสาวณัฐชยา สาลีวรรณ#

63053011624 นางสาวกฤติยา พิมพ#พา

63053011625 นางสาวศรัญญา เพ็ชรรัตน#

63053011626 นางสาวมาชิตา เต็มดวง

63053011627 นางสาวภัทรภร โชติภูวดล

63053011628 นางปภาดา พริกคง

63053011629 นางสาวรพีภัทร พิศสุวรรณ

63053011630 นางสาวจิราพร พลเย่ียม

63053011631 นางสาวเจนจิรา พยัควัลย#

63053011632 นางสาวฐิตาภา จอมเลิศ

63053011633 นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง

63053011634 นางสาวกัญญาภัค ประเคนรี

63053011635 นายวัชรากร ทรัพย#สมบูรณ#

63053011636 นางสาวอิงธุอร สงวนสาย

63053011637 นางสาวฐาปนี มงคลเจริญ

63053011638 นายปรัชญา จันอินทร#

63053011639 นายทรงชัย เมืองพูลผล

63053011640 นางสาวชฎาพร พิมสุวรรณ#
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63053011641 นางสาวบุษฎี หมู�ผึ้ง

63053011642 นางสาวปวีณา เปล�งพานิช

63053011643 นางสาวศิรินันท# รัสมโน

63053011644 นางสาววราภรณ# อัคคี

63053011645 นางสาวรุ�งนภา ทองเสง่ียม

63053011646 นางสาวศศิวิมล หื่ออินทร#

63053011647 นางสาวพรพรรณ พรหมพฤกษ#

63053011648 นายนิทัศน# เสือเมือง

63053011649 นายนพพล พรหมชาติ

63053011650 นายกรพัฒน# เลียบดี

63053011651 นางสาวเมธาวี รามัญเพ็ง

63053011652 นางสาวสาลินี หงษ#บุตรศิริ

63053011653 นางสาวอุไรวรรณ ใยเย่ียม

63053011654 นางสาวธาราทิพย# แก�วปลอด

63053011655 นางสาวชุติมา ชื่นเสียง

63053011656 นางสาวขวัญใจ โพธ์ิเงินงาม

63053011657 นางสาวมณฑา ม่ังค่ัง

63053011658 นางสาวกรรณิการ# แต�มทอง

63053011659 นางสาวประภาสิริ หนูพลาย

63053011660 นางสาวพจนีย# กลีบสัตบุตร

63053011661 นายลิขิต ด�วงพลับ

63053011662 นางสาววรรณี พงษโสภา

63053011663 นางสาวธีราภรณ# กรรมาระกุล

63053011664 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น

63053011665 นายวัชรพงษ# บุญฤทธ์ิ

63053011666 นายนวพล พูลลาภ

63053011667 นางสาวปภาวรินทร# คันธรักษา

63053011668 นางสาวสมบูรณ# อุ�นเทียนชัย

63053011669 นายศุภรุจ อมรจรรยารัตน#

63053011670 นายศุภกร หนาแน�น
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63053011671 นางสาวมะลิวัลศ# เธียรบุณยกานต#

63053011672 นางสาวอรุณพร หีบทอง

63053011673 นางสาวนิชาภา ลาโกติ

63053011674 นางสาวมาริสา อุไรรัตน#

63053011675 นางสาวณัฐณิชา เกตุรวรัตน#

63053011676 นายพีรวุฒิ จันทร#เจริญ

63053011677 นายภาณุ แพสิน

63053011678 นางสาวเกษราภรณ# เดชณรงค#

63053011679 นางสาวกัลยาณี เนียมนาค

63053011680 นายบรรเจิด บุญสุขจันทร#

63053011681 นางสาวรุ�งทิพย# สุขสงคราม

63053011682 นายภาติยะ จํานงค#รัตน#

63053011683 นายจักรราช ทองดี

63053011684 นางสาวพรทวี อําภา

63053011685 นายศรศักด์ิ หงษ#เทียบ

63053011686 นางสาวสุนทรี บุญเหลือ

63053011687 นางสาวเปZยทิพย# สิงหกุล

63053011688 นางสาวจันทิมา มันศรีพรหม

63053011689 นางสาวภาวิณี แซ�ตัน

63053011690 นางสาวศิริรัตน# สุขกระบิล

63053011691 นางสาวดวงแก�ว ทองยอดเกรื่อง

63053011692 นางสาวศศิธร สดคมขํา

63053011693 นายธนาทร แก�วดี

63053011694 นางสาวกรรณิกา จันทร#แดง

63053011695 นางสาวมินตรา มงคล

63053011696 นางสาวจุฬาลักษณ# ยะสน

63053011697 นางสาวเกศกนก อยู�สําราญ

63053011698 นางสาวสโรชา หาใหม�

63053011699 นางสาวธัญญารัตน# สาลี

63053011700 นางสาวสุทัตตา ดํารงคดีราษฎร#
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63053011701 นายสาริน ปLกษา

63053011702 นายชนะพล สํารีกิต

63053011703 นางสาวพิชญาภรณ# อิ่มจิตต#

63053011704 นางสาวกนกพรรณ มีบํารุง

63053011705 นายวรรณเฉลิม พันธุ#เวช

63053011706 นางสาวประกายดาว อยู�สุข

63053011707 นายสถิตย# ชนไฮ

63053011708 นายมนัส ม่ันกลัด

63053011709 นางสาวปานประทีป ชัยสนาม

63053011710 นางสาวสุรัชดา ทองอาสา

63053011711 นางสาวศศิธร ศรีตาแสน

63053011712 นางสุพัตตรา ฤกษ#วิเศษ

63053011713 นางสาวณิชกานต# แซ�ลี้

63053011714 นายสิรวิชญ# อนันตโรจน#

63053011715 นางสาวณัฏฐา นิลยาภรณ#

63053011716 นางสาวจุฬาวรรณ ตุSสังข#

63053011717 นายกวินท# จันทร#เนียม

63053011718 นายกฤตตินันท# จํานงค#ทอง

63053011719 นางสาวทัตพริชา สุขเกษม

63053011720 นายธนบัตร น้ําแก�ว

63053011721 นางสาวกริษฐา เกียรติรุ�งวิไลกุล

63053011722 นางสาวดุจเดือน แย�มดอกไม�

63053011723 นางสาวพรหมพร พรหมชนะ

63053011724 นางสาวสุวิมล อุ�นเทศ

63053011725 นายภูวิช ฉํ่าวาที

63053011726 นายวรันต#พงษ# ไสยกิจ

63053011727 นางสาวแพรพรรณ ศรีโสภา

63053011728 นางสาวภัศราภรณ# สมจิตต#รักษ#

63053011729 นางสาวธันยพร ขาวสําอางค#

63053011730 นางสาวจิรัชญา ทองเกิด
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63053011731 นางสาวศศิประภา สีสม

63053011732 นางสาวหยาดทิพย# นามวันรุ�ง

63053011733 นายเจษฎา ชูชาติ

63053011734 นายประดิษฐ# ศรีเจริญ

63053011735 นางสาวรัศม์ิพภัส ตรองพาณิชย#

63053011736 นายณภัสกานต# กุญชรินทร#

63053011737 นางสาวณัฐยา จําดวง

63053011738 นางสาวสุวนันท# สังขผาด

63053011739 นายวัชรินทร# อ�อนพุทธา

63053011740 นางสาวสมฤดี สังขโยค

63053011741 นายวิจักขณ พรหมเพชรนิล

63053011742 นางสาวรวิพร สวัสดิมงคล

63053011743 นางสาวเบญจวรรณ ประดิษฐพงษ#

63053011744 นางสาวณัฐธิดา นิลศรี

63053011745 นางสวิชญา เหลาโชติ

63053011746 นายจตุรวิทย# ใจกล�า

63053011747 นางสาวศิริกัญญา กล่ําอินทร#

63053011748 นางสาวอติกานต# เอมโอด

63053011749 นายมนัส วงค#สิงห#

63053011750 นางสาวสุภาพร ช�างน้ํา

63053011751 นางสาวพิมพ#สิริ มงคล

63053011752 นางสาวนฤมล แกมเกตุ

63053011753 นางสาวศุภาพิชญ# แสงเพ็ชร

63053011754 นายกิตพล เส็งดอนไพร

63053011755 นางสาวกวินธิดา หนูอุไร

63053011756 นางสาวปานไพลิน เอี่ยมบุญลือ

63053011757 นายศักด์ิชาย ต��มม�วง

63053011758 นางสาวพัชราภรณ# วันเพ็ญ

63053011759 นางสาวพรลภัส แซ�โค�ว

63053011760 นางสาวทักษิณา เหี้ยมหาญ
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63053011761 นายธาดา วัดอุดม

63053011762 นางสาววรรณนิภา เพ็งเหมือน

63053011763 นางสาวณัฎฐ#นรี นิ่มนุช

63053011764 นายอรรถกร อินทรอักษร

63053011765 นางสาววนาลี พนมบริรักษ#

63053011766 นางสาวณัฐกาญจน# ไหลล�น

63053011767 นางสาวเนรัญชรา กุลาเทศ

63053011768 นางสาวอําไพ อนุตโร

63053011769 นางสาวสุภาวี ฝุงเจริญ

63053011770 นางสาวพัชนันท# อินทพงษ#

63053011771 นางสาวณัฎฐินี สมานมิตร

63053011772 นางสาวศศิประภา พงษ#กลั่นกล�า

63053011773 นางสาวอารียา สร�างโศก

63053011774 นางสาวอรุณสุรางค# แย�มเอิบสิน

63053011775 นายอัมพวัล แสงอํามร

63053011776 นางสาวโสจิรัตน# บุญมา

63053011777 นางสาวมะลิศรี ไชยยา

63053011778 นางสาวโยษิตา ลิมปภาส

63053011779 นายวิษณุ คชรัตน#

63053011780 นางสาวธัญชนก สุขสบาย

63053011781 นางสาวทิพวรรณ เนาวพันธ#

63053011782 นางสาวภาวินี สระสินทร

63053011783 นายอรรถพล พรมประกอบ

63053011784 นางสาวยุพารัตน# พิชิตพรรณ

63053011785 นางสาวศิราพร ดีเหลือ

63053011786 นางสาวพรกมล เขียวมา

63053011787 นายธนิศร#พล ดานพงค#

63053011788 นายคณุตม# เชี่ยวสมุทร

63053011789 นางสาวณฐพร ทองรอด

63053011790 นางสาวซูรายา มีเด็ง
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63053011791 นางสาวปณิตา เชื้อสาย

63053011792 นางสาวศุภกาญจน# สุวรรณเกิด

63053011793 นางภีลดา หิรัญธารา

63053011794 นางสาวพลอยมณีโชค ทิพย#สุวรรณ#

63053011795 นางสุจิตรา สวัสด์ิรักษา

63053011796 นายกอบชัย ชิงชัย

63053011797 นางสาวรพีพรรณ สิงห#โตทอง

63053011798 นางสาวภัสสรา จุมพล

63053011799 นายประสงค# แผ�วงาม

63053011800 นายศุภชัย ด�วงเก้ือ

63053011801 นางสาวอัจฉรา ราศรี

63053011802 นางสาวดวงพร ปDHนตุรงค#

63053011803 นางสาวสมฤทัย ชุ�มนาค

63053011804 นายขจรพงษ# วรรณพงษ#

63053011805 นางสาวธนาพร คุ�มรักษา

63053011806 นางสาวมัทนา พงษ#ศักด์ิ

63053011807 นางสาววรรณวิสาข# โพสืบสาย

63053011808 นางสาวชุติมา ไพฑูรย#

63053011809 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม

63053011810 นางสาวสาวิตรี ขําฉา

63053011811 นายสมเจตน# แสงสระศิทร

63053011812 นางสาวภัทราพร เขาถํ้าทอง

63053011813 นางสาวสุวิมล ผาติวัฒน#

63053011814 นายกฤษณ#บดินทร# คงอยR�

63053011815 นางสาววริษฐา เสริมสุข

63053011816 นางสาวธิติมา พิทักษ#ตุ�ม

63053011817 นางสาวจริยาพร คมสร

63053011818 นางสาวศิรภัสสรย# เย็นแจ�ม

63053011819 นางสาวทอปLด พัฒนะสายสกุล

63053011820 นางสาวกิตติยา ฉัตรภิญญาคุปต#
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63053011821 นายกิตติลักษณ# เต็มชื่น

63053011822 นางสาวกฤติญา แก�วมาลี

63053011823 นางสาวกานต#นภัส ปาวิลัย

63053011824 นางสาวศิริรัตน# วิยาภรณ#

63053011825 ว�าที่ รต.กรรขจร กางก้ัน

63053011826 นายวิทวัส บาดาล

63053011827 นางสาวจุฑามาศ สวยดี

63053011828 นางนุสรา รังสิยานุพงศ#

63053011829 นางสาวนัจกร นิลสุข

63053011830 นายกรรณ#ชัย กิจจาอิทธิศร

63053011831 นายปDยะ เดชธนู

63053011832 นายรุจิสรรค# ทองคํา

63053011833 นางสาวชาลินี คงวุธ

63053011834 นางสาวกัญญาณี ดิบทิพย#

63053011835 นางสาววิภาวี นุโรจน#

63053011836 นางสาวกานต#ตนา หม�องพิชัย

63053011837 นางสาวทิพย#อักษร สืบวงศ#

63053011838 นางสาวสุพัตรา เรืองภิรมย#

63053011839 นางสาวพรอุมา ธารีจิตร#

63053011840 นายณัฐวุฒิ เกษตรตระการ

63053011841 นายจิรศักด์ิ ปรีสําเนียง

63053011842 นางสาววิรัชนก ฉิมงาม

63053011843 นางสาวสุจินันท# หอมสุด

63053011844 นางสาวศุภากร นิลประภา

63053011845 นายธนวรรจ ภุมรินทร#

63053011846 นางสาวนัฐธิดา แย�มศรี

63053011847 นางสาวศศิประภา ยันตะพร

63053011848 นายวิชชากร สวัสด์ิมงคล

63053011849 นายชาติชาย สืบสาย

63053011850 นายสถาปนา ปาวะรีย#
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63053011851 นายเกรียงศักด์ิ จําปาทิพย#

63053011852 นางสาวนารีรัตน# อภิปLญญาญาณ

63053011853 นางสาวศิริพร เหมาะโสม

63053011854 นางสาวจิราวรรณ ระเริงทรัพย#

63053011855 นางสาวขนิษฐา โพธ์ิงาม

63053011856 นางสาวณัฐมณณ# จันทนะโสตถ์ิ

63053011857 นางสาวหทัยรัตน# วัฒนากร

63053011858 นางสาวปรารถนา เกมสูงเนิน

63053011859 นางสาวมนทิรา เกษแก�ว

63053011860 นางสาวกชนิภา สายพือ

63053011861 นางสาวสุปราณี พรมณี

63053011862 นางสาวณัฐพร แก�วเจริญ

63053011863 นางสาวตุลธิดา พันธ#กิตติกุล

63053011864 นางสาวดวงใจ ชาตรี

63053011865 นางสาวคริษฐา ต�นทอง

63053011866 นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณฉวี

63053011867 นางสาวสุภาวี เชื้อชาย

63053011868 นายปDยังกูร โชคอนันต#ตระกูล

63053011869 นายบุญท�ัพ ขุนณรงค#

63053011870 นายพงษ#สิทธ์ิ ชิดไชโย

63053011871 นายปDยะ เพชรพูนพิพัฒน#

63053011872 นายชุติเดช แย�มพงษ#

63053011873 นางสาวสุนิสา สุขรักษ#

63053011874 นางสาวอัญชลิตา อึ๊งพานิช

63053011875 นางสาวผุสดี ขําปรางค#

63053011876 นางสาวกุลธิดา ทองสุริเดช

63053011877 นางสาวจันทิมา ทรัพย#บัว

63053011878 นางสาวภาวินี แต�งงาม

63053011879 นางสาวธนภรณ# คุ�มนาน

63053011880 นายวิรุฬห#ชล วารวงค#
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63053011881 นางสาวปLณฑ#ชนิต สันติวีระพันธ#

63053011882 นางสาวอันเชิญมา อุทัยรัตน#

63053011883 นายพงศกร เริงธนพิบูลย#

63053011884 นางสาวเกตุวรินทร# เข็มดี

63053011885 นางสาวจุฑามาศ อินทราพงษ#

63053011886 นางสาวสุดารัตน# สมุทรสาคร

63053011887 นางสาวจันทิมา พวงประดิษฐ#

63053011888 นางสาวพรพิมล สุขสําราญ

63053011889 นางสาวชญานี สานแดง

63053011890 นายสุรเชษฐ# ทองย�อย

63053011891 นางสาวณัฏฐณิชา กลิ่นเทศ

63053011892 นายณัฐพล วงศ#เนตรสว�าง

63053011893 นางสาวนารี เพ็งไพบูลย#

63053011894 นางสาวฐิติมา แก�วประไพ

63053011895 นายรัฐพงษ# เดือนฉาย

63053011896 นางสาวสุธิดา ขําทวี

63053011897 นายนันทวัฒน# คนไว

63053011898 นางสาวน้ําฝน  �วังอินทร#

63053011899 นายอัจฉริยะ เพ็ชรวงษ#

63053011900 นางสาวสุพรรษา โปดํา

63053011901 นางสาวใบเฟDร#น คําสว�าง

63053011902 นางสาวอุสสาห# ศรีดอกไม�

63053011903 นายวิสัยทัศน# จิตต#คํ้าคูณ

63053011904 นางสาวจรรญาภรณ# คงย่ิง

63053011905 ว�าที่ ร.ต. หญิงอภิญญาภัทร แสนชู

63053011906 นางสาวชลลดา เหียมสันเทียะ

63053011907 นายสมรักษ# กฤษฎาธาร

63053011908 นางสาวพจมาลย# จันทร#ตรี

63053011909 นางสาวดารารัตน# ใหญ�ย่ิง

63053011910 นายวีรภัทร# ภู�ระหงษ#
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63053011911 นางสาวคณัสนันท# รุ�งโรจน#ธนกุล

63053011912 นางสาวชุลีกร สุวรรณคํา

63053011913 นายอภิชาติ ศรีทอง

63053011914 นางสาวชไมพร สงประหยัด

63053011915 นางสาวฐิตารีย# หม่ืนจํานงค#

63053011916 นางสาวพิชยา น�วมทอง

63053011917 นางสาวศรีสุดา จุลจงกล

63053011918 นางสาวสิริรัตน# สว�างเมฆ

63053011919 นางสาวมณฑาทิพย# เสาหงษ#

63053011920 นางสาวจิราพร โตขลิบ

63053011921 นางสาวจินตภา ปTานทอง

63053011922 นางสาวอริยา แดงด�อมยุทธ

63053011923 นายธนพล เพ็ชรนุช

63053011924 นางสาวกัญญาณัฐ จันทะปาขาว

63053011925 นายวิษุวัต จักรทอง

63053011926 นางสาวปาริชาติ สุวรรณประเสริฐ

63053011927 นายตฤณ ศุภพิชยาดุลชัย

63053011928 นายนพพร ศรีสุทธ์ิ

63053011929 นางสาวอรุณรัตน# ยอดขุนจันทร#

63053011930 นางสาวภาณุมาส หาดแก�ว

63053011931 นางสาวรุ�งรวิน พุ�มสวัสด์ิ

63053011932 นางสาววรรณนิสา ดวงตาไท�

63053011933 นายจตุพร วุฒิอําพล

63053011934 นายรชต พูลสวัสด์ิ

63053011935 นางสาวพิชญาภรณ# สุงคาสิทธ์ิ

63053011936 นางสาวณภัทร พ�วงอําไพ

63053011937 นางสาวกัญญ#ชลิตา คชานันท#

63053011938 นางสาวธนิษฐา นาเกลือ

63053011939 นายศุภากร แต�ศิลปชัย

63053011940 นางสาวนัยรัตน# นิลภพ
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63053011941 นายชัยธวัช พรหมจักร

63053011942 นางสาวนิศารัตน# หาญกิจ

63053011943 นางสาวศศิธร เณรบางแก�ว

63053011944 นายศุภกานต# กําเหนิดเพชร

63053011945 นายจรูญ คอนเมฆ

63053011946 นางรภัสสรณ# เจริญสิน

63053011947 นางสาวลลิดา นัทธิรัมย#

63053011948 นางสาวธนพร แจ�มจํารัส

63053011949 นางสาวดลยา ย้ิมเเต�

63053011950 นายชัยณรงค# คงเปลี่ยน

63053011951 นางสาวกนกวรรณ รักชม

63053011952 นางสาวศิริพร ต�นมาลี

63053011953 นางสาวเจนจิรา ลูกนก

63053011954 นางสาวณฐมน นิลอ�อน

63053011955 นางสาวเบญจมาภรณ# เสือเดช

63053011956 นางสาววรรณรัตน# ศรีเพ็ชร

63053011957 นางสาวชมนาด หนองน�อย

63053011958 นางสาวกุลธิดา ศรีคําภา

63053011959 นายณัฐพงษ# เอี่ยมสุวรรณ

63053011960 นางสาวสุทิดสะรา กองพันธ#

63053011961 นายนิตินัย ขวัญชื่น

63053011962 นางสาวดวงฤทัย เพชรสน

63053011963 นายมนตรี หมวดเมือง

63053011964 นางสาวเบญจมาศ ไหลฤทธ์ิ

63053011965 นางสาววรนุช พุฒตาล

63053011966 นางสาวพิชญา เพ่ิมพูนทวีชัย

63053011967 นางสาวเปรมฤดี ทารการ

63053011968 นางสาวจุฑามาศ กองแก�ว

63053011969 นายประวริศ งามสุด

63053011970 นางสาวศุภิสรา อนันตภักด์ิ
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63053011971 นางสาวญาณันธร อุ�นอิน

63053011972 นางสาวชลธิชา จําปาคํา

63053011973 นางสาวศิลารัตน# คําสุข

63053011974 นายเชน อ��ยตระกูล

63053011975 นายชัชวัฒน# ทาไธสงค#

63053011976 นางสาวปวีณา กลิ่นน�อย

63053011977 นางสาววาสนา ร�อยพุฒ

63053011978 นายสุธิพล ลิวา

63053011979 นางสาวชุติกาญจน# เพ็ชรพุ�ม

63053011980 นางสาวขนิษฐา เหลือสาคร

63053011981 นายเกียรติพงศ# เรืองฤทธ์ิ

63053011982 นายวันฉัตร เขาทอง

63053011983 นางสาวภัทรศยา ฉิมเชื้อ

63053011984 นางสาวกันยารัตน# บัวราษฎร#

63053011985 นางสาวนัติทวัล ขันเลศ

63053011986 นายกฤษณพงษ# แสงแก�ว

63053011987 นางสาวจันทร#จิรา นานอก

63053011988 นายพิพัฒน# นครครื้น

63053011989 นางสาวสาปZนะ พะวิน

63053011990 นางสาวศุกร#ณารี สังขสุจิต

63053011991 นางสาวรุ�งตะวัน รัตนยศ

63053011992 นางสาวอริสา ริมใส

63053011993 นางสาวแจ�มนภา ทานะสิน

63053011994 นางสาวสุนิษา อสิธนาการ

63053011995 นางสาวศิริวรรณ ทรศัพย#

63053011996 นางสาวรุสนี กานา

63053011997 นางสาวบงกชวรรณ จักระพงศ#

63053011998 นางสาวศรีสมร เพ็ชรเอือง

63053011999 นายณัฐดนัย พันธุ#สถิตย#

63053012000 นายราชการัณย# คงมีผล
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63053012001 นางสาวกนกพร บุญช�วย

63053012002 นายนพเดช มาลา

63053012003 นางสาวกาญจนา บุรีรักษ#

63053012004 นายศุภยศ เอี่ยมละออ

63053012005 นางสาววาสนา กระต�าย

63053012006 นางลลิตา แย�มมี

63053012007 นายณัฐกิจ ศางาม

63053012008 นางสาวภัทรนันท# ภูรินันทน#

63053012009 นางสาวกชกร มัธยม

63053012010 นางสาวอธิติยา มานะกิจเจริญ

63053012011 นางสาวอทิตยา พุ�มนาค

63053012012 นายยสินทร นิธิเศรษฐทรัพย#

63053012013 นางสาวญาณิศา ธรรมปLญญาสกุล

63053012014 นางสาวอินทิรา อินตรา

63053012015 นางสาวนุชศรา โพธ์ิแก�ว

63053012016 นายเอกวัส นพรัตน#

63053012017 นางสาวอนัญญา ทองทวน

63053012018 นางสาวฐิติพร แก�วหอม

63053012019 นางสาวจินต#จุทา โสภา

63053012020 นายกฤตนันท# จํานงค#ฤทธ์ิ

63053012021 นายพงศธร จันทร#เจียม

63053012022 นายหรินทร#ทร รูปงาม

63053012023 นายวัยวัฒน# สุริยจันทร#

63053012024 นางสาวพิมพ#ผกา วีระเสถียร

63053012025 นายขวัญพนม ดําช�วย

63053012026 นางสาวศรีวรรณ บุญกอง

63053012027 นางสาวอาภาภรณ# พูลพิพิธ

63053012028 นางสาวนัยเนตร อุ�มนุช

63053012029 นางสาวณัฎฐา ธรรมวิเศษ

63053012030 นางสาวชลกานต# รัชกุล
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63053012031 นางสาวจรรยา แซ�ต้ัง

63053012032 นางสาวอมราวดี พลับฉิมาวรานนท#

63053012033 นางสาวณปภัสรา ขาวเจริญ

63053012034 นางสาวโศภินพิลาส หลงเจริญ

63053012035 นางสาวสุภาพร พ�วงบุญมาก

63053012036 นางจุติมน แก�วพรรณนา

63053012037 นางสาวกมลชนก สถานสถิตย#

63053012038 นางสาวขวัญวรา นพพันธ#

63053012039 นางสาวชมบงกช ฟLกเถ่ือน

63053012040 นางสาวมยุรี จันทรัตโน

63053012041 นางศศิธร จันทโชติ

63053012042 นายณัฐวุฒิ ทาน�อย

63053012043 นางสาวชนิกา งามขํา

63053012044 นางสาวพันนิภา สมนึก

63053012045 นางสาวสุวรรณี รัตนะ

63053012046 นางสาวแพรว กองธรรม

63053012047 นายบารมี ตติย#ธานุกุล

63053012048 นางสาวณัฐณิชา ขันวิเศษ

63053012049 นางสาวศิรประภา ปานแจ�ม

63053012050 นางสาวธัญญาลักษณ# สุริยรักษ#

63053012051 นางสาวบุษกร สว�างใจ

63053012052 นางสาวนฤภร คุสินธุ#

63053012053 นายรัตนพล บุญใหญ�

63053012054 นางสาวประภัสสร ไชยวร

63053012055 นางสาวอัจจิมา โป^ะเงิน

63053012056 นางสาวกมลชนก แซ�ลี้

63053012057 นางสาวจิตตรา ม่ังสมบัติ

63053012058 นางสาวเบญญาภา นามปLญญา

63053012059 นางสาวเสาร#วิณี สุขทร

63053012060 นางสาวชลิดา มณีวิหค
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63053012061 นางสาวปวริศา จันทร#วงค#

63053012062 นายเอกมงคล เมืองมูล

63053012063 นางสาววราภรณ# ปานสวัสด์ิ

63053012064 นางสาวสุริยาพร มะรังศรี

63053012065 นางสาวธัญญารัตน# นุ�มเจริญ

63053012066 นายชัยยัณห# ไชยรักษา

63053012067 นางสาวเพ็ญรัตน# จันทร#แดง

63053012068 นายกฤตภาส หอมสกุล

63053012069 นางสาวสาวินี เพียรชํานาญ

63053012070 นางสาวดารินทร# พันธ#จันทร#

63053012071 นางสาวอัญชุลี คชถิตย#

63053012072 นางสาวชุติมา วิเศษรจนา

63053012073 นายจิรพัฒน# สุขประเสริฐ

63053012074 นางสาวบุษบา ธรรมสังวาลย#

63053012075 นางสาวอนันญ#ลดา ไหวประเสริฐ

63053012076 นางสาวแก�วตา ประชุมพวก

63053012077 นายสหรัฐ โปแก�ว

63053012078 นางสาวนุสรา เรียบร�อย

63053012079 นางสาวอารีย# ฤทธ์ิบัว

63053012080 นางสาวเนรัญชรา นกแก�ว

63053012081 นายกิตติพงษ# คิดรอบ

63053012082 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพัชรีพร แก�วเอียด

63053012083 นายจักรพงศ# อ�อนโพธ์ิแก�ว

63053012084 นางสาววีณา ม�วงมัน

63053012085 นางสาวสิทธาภรณ# ตู�จินดา

63053012086 นางสาวสิริรัตน# วัดวิเศษ

63053012087 นางสาววรรณพร เพ่ิมทวีทรัพย#

63053012088 นางสาวณัฐพร สุวรรณอุดมลาภ

63053012089 นางสาวสริญญา วังมะนาว

63053012090 นายศรายุทธ ชูสุทน
หน�า 403 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053012091 นางภพวงศ#วรรณรักษ# ยอดย่ิง

63053012092 นายวศิน เพชรคง

63053012093 นายปLญจพล เซ่ียงอึ๋ง

63053012094 นางสาวนันทิยา ชาติไทย

63053012095 นายภูวดล รุ�งเรืองเลิศ

63053012096 นางสาวศิรภัสสร รถมณี

63053012097 นางสาวสุริยุปภา เนื้ออ�อน

63053012098 นายเกริกพงษ# ศิริดํารงค#กุล

63053012099 นายจักกฤษ เอื้อกฤดาธิการ

63053012100 นางสาวกัลยรัตน# โดดเด่ียว

63053012101 นายอารยะ ม่ิงแม�น

63053012102 นายวรากร ใจเอื้อย

63053012103 นางสุรีรัตน# อารามรมณ#

63053012104 นางสาวปุณณภา วันเพ็ญ

63053012105 นางสาวอัญชลีช ชาวโคกหม�อ

63053012106 นางสาวนวลฉวี ศรีสว�าง

63053012107 นายจิรัฏฐ# ตรีนุมิตร

63053012108 นางสาวอมรรัตน# หม่ืนเอ

63053012109 นางสาวประกายกานต# ศึกษา

63053012110 นายสยามรัฐ เกตุรัตน#

63053012111 นางสาวธนารีย# บัญชา

63053012112 นายบดินทร# อรุณศิริรัตน#

63053012113 นางสาวนิสาชล เจตนาเสน

63053012114 นางสาวจิตติภา ทวีสุข

63053012115 นางสาวอภิญญา เเตงอุดม

63053012116 นางสาวนันทนัช เจริญศักด์ิ

63053012117 นางสาวณัฐวรรณ อําพันทอง

63053012118 นางสาวอรพรรณ ส�งเสริม

63053012119 นางสาวสโรชา รัตนมณีโชติ

63053012120 นางสาวสุภาวดี ทองสุ
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63053012121 ว�าที่ร�อยตรีภิรุณพร พุทธคํา

63053012122 นางสาวบุญยัง แพ�งอินทร#

63053012123 นายนัทธพงศ# บุญเทพ

63053012124 นายณัฐพร มะลิวัลย#

63053012125 นายธวัช รัตย่ิง

63053012126 นางสาวชาริณี เคลือบสําราญ

63053012127 นางสาวธนัลภร ศรีเพ็ญ

63053012128 นายธีระภัทร มุทธากาญจน#

63053012129 นายปวริศ ลําทะแย

63053012130 นายวีรพล ทรัพย#มาก

63053012131 นายธนพล หอมกลิ่น

63053012132 นางสาวณัฏฐวรรณ สุขเสริม

63053012133 นางสาวณัฐสิมา เอกพงศ#พิสุทธ์ิ

63053012134 นางสาวศิวปรียา ฉัตรพงษ#วิรัตน#

63053012135 นางสาวขวัญชนก โสมปาน

63053012136 นางสาวดิฐทิพย#สุดา จันทร#แย�ม

63053012137 นางสาวนิศาชล วงษ#ทน

63053012138 นางสาวนฤมล เกตุมณี

63053012139 นางสาวณพัทธ# อินทร#�ดวง

63053012140 นางสาวเพชรรัตน# วงศ#รัตนกาญจน#

63053012141 นางสาวกังสดาล เกตุรัตน#

63053012142 นางสาวเรณู กลิ่นคง

63053012143 นางสาวอรพินธ# วรรณนิยม

63053012144 นางสาวพัชรี บุญมี

63053012145 นางสาวผกาวรรณ ทัพสัมพันธ#

63053012146 นางสาวกุลสินี หิรัญวงศ#

63053012147 นางสาวกมลวรรณ ทวีพงษ#

63053012148 นางสาววรนาถ เอ็นทู�

63053012149 นางสาวธัญญาศิริ สารศักด์ิ

63053012150 นางสาวจุฑาทิพย# จีบบรรจง
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63053012151 นางสาวนุชรดี หวังจิตร#

63053012152 นางสาวณัฐรินีย# อินทรโยธา

63053012153 นายติณพัชร ไก�แก�ว

63053012154 นายพีรภัค ยันต#เจริญ

63053012155 นางสาวชนิกา ธนัชพรสกุล

63053012156 นางศรัญญา วายุพา

63053012157 นางสาวธีรวรรณ ใจมุ�ง

63053012158 นายจิรวงศ# ทองศิลปN

63053012159 นายรัฐภาคย# แหวนวิเศษ

63053012160 นางสาวศรัณยา เพ็งอุดม

63053012161 นางสาวทิพย#กัญญา สืบเหล�าง้ิว

63053012162 นางสาวสินีนาฎ ฤทธ์ิศิริ

63053012163 นางสาวศตพร วงศ#ถาวร

63053012164 นางสาวพนิดา จันทะสาย

63053012165 นางสุปราณี สีสังข#

63053012166 นายนเรศ อาบสีนาค

63053012167 นางสาวเพียงพอ อาจหาญ

63053012168 นางสาวศศิธร พันธ#ไสว

63053012169 นางสาวอารยา ปานผลานนท#

63053012170 นางสาวพิมพกานต# สินสืบสิริศักด์ิสี

63053012171 นางสาวสุชาวดี แดงมณี

63053012172 นายจิระสิน จินางศุกะ

63053012173 นายนิทัศน# นิทัศน#โภคิน

63053012174 นางสาวนิตยา นรสิงห#

63053012175 นายเจตนิพัทธ# หม่ืนทิพย#

63053012176 นางสาวณัฐธิดา ชลอทรัพย#

63053012177 นางสาวกมลทิพย# หนูหริ่ง

63053012178 นายอุเทน จันระภู

63053012179 นายประดิภาส สุขเสาร#เกิด

63053012180 นางสาววรจันทร# พินโท
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63053012181 นางสาวกานต#ธิดา บัวคลี่

63053012182 นายธรรมรัตน# นันทนะวานิช

63053012183 นางสาวสุภาพร ชุติวัฒนกุล

63053012184 นางสาวรุจิรดา ศรีอุทัย

63053012185 นางสาวดวงกมล ทุกข#วินาศ

63053012186 นางสาวยุพา สายสล�าง

63053012187 นางสาวพชรพรรณ ขาวเหลือง

63053012188 นางสาวศิรินญา ไทยกัน

63053012189 นางสาวการะเกด แร�เพชร

63053012190 นางสาวจิดาภา นิลเพชร

63053012191 ส.อ.ต�อเกียรติ ทรัพย#น�อย

63053012192 นายอนุชา โพธิบัวทอง

63053012193 นางสาวปริยาภัทร เรือนงาม

63053012194 นางสาวศิริลักษณ# ชนะกิจ

63053012195 นายวิรุฬห# ทองอ�อน

63053012196 นางสาวชวัลลักษณ# อินทร#ปาน

63053012197 นางสาววชิรญาณ# กิตติวิบูลย#มาศ

63053012198 นายอนุพงศ# พ่ึงแพง

63053012199 นายปDยะณัฐ สุรทรัพย#

63053012200 นายจีรศักด์ิ เฮงสงวน

63053012201 นางสาวจริยา รอดจากภัย

63053012202 นายชัชวาล ปรกแก�ว

63053012203 นางสาวธนิษฐา วออ�วม

63053012204 นางสาวสายฝน บํารุงผล

63053012205 นางสาวนุชจรี สินทอง

63053012206 นางสาววริษฐา ทะนะ

63053012207 นางสาวจุฑารัตน# หมวกเมือง

63053012208 นางสาวกฤษณา จวอรรถ

63053012209 นางสาวศุภร ขมประเสริฐ

63053012210 นางสาวมัสลิน บัวทอง
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63053012211 นางสาววิชุดา เมฆกกตาล

63053012212 นายหสนันท# แก�วยอดครู

63053012213 นางสาวฐิตินันท# จิตตะเพชร

63053012214 นางสาวปภาวรินท# เหง่ียมจุล

63053012215 นางสาวเบญจวรรณ จีนบรรจบ

63053012216 นายณัฐพล พุกชาวนา

63053012217 นางสาวเปรมวิภา พาแก�ว

63053012218 นางสาวรุ�งทิพย# สวัสดี

63053012219 นางสาววีรัญชยา โพธ์ิทองสุรกูล

63053012220 นางสาวสรวรรณ ทอดเสียง

63053012221 นางสาวนพวรรณ ยอดเพชร

63053012222 นางสาวพรธิดา เนตรพรมราช

63053012223 นายเชิดพงศ# ทับกริ

63053012224 นายชัยพร เวหาธนารักษ#

63053012225 นางสาวเสาวลักษณ# สุทธิภาค

63053012226 นางสาวนัทชา สังข#ประเสริฐ

63053012227 นางสาวศิริลักษณ# ทับทิม

63053012228 นางสาวพัชรนันท# จิรพัฒน#วิบูล

63053012229 นายอนุสรณ# เห็นประเสริฐแท�

63053012230 นางสาวนวรัตน# ตันฮะ

63053012231 นายธนชิต แพรเมือง

63053012232 นางสาวอภิสรา นําผล

63053012233 นางสาวนภัสร กาญจนคลอด

63053012234 นางสาวบุษกร สีเมฆ

63053012235 นางสาวพัทธนันท# ศักด์ิสกุลรัตนา

63053012236 นางสาวสุรีรัตน# ขจรศักด์ิ

63053012237 นางสาวนิศารัตน# ศรีเหรา

63053012238 นายณัฐพัชร# สวนสวรรค#

63053012239 นายศิวพร เสียงเจนดี

63053012240 นางสาวศราวรรณ ทรัพย#ประเสริฐ
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63053012241 นางสาวปฐมาวดี เปZHยมพอดี

63053012242 นางสาวปDยะนุช คิอินธิ

63053012243 นางสาวบุษกร บุญลือ

63053012244 นางสาวปDยพร ศิลารัตน#

63053012245 นางสาวประภากร เที่ยงแท�

63053012246 นางสาวมัลลิกา เข็มทอง

63053012247 นายวรัชญา ชาน�อย

63053012248 นางสาวสาวิตรี สินณรงค#

63053012249 นายปวรุตม# บุญพิทักษ#

63053012250 นางสาวจิตรอนงค# กมลสินธ#

63053012251 นางสาวธัญญารัตน# พูดเพราะ

63053012252 ว�าที่ร�อยตรีนิรุตต# เจียรงาม

63053012253 นางสาววรัชยา สืบอาสา

63053012254 นางสาวสุพรรษา ผัวะสูงเนิน

63053012255 นางสาวอริสา เดชสําราญ

63053012256 นายกิตติศักด์ิ นามทิพย#

63053012257 นายอนุวัฒน# สายบัว

63053012258 นางสาวสายฝน บุญพิทักษ#

63053012259 นางสาวสุธิศา สุขเลี้ยง

63053012260 นายครรชิต ศรีสุวรรณ

63053012261 นางสาวจั�นทิรา สังข#แก�ว

63053012262 นางสาวมินรญา ทรัพย#มงคล

63053012263 นายธนากร ทองสุข

63053012264 นายอัมรินทร# ภู�มาลัย

63053012265 นางมณีรัตน# วัดเฉลยทอง

63053012266 นายธนโชติ เตียวสกุล

63053012267 นางสาวรสสุคนธ# ศรีมาบุตร

63053012268 นางสาวณัฐรินีย# โชติวัฒณฤดี

63053012269 นางสาววิภาพร พูลเพ่ิม

63053012270 นางสาวจรรยา จันทร#ลอยนภา
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63053012271 นางสาวศิริขวัญ ทองนุ�น

63053012272 นายชัยภัทร นิ่มสกุล

63053012273 นางสาวแพรวา พรมจรรย#

63053012274 นางสาวณัฏฐพัชร# สัจจสวัสด์ิ

63053012275 นางสาวณฐมน สาระศาลิน

63053012276 นางสาวขวัญวลี อุดมสุข

63053012277 นายศิริวัฒน# กองคลัง

63053012278 นายปุรินพัฒน# ทองรื่น

63053012279 นางสาวอรพรรณ หงษ#ทอง

63053012280 นางนันทิยา ราชมณี

63053012281 นางสาวนรินทร รุ�งอิทธิวงศ#

63053012282 นางสาวกนกวรรณ ทวีมาก

63053012283 นางสาวขวัญจิรา ทาทอง

63053012284 นางสาวอัญชนา พูลน�อย

63053012285 นางสาวชุติมา สายทองอินทร#

63053012286 นายอภิเชษฐ# พันธ#นัน

63053012287 นางสาวนิสา จอมแก�ว

63053012288 นางสาวมัลลิกา อิ่มน�อย

63053012289 นายอังกูร เรือนใหม�

63053012290 นางสาวเกตุรวี ชูกร

63053012291 นางสาววิภาวดี มุมแดง

63053012292 นางสาวจิตรลดา เปลี่ยนขํา

63053012293 นางสาวธนิดา หอมฟุTง

63053012294 นางสาวณิชากร หงส#ทอง

63053012295 นายกฤษฎา หัตถาภรณ#สกุล

63053012296 นายชนพล ธรรมศรี

63053012297 นางสาวพรรษา เกษมโศธน#

63053012298 นางสาววิสสุตา ขาวพุ�ม

63053012299 นางสาวสุภาณัณ นามตาแสง

63053012300 นางสาวปภาวรินท# กํ่าแก�ว
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63053012301 นางสาวศกลรัตน# ศุภรักษสกุล

63053012302 นางสาวชื่นกมล จันทร#ผึ้งสุข

63053012303 นางสาวรัตนาพร คุ�มสะอาด

63053012304 นางสาวชลนิชา คูเมือง

63053012305 นางสาวพฤกษา วันจา

63053012306 นางสาวรุ�งสุรีย# รุ�งมงคล

63053012307 นางสาววชิราภรณ# ไพรวัลย#

63053012308 นายณัฐวุฒิ สวยนภานุสรณ#

63053012309 นางสาวกฤษณา นัยสดับ

63053012310 นายชุมพล เพ่ิมพูล

63053012311 นางสาวณัฏฐ#นรี ทัดรัตน#

63053012312 นางสาวชลิตา พรหมช�วย

63053012313 นางสาวนิรัชชลา พวงทอง

63053012314 นางสาวมนัสนันท# เล�นวารี

63053012315 นายจิรายุ แสนสุข

63053012316 นางสาวฐิติกาญจน# เคนลา

63053012317 นางสาวจุฑารัตน# ด�วงแห�ว

63053012318 นางสาวศศิณา เซ่ียงลี้

63053012319 นายอนุวัฒน# อัสแสง

63053012320 นางสาวนุชนาฎ สุขสมกริต

63053012321 นางสาวดวงศิริ เสง่ียมรัมภ#

63053012322 นายชนกานต# พ่ึงพราย

63053012323 นางสาวภัทราวรรณ ทองกร

63053012324 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวรรณา หามาลา

63053012325 นางสาวละมัย ลวดเงิน

63053012326 นางสาวกันยารัตน# ศรีสว�าง

63053012327 นางสาวสุภาภรณ# ประพันธ#

63053012328 นายชัยชนะ ตะบุตร

63053012329 นางสาวอรวรรณ อุดมธรรมกูล

63053012330 นางสาวจินดาหรา แสงมาศ
หน�า 411 จาก 654            
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63053012331 นายจักรพันธ# รักชน

63053012332 นางสาวสินานางค# ศรีชาย

63053012333 นายพูลสวัสด์ิ เชื้อสุวรรณ#

63053012334 นางสาววัลยา เพ็ชรพิรุณ

63053012335 นายวิริทธ์ิชพล ตะเพียนทอง

63053012336 นายชาคริต หลําวิลัย

63053012337 นางสาวเรณุกา ขุนเณร

63053012338 นางสาวกัลยวรรธน# โชคตังสกุล

63053012339 นางสาวศศิธร ลิ้มอารีย#

63053012340 นางสาววินิสา คล�ายกูล

63053012341 นางสาวรัชชิตา ไพรแสงพนา

63053012342 นางสาวฐิติมา แดงสิงห#

63053012343 นางสาวไพริน อินธิบุตร

63053012344 นางสาวพรวิมล ห�อยระย�า

63053012345 นางสาวอําภา ลิ้มสกุล

63053012346 นายธีรภัทร ขัติยะวงค#

63053012347 นางสาวเกศรินทร# โพธิบุตร

63053012348 นางสาวอังคณา ดีฉํ่า

63053012349 นายสังคม แดงโชติ

63053012350 นางสาวสุดารัตน# ปานโต

63053012351 นายธนวัฒน# คีรีรัตน#

63053012352 นางสาวธนาภรณ# แซ�ลิ้ม

63053012353 นางสาวธิราภรณ# ศรีระวรรณ#

63053012354 นายอนุวัฒน# ร�วมวงศ#

63053012355 นางสาวณัฐกานต# จุ�มเขียว

63053012356 นางสาวกาญจรัตน# มะลิต�น

63053012357 นายยศกร ทองสาร

63053012358 นางสาวณัฐธิดา ตันวานิชกุล

63053012359 นางสาวจินตนาภรณ# อ�นนาค

63053012360 นางสาวรุ�งนภา ผิวอ�อน
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63053012361 นางสาวชญาณี จําปาสัก

63053012362 สิบตํารวจตรีภานุวัฒน# ม่ังมี

63053012363 นางสาวณัฐธยาน# แก�วกอง

63053012364 นางสาวชลภัสสร โชติเวทย#วงศา

63053012365 นางสาวสิริรัตน# วังตาล

63053012366 นายจิณณวัตร อยู�วิจิตร

63053012367 นางสาวชิดชนาพร ขําสี

63053012368 นายณัฐกาญจน# ศรีจันทร#

63053012369 นายณัฏฐนันท# จุงจิตตเมต

63053012370 นางสาวแพรพลอย เกิดปราชญ#

63053012371 นายคมสัน สอิ้งทอง

63053012372 นางสาวญาณิศา อิสโร

63053012373 นางสาวพัชราพร โชติกเสถียร

63053012374 นางสาวจตุพร กงแจ

63053012375 นางสาวบัวพันธ# ประทุมมา

63053012376 นางสาวพรพัชร# ลักษิตานนท#

63053012377 นางสาวณัฐกานต# ภาสุรกาญจน#

63053012378 นางสาวกรรณิกา โมบันดิฐ

63053012379 นางสาววันเพ็ญ นักกีฬา

63053012380 นายธนวัฒน# สระทองหมาย

63053012381 นางสาวอรทัย ภูอังสะ

63053012382 นางสาวโสภิตตา ปLญญา

63053012383 นางสาวกุลธิดา ต้ังวีรชาตกุล

63053012384 นางสาวกิติญา แสงอรุณ

63053012385 นายธนพิสิฐ บุตรน้ําเพ็ชร

63053012386 นางสาวธัรยธร ม�วงมงคล

63053012387 นางสาวชนาภา สุดแสนสง�า

63053012388 นางสาวขนิษฐา เผ�าพัฒน#

63053012389 นางสาวสุพัตรา เตชะฤทธ์ิ

63053012390 นางสาวมุจลินท# เอื้อประเสริฐ
หน�า 413 จาก 654            
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63053012391 นางสาวกฤตยา อมรพิพัฒนานนท#

63053012392 นายณัฐพงษ# บุญมาเลิศ

63053012393 นางสาววิภาวรรณ แซ�ลิ้ม

63053012394 นางสาวอรุณ ดีรื่น

63053012395 นางสาวขนิษฐา อาวัชนานุกูล

63053012396 นางสาวชาริณี มิตรเม้ียน

63053012397 นางสาวปDยวรรณ รู�คุณ

63053012398 นายวุฒิชัย จากเครือ

63053012399 นายพชร สีเมฆ

63053012400 นางสาวจุฑาทิพย# ช�างนํา

63053012401 นางสาวเสาวณีย# ณ นคร

63053012402 ว�าที่ร�อยตรีนันทวัฒน# มะลิวัลย#

63053012403 นายสราวุฒิ น้ํากลั่น

63053012404 นางสาวสกาวเดือน สุขสวัสด์ิ

63053012405 นายธนบดี นิอาวรณ#

63053012406 นางสาวศิริมาส ปLXนหลวง

63053012407 นางสาวรัตติยากร พูสีโสม

63053012408 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทร#

63053012409 นางสาววรัญญา สุรณาภรณ#ชัย

63053012410 นายพงศ#ศิริ ชิดเชี่ยว

63053012411 นางสาวนันทนา ทองกลั่น

63053012412 นางสาวมรีน ทองแดนไทย

63053012413 นางสาวพรชิตา กิตติประสงค#

63053012414 นางสาววัลภา บุญยินดี

63053012415 นางสาวจิตติญา นักจะเข�

63053012416 นางสาวจิรนันท# ทรัพย#คง

63053012417 นางสาววิภาวรรณ จิตต#พะวงษ#

63053012418 นางสาวพรทิพย# อนุภักด์ิ

63053012419 นายณัฐพงศ# นันทา

63053012420 นางสาวยุวดี บางสาลี
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63053012421 นางสาวขวัญหทัย บุระสิทธ์ิ

63053012422 นางสาวกมลรัตน# นามเดช

63053012423 นายปภินวิช แฝกวิลัย

63053012424 นางสาวสุภาภรณ# คําหริ่ง

63053012425 นางสาวสุภาวดี พุดพริ้ง

63053012426 นางสาวชนันดา สุขอนุเคราะห#

63053012427 นางสาววรารัตน# คูทอง

63053012428 นางสาววาสนา เซ่ียงฉิน

63053012429 นายจารุวัตร หล�อเจริญ

63053012430 นางสาวสิรภัทร เย่ียมดี

63053012431 นางสาวเฉลิมพร ช�างเขียว

63053012432 นางสาวกนกพร เกตุแก�ว

63053012433 นางสาวอุษณีย# เพ็ชร#ปุGน

63053012434 นางสาววชิราพรรณ เอมดี

63053012435 นางสาวเสาวภา แผนสมบูรณ#

63053012436 นางสาวธันย#ชนก เจริญธัญญการ

63053012437 นางสาวอนันดา รสชุ�ม

63053012438 นายธนพัฒน โสมาศรี

63053012439 นางสาวกิตติยา รัตนโชติพานิช

63053012440 นางสาวพรวิภา คําโมง

63053012441 นางสาวอังคณา สุดทวี

63053012442 นางสาววรางคณา สุขเกษ

63053012443 นางสาวรสสุคนธ# ไทยถนอม

63053012444 นางสาวจิราพร กรใย

63053012445 นายจิรากรณ# อินนอก

63053012446 นางสาวธัญภรณ# แท�นแก�ว

63053012447 นางสาวเลอลักษณ# ไล�ฉิม

63053012448 นายตุลา สุขประเสริฐ

63053012449 นางสาวอารีรัตน# ทองพันชั่ง

63053012450 นางสาววิภาวี อินทร#บํารุง
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63053012451 นายธนพล พรมชาติ

63053012452 นางสาวสุภาวดี บ�อนิล

63053012453 นางสาวอรทัย พรหมมีฤทธ์ิ

63053012454 นายธนกฤต ศศิสุริยาภูมิ

63053012455 นางสาวอัจฉรา ขาวขํา

63053012456 นางสาวลภัสรดา เกตุหอม

63053012457 นายสวภัตร# ศรีกระจิบ

63053012458 นางสาวพริมา ฉันทกุลกิจ

63053012459 นางสาวสุดารัตน# สืบพันธ#

63053012460 นายโอฬาร เนียมประพันธ#

63053012461 นางสาวกรวณิชภา นพนิลผาย

63053012462 นางสาวจิรัฎฐ# ชาญกล

63053012463 นายมารุต โสมนรินทร#

63053012464 นายฐิรเมศวร# พรนิธินนทกร

63053012465 นางสาววัชราภรณ# ชุติวโรภาส

63053012466 นายชัยวัฒน# บาลบุรี

63053012467 นางสาวพรสุดา แก�วผัด

63053012468 นางสาวทิพานัน นิลเลื่อม

63053012469 นางสาวฉัตรสุคนธ# ต�นปฐมกุล

63053012470 นางสาวจิราวดี ปวุตินันท#

63053012471 นางสาวอุมาพร รื่นรวย

63053012472 นางสาวยุวดา เพ็ชร#แสน

63053012473 นางสาวเบญจรัตน# จินดารัตน#

63053012474 นางสาวศุจิรัตน# จงจุดเทียน

63053012475 นางสาวอมรรัตน# ลิขิตมาลา

63053012476 นางสาวญาตาวี จารีย#

63053012477 นางสาวชนิดา พลอยงาม

63053012478 นายณรงค# หัสเถ่ือน

63053012479 นางสาวบัวทิพย# ศักยพงศธร

63053012480 นางสาวกานดา สกุลสุข
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63053012481 นางสาวจิตราภา ฉํ่าผิว

63053012482 นางสาวปวันรัตน# ยศประสงค#

63053012483 นางสาวมนัสวี ศักด์ิวาลี้สกุล

63053012484 นางสาวสิรินาถ ผิวผ�อง

63053012485 นางสาวบุปผาชาติ บุญเม�ง

63053012486 นายภาณุวิชญ# บูชารัตนกุล

63053012487 นายวุฒิศักด์ิ สมวงษ#

63053012488 นางสาวธิดารัตน# คุ�มครอง

63053012489 นางสาวอัครยา แสนสําราญ

63053012490 นางสาววันวิสาข# นาคอ�อน

63053012491 นางสาวนิตยา อุลมาน

63053012492 นางสาวอนุตรา ขรีดาโอSะ

63053012493 นางสาวธัญยรัตน# สลีแดง

63053012494 นางสาวสราลี อินอิ่ม

63053012495 นางสาวรัณญา โชคบรรดาลสุข

63053012496 นายวราวุฒิ คําดี

63053012497 นางสาวแสงดาว รู�เริง

63053012498 นางสาวทิพย#สุดา วัชรกิจไพศาล

63053012499 นางสาวณัฐธิดา รอดกระทึก

63053012500 นางสาวสุพัตรา ลีวัง

63053012501 นางสาวอภัสรา สิริแสงจันทร#

63053012502 นายธนพล ชูทอง

63053012503 นางสาวอรุโณทัย ศรีสุวรรณ

63053012504 นายภานุมาส ม่ิงสําแดง

63053012505 นางสาวนิดา บุระมาน

63053012506 นายธนภัทร เรืองภาพร

63053012507 นายขจรศักด์ิ บุญช�วย

63053012508 นางสาวกมลวรรณ เกษตรภิบาล

63053012509 นางสาวสโรชา ทัดเพชร

63053012510 นางสาวพรพรรณ คละทอง
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63053012511 นางสาวสุรีพร จิวเจริญ

63053012512 นางสาวสุดารัตน# ม่ันคง

63053012513 นางสาวทิวามาศ ช�างน้ํา

63053012514 นายกันต#ธีร# วอนเพียร

63053012515 นางสาวจันทิรา ภาวงค#

63053012516 นายภัทรพล ลําพึงกิจ

63053012517 นายชุมพล อยู�พิพัฒน#

63053012518 นางสาวบุษกร สืบด�วง

63053012519 นางสาวฐิดายุ เพชรแก�ว

63053012520 นางสาวบุญมาก เทียนแจ�มวงศ#

63053012521 นางสาวพัชรี ขันทอง

63053012522 สิบเอกสิทธิชัย ขันธ#เครือ

63053012523 นางสาวสิริยากร ชาวนา

63053012524 นายอัครเดช โหงทับทิม

63053012525 นางสาวพนิดา คุ�มวงศ#

63053012526 นายรณชัย อินตSะยศ

63053012527 นางสาวคณาวรรณ ธรรมวิหาร

63053012528 นายรัตนพงษ# ประจักษ#จิต

63053012529 นางสาวปDยธิดา จันทร#รุ�งโรจน#

63053012530 นางสาวเมษา สร�อยดี

63053012531 นางสาวมัตติกา เอี่ยมจํารัส

63053012532 นายพีรยุทธ แก�ววิหค

63053012533 นางสาวพรพิมล พรหมมาพันธุ#

63053012534 นายพงศธร ผลโภชน#

63053012535 นางสาวนภัสภรณ# พัฒนโศภนพงศ#

63053012536 นางสาวจุฑามาศ พาหาญ

63053012537 นางสาวอุลัยภรณ# ลุมา

63053012538 นายธนธร ไพรมณวงศ#

63053012539 นายนภสุวรรณช# เกตุกลิ่น

63053012540 นางสาวสุทธินี รอดปรีชา
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63053012541 นางสาวรัตมณี ชีวศุภกร

63053012542 นางสาวพรพรรณ ผิวขาวปลั่ง

63053012543 นางสาวมัณทนา ขนุนใหญ�

63053012544 นางสาวทิติภา คํามณีจันทร#

63053012545 นางสาวสุภัสสรา แผนสมบูรณ#

63053012546 นายวีระศักด์ิ วิชางาม

63053012547 นางสาววรรณา ทั่งทอง

63053012548 ว�าที่ร�อยตรีกิตติศักด์ิ ทองพร�อม

63053012549 นางสาวจินต#ศุจี มัจฉาเดช

63053012550 นางสาวพนัชกร สงแอ

63053012551 นางสาวบุญญฉัตร จันทร

63053012552 นางสาววิชญาพร สุทธิ

63053012553 นายวณิชกร กาหยี

63053012554 นางสาวอรวรรณ เณรบางแก�ว

63053012555 นายพีระพัฒน# โคจนา

63053012556 นายฟTาฉาย เพชรชมทรัพย#

63053012557 นางสาวสกุณตา เอี่ยมสําอางค#

63053012558 นายวรุฒ สามิภักด์ิ

63053012559 นางสาวปLณฑ#ชนิต แย�มศักด์ิ

63053012560 นางสาวณัฐิดา ขันธิกุล

63053012561 นางสาวนฤมล ทองหล�อ

63053012562 นายภูวนาถ สุขสวัสด์ิ

63053012563 นางสาวสุดารัตน# พุ�มพวง

63053012564 นางสาวเมทินี ฉายอรุณ

63053012565 นางสาวชนาทิพย# ลาภมูล

63053012566 นางสาวแก�วกาญจน# เสาสาย

63053012567 นายธีระพันธ# ลั่นออ

63053012568 นางสาวช�อผกา ต�นยาง

63053012569 นางสาวนงลักษณ# โค�วฮุด

63053012570 นางสาวปรียนันท# มรกตศรีวรรณ
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63053012571 นางสาวณัฏฐณิชา แสงสุระธรรม

63053012572 นางสาวณพร โชคโภคาสมบัติ

63053012573 นางสาวทิพย#วิภา จันทร#ศิริ

63053012574 นางสาวศรัญญา คล�ายโพธ์ิทอง

63053012575 นายภาณุพงศ# เคนทวาย

63053012576 นางสาวนาฏยา รู�เสง่ียม

63053012577 นางสาวธิดารัตน# เผือกภูมิ

63053012578 นางสาววิชาดา จันทแนน

63053012579 นางสาวฤทัยรัตน# เอี่ยมมัจฉา

63053012580 นางสาวลดา แย�มขยาย

63053012581 นางสาวณัฐนันท# ผลินิคม

63053012582 นายเตวิช สุทธิประเสริฐ

63053012583 นางสาวนภัสวรรณ# ภักดี

63053012584 นางสาวสุคนธภรณ# แสนโคตร

63053012585 นางสาวสุรีรัตน# ธรรมจง

63053012586 นางสาววรัญญา ก�อนสันทัด

63053012587 นางสาวรุ�งนภา นิลพัตร

63053012588 นางสาวปริยาภรณ# หลิบนุกูล

63053012589 นายฐานทัพ ทัศน#ศิริสกุล

63053012590 นางสาวสุรีรัตน# วรบุตร

63053012591 นายพงศ#ศิริ อู�ตะเภา

63053012592 นางสาวเนตรนภา ทองชมภูนุช

63053012593 นางสาวจริญญา แซ�เอี๊ยว

63053012594 นางสาวชุติปภา พรประสิทธ์ิ

63053012595 นายพิษณุ ยกฉวี

63053012596 นางสาวบุปผชาติ สว�างศรี

63053012597 นายธิติศักด์ิ อุดมโชค

63053012598 นางสาวสิรินทลักษณ# จรูญเรือง

63053012599 นางสาวศิริญญ#รดา ลี้เลอเกียรติ

63053012600 นางสาวสุภาพร นามวิเศษ
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63053012601 นายจิตรพล สวัสด์ิกระเด่ือง

63053012602 นางสาวอังคณา ทรัพย#สมบัติ

63053012603 นางสาวสุภาพร พัฒนแก�ว

63053012604 นายปรัชญา มูลยะเทพ

63053012605 นายธนณัฐ ขําจา

63053012606 นายณัฐกิตต์ิ ลาวทอง

63053012607 นางสาวธนาภรณ# ปทุมทอง

63053012608 นายรุ�งศิลป ชูอินทร#

63053012609 นางสาวจินดารัตน# ศรีโชติ

63053012610 นางสาวกานดา สร�อยสวัสด์ิ

63053012611 นางสาววิภาดา รสมัย

63053012612 นางสาวชลธิชา ทองคํา

63053012613 นางสาวจุฑามาศ หะรังศรี

63053012614 นางสาวสุพรรษา สั้นเอี่ยม

63053012615 นางสาวอธิปปภา โอบอ�อม

63053012616 นางสาวเพ็ญนภา ทนทาน

63053012617 นางสาวสุธีรา อัชชนะลิมภากรณ#

63053012618 นางสาวทิพย#กมล การีโรจน#

63053012619 นายภูมิพัฒน# ย่ีตัน

63053012620 นางสาวรัชนา โฉมเวียง

63053012621 นางสาวขนิษฐา เนียมพิบูลย#

63053012622 นางสาวกาญนิกา วงษ#ศิล

63053012623 นางสาวสุภาวิไล สามคํานิล

63053012624 นางสาวพรหทัย สุขใส

63053012625 นางสาวกรองกาญจน# พ่ึงแก�ว

63053012626 นางสาวธารณี สินศุข

63053012627 นายว�าที่ ร.ต. ณัฐพงษ# ทองดี

63053012628 นางสาวสุชาดา โสภา

63053012629 นางสาวกชกร สระบัว

63053012630 นางสาวศศิวิมล เทพาสถิตย#
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63053012631 นางสาวอรวรรณ เดชฉิม

63053012632 นางสาวจิรานนท# สวัสด์ิวงษ#

63053012633 นางดารณี ยุทธวารีชัย

63053012634 นางสาวธันยนันท# เกตุธนธีรโรจน#

63053012635 นางสาวประภาพร ปDยคุณากร

63053012636 นายชนินทร อัครวรคุณ

63053012637 นางสาวณัฐนิช บุญยัง

63053012638 นางสาวสิรีธร บรรหาร

63053012639 นางสาวจุไรลักษณ# ขําสุวรรณ

63053012640 นางสาวเจนจิรา บัวบุญเลิศ

63053012641 นางสาววณารินทร# นวมศิริ

63053012642 นางสาวเมธาวี แซ�ต้ัง

63053012643 นางสาวทิวาวรรณ เอี่ยมสอาด

63053012644 นางสาวสุภาวิตา อินทร#สา

63053012645 นางสาวเพ็ญพักตร# สว�าง

63053012646 นายธนพนธ# ฤกษ#ใหม�

63053012647 นางสาวกรรณิการ# ต�นแก�ว

63053012648 นายนิติพล แสนสกุล

63053012649 นางสาวณิชกานต# ศรีอินทร#

63053012650 นายณชย ห�าวหาญ

63053012651 นางสาวบุณฑริก ดวงสง�าศรี

63053012652 นายคมกฤษณ# พันธุ#โชติ

63053012653 นางสาวศรีวรีศิริลักษณ# ทรัพย#เพ่ิมพูล

63053012654 นางสาววรัญญา เก้ียวเก�า

63053012655 นางสาวเนตรดาว อยู�ยืน

63053012656 นางสาวณภัทร กาฬภักดี

63053012657 นางสาวชไมพร บัวงาม

63053012658 นางสาวกมลวรรณ วงศ#วุฒิ

63053012659 นายวีรวัฒน# บุญทิม

63053012660 นางสาวพรพิมล บุญเจริญ
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63053012661 นางสาวกัณฐมณี เห�งรวย

63053012662 นางสาวพิมลมาศ เรืองเทศ

63053012663 นายวิสุทธ์ิ แก�วจีน

63053012664 นางสาวมัณฑนา แย�มพยัคฆ#

63053012665 นายสุทธิพงษ# คุมสุข

63053012666 นางสาววารี ช�วยทุกข#เพ่ือน

63053012667 นางเพ็ญแข ชื่นสงวน

63053012668 นางสุภาลักล# แตงเจริญ

63053012669 นางสาวกนกวรรณ รวดเร็ว

63053012670 นางสาวสุฑาริดา พฤกษพานิช

63053012671 นางสาวฐิติมา เเก�วโกสุม

63053012672 นางสาวเกวลี แก�ววงษ#ล�อม

63053012673 นายพรชัย สายย้ิม

63053012674 นางสาววิภาดา ดอกไม�ไหว

63053012675 นายอานนท# ตันญาศิริ

63053012676 นายพิทยากร รัตนวรรณ

63053012677 นางสาวชลธิชา กันยะ

63053012678 นายภัทราวุธ ศรีคุ�มเก�า

63053012679 นางสาวสุรภี โตพ�วง

63053012680 นางสาวเกษราภรณ# อุดมฤทธ์ิ

63053012681 นางสาวเกศกนก เฮงจํารัส

63053012682 นายนะโม สอนทิม

63053012683 นางสาวสุธัญญา สุขภิรมย#

63053012684 นางสาวอัจฉราพรรณ เปรมแจ�ม

63053012685 นางสาวพรปวีณ# โรจน#เรืองนนท#

63053012686 นางสาวเจนจิรา เปZHยมหน�าไม�

63053012687 นางสาววัจนพร พิญญพงษ#

63053012688 นายชาญวิทย# ไชยวงษ#

63053012689 นางสาวเบญจมาศ ม่ันคง

63053012690 นางสาวณัฐกานต# แซ�อุ�น
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63053012691 นางสาวสุพรรณณิกา กุลพงษ#

63053012692 นายวัชรากร รัดเอี่ยม

63053012693 นางสาวดวงดาว สีไสล

63053012694 นางสาวชิดชนก นวมพะเนียด

63053012695 นายปารัช พินิจนาม

63053012696 นางสาวดาราณี แต�แดงเพชร

63053012697 นางสาวสุวิมล หนุนสี

63053012698 นางสาวชานิกา พูลทั่วญาติ

63053012699 นางสาวมนทกานต# ก�อเกิดบุญ

63053012700 นายภูริต กัลหะรัตน#

63053012701 นายยงยุทธ ตาไต�

63053012702 นางสาวพิชามญชุ# ชัยเสริฐ

63053012703 นางสาวมณีฑนา รื่นรวย

63053012704 นางสาวนุจภรณ# เพชรหีต

63053012705 นายจักรวุฒิ ทองสุข

63053012706 นางสาวระวิวรรณ คลากระโทก

63053012707 นางสาวปวีณา แสงทับทิม

63053012708 นางสาวปุณยนุช ดิษฐทองคํา

63053012709 นางสาวสุนิษา ดีเส็ง

63053012710 นางสาวธิดารัตน# สว�างแสง

63053012711 นางสาวกรองทอง วงศ#สุวรรณ

63053012712 นางสาวกุลปริยา แย�มเกษร

63053012713 นายชวลิต อาจรัมย#

63053012714 นางสาวรุ�งทิวา เปรมศิริพัฒน#

63053012715 นางสาวจันทิรา ม่ิงขวัญ

63053012716 นายณรงค#ฤทธ์ิ กลุ�นเขียว

63053012717 นางสาวกนกรดา กีระนันทน#

63053012718 นางสาวนภมณฑ# ตันติโรจน#รัตน#

63053012719 นางสาวกนกวรรณ ขันทอง

63053012720 นางสาวพรพิมล อ�วมเมือง
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63053012721 นางสาวพนาวรรณ พุ�มร�มไทร

63053012722 นางสาวรัตนาวดี สาวสวรรค#

63053012723 นางปDยานันท# ขําพลอย

63053012724 นางสาวจิตราภา ฟLกโต

63053012725 นายเนติพงษ# ใจคง

63053012726 นางสาวปนิดา รุ�งสว�าง

63053012727 นางสาวนัฐวรา สกุลกรุณา

63053012728 นายปริญญา วงศ#ศรีลา

63053012729 นายมนัสนันท# ปLนทวงค#

63053012730 นายกิตติคุณ สุนทรมัจฉะ

63053012731 นางสาวปวีณา เกรียงไกร

63053012732 นางสาวพัชรัณณัฐฏ# เซ่ียงเจ�น

63053012733 นายชนาธิป สบายใจ

63053012734 นางสาวสุนิษา บุตรเทศ

63053012735 นายพีระพงษ# สุขเกษม

63053012736 นางสาวปาณิสรา จันทร#นาคา

63053012737 นางสาวพิราวรรณ เกยด�านกลาง

63053012738 นางสาวลักษมณ ศรีสวัสด์ิ

63053012739 นางสาวน้ําฝน พ�วงบางยาง

63053012740 นางสาวพัชรินทร# ปZติวัฒนาชัย

63053012741 นางกาญจนา เพ่ิมพูล

63053012742 นางสาวนงลักษณ# เสียงดัง

63053012743 นายขจรเกียรติ สร�อยทอง

63053012744 นายเฉลิมศักด์ิ คงสุวรรณ#

63053012745 นางฐิตาภรณ# รักราวี

63053012746 นางจุฑามาศ สมพงษ#

63053012747 นายธนบัตร สามพ�วงบุญ

63053012748 นางชฎารัตน# แม�นเดช

63053012749 นางสาวอารียา หุตะจูฑะ

63053012750 นางสาววาริณี บุญโสม
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63053012751 นางสาวพรชนก ห�อยย่ีภู�

63053012752 นางสาวศิริรัตน# นัยเนตร

63053012753 นางสาวอัญชิสา ขาวคง

63053012754 นายอรรถรัตน# มีศาสตร#

63053012755 นางสาวศันสนีย# หลิมย�านกวย

63053012756 นายนนทวัฒน# กองหนู

63053012757 นางสาวสุรีรัตน# ศรีสุข

63053012758 นางสาวสาธิตา อิ่มไว

63053012759 นางสาวลลิตา มาทา

63053012760 นางสาวอําเพย อึ่งไพร

63053012761 นางสาวเสาวลักษณ# ธงเพ็ง

63053012762 นายธวัชชัย อากรแก�ว

63053012763 นางสาวจันทรา รุ�งแย�ม

63053012764 นางสาวบุศราวดี แสงสุวรรณ

63053012765 นายนฤพล จันทร#เจิม

63053012766 นางสาวจุฑารัตน# แก�วกอง

63053012767 นางสาวณัฎฐณิชา ยอแซฟ

63053012768 นางนันท#นภัส สรรประเสริฐ

63053012769 นางเบญจวรรณ ไพพิเชษฐ#

63053012770 นางสาวญาณิกา คงกะเรียน

63053012771 นางสาวพิมวดี พัดพรม

63053012772 นางสาวอังควิภา พงษ#ธานี

63053012773 นางสาวกนกนันท# บัวสะบาล

63053012774 นางสาวจินตนา ธรรมลังกา

63053012775 นางสาวจิตรา คูณสวัสด์ิ

63053012776 นางสาวเปรมวดี จีนธู

63053012777 นางสาวกัลยา เมฆนาคา

63053012778 นางสาวนฤมล ชะนะอินทร#

63053012779 นางสาวอมรรัตน# พาด�วง

63053012780 นางสาวดารารัตน# สนั่นเอื้อ
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63053012781 นางสาวธมลวรรณ มีสังข#

63053012782 นายนพคุณ บัวมณี

63053012783 นางสาวอัจฉรา บุญงาม

63053012784 นางสาวสมฤทัย ชาติทอง

63053012785 นางสาวลฎาภา เครือบคนโฑ

63053012786 นางสาวกนกวรรณ สีญะพันณ#

63053012787 นางสาวชลธิชา นะถา

63053012788 นางสาวเจนจิรา นัทธี

63053012789 นางสาวสาลินี อ่ําจ๋ิว

63053012790 นางสาวธนาภรณ# บุญเสนันท#

63053012791 นายมนตรี นิลเถ่ือน

63053012792 นางสาวธีรนันต# บุญเพ็ญ

63053012793 นางสาวจันทิมา ธนะเกียรติโกศล

63053012794 นางสาวศิโรรัตน# ประมวลการ

63053012795 นางสาวทอฝLน ตะเภารัตน#

63053012796 นางสาวสรัญญา เฮงเรืองศิริ

63053012797 นางสาวกรรณิกา ชูเนื่อง

63053012798 นางสาวภักวิภา แพรสุวรรณ#

63053012799 นางสาวจิตรลัดดา จํารัสศรี

63053012800 นางสาวอารียา จันทร#กิตติสิน

63053012801 นายอริยสิทธ์ิ สาวสวรรค#

63053012802 นางสาวเจนจิรา จิตงามขํา

63053012803 นางสาวนันทวรรณ บุญมีโชติ

63053012804 นางสาวไอลดา จําปาทอง

63053012805 นางสาวณัฐวดี รอดคลองตัน

63053012806 นางสาวจริยา ไกรทอง

63053012807 นางสาวสุกัญญา ภักดีตะเล็บ

63053012808 นายยศวัจน# เบญจโรจน#ภิญโญ

63053012809 นางสาวระพีพร สังขะทา

63053012810 นายโรจน#ศักด์ิ หุ�นนอก
หน�า 427 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053012811 นางณิชาภา บุญชนะมนตรี

63053012812 นางสาวอัจฉรา เหล็กมา

63053012813 นางสาววรลักษณ# ศรีแสง

63053012814 นางสาวจีราพัชร ดีหะสิงห#

63053012815 นางสาวนภัสสร จันทร#ทรง

63053012816 นางสาวปริยฉัตร นิวาตโสภณ

63053012817 นายพงศกร รอดเพชร#

63053012818 นางสาวอภิญญา อยู�เกียม

63053012819 นางสาวสุลิตา แก�วเจริญ

63053012820 นายณรงค#ฤทธ์ิ ไพรสันติ

63053012821 ส.ต.อ.ทวีศักด์ิ มณีธร

63053012822 นางสาวณัฏฐา พันธุ#บัว

63053012823 นางสาวอัจฉราพร ตอนสุข

63053012824 นายรังสรรค# เอี่ยมสะอาด

63053012825 นางสาวธาดารัตน# นาคสังข#

63053012826 นางสาวสุทธิพร หอมชื่น

63053012827 นายณธกร นิลรัตน#

63053012828 นายเดชาพล ขจรธัญญารัตน#

63053012829 นางสาวสุนันทา ชูชิต

63053012830 นางสาวนิสา พงษ#ประยูร

63053012831 นางสาวพรภิมล มาลัย

63053012832 นางณภาภัช อ�อนศรี

63053012833 นางสาวเฟWHองลัดดา นุชเสียงเพราะ

63053012834 นายธนัช ฤทธ์ิการุวงศ#

63053012835 นายเวชวรุตม# คล�องบัญชี

63053012836 นายนฤพันธ# ทวีสุข

63053012837 นางสาวปฏิญญา อยู�ตระกูล

63053012838 นางสาวช�อผกา มณฑา

63053012839 นางสาวศรีสุภา เห็นทั่ว

63053012840 นายศิริชัย กล�อมจิตต#
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63053012841 นางสาวภาวินันท# จิโรชวราฐิติกุล

63053012842 นางสาวอนุสรา เนื้อนิล

63053012843 นางสาวนิศาชล พูลสวัสด์ิ

63053012844 นางสาววันวิสา สิงห#เล็ก

63053012845 นางสาวมัตติกา ย้ิมเพ็ชร#

63053012846 นายอับดุลเลSาะ ยีมะยี

63053012847 นางสาวณิรชา ทิมพานทอง

63053012848 นางสาววรรณพร นาเอี่ยม

63053012849 นางสาวกีรตี บัวซ�อน

63053012850 นางสาวอัจฉรา ปุยทอง

63053012851 นางสาวพัชรพร อ�วมบุญมี

63053012852 นางทิพย#ญาภรณ# ใจอาจ

63053012853 นายสุขสันต# สมใจ

63053012854 นางสาวกานดา พฤฒิเกียรติคุณ

63053012855 นายกฤษฏ# ศรีสวัสด์ิ

63053012856 นายณัฐพงษ# ทองเฟWHอง

63053012857 นางสาวสายสุณี ราชปTองกัน

63053012858 นายชัชชาย แจ�มจันทร#

63053012859 นางสาวสุภัทธิดา สภา

63053012860 นางสาวศิริพร ริมเถ่ือน

63053012861 นายคมทวน สอสอาด

63053012862 นางสาวปวีณา มนตรี

63053012863 นางสาวกนกอร สุดใจ

63053012864 นางสาวศศิวิมล สัจจะเวทะ

63053012865 นายหัสฎี ดวงเดือน

63053012866 นายภาณุพงศ# ปDHนกุมภีร#

63053012867 นางสาวจิราพร จงฉิม

63053012868 นางสาวทิพวรรณ ปDHนตบแต�ง

63053012869 นางสาวปทิตตา ชัยมาลา

63053012870 นางสาวศุภลักษณ# ธงเพ็ง
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63053012871 นางสาวอารีรัตน# คัชชา

63053012872 นายอัศวิชัย ตราชูนิต

63053012873 นางสาวปDยมาภรณ# ตรีรัตนไพศาล

63053012874 นางสาวกนกพร จันทร#โยธา

63053012875 นายอนันต# แก�วขวัญ

63053012876 นางสาวจันทร#ธิมา คงขํา

63053012877 นางสาวสุนทรี บุญตนาชัย

63053012878 นางสาววริศรา ไตรสิทธ์ิ

63053012879 นางสาวณัฐวดี ติระการ

63053012880 นางสาวอังสุมา ชินนะ

63053012881 นางสาวสริดา เย็นภู�ทอง

63053012882 นางสาวสุวรจ เนวชื่น

63053012883 นายดลนิมิต อาสาจิตร

63053012884 นางสาววีรปรียา บัวดี

63053012885 นางสาวพลอยไพลิน ชลภาพ

63053012886 นายพศิน แซมเพชร

63053012887 นางสาวสุชีรา ศรีสําราญ

63053012888 นางสาวธัญญา แซ�เฮง

63053012889 นางสาวปาริชาต ฉันทสิทธิประสาท

63053012890 นายศิรวิชญ# จงแจ�มใส

63053012891 นางสาวจีรภา ฐิตะสิริรัชต

63053012892 นางสาวพลอยฉัตร เจริญสุข

63053012893 นางสาวธัญวลัย คุณฮวย

63053012894 นางสาวศิริรดา เกตุลา

63053012895 นายศุภกฤต ชีชะนะ

63053012896 นางสาวแพรแพรว จาตุรัส

63053012897 นางสาวกานต์ิชนิต ศิลปวานิชย#

63053012898 นางสาวสุกัญญา ก�านเหลือง

63053012899 นายบุณยเกียรติ สุวรรณรัตนาสน#

63053012900 นางสาวอรสา สุวรรณภักดี
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63053012901 นางสาวมณธิดา มาศศรี

63053012902 นางสาวกริชญานันท# จันทรา

63053012903 นางสาวนันทริกา ถาวรกุล

63053012904 นางสาวณัฐสิมา บัวงาม

63053012905 นางสาวสุเนตรตา เหลืองอร�าม

63053012906 นางสาวปภาดา ทองแนบ

63053012907 นางสาวธิดารัตน# รักชื่อ

63053012908 นางสาวชลธิชา ผิวทองคํา

63053012909 นางสาวคณิฏฐ#ษา คูณสุขสวัสด์ิ

63053012910 นายณชวนนท# เอี่ยมสมาน

63053012911 นางสาวศศิมา เกิดประดับ

63053012912 นางสาวจารุวรรณ ภู�ขํา

63053012913 นางสาวอลิษา ทีคํา

63053012914 นางสาวแสงระวี เทียมเผือก

63053012915 นางสาวจันทร#นภา ทองย�อย

63053012916 นางสาวสุรีรัตน# นกงาม

63053012917 นายรังสรรค# หนูเจริญ

63053012918 นายจิตรสุพัฒน# ปรีดา

63053012919 นางสาวบัวผัน จันทรง

63053012920 นายอัยยรัช เย็นสุข

63053012921 นายณัฏฐ#คเนศ ศิริอักษรศิลปN

63053012922 นางสาวปภาวรินท# แก�วกอง

63053012923 นางสาวปDยะเนตร วัฒนสิน

63053012924 นางสาวสุวนันท# สุขนอก

63053012925 นางสาวกรพัชรพร เบ็ญกูล

63053012926 นางสาวสุธินี ศรีอัมพร

63053012927 นางสาวอารีย# แช�มช�อย

63053012928 นางสาวเมธินี เปรมพลับ

63053012929 นางตือเราะ หนิเร�

63053012930 นางสาวสุวิมล คําโทน
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63053012931 นางสาวอินทุกานต# ภักดีเตล็บ

63053012932 นายณัฐพล งามสม

63053012933 นางสาวอัญชนา ลาภเจือจันทร#

63053012934 นายธนภัทร เสาร#ทอง

63053012935 นางสาวสาวิตรี แสงทอง

63053012936 นางสาวแสงดาว ใจแสง

63053012937 นายธงชัย หนูทอง

63053012938 นางสาวนภิสา เลิศสุวรรณ#

63053012939 นางสาววาสนา จวงจอง

63053012940 นางสาวขวัญฤทัย สระแก�ว

63053012941 นางสาวกัญญาวีร# เพ่ิมพูล

63053012942 นางสาววัชรีพร นันทขันธ#

63053012943 นายอนุกุล สิงห#แก�ว

63053012944 นางสาวจุฑาทิพย# จ้ีรัตน#

63053012945 นางสาวพรพนา ปลั่งศรี

63053012946 นางสาวธัญจิรา มาแผ�ว

63053012947 นางสาววชิรดา ขวัญถาวร

63053012948 นางสาววชิรญาณ# เคลือบสําริต

63053012949 นางสาวพิชญา ต้ังพรนพคุณ

63053012950 นางสาวนาถลดา สังข#เพ่ิม

63053012951 นางสาวปริศนา นาคหนู

63053012952 นางสาวศุภาวรรณ ขันทองดี

63053012953 นางสาวสุนิษา แสงสุวรรณศรี

63053012954 นางสาวศิโรรัตน# สุรทานต#นนท#

63053012955 นางสาววรรณยศ บุญวานิชย#

63053012956 นางสาวพัชรี ดาวเรือง

63053012957 นางสาวนิดารัตน# โสปLนหริ

63053012958 นายปณุกิฐ สระทองเศียร

63053012959 นายจิรันทน# บุญศิริ

63053012960 นางสาวพรรณิตา รูปเหมาะ
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63053012961 นางสาวอําไพ เย็นกาย

63053012962 นายอภิชัย เปาทุ�ย

63053012963 นางสาวศตพร เงินถี

63053012964 นายกนกศักด์ิ ชมภู�ทอง

63053012965 นายกัญจภพ แสงเดือน

63053012966 นางสาวนิรมล เทียนหอม

63053012967 นายปฐมพงษ# รัตนากร

63053012968 นางสาวณัฎฐา แผนประไพ

63053012969 นายรุ�งตะวัน ทิพย#เที่ยงแท�

63053012970 นางสาวนภสร หมายประโคน

63053012971 นางสาวชุติมา ใจทน

63053012972 นางสาวกนกพร ขุนเปZย

63053012973 นางสาวเจนจิตต# มุขลาย

63053012974 นางสาวนันทิพร เนียมแสง

63053012975 นางสาวพรพิมล สิมตะมะ

63053012976 นายจิรพัฒน# พูลสําราซ

63053012977 นางสาวบุญนิสา ขาวสําอางค#

63053012978 นางสาวโชษิตา อาจวิชัย

63053012979 นายประพัฒน# อSอกจินดา

63053012980 นายขวัญพัฒน# ทัพพรหมเจริญ

63053012981 นางสาวชุติมา ตรีสุคนธรัตน#

63053012982 นางสาวธัญญาลักษณ# เนียมเตียง

63053012983 นางสาวอมรรัตน# บุญสืบวงษ#

63053012984 นางสาวณัฐกานต# เกตุแก�ว

63053012985 นายปริศนา สอนทวี

63053012986 นางสาวชนิษฐา พูลพิพัฒน#

63053012987 นางสาวสุดารัตน# แซ�ใช�

63053012988 นางสาวสรัญญา พลสุวรรณ

63053012989 นางสาวสุรีย#พร ใจกล�า

63053012990 นางสาววาสนา น้ําใจดี
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63053012991 นางสาวอภิรดี ช�อนทอง

63053012992 นายธนกร ตันติโกสุม

63053012993 นางสาวทิพมณี ชนะอินทร#

63053012994 สิบตํารวจโทภูมิษา อนันตสุข

63053012995 นางสาวจินตนา แสงงาม

63053012996 นางสาวศุภนุช ศรีประเสริฐ

63053012997 นางสาวณัฐฐา เย็นใจ

63053012998 นางสาวกิติยา ทองย�อย

63053012999 นางสาวอรรถยา สะอาด

63053013000 นายปรมินทร# เมืองรามัญ

63053013001 นายรังสรรค# แก�วบุรงค#

63053013002 นายณัฐิวุฒิ วรเชษฐ

63053013003 นางสาววรรณกานต# ฉัตรธงชัย

63053013004 นางสาวกัญกร เอี่ยมประชา

63053013005 นางสาวยุรฉัตร ช�วยเต�า

63053013006 นางสาวอภัสฎา ช�างไม�งาม

63053013007 นางสาวสิราพรรณ สุวรรณลิขิต

63053013008 นางสาวซีเฟDน กัน

63053013009 นางสาวศุภจิรัตน# ศรีนวลจันทร#

63053013010 นายทวี พุทธทอง

63053013011 นางสาวสุวรรณนิภา ดอกบัว

63053013012 นางสาวธิดารัตน# สุดใจ

63053013013 นางสาวอลิศษา เจริญจิตร#

63053013014 นางสาวปาริชาติ นกหงษ#

63053013015 นายสิทธา ต้ังจันวิมล

63053013016 นายกันตภณ คงม่ัน

63053013017 นายณัฐนนท# คงมาก

63053013018 นายนําพล รัตนไพบูลย#วงศ#

63053013019 นายมาฆะ เลิศกาญจนศักด์ิ

63053013020 นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล
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63053013021 นางสาวเสาวณีย# นิตยใจพรหม

63053013022 นายเทียนชัย สิงห#โต

63053013023 นางสาวชัญญานุช พรายแก�ว

63053013024 นายชัยณรงค# สุขเจริญ

63053013025 นางสาวอาภาภรณ# ทองคําสัมฤทธ์ิ

63053013026 นางสาววิจิตรา ต�วนเครือ

63053013027 นางสาวสุดารัตน# เฮงที

63053013028 นางสาวนฤมล สอนแก�ว

63053013029 นางสาวพัชราพร ภัทรสิริรัชต#

63053013030 นางสาวลาวัลย# รัชนา

63053013031 นางสาวสมัชญา เอี่ยมแก�ว

63053013032 นางสาวอิสรา กาญจนวิวิญ

63053013033 นายวิสุทธ์ิ ย้ิมน�อย

63053013034 นางสาวสตรีวิทย# สังข#กลิ่นหอม

63053013035 นางสาวลักษณา ชมถนอม

63053013036 นางสาวสุดารัตน# พรมพุฒ

63053013037 นางสาววิชญา โชวิกรานต#

63053013038 นายอภิชาติ ชาตะวัน

63053013039 นางสาวสุจิตรา หาญทองไชย

63053013040 นางสาวจรรยาพร ฉิมพลี

63053013041 นางสาวพิมพ#ลดา พุฒวิบูลย#วุฒิ

63053013042 นายพิสุษฐ# สุวรรณหงษ#

63053013043 นางสาวศศิธร ลิ้มทองคํา

63053013044 นายธนาพงษ# ด�วงปลี

63053013045 นางสาวจันฑิมา จันทร#ดี

63053013046 นายวีรฉัตร ลิ่มทอง

63053013047 นางสาวทิพวรรณ เปรมสมบัติ

63053013048 นางสาวดาริณี นุชแสงพลี

63053013049 นางสาวเบญจมาศ เปZยเนตร

63053013050 นางสาวศุภาพิชญ# สังข#สมุทร
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63053013051 นางสาวนพวรรณ ลําดวล

63053013052 นางสาววิไลลักษณ# เสยชนิทฐ

63053013053 นายกิติศักด์ิ ดอกเตย

63053013054 นางสาวอธิชา แก�วแกม

63053013055 นายชนาธิป ย่ิงคงดี

63053013056 นางสาวเขมมิกา ชูรัตน#

63053013057 นางสาววารุณี แท�นมณี

63053013058 นางสาวดลณพร ปาโน

63053013059 นายณัฐพงษ# มาดา

63053013060 นางสาวศศิธร ศรีกรุง

63053013061 นายธนทัตร ศรีเจริญ

63053013062 นายวรวิทย# วุฒิศฤงคาร

63053013063 นายธีรพัฒน# แสงโพลง

63053013064 นางสาววรกมลพรรษ จิรพงษ#ธนาเวช

63053013065 นางสาวสุฎภักด์ิฐิตา มาตมา

63053013066 นายกฤษณพล ย�นพันธ#

63053013067 นางสาวพัชริดา อะดุงเดชจรูญ

63053013068 นางสาวกานต#ธิดา เกิดเปลี่ยน

63053013069 นางสาวเบญญาภา สุวรรณ#

63053013070 นางสาวทิพวัลย# เหมาะเจาะ

63053013071 นางสาวศุจินันท# ศิริรักวงษา

63053013072 นางปาริฉัตร ยางสูง

63053013073 นางสาวลักษิกา ลิ้ว

63053013074 นางสาวหนึ่งฤดี เอมวรรธนะ

63053013075 นายฟารุส การีแซ

63053013076 นางสาวอธิตยา วายุพัฒน#

63053013077 นางสาวณัฐชยา เมืองดี

63053013078 นายเจษฎา โตเต็ม

63053013079 นายภูริเดช จํานงกุล

63053013080 นางสาวบุญสิตา ไวยศรีแสง
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63053013081 นางสาวธนัชพร สิริไพโรจน#

63053013082 นางสาวอัจจิมา มณีสว�าง

63053013083 นางสาวพิชญ#สิณี อิงปLญลาภ

63053013084 นางสาวอภัสสร หยวกจุ�ย

63053013085 นายเพ่ิมศักด์ิ วรรณย่ิง

63053013086 นางสาวนันทิยา สมบูรณ#ศรี

63053013087 นางสาวภาวิณี เรไร

63053013088 นางสาวจิรนันท# ชุ�มดอนไพร

63053013089 นางสาวพจนีย# ภพภูวฤณ

63053013090 นางสาวชุติมา อิ่มใจ

63053013091 นางสาวธีรารัตน# รักษาเวียง

63053013092 นางตันหยง ตาละคํา

63053013093 นางสาวปDHนนภา คงค�าน

63053013094 นางสาวสุวรรณา เหล�าจินดาพันธ#

63053013095 นางสาวฐานินี แย�มเภา

63053013096 นางสาวฟTารุ�ง จันทร

63053013097 นางสาวศิริพร ศิริลักษณ#

63053013098 นางสาวอนุสรา ภานุทัสน#

63053013099 นายวีรวัฒน# วังคีรี

63053013100 นางสาวอรชร ประภาไพฑูรย#

63053013101 นายณัทณเอก ประยูรมหิศร

63053013102 นางสาวปLณฑิตา พูลสวัสด์ิ

63053013103 นางพจมาน รุ�งสว�าง

63053013104 นางสาวสิรินรัตน# สงวนทรัพย#

63053013105 นางสาวจินต#จุฑา ขาวเหลือง

63053013106 นายพิชชาทร บุญณรงค#

63053013107 นางสุทธินันท# วงศืเมือง

63053013108 นางศุทธภา เนียมสมิง

63053013109 นายสุรศักด์ิ ปานแย�ม

63053013110 นางสาวชนิภรณ# สระศรีสม
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63053013111 นางสาวบุญญรัตน# ปลิดดอก

63053013112 นางสาวศุภกานต# วงศ#เณร

63053013113 นายเพ่ิมพล สร�อยสาคร

63053013114 นางสาวสุธาสินี แย�มศรี

63053013115 นางทัศนีย# ทองพิทักษ#ชัย

63053013116 นางสาววิไลลักษณ# ขจรวศิน

63053013117 นางสาวพริญญา กันทะ

63053013118 นางสาวรัตนาภรณ# จิตต#ปลื้ม

63053013119 นางสาวลักษณ#ชยา เทพเสนา

63053013120 นายวรกิจ จงรักษ#

63053013121 นางสาววิกานดา จันทร#แก�ว

63053013122 นางสาวกนกวรรณ รูปโฉม

63053013123 นางสาวสุธาสินี ฉวีรัตน#

63053013124 นางสาวกนกอร เชยสุวรรณ#

63053013125 นางสาวชลิตา นัยเสถียร

63053013126 นางสาวพรรณวดี แก�วมณี

63053013127 นายอชิตพล นุตตะโร

63053013128 นายเอกวิศว# นิธิภพวราธิษณ#

63053013129 นางสาวรุ�งอรุณ ทองงาม

63053013130 นางสาวจุฑาภรณ# ใจอ�อน

63053013131 นางสาวพาฝLน เมืองแสน

63053013132 นางสาวณพิชญา กลิ่นหอม

63053013133 นางสาวสิริมา เกรัมย#

63053013134 นางสาวพนิดา ไทยนอก

63053013135 นางสาวปรียานุช ชื่นเจริญ

63053013136 นางสาวชนาภา ทับชม

63053013137 นางสาวชวัลรัตน# วัฒนา

63053013138 นางสาวศุภนิอร ทรัlพย#พllงศธร

63053013139 นางสาวกันทิมา บุตรศรี

63053013140 นางสาวนันทิชา พงษ#กังสนานันท#
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63053013141 นางสาวธัญชนก ทัศนา

63053013142 นางสาวยุพดี บุญเพ็ง

63053013143 นางสาวทัศนีย# มังกะโรทัย

63053013144 นายศรัณย# นิ่มนวล

63053013145 นางสาวสุรีวัลย# เทียมนาค

63053013146 นางสาวจิราทิพย# ขันทอง

63053013147 นางสาววัลย#วิภา จันทร#แปTน

63053013148 นางสาวกนกพร รุ�งระวี

63053013149 นายชวนาถ สุทธิสาร

63053013150 นายณัฐพล ขวัญข�าว

63053013151 นางสาวนพรัตน# จรัสแสนประเสริฐ

63053013152 นายกันตพิชญ# แผงสุข

63053013153 นางสาวปริญดา พูลสวัสด์ิ

63053013154 นางสาวมาริสา บุญธรรม

63053013155 นางสาวมณีรัตน# เอี่ยมสําอางค#

63053013156 นางสาวจุฑามาศ รอดเอี่ยม

63053013157 นางสาวสุวพิชญ# ชุ�มชื่น

63053013158 นางสาวโชติรส สร�อยทอง

63053013159 นางธีราวลี สิริกุตตา

63053013160 นางสาวเบญญาภา ปานณรงค#

63053013161 นายนิพนธ# สุขทวี

63053013162 นางสาวภรภัทร จิตต#ภาณุโสภณ

63053013163 นางสาวอังศุมา น�วมไข�

63053013164 นางสาวลดาวัลย# บัวปลื้ม

63053013165 นายจตุรงค# ฟองงาม

63053013166 นางสาวพัชริดา เล�าตระกูล

63053013167 นายศุภณัฐ ทองคํา

63053013168 นายนรากร พูลขวัญ

63053013169 นายอักษร โพธิราชา

63053013170 นายธวัชชัย รวมสุข
หน�า 439 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053013171 นางสาวสุภาภรณ# พิกุลแก�ว

63053013172 นางสาวชฎาภรณ# เมฆชุ�ม

63053013173 นางสาวชุดาภา ย�อยนวล

63053013174 นายธนรัชต# ท�าไว

63053013175 นางสาวธนพร เมืองเล็ก

63053013176 นางสาวนิต ชินทอง

63053013177 นายภานุวัฒน# ชิตชื่น

63053013178 นางสาวจันทร#สุดา บุญเลิศ

63053013179 นายศรัณPู หลักศรี

63053013180 นายทัศนัย ชื่นฤทัย

63053013181 นางสาวสุวรรณา ทองอินทร#

63053013182 นายวิโรจน# บุญกล�า

63053013183 นางสาวชมภูนุช นาคสุข

63053013184 นางสาวพิชชาภา สุขใจ

63053013185 นายอิทธิพล จ�างประเสริฐ

63053013186 นางสาวจมาภรณ# จิตบรม

63053013187 นางสาวสุวรรณา หอมจันทร#

63053013188 นางสาววศินา แจ�มแจ�ง

63053013189 นางสาวพรประภา เอี้ยงชะอุ�ม

63053013190 นางสาวณัฐกาญจน# มังสุไร

63053013191 นายภาณุพงศ# อนุกูลวงศ#สกุล

63053013192 นายนัฐพล ถึงจอหอ

63053013193 นางสาวสุภาวรรณ คล�ายสุวรรณ

63053013194 นางสาวดวงพร ลํายอง

63053013195 นางสาวสุวพัชร วิเชียรณรัตน#

63053013196 นางสาวอัญมณี ปDดงาม

63053013197 นายประพัฒน# ชื่นพิชัย

63053013198 นายกรกช ผิวผ�อง

63053013199 นายขจรศักด์ิ สร�อยทอง

63053013200 นางสาวสุนิศา วิเศษสิงห#
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63053013201 นายธนวิน เงินศิริ

63053013202 ว�าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ชนะภัย

63053013203 นางสาววาสนา ปLXนน�วม

63053013204 นางสาวละอองดาว อั้งสุพ�วง

63053013205 นางสาววรรณวิศา หิรัญวงศ#

63053013206 นางสาวสุปรียา สุขนาพจน#

63053013207 นางสาววันวิสา บัวสุวรรณ

63053013208 นางสาวกาญจนภา มณีแดง

63053013209 นางสาวรอฮายู นาแว

63053013210 นางสาวณัฎฐาเนตร ศรีไพรสนธ์ิ

63053013211 นายคมกฤษณ# คล�ายวงษ#

63053013212 นายทวีศักด์ิ คล�ายรักษา

63053013213 นายณัติวัชร# อภิชัยภัทรโรจน#

63053013214 นายคณิน จินดากุล

63053013215 นางสาวพรรษา สุขสว�าง

63053013216 นายคงศักด์ิ พูลสวัสด์ิ

63053013217 นางสาวสาวิกา ยินดี

63053013218 นางสาวศุทธ์ินรี ศรีสําราญ

63053013219 นายณัฐพงศ# ภู�นิเทศ

63053013220 นางสาวสุรีย#พร แซ�พ�าน

63053013221 นางสาวอายูนี กือนิ

63053013222 นางสาวณัฏฐ#ญดา เรืองฤทธ์ิธนชัย

63053013223 นางสาววนิดา ครุฑดํา

63053013224 นายทวีณัฐ เพาะผล

63053013225 นางสาวเกศริน รู�ทัน

63053013226 นายวัชรพล มนฑนม

63053013227 นางสาวกาญจนา หนูหุ�น

63053013228 นางสาววรรณปวีณ# แจ�งกระจ�าง

63053013229 นางสาวจิราภรณ# นามณี

63053013230 นางสาวจันทร#เพ็ญ เคหา
หน�า 441 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053013231 นางสาวดวงเดือน แก�วมะไฟ

63053013232 นายวิทยา ชื่นฤทัย

63053013233 นายเกียรติศักด์ิ อาวาส

63053013234 นางสาวเพ็ญประภา อิ่มโอษฐ#

63053013235 นายปรีชาพล จันทสี

63053013236 นางสาวดุษฎี ดวงชื่น

63053013237 นางสาวเจนจิรา บูรณประเสริฐกุล

63053013238 นายศุภกร จันทร#เปล�ง

63053013239 นางสาวปLณรส ปLญจะ

63053013240 นายกฤชทัต เลี่ยมนาค

63053013241 นายบดินทร# เขียมทรัพย#

63053013242 นางสาวจิรฐิตา บุญเกตุ

63053013243 นางสาวพรรณิการ# จินดานุช

63053013244 นางสาวพักตร#เพ็ญ กองเฉ้ียง

63053013245 นางสาวธัญกร เกิดสุข

63053013246 นายสี่ทิศ ลิ้นทอง

63053013247 นายสมประสงค# ทองก�อน

63053013248 นางสาวศิริมา สาวน�อย

63053013249 นายภาณุ มูลประหัส

63053013250 นางสาวเสาวลักษณ# อาสนจันทร#

63053013251 นายสุรวุฒิ สุวรรณหิรัญพร

63053013252 นางสาวสุชาดา บุตรน้ําเพชร

63053013253 นางสาวณิฏฌนาจฐ# วาทีรักษ#

63053013254 นางสาวปฤษณา พุทธชาติ

63053013255 นางสาวศกุนตา ไม�แก�ว

63053013256 นางสาวธัญจุฑา ณ บางช�าง

63053013257 นายสารินท# เนาว#รุ�งโรจน#

63053013258 นางสาวณฐวร แพรอัตร#

63053013259 นางสาวนฤมล เนตรใจบุญ

63053013260 นายเจตพัฒน# หัตถิยา
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63053013261 นางสาวน�องทราย สุวรรณ

63053013262 นายบุรัสกร มานะกล�า

63053013263 นายศักย#ศรณ# คุ�มจิตร#

63053013264 นางสาวจริณรัตน# อุคําพันธ#

63053013265 นางสาวจิตรานนท# ภูเตศวร

63053013266 นางสาวพรสินี มามาก

63053013267 นางสาวสสิตา ลิ่มม่ัน

63053013268 ว�าที่ ร.ต. หญิงวัศยา บัวม่ิง

63053013269 นางสาวณปภาวรินทร# บวรธนาปDยวัฒน#

63053013270 นางสาวสหพร พุ�มฉายา

63053013271 นางสาวธัญชนก เกษมศรี

63053013272 นายรังสิมันตุ# ขวัญพันธุ#งาม

63053013273 นายธนสิทธ์ิ สกุลคูหาสวรรค#

63053013274 นางสาววราลี อาศิรวาทวณิชย#

63053013275 นางสาวฟาตีฮะห# ยูนุ

63053013276 นางสาวกุสุมา ชาวโยธา

63053013277 นางสาวนิภาพร สีลาจันทร#

63053013278 นางสาวจุฑามาศ ทองคํา

63053013279 นายธนโชติ แจ�มใส

63053013280 นางสาวกัญญาพัชร จังธนสมบัติ

63053013281 นางสาวพิมพ#ผกา สระสําราญ

63053013282 นายณัฐพงศ# จันทร#น�อย

63053013283 นายอุดมรัตน# อิสภาโร

63053013284 นางสาวภัทรา อิศางกูร

63053013285 นางสาวกุลธิดา ลักษิตานนท#

63053013286 นายวิชญ#นภัส เทียนทอง

63053013287 นางสาวอัญมณี ประหยัดทรัพย#

63053013288 นางสาวรัชฎาวรรณ พุฒพิทักษ#

63053013289 นางสาววารุณี วารีรัตน#

63053013290 นางสาวกฤติยาภรณ# แสงนิล
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63053013291 นางสาวสุพัตรา สะลาคํา

63053013292 นางสาววรรณนิสา ศรีลําไพ

63053013293 นายวุฒิชัย นามประเสริฐ

63053013294 นางสาวจารุวรรณ ศิริบุญมา

63053013295 นางสาวอนุสรา ม่ันคง

63053013296 นายโชติพันธ# หนูบรรจง

63053013297 นางสาวธัชพรรณ ไกรจิตต#

63053013298 นางสาวนภัสสร รุ�งมณี

63053013299 นายธนภณ หวังแก�ว

63053013300 นางสาวอรัญญา ทวีเนตร

63053013301 นางสาวรัตนา ศรีชาติ

63053013302 นางสาวพิชญาภรณ# เจริญศรี

63053013303 นางสาวธิดารัตน# เคาม่ัน

63053013304 นางสาวญาณาธิป สินเกษตร

63053013305 นายสมยศ ปานสุวรรณ

63053013306 นางสาวประยงค# หลงใจคอย

63053013307 นางสาวภิรมย#ธารา แข็งธัญญะกรณ#

63053013308 นางสาวขนิษฐา ทองแท�ง

63053013309 นางสาวอรอุมา แสนคํา

63053013310 นางสาวศศิชา เทพลําลึก

63053013311 นางสาวกุสุมา จีบเจือ

63053013312 นายวรรณชนะ จันทร

63053013313 นางสาววิไรรัตน# ศรีเลิศ

63053013314 นางสาวชนมนวรรณ นกงาม

63053013315 นายสืบพงศ# ใบแย�ม

63053013316 นางสาวเกวลี โลSะหนองลิ้น

63053013317 นางสาวจิราภรณ# กอวิจิตร

63053013318 นายปริญญา ทิพภูมี

63053013319 นางสาวสุพิชญา แววจันทร#

63053013320 นางสาวพวงทิพย# กุลแพ
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63053013321 นายสิรวิชญ# เกลี้ยงเกิด

63053013322 นางสาวธิดารัตน# ทองสกุล

63053013323 นายวีรพงษ# ครุฑไชยันต#

63053013324 นางสาววันวิสา ทัศนี

63053013325 นางสาวอุมาพร ไชยสุวรรณ#

63053013326 นางสาวฐิติรัตน# เอี่ยมกิจ

63053013327 นางสาวลักษณารีย# วิเศษศรี

63053013328 นางลัดดาวรรณ# หนูแก�ว

63053013329 นางสาวสุมิตรา แก�นสลุง

63053013330 นางสาวณัฐนรี เรืองฤกษ#

63053013331 นางสาวเกวลี พันธ#นาค

63053013332 นางสาวสุธีรา เหนี่ยวพ่ึง

63053013333 นางนวรัตน# กล�วยแดง

63053013334 นางสาวพลอยไพลิน ศิริสม

63053013335 นางสาวศิริขวัญ ชัยมงคล

63053013336 นางสาวประภัสสร รอดภัย

63053013337 นางสาวอานิสรา ราชวัตร#

63053013338 นายพงศ#ศักด์ิ สิงห#โท

63053013339 นายอิมรอน หมาดปLนจอร#

63053013340 นายณัฐวุฒิ ล�วนศิริ

63053013341 นางสาวสุธารัตน# แซ�กSวย

63053013342 นายกลวัชร บุญหล่ํา

63053013343 นางสาวสุชาดา สกุลกรุณา

63053013344 นายวิรัตน# ทิพย#พรหม

63053013345 นางสาวิจิราภรณ# แก�นจันทร#

63053013346 นางสาวภัทร ฉัตรภูมิรุจี

63053013347 นายวศิน สีหาวัตร

63053013348 นางสาวสุธาสินี ม่ันคง

63053013349 นางสาวอัจฉราภรณ# มีปาน

63053013350 นางสาวอภิญญา ศรีสุราช
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63053013351 นางสาวเจนจิรา ผลพนม

63053013352 นางสาวพรพรรณ แก�วสะอาด

63053013353 นางสาวอุไรรัตน# ขวัญสมคิด

63053013354 นายพรชัย คํามี

63053013355 นางสาวธนินี กุลมิตร#

63053013356 นายภาณุวัตน# ยางหลวง

63053013357 นางสาวจริยา จันทร#แดง

63053013358 นางสาวจิราพร นาจันทร#

63053013359 นางสาวชุติมา ชาโรจน#

63053013360 นางสาวสุณิสา เพชรศรีงาม

63053013361 นางสาวรวิสรา ไชยโย

63053013362 นางสาวสุวนันท# สุขสุศรี

63053013363 นายนนทพัทธ# ดอนไพรเพชร#

63053013364 นางสาวสุภารักษ# รักษา

63053013365 นางสาววิชญาพร หุ�นสุวรรณกุล

63053013366 นางสาวอุไรพร ยะภูมินทร#

63053013367 นางสาวมัลลิกา ชุติวิริยะนากุล

63053013368 นางสาวชนิมา เบ�าเผิ้ง

63053013369 นางสาวนิภาภรณ# โชคลาภ

63053013370 นางสาวฟาตีฮะห# บาซอสิดิก

63053013371 นางนันทิยา ประทุมเทือง

63053013372 นางสาวฑิตฐิตา งามน�อย

63053013373 นางสาวปวีณ#กร ปานรัตน#

63053013374 นางสาวปวีณ#ธิดา คูนาเอก

63053013375 นางสาวสุกานดา วงษ#กาญจนา

63053013376 นางสาวดวงดาว จันทิพย#วงษ#

63053013377 นางสาวศิริการณ# สอนนะ

63053013378 นายพิษณุวัฒน# พวงเงิน

63053013379 นางสาวชโรธร ไข�อ�อน

63053013380 นางสาวเบญจวรรณ บัวเงิน
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63053013381 นางสาวมนัสดา พินิจทรัพย#สิน

63053013382 นางสาวประกายดาว แก�วสิทธ์ิ

63053013383 นางสาวสุทธิดา สุทธารมย#

63053013384 นางสาวรพีพร ชาวไร�อ�อย

63053013385 นางสาวทิพวรรณ เปลี่ยนมอญ

63053013386 นายชัยนุวัฒ ไพรเถ่ือน

63053013387 นายคณัสนันท# สมประสงค#

63053013388 นางสาวบุปผา ก�อนนวน

63053013389 นางสาวมานิตา เมฆแดง

63053013390 นายพงษ#พัฒน# เปZXยวน�อย

63053013391 นางสาวปภัสรา สีลิ

63053013392 นางสาวพรพิมล เปรมย่ิง

63053013393 นางสาววาสนา ทองเชื้อ

63053013394 นางสาวธรัญญา พูลสวัสด์ิ

63053013395 นางสาวกนกวรรณ เหลานาคํา

63053013396 นายจักรกฤษณ# จีนเลี้ยง

63053013397 นางสาวชลทิชา เอกทรัพย#

63053013398 นางสาวอารยา เพ็งจันทร#

63053013399 นางสาวอรวรรณ สูญสิ้นภัย

63053013400 นายศรนารายณ# แสงอร�าม

63053013401 นางสาวธัญญาธร ย่ังยืน

63053013402 นางสาวณริศรา เวทยานนท#

63053013403 นางนนทพร ลครพล

63053013404 นางสาวจรัสศรี หอมคง

63053013405 นางสาวนูรีตา บินอาแซ

63053013406 นางสาวธีราพร ตู�ทองคํา

63053013407 นางสาวจุฑากานต# ศรีนวล

63053013408 นางสาวฟTางาม เทพาขันธ#

63053013409 นายปDยณัฐ วงษ#วิสิทธ์ิ

63053013410 นางสาวทิพย# วารี ซ�อน ย้ิม 
หน�า 447 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053013411 นางสาวปริญญาพร วีระนนท#

63053013412 นางสาวณัฏฐนียา พงษ#พิทักษ#

63053013413 นางสาวกรรณิการ# เนตร#สว�าง

63053013414 นางสาวทิพาวรรณ ปรางศร

63053013415 นางสาวปฐมาวดี เดชกําแหง

63053013416 นายกมล อาบวารี

63053013417 นางสาวกณิกนันต# บุญแก�ว

63053013418 นายวสันต# จงดี

63053013419 นางสาววิจิรัตน# คุ�มโภคา

63053013420 นางสาวอังคณา เปรมศักด์ิ

63053013421 นายบัญชา เคลิ้มฝLน

63053013422 นายณรงค#ชัย ภัทรศาศวัต

63053013423 นางสาวกชกร ย้ิมแย�มศรี

63053013424 นางสาวอัญชลี สุขศรี

63053013425 นางสาวนภสร นวลพลับ

63053013426 นายสัญชัย นะทเวสน#

63053013427 นางสาวณัฐณิชา รักดี

63053013428 นางสาวสุปาณี นิลบดี

63053013429 นางสาววิไลพร บุญทอง

63053013430 นางสาวกัญฑมน เรียบเรียง

63053013431 นางสาวศุภกาญจน# นั่งโตSะทอง

63053013432 นางสาวธัญมาศ ใจตรง

63053013433 นางสาวอัญชรี เยินสูงเนิน

63053013434 นางสาวจิราภรณ# ไกลแก�ว

63053013435 นางสาวธีราภรณ# สายสร�อย

63053013436 นางสาวอาริญา บุญลอด

63053013437 นางสาวนฤมล สายสินธ#

63053013438 นางสาวอรทัย ปTองสิงห#

63053013439 นางสาวชลชญา ทุมจันทร#

63053013440 นางสาวอาทิมา สวัสดี
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63053013441 นายธนรัตน# เทียมสุวรรณ#

63053013442 นางสาวนัทธมน ทองจันทร#

63053013443 นางสาวนภาวรรณ กะลําพัก

63053013444 นายพร�อมพักตร# แพนาพันธ#

63053013445 นางสาวสุธิตา ชูสุน

63053013446 นายภาณุพันธ# เวชสุนทร

63053013447 นายวสุพล กิตติอุดมเดช

63053013448 นางสุภาวดี พงษ#วิสุวรรณ#

63053013449 นางสาวสุดารัตน# มอญทุ�ง

63053013450 นางสาวเบญจวรรณ กัณหา

63053013451 นางสาววราภรณ# จันทร#กระจ�าง

63053013452 นางสุภาวดี เงินดี

63053013453 นายเกียรติศักด์ิ เรืองจรูญ

63053013454 นายรัฐติเทพ พานิช

63053013455 นางสาวระพีพรรณ อู�อ�น

63053013456 นางสาวทิพวัลย# ด�านบรรจง

63053013457 นางสาวปานดารินทร# จีนเมือง

63053013458 นายณัฐพนธ# พิพัฒน#ศรีโสภณ

63053013459 นายต�อพงษ# วงศ#จันสุ

63053013460 นางสาวสุกัญญา ทองด�วง

63053013461 นางสาวกมลวรรณ พุ�มแพร

63053013462 นางสาวรุ�งรัตน# เผือกผ�อง

63053013463 นายวิวัฒน# ทองสุข

63053013464 นางสาวกาญจนา พิมชุวงศ#

63053013465 นางสาวษุภาดา ลือสัตย#

63053013466 นางสาวพรชนิตว# เกตุแก�ว

63053013467 นางสาวปวริศา กลับแดง

63053013468 นางสาวลัดดาวัลย# จอมประเสริฐ

63053013469 นายประเสริฐ สุกุมาร

63053013470 นายอรัชพร ดุษฎี
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63053013471 นางปาริชาติ กลั่นแกล�ว

63053013472 นายชยพล ศรียศ

63053013473 นางสาวผกาภรณ# ศรีอําไพวิวัฒน#

63053013474 นายพิสิทธ์ิ แสนกล�า

63053013475 นางสาวกาญจนา ขาวคง

63053013476 นางสาวประภารัตน# สุขจันทร#

63053013477 นางสาวพลอยใจ กุนเสน

63053013478 นางสาววัชราภรณ# สุวรรณท�าว

63053013479 นางสาวณัฐนรี คีรีวิเชียร

63053013480 นายอภิสิทธ์ิ พรมเมศ

63053013481 นายทัตพงศ# สุวรรณฉวี

63053013482 นายปรัตถกร แซ�ลี้

63053013483 นางสาวทมิตา เจริญ ธรรมรักษา 

63053013484 นางสาววิไลวรรณ ตาลลักษณ#

63053013485 นายทัศไนย พูลสุมล

63053013486 นางสาวปริมชรัตน# เดชไชยธนะพงศ#

63053013487 นางสาวกมลลักษณ# ทองโปร�ง

63053013488 นายธนาพันธ# นันทเสรี

63053013489 นางสาวพิมลพรรณ เล็กสมบูรณ#

63053013490 นางสาวโสภิต วงษ#เปZHยม

63053013491 นางสาวศิริพร จันทร#นาค

63053013492 นายธรรมรงค# โตสุวรรณ#

63053013493 นายธนันท#รัฐ ทิมแท�

63053013494 นางสาวโชติกา จันทรานันท#

63053013495 นางสาวยุพาพรรณ บูมา

63053013496 นายพิชัย เจียต๊ัด

63053013497 นายสุกฤษฏ์ิ อินทรมาตย#

63053013498 นางสาวศิริมาศ จันทร#เฉย

63053013499 นางสาวธนัญญา เพียรประสบสุข

63053013500 นางสาวณัฐกานต# โตSะฉิม
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63053013501 นางสาวธนวันต# สอาดเอี่ยม

63053013502 นางสาวภิรมณ ภานุมาส

63053013503 นางสาวเมย#ธาวี ศิลาเวียง

63053013504 นางสาวธนพร คําทุม

63053013505 นางสาวบําเพ็น บุตรงาม

63053013506 นายวุฒิชัย เพชรชนมภูมิ

63053013507 นางสาวปDยนันท# ธูปหอม

63053013508 นางสาวฐิติมา พ�นภัย

63053013509 นางสาววรพรรณ หมันมณี

63053013510 นายพฤทธ# พุทธชาติ

63053013511 นางสาวกาญจนี พันธุ

63053013512 นายธนกร บัวทอง

63053013513 นายจิรายุทธ# เกียรติศิริ

63053013514 นางสาวปนัดดา บุญอารี

63053013515 นางสาวเบญจา แปTนมูล

63053013516 นายสิรภพ วรย่ิงยงค#

63053013517 นางสาวกนกวรรณ จันทร#พรม

63053013518 นายวุฒิพร ดวงสุภา

63053013519 นางสาวจุฑาทิพย# ภาถีร#

63053013520 นางสาวกนกพร สุวรรณชาติ

63053013521 นางสาวจิตรา ศรีทอง

63053013522 นางสาวภัทรมน ชิวสกุล

63053013523 นางสาวกาญจนา รุ�งแย�ม

63053013524 นายภูวริศ พิสูจน#

63053013525 นายศุภฤกษ# ทั้งศรี

63053013526 นางสาวภัทราพร ทองสุข

63053013527 นางสาวศิโรรังษี นันทสังข#

63053013528 นางสาวเกศินี ภูสุจริต

63053013529 นายณพทัศน# สมบูรณ#

63053013530 นางสาวเสาวรส เปรมปรีด์ิ
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63053013531 นางสาวรุ�งรพี สัมมาขันธ#

63053013532 นางสาวฐิติรัตน# คีรีวงค#

63053013533 นางสาววัลภา แหยมสกุล

63053013534 นายพิริยะ แก�ววิมล

63053013535 นางสาววรัญวิภา วัฒนพงษ#

63053013536 นางพรปวีณ# ทิมทวีป

63053013537 นายปฐมชัย เสมลับ

63053013538 นายอัครวิชญ# จันทร#พูล

63053013539 นายภานุวัฒน# ไผ�สมบูรณ#

63053013540 นายนิรุช พรานเจริญ

63053013541 นางสาวอนุศรา คํายันต#

63053013542 นายรัชชานนท# รอตเกษม

63053013543 นางสาวทาริกา ตุ�มเล็ก

63053013544 นางสาวชลีรัตน# นัครา

63053013545 นางสาวอภิญญา เมฆฉาย

63053013546 นายวีรพงษ# กําแพงทอง

63053013547 นางสาวภิมลรัตน# ลือจันทรา

63053013548 นางสาวณัฏฐณิชา อภิรังสิมันต#

63053013549 นายปกรณ# จีโปTง

63053013550 นางสาวนิติญา ทับต�อม

63053013551 นางสาวดวงพร ปDHนพงษ#

63053013552 นายศัจกร คําเมือง

63053013553 นางสาวณิชนันท# ศรีสังข#

63053013554 นางสาวรัตติกาล มะลินิล

63053013555 นางสาวสุภาพร พันธ#จุ�ย

63053013556 นายพรเทพ พุฒซ�อน

63053013557 นางสาววรรณภา ทองอ�อน

63053013558 นางสาวกนกวรรณ สันโน

63053013559 นางสาวพัชรินทร# กรุณา

63053013560 นางสาวชนากาญจน# สวัสด์ิศรี
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63053013561 นายณัฎฐพล น�อมบุญส�งศรี

63053013562 นายพีระพล อ�อยจีน

63053013563 นางสาวภาสุดตา จินจารักษ#

63053013564 นายสมหวัง ศรีแสงทรัพย#

63053013565 นายชานนท# ดิสนา

63053013566 นางสาวณัฏฐณิชาต# แม�นสมุทรใจ

63053013567 นายจักรกฤษณ# พุทธวิถี

63053013568 นางสาวนลพรรณ ณ สมาน

63053013569 นางสาวพิมพ#ชฎาพร เสโท

63053013570 นายชาญปรีชา สิมลี

63053013571 นางสาวช�อทิพย# แซ�จิว

63053013572 นางสาวกมลเนตร บุตรหมัน

63053013573 นางสาวณภาภัช สายพัฒนะ

63053013574 นางสาวพิมพ#พรรณ เชาว#กิตติยศ

63053013575 นางสาวเจนจิรา จันตาทะ

63053013576 นางสาวกรณิการ# ตู�เจริญ

63053013577 นางสาวราชาวดี สีลาเนียม

63053013578 นายอนันต# อ�ายหนู

63053013579 นางสาวจารุชา เต็มธนากุล

63053013580 นางสาวบุษยา มีสมบัติ

63053013581 นางสาวณัฐธิดา เฉลิมพล

63053013582 นายบุญญฤกษ# รุ�งสว�าง

63053013583 นายศิวกร แสงธรรมชัย

63053013584 นายอรรถกฤต แจ�งสว�าง

63053013585 นายพิเชษฐ# สวีเตียม

63053013586 นายเกรียงไกร มังตา

63053013587 นางสาวรุ�งอรณ เกตุแก�ว

63053013588 นางสาวกมลชนก ราภูมี

63053013589 นายตุลยวัต มินทนนท#

63053013590 นายกฤตธกร เค�าสุวรรณ#
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63053013591 นายณัฐพร คําทรัพย#

63053013592 นางสาวเสาวลักษณ# เกตุแก�ว

63053013593 นางสาวจุฑาภรณ# ฟLกอินทร#

63053013594 นางสาวนิพิษฐา เพ็ชรเกิด

63053013595 นางสาวพุฒิธาดา เอกวงษ#

63053013596 นางสาวสุวรรณา ทองแผ�น

63053013597 นายจามรณ# นินวิบูลย#

63053013598 นางสาวปภารัช ครุธเผือก

63053013599 นางสาวเกศรา คงเข็ม

63053013600 นางสาวพิมพ#สุรีย# แก�วกระจ�าง

63053013601 นายชนก ตันสิงห#

63053013602 นายวัชรินทร# ส�งสีอ�อน

63053013603 นางสาวธนพร พรหมรักษ#

63053013604 นายจตุรพร กาญจนรังษี

63053013605 นางสาวสุพัตทา เศรษฐี

63053013606 นางสาวชุติมา เชื้อสุวรรณ

63053013607 นางสาวสกาวเดือน เพ็งหมุ�ย

63053013608 นางสาวดวงพร เมฆพระงาม

63053013609 นายธราเทพ ม�วงไหมทอง

63053013610 นางสาวธัญญามาศ โกศลนิรัติวงษ#

63053013611 นางสาวสโรชา สินสวัสด์ิ

63053013612 นางสาวสาวิกา ชูวงษ#

63053013613 นางสาววรัญยา เกตุเทียน

63053013614 นางสาวรัชดาภรณ# ไพรนรินทร#

63053013615 นางสาวนิชาภา เพ็งพิน

63053013616 นายฮารูณ ยิงทา

63053013617 นางสาววิภารัตน# เอียดแก�ว

63053013618 นายศุภวิชญ# มาลัยทอง

63053013619 นายธนธรณ# แสงชื่น

63053013620 นายปรีดา โคแล
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63053013621 นางสาวสุนิสา มังสา

63053013622 นางสาวธันยธรณ# ทองช�วง

63053013623 ส.ต.ทนพดล อึ้งวัฒนะไพศาล

63053013624 นางสาวพรพรรณ ตันเจริญ

63053013625 นายศรัณย# เศวตมาลานนท#

63053013626 นายวีรภัทร ไทยประเสริฐ

63053013627 นางสาวนฤมล ไชยอ�วน

63053013628 นางสาวอภิสรา ลุ�มจันทร#

63053013629 นางสาวชมพูนุช เกษมสุขไพศาบ

63053013630 นางสาววิลาวัลย# โมราเจิญ

63053013631 นายวิฑูรย# แปTนรส

63053013632 นางสาวสิริกัญญ# ฆารโสภณ

63053013633 นางสาวทรรยวรรณ นาครัตน#สิริกร

63053013634 นางสาวณันทกานต# สังขรัตน#

63053013635 นางสาวพัชรวัฒน# ชุมชอบ

63053013636 นางสาวสุวนันท# นุตตะโร

63053013637 นายปริชญ# อาชะวะบูล

63053013638 นายชัยวัฒน# พอดี

63053013639 นางสาวอัญชนาพร มูลกาศ

63053013640 นางสาวกัญญา แช�มช�อย

63053013641 นางสาวพิมชนก เล�าซ้ี

63053013642 นายสรพงศ# สร�อยน้ํา

63053013643 นางสาวจิราวรรณ ว�าวกําเหนิด

63053013644 นางสาววิธัญญา คล�ายสุโข

63053013645 นางสาวชัชชนก แสงงาม

63053013646 นางสาวจิรมน มหาบุญ

63053013647 นายสรวิศ สุวรรณช�าง

63053013648 นางสาวสุกัญญา แสงสะอาด

63053013649 นางสาวนภาพร แก�นนวลศรี

63053013650 นางสาววาสนา พูนสิน
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63053013651 นางสาวรติ วรรณ น�อย ผล 

63053013652 นายศุภวุฒิ อุทิศ

63053013653 นางสาวภารดี สมจิต

63053013654 นายพันธุเลิศ อรรถวรรธน

63053013655 นางธัญรวีย# สมประสงค#

63053013656 นายสุเมธ สารีวงษ#

63053013657 นางสาวจุฑารัตน# ย้ิมเย้ือน

63053013658 นายธนกร พงศ#ดี

63053013659 นางสาวดลชนก อินทะจักร#

63053013660 นางสาวกัญญา แก�วสีไว

63053013661 นางสาวเสาวลักษณ# มีธรรม

63053013662 นางสาวลัทธพรรณ ตาสุขะ

63053013663 นายกุลเดช สิทธิกุล

63053013664 นางสาวปาริชาติ รักษาภักดี

63053013665 นายสุรวุฒิ ทองมาก

63053013666 นายพรเทพ ขุนสวัสด์ิ

63053013667 นางสาวสมหญิง แพใหญ�

63053013668 นางสาวศุทธินี มณีทัพ

63053013669 นางสาวกัญญาณัฐ บานแย�ม

63053013670 นางสาวมานิตา จันทร#สมัคร

63053013671 นายอาคม เทศเจริญ

63053013672 นายวงศกร คุ�มภัยเพ่ือน

63053013673 นายวรายุทธ นวลละออง

63053013674 นายอุดมศักด์ิ แสงประเสริฐ

63053013675 นายภานุพงศ# ศรีสอาด

63053013676 นางสาวนิตย#รดี พลเสน

63053013677 นางสาวศิริวิภา ปรางจันทร#

63053013678 นางสาววิลาวัณย# เหมือนแก�ว

63053013679 นางสาวรชกร นาคสวัสด์ิ

63053013680 นางสาวสุธาสินี อัมพิลาศรัย
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63053013681 นายภาคภูมิ โพธ์ิศรีนาค

63053013682 นางสาวศิวพร ถึงแสง

63053013683 นางสาวธีริศรา เงินวิลัย

63053013684 นางสาวบัณฑิตา ชนะโรจน#เจริญ

63053013685 นางสาวณัฐฐิดา นาวานุเคราะห#

63053013686 นายบัณฑิต เยาวมาลย#

63053013687 นางสาวชนากานต# วงษา

63053013688 นางสาวปDยนุช สําเภา

63053013689 นางสาวอัญชลี จําเริญรักษา

63053013690 นางอุษา โพธ์ิทอง

63053013691 นางสาวสุกานดา วงษ#วรรณ#

63053013692 นางสาวพรชิตา จรุงกลิ่น

63053013693 นางสาวชัญญานุช ปDHนเพชร

63053013694 นางสาวสุฑาลักษณ# มุนินทรวงศ#

63053013695 นางสาวนัยน#ภัค หัตถาพันธ#

63053013696 นายสพล วรรณดิลก

63053013697 นางสาวฐิตาพร สัตนาวุฒิ

63053013698 นางสาวอัมพาพร สว�างเกตุ

63053013699 นางสาวสุวิมล จงไกรจักร

63053013700 นางสาวฐิติพร แก�วตุ�ม

63053013701 นายปารมี โตเซียน

63053013702 นางสาวศลิษา นิลวิจิตร

63053013703 นางสาวจิตศุภา สีคํา

63053013704 นางสาวพจมาลย# อินทุภูติ

63053013705 นายณัฐพงศ# บัวทอง

63053013706 นางสาวกัญญ#ภัคญา ชัยฤาษี

63053013707 นางสาวณัฏฐวรรณ เลิศทนงค#

63053013708 นางสาวปLทมภรณ# กุลทอง

63053013709 นายจักรกฤษ หอมจันทร#

63053013710 นางสาวอลิษา จันทวงษ#
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63053013711 นางสาวชลธิชา แสงทองบุญเรือง

63053013712 นายวุฒิชัย จันทร#แจ�มใส

63053013713 นางสาวจุฑารัตน# พลายแก�ว

63053013714 นางสาวสุจิตรา อิ่มใจ

63053013715 นางสาวชนัญชิดา บุญสงวน

63053013716 นางสาวอุมาภรณ# ทัพชัย

63053013717 นางสาวยุพดี ทวีสุข

63053013718 นางสาวสุดารัตน# บัวประเสริฐ

63053013719 นางสุกัญญา วะชังเงิน

63053013720 นายเลอเกียรติ เอี่ยมศรี

63053013721 นางสาวรัตนกาญจน# โชตน#ธนไพศาล

63053013722 นางสาวไพจิตร# แสนทวีสุข

63053013723 นางสาววราภรณ# พับยม

63053013724 นางสาวพัณณิตา วงษ#จู

63053013725 นางสาวจันทร#จิรา เต�าหลํา

63053013726 นางสาวนิศาชล พิมพ#สะอาด

63053013727 นางสาวสุกัญญา ประสิทธ์ิอ�น

63053013728 นางสาวกัญญารัตน# ตะวันหะ

63053013729 นางสาววรรษัตรี เจรจา

63053013730 นางสาวเจมจิราห# พรหมประสิทธ์ิ

63053013731 นางสาวนิตยา รักดี

63053013732 นางสาวนิจศุภา สุโอฬาร

63053013733 นางสาวอมิตา หม่ืนโอฐ

63053013734 นายสิทธิศักด์ิ ทรัพย#ประเสริฐ

63053013735 นายสามารถ สามารข้ึน

63053013736 นางสาวสุดารัตน# ประสานนานุรักษ#

63053013737 นางสาวนันท#ณภัทรต# แม�นสมุทรใจ

63053013738 นางสาวํทัศนีย# กันยานุช

63053013739 นายเฉลิมศักด์ิ เชียวชะอุ�ม

63053013740 นางสาวน้ําฝน วรรณาสิงห#
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63053013741 นางสาวพรปวีณ# เรืองนรา

63053013742 นายธราธิป อนันตรวรรณ

63053013743 นายกิตติภณ จันทร#มาก

63053013744 นางสาวอําไพ สินเหลือ

63053013745 นางสาวลลิล#ภัส พฤศชนะ

63053013746 นางสาววัลลภา เจริญผล

63053013747 นางสาวกนกวรรณ แก�วศรีงาม

63053013748 นางสาวภาวดี อาศนเวช

63053013749 นายพีระพัฒน# จันทร#อ�อน

63053013750 นางสาวดวงนภา เกษมสุขไพศาล

63053013751 นางสาวพรหมพร เขียวขํา

63053013752 นางสาวสมพิศ แช�มมี

63053013753 นางสาวธัญญามาศ ธงไชย

63053013754 นายภีรณัฐ ปานดํา

63053013755 นางสาวศิริวดี โหรชัยยะ

63053013756 นางสาวอรอุมา นวลกําแหง

63053013757 นางสาวนิสารินทร# กลิ่นสุคนธ#

63053013758 นางสาวพรพรรณ ตันติบูรณกุล

63053013759 นางสาวเปรมกมล กล�าหาญ

63053013760 นางสาวรุ�งทิวา พานิชชาติ

63053013761 นายนิพนธ# รวมศิล

63053013762 นางสาวอัจฉริยา ทองวิเศษศักด์ิ

63053013763 นางสาวพรรณศร สุคนธมาน

63053013764 นางสาวพรพิมล เดชกล�า

63053013765 นางสาวนพวรรณ วิบูลย#ศิริชัย

63053013766 นางสาวณัฐวดี วงษ#ถนอม

63053013767 นางสาวอักษราภัค แซ�ก้ัง

63053013768 นางสาวจิราภา โพธ์ิศรี

63053013769 นายฐาปนพงค# จันทรบูรณ#

63053013770 นายสารพันธุ# วงค#บุญมา
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63053013771 นางสาวนวพร พันธเสน

63053013772 นางสาววีรยา เครือใจยา

63053013773 นางสาวจุฑามาศ แต�ถาวร

63053013774 นางสาวกรฉัตร บํารุงพันธ#

63053013775 นายวสุวัต เถาศิริวงศ#

63053013776 นายภูมิสิริ ศิวิลัย

63053013777 นายนนทชัย คล�ายคลัง

63053013778 นายชนะเพชร อยู�บรรยงค#

63053013779 นายณัฐสนัย ตํานานจิตร

63053013780 นางสาวสุธิตา อ�วมตรุษ

63053013781 นายเอกพงษ# พ�วงคุ�ม

63053013782 นายธีระศักด์ิ จันทร#แปTน

63053013783 นายสรศักด์ิ รอดศรี

63053013784 นายรุจชวิณ อินทร#จันทร#

63053013785 นายนันตพัฒน# เพ็งฉุย

63053013786 นางสาวศิวพร เคารพธรรม

63053013787 นางสาวชนันสิริ ธนกิจคูณไชย

63053013788 นายนนทวัฒน# ต�ายแพร

63053013789 นางสาวบงกช เล็บครุฑ

63053013790 นางสาววรรณกานต# แท�นอินทร#

63053013791 นายจาตุรงค# มีรอด

63053013792 นางสาวศุภักษร สิรินฤมิต

63053013793 นางสาวเอมมิกา กลิ่นบุหงา

63053013794 นางสาวลลิตา บุญจันทร#

63053013795 นางสาวชนาธิป มัชฌิมา

63053013796 นางสาวตวงรัตน# ช�วยทุกข#เพ่ือน

63053013797 นายยศนนท# แทนนิ่ม

63053013798 นางสาวนุชนารถ สว�างศรี

63053013799 นางสาวนัทชา สุขกําเนิด

63053013800 นายนพัฐกรณ# เจริญชัยนุชกุล
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63053013801 นายนพเก�า มณีกรรณ#

63053013802 นางสาวอัญตรา ชาญชัย

63053013803 นายอติชาต นิลวงศ#

63053013804 นางสาวลภัสรดา แก�วบาง

63053013805 นางสาวกมลชนก นาคขํา

63053013806 นางสาวนวพร ศรีขาว

63053013807 นายทวีศักด์ิ คงแคล�ว

63053013808 นายเฉียบชัย แก�วพรม

63053013809 นายโมไนย นาควงศ#วาลย#

63053013810 นายจิรายุ ชิดเชื้อ

63053013811 นายธนา กลิ่นหอม

63053013812 นางสาวรัชดาภรณ# สีหมอก

63053013813 นางสาวเมธาวี จันทร#พินิจ

63053013814 นางสาวสุภาพร ญาดี

63053013815 นางสาวจินดาวรรณ สว�างจิตต#

63053013816 นางสาวนันทนา กาฬภักดี

63053013817 นายคุณภัทร ก่ิงแก�วห�อย

63053013818 นางสาวสุภารัตน# ดอนอินทร#

63053013819 นางสาวิสินีนาฎ มณฑา

63053013820 นางสาวจารุณี รัศมีโชติ

63053013821 นายอุกฤษฏ# ปานย้ิม

63053013822 นางสาวพิมพ#จันทร# วิจิตรานนท#

63053013823 นายกนกกร แซ�ลิ่ม

63053013824 นางสาวพรพิมล พรหมรักษา

63053013825 นางสาวกมลทิพย# ยอดแก�ว

63053013826 นางสาวณิชกุล กุลปรางค#ทอง

63053013827 นายไผท อนันจ๋ิว

63053013828 นางสาวราตรี บุตรเพ็ชร

63053013829 นางสาวรัชภร เอกธนาโสภณ

63053013830 นางสาวพรกนก พุ�มจิตร
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63053013831 นางสาวนฤมล กรประสาท

63053013832 นางสาวจิรวรรณ บัณฑิศักด์ิ

63053013833 นางสาวสิริพรรณ คําพริ้ง

63053013834 นางสาวภัทรวดี ไม�สังข#

63053013835 นางสาววิชชุดา หวังผล

63053013836 นายอลงกรณ# พุ�มดอกไม�

63053013837 นายอริญชัย น�วมมะโน

63053013838 นางสาวชนิกานต# ชวรุ�ง

63053013839 นางสาวขวัญภรณ# แพ�งแสง

63053013840 นายธีรภัทร มาลา

63053013841 นางสาวระวิวรรณ บุญธรรม

63053013842 นางสาวพาขวัญ คุ�มแวง

63053013843 นายพิทักษ# จําปาโชติ

63053013844 นางสาวสุชาวดี เปZHยมปDHนเศษ

63053013845 นายภิญโญ โฆษะบดี

63053013846 นายนนทพัทธ# กิมพิทักษ#

63053013847 นายธนรัชณ# พลอยแดง

63053013848 นายสุริยา บุญเลิศฟTา

63053013849 นางสาวจุไรรัตน# อินทร#กําเหนิด

63053013850 นายรพีย#พัช แจ�งประจักษ#

63053013851 นายพิทวัส นวลศรี

63053013852 นางสาวชัชชดา สุชาติพงศ#

63053013853 นางสาวจิราภรณ# พลายละหาร

63053013854 นายหิรัญ ขุนอังดี

63053013855 นางสาวเบญจมาภรณ# สมัครจิตร#

63053013856 นายรัฐศาสตร# ลําจวน

63053013857 นายศรัณยู สังข#แก�ว

63053013858 นางสาวสุธาทิพย# ฟTาสุวรรณ#

63053013859 นางสาวชนาภัทร บวบหอม

63053013860 นางสาวสุภาพร นารั่ง
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63053013861 นายพัชยะพงษ# อนงค#ทอง

63053013862 นางสาวจิรัชยา พรหมจรรย#

63053013863 นางสาวแสงเดือน ย้ิมแย�ม

63053013864 นางสาวเชษฐธิดา สุขกํ่า

63053013865 นายจาตุรงค# จุงใจ

63053013866 นางสาวนุชจิรา คุ�มครอง

63053013867 นางสาวนัทธมน ศรีโท

63053013868 นายธนพนธ# กุดรังนอก

63053013869 นางสาวอนงค#นาถ จันอ�น

63053013870 นายอภิสิทธ์ิ ชูบุญ

63053013871 นางสาวศศิประภา นุตตะโร

63053013872 นางสาวสายญามอญ อุดมสกุลเชาว#

63053013873 นางสาวเบญจมาศ นาแก�ว

63053013874 นางสาวกฤติยา ศักด์ิปฐมพานิชย#

63053013875 นางสาวณัฐวรรณ ปDHนทอง

63053013876 นายศุภณัฐ จุลละโพธ์ิ

63053013877 นางสาวชนัญชิดา วุฒิศักด์ิ

63053013878 นายสิริพงษ# ธงชัย

63053013879 นายปLฐวีกาญจน# สงวนพันธุ#

63053013880 นางสาวอรอุมา ส�มโอหวาน

63053013881 นางสาวกิติยา ทองสุข

63053013882 นางสาวอโณทัย ตันติภัณฑรักษ#

63053013883 นางสาวแพรวเพชร ถึกจรูญ

63053013884 นางสาวแสงระวี คนทองดี

63053013885 นายธีรพจน# พรายทอง

63053013886 นางสาวภาวิตา ทองดี

63053013887 นายอานนท# บัวคํา

63053013888 นางนาตยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

63053013889 นายรัฐธีฐ#พัท มนูญกิตติกร

63053013890 นายณัฐกฤต ดาวเรือง
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63053013891 นางสาวอรจีรา เมืองขวา

63053013892 นางสาวอัจฉรา พิมผาสุด

63053013893 นางสาวทรรศพร จิตนิยม

63053013894 นางสาวสุพรรษา หมู�ม�วง

63053013895 ว�าที่ร�อยตรีวรวรรธก# พันธ#ภูโต

63053013896 นางสาวสโรชา อินทนิน

63053013897 นางสาวสาวิตรี สิงห#โตแก�ว

63053013898 นางสาววรรณสิริ ทองสมเพียร

63053013899 นางวิไลลักษณ# พลับวังกล่ํา

63053013900 นางสาวชนมน อุ�นเรือน

63053013901 นางสาวจารุวรรณ เกิดทรัพย#

63053013902 นางสาวปDยรัตน# ซังยัง

63053013903 นางอุทุมพร บุญไชยยงค#

63053013904 นายอิสรา อยู�ชัง

63053013905 นายจักรพันธ# ฉัยยา

63053013906 นายวิศิษย# พันธุ#เกตุ

63053013907 นางสาวสุทธิดา พลเสนา

63053013908 นางสาวเมธินี สิงจอน

63053013909 นายวัฒนพงษ# โสภณจิรโรจน#

63053013910 นางสาวประภัสสร อัศวีนารักษ#

63053013911 นางสาวกัญญารัตน# วงค#แก�ว

63053013912 นางสาวจูลี่ กนกรส

63053013913 นายถิรวุฒิ แสงมณีเดช

63053013914 นายนัฐพงษ# แก�วดวง

63053013915 นายวรัญ ศรีธรรมรงค#

63053013916 นางสาวปานตะวัน สาระพันธ#

63053013917 นางสาววราพร อินทะเกตุ

63053013918 นางสาวประไพพิมพ# เบี้ยวปลื้ม

63053013919 นางสาวรัตติญา เชยเกตุ

63053013920 นางภัคจิรา บุญสาร
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63053013921 นายจิรายุ ตรีสุคนธ#

63053013922 นางสาวพรตะวัน เกษมสานต#

63053013923 นางสาวจิราภรณ# พ�วงพี

63053013924 นางสาวิตรี ชื่นชมภู

63053013925 นายฉัตรชัย คุ�มเสาร#

63053013926 นางสาวภัชชา ทานะ

63053013927 นางสาวพิมชนก มูลแสน

63053013928 นางสาวสุภาวดี พงษ#เล็ก

63053013929 นางสุกัญญา หนูน�อย

63053013930 นางสาวทิพมล ศรีอุทัย

63053013931 นายเทพนิต แสงมณี

63053013932 นายอนิวัตต์ิ ไกรวิทย#อนุสรณ#

63053013933 นางสาวอนุสรา เรืองกฤษณ#

63053013934 นายกฤษกร เนียมหอม

63053013935 นางสาวนิศานาถ ชลธี

63053013936 นางสาวจินต#จุฑา สีนวลอ�อน

63053013937 นางสาวสุกานดา สละกลม

63053013938 นางสาวสุดารัตน# น�วมทนงค#

63053013939 นายวิสิฏฐ# ศาลาสวัสด์ิ

63053013940 นางสาวตะวัน รักนุกูล

63053013941 นายธีระพัช โพธิเขนย

63053013942 นางสาวธัญญารัตน# ทะระถา

63053013943 นางสาวสุดารัตน# จูมลี

63053013944 นายบุญรักษ# นวลพลอย

63053013945 นายชาติพงษ# สร�อยสําราญ

63053013946 นายจรัญ บุญถึงจิตร

63053013947 นายทินกร กิมเฮียะสวัสด์ิ

63053013948 นางปราณี พวงทอง

63053013949 นางสาวอันตรา เตือนจิตต#

63053013950 นางรัชนี ตะเคียนราม
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63053013951 นางสาวพิมพกานต# นิลกาฬ

63053013952 นางสาววิชุดา ทองเผือก

63053013953 นางสาวชลธิชา ตSะปDนตา

63053013954 นางสาวธารารัตน# บูรณะ

63053013955 นายวารุติ ปDHนฟTา

63053013956 นายณัฐพงษ# คิดดี

63053013957 นางสาวณัฐกมล สุดสาย

63053013958 นางสาวเสาวลักษณ# ดีเหลือ

63053013959 นางสาวเกศินี ระหว�างขุนทด

63053013960 นางสาวสิริกร ฉายสุวรรณ

63053013961 นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ#

63053013962 นางสาวกาญจนาพร ศิริรัตน#

63053013963 นางสาวนวพร จิตต้ังสกุล

63053013964 นางสาวณัฐกานต# แก�วสุจริต

63053013965 นางสาวกนกวรรณ กินโนนกอก

63053013966 นางสาวศศิธร จิณแพทย#

63053013967 นางสาวปรัชญาภรณ# ศิริภิญโญ

63053013968 นางสาวนันทิกานต# นิลดํา

63053013969 นางสาวกรรณชนก คงเสน

63053013970 นายภูษิต โชติช�วง

63053013971 นางสาวกาญจนา ดาดก

63053013972 นางสาวกาญจนา วิเศษรจนา

63053013973 นางสาววิภาพร รุ�งเรือง

63053013974 นางสาวภัครมัย วิญญชมภูนาท

63053013975 นายอัครเดช สุขสมบูรณ#

63053013976 นางสาวพิชญ#นุช สิงห#อินทร#

63053013977 นายอนันตชัย สอาดเอี่ยม

63053013978 นางสาวอภัทรสรา พันธ#สุข

63053013979 นายกฤษฎา ขําเลิศ

63053013980 นายวุฒิชัย ธนะโพธา
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63053013981 นายอดิศร แก�วพานิช

63053013982 นางสาวศศิธร เทียนดํา

63053013983 นางสาวธันกมล สายน้ําเขียว

63053013984 นางสาวธนพร งามแฉ�ง

63053013985 นางสาวอรพรรณ พวงลัดดา

63053013986 นายวิษณุวัฒน# กําลังสิงห#

63053013987 นางสาวสุวิมล วุ�นดอนไพร

63053013988 นางสาวนัดดา แก�วบริสุทธ์ิ

63053013989 นางสาววันวิสาห# สังข#ฉิม

63053013990 นางสาวอารยา จงใจรักษ#

63053013991 นางสาวภิญญดา ตรีอุดม

63053013992 นางสาวสุวิภา ศรีแจ�ง

63053013993 นางสาวนาตาชา คาร

63053013994 นางสาวเสาวณีย# ทิพย#บุญทอง

63053013995 นางสาวเพชรินทร# สีเงิน

63053013996 นางสาวนิศาชล สีบุญ

63053013997 นางสาวอรัญญา สุดรักษา

63053013998 ว�าที่ร�อยตรีหญิงภัทรกันย# ศรีทอง

63053013999 นางสาวภัทรวดี ธูปกลาง

63053014000 นางสาวกริติกา นกขําดี

63053014001 นางสาวขวัญชนก ทองแผ�น

63053014002 นางสาวพิชามญชุ# ดนัยจินตรัตน#

63053014003 นางสาวศิริกาญจน# ม�วงแก�ว

63053014004 นางจิรพรรณ ยศนันท#

63053014005 นางสาวอรณิชชา เจริญย่ิง

63053014006 นางสาวศิริมา นาโคนามะ

63053014007 พลทหารคมชาญ นวลสําลี

63053014008 นางสาวปุณยาพร ยอมิน

63053014009 นายวรเดช อนุมาศ

63053014010 นางสาวรสสุคนธ# พิชญทวีทรัพย#
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63053014011 นางสาวอรุณฉัตร เพชรรัตน#

63053014012 นางสาวอรฤดี ดําปาน

63053014013 นางสาวอรพัชรินณ# ชัชวาลย#

63053014014 นางสาวทิพวรรณ คําขจร

63053014015 นางสาวศิวพร อยู�สุข

63053014016 นางสาวณัฐนรี สีทองสุก

63053014017 นางสาวรุ�งไพลิน ทิพย#รักษ#

63053014018 นายกฤติพงศ# สอพระกาฬ

63053014019 นางสาวณัฐกานต# เอี่ยมอัมพรพงศ#

63053014020 นางสาวสาลินี อาแว

63053014021 นางสาวอิสยาภรณ# อ�อนสดทวีชัย

63053014022 นางสาวอุไรวรรณ เซ่ียงค้ิวเจริญ

63053014023 นายอังคาร วรคันท#

63053014024 นางสาวกัณฐมณี ศรีมณี

63053014025 นางสาวนฤมล จันทร#ขุน

63053014026 นายวรวุฒิ สีสังวรณ#

63053014027 นายณัฐดนัย ฉิมพาลี

63053014028 นางสาววาสนา ซุ�นบวบ

63053014029 นายณัฐวัตร ทับโพธ์ิ

63053014030 นางสาวธนัชชา คําอาจ

63053014031 นางสาวเปรมฤทัย นามเชื้อ

63053014032 นางสาวจุฑามาศ เกตุแก�ว

63053014033 นางสาวภัสสร จุ�ยเจริญ

63053014034 นางสาวนงนุช แซ�เอี๊ยว

63053014035 นางสาวสุชีรา ไพรี

63053014036 นางสาวกนิษฐา ดาวเรือง

63053014037 นางสาววิไลวรรณ ลินจง

63053014038 นางสาวอรทัย คําทุม

63053014039 นายนวพล สุภาพ

63053014040 นางสาวอัจฉรา สินธนวุฒิ
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63053014041 นายฐานธน ถิรธรนันท#

63053014042 นางสาวสุญาณี อุ�นเรือน

63053014043 นางสาวดวงใจ หงษ#สวาสดิวัฒน#

63053014044 นางสาวสายธาร จิตติภัสสร

63053014045 นางสาววราภรณ# ปTานทอง

63053014046 นางสาวฑิตยา สงวนพันธุ#

63053014047 นายกฤษฎา ประดิษฐขํา

63053014048 นางสาวณัฎฐธิดา สิทธิลิขิต

63053014049 นางสาวรสสุคนธ# มีทิพย#

63053014050 นายอนุพล ปานน�วม

63053014051 นางสาวน้ําเพชร หม่ืนละม�าย

63053014052 นางสาวบังอร สุขขี

63053014053 นางสาวพลอยนภัส เร�าเลิศฤทธ์ิ

63053014054 นางสาวดวงฤทัย โตSะงาม

63053014055 นางสาวธนาวรรณ ศิริพจนาวรรณ

63053014056 นางสาวศศิธร อารมย#สว�าง

63053014057 นางสาววรัญญา สุขแสนนาน

63053014058 นางสาวลลิตา บุตรเล็ก

63053014059 นางสาวสรารัตน# เจริญลาภม่ันคง

63053014060 นางสาวสุภาวดี หนูพลเดช

63053014061 นายอนุวพล ด�วงต�าย

63053014062 นางสาวสุภาพร คําแก�ว

63053014063 นางสาวเบญจวรรณ นาคะ

63053014064 นางสาวฐาปานี ทิมทอง

63053014065 นายวิทยา จงบรรจบ

63053014066 นางสาวปภัชชา แก�วตาปZ

63053014067 นางสาววรัญญา ไชยภูมิสกุล

63053014068 นางสิริพร บุญนาค

63053014069 นางสาวขวัญดาว หมอปาน

63053014070 นายธนกร สุนทร
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63053014071 นางสาวเบญจวรรณ ชอบศิลปN

63053014072 นางสาวชนนิกานต# แตงไทย

63053014073 นายปLญญา ประสพ

63053014074 นางสาวกาญจิรา กลิ่นฉุน

63053014075 นางภัทร#นลิน กวีเมธี

63053014076 นางสาวพัชชา โชควิริยะจิตต#

63053014077 นายพัชรพงษ# จันทร#ต�าย

63053014078 นางสาวแสงทอง วงค#แก�ว

63053014079 นางสาวอารีย# อ�อมให�

63053014080 นางสาวกิตต์ิรวี สุพัฒน#หิรัญญา

63053014081 นางสาวจันทรัสม# ย้ิมแย�ม

63053014082 นายณัฐนันท# บุญพร

63053014083 นางสาวอัญตรา พรหมดวง

63053014084 นางสาวอรนุช บุษบาบาล

63053014085 นางสาวหิรัณยา วาทะสุนทรพงศ#

63053014086 นางสาวพัฒน#นรี นกฉลาด

63053014087 นางสาวประกายฝน พลเย่ียมแสน

63053014088 นางสาวนภัสนันท# บังแสง

63053014089 นายธรชญาน# สุขโข

63053014090 นายอนุพงศ# โพธ์ิเเดง

63053014091 นายโสภณ สงเคราะห#

63053014092 นางสาวสุชาดา เนตรน�อย

63053014093 นายพัสกร ศรีทับทิม

63053014094 นายปรัชญา ศรีอินทร#สุทธ์ิ

63053014095 นางสาวอาระยาพรณ# วรมณีภาพันธ#

63053014096 นายรอยาวี สะโอง

63053014097 นางสาววรรณภา ศรีไสล

63053014098 นายทรงกลด ปรึกษา

63053014099 นางสาวนฤมล นันทิวาวัฒน#

63053014100 นายพงศกร กระจ�างโรจน#
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63053014101 นางสาวเมราณี ลิปDกร

63053014102 นางสาวฐิติพรรณ สุขเสน

63053014103 นายรัชพล พูลผล

63053014104 นายเอกลักษณ# วิทังจีน

63053014105 นายภูวเดช คําสีบัว

63053014106 นางสาวศุภรัตน# วรรณทอง

63053014107 นางสาววิภาณี สุพรรณศิริ

63053014108 นายวิษณุ เรืองทอง

63053014109 นางสาวนิศานาถ แก�วทอง

63053014110 นางสาวศรีประภา พันละดี

63053014111 นายณัฐพงษ# วงศ#เณร

63053014112 นางสาวอารีย#ชล เปลี่ยนเพ็ง

63053014113 นางสาวสุภาพรรณ รัตนยศ

63053014114 นางสาวณัฐภรณ# หนูปลอด

63053014115 นายสันติ มาตสุริยวงศ#

63053014116 นายอินทัช คีรีวิเชียร

63053014117 นางสาวสวรรยา แก�วละเอียด

63053014118 นางสาวกนิษฐา คล้ําประเสริฐ

63053014119 นางสาวพรนภา จีบเพชร

63053014120 นายสุขสันต# ชูศรีจันทร#

63053014121 นางสาวทรรศนีย#วรรณ ชาวเหนือ

63053014122 นางสาวนัฐนันท# หว�านพืช

63053014123 นางสาววรพรรณ ทองเงิน

63053014124 นายปุณย#นิรัช กิจพ�วงสุวรรณ

63053014125 นางสาวศิริลักษณ# นามติง

63053014126 นางสาวญาณิศา ลิ้มกุลวราภิวัฒน#

63053014127 นางสาวลดาวัลย# ลือสมัย

63053014128 นางสาวอลิสา ยอดที่รัก

63053014129 นางศิรดา ประกอบ

63053014130 นางสาวนันทนา พ�อตาแสง
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63053014131 นางสาววาสนา แสงกับ

63053014132 นางสาวรุจิสา อภิชิตพงศ#พันธุ#

63053014133 นางสาวนุชนาท สุรัตนกุล

63053014134 นางสาวกุสุมา จันทร#เพชร

63053014135 นางสาวธัญญาเรศ คําหล�อ

63053014136 นางสาวอัจฉราวรรณ คล้ํามณี

63053014137 ว�าที่ ร.ต.กิติพงษ# สีนวล

63053014138 นายสืบสกุล สุดแน�น

63053014139 นางสาวธนัชพร ไพร�ทอง

63053014140 นายอนุวัตร สุขขี

63053014141 นางสาวเกษมณี กิตติอนงค#

63053014142 นางสาววรัญญา ยอดครู

63053014143 นายธนกร โกมลเสน

63053014144 นางสาวชญานี ละม่ังทอง

63053014145 นางสาวกัญญ#วรา บุญทองใหม�

63053014146 นายจีรวัฒน# บุญตา

63053014147 นางสาวฝนทิพย# พรหมแก�ว

63053014148 นางสาวกมลพร ผลาวงศ#

63053014149 นางสาวกมลวรรณ ลิ้มไพบูลย#

63053014150 นางสาววรรณภา กลัดเกษา

63053014151 นางสาวศรสวรรค# แก�วก�า

63053014152 นายภากร ประทุมรัตน#

63053014153 นางสาวศศิวรรณ โชคกล�า

63053014154 นางสาวนันทิพร ระย�าแก�ว

63053014155 นางสาวสุกัญญา ทองอิ่ม

63053014156 นายประภาส บุญเคหา

63053014157 นายอุณวุฒิ จันทนะโสตถ์ิ

63053014158 นางสาวอภิรุจี สีแดง

63053014159 นายสุดเขตต# วิริยรัต

63053014160 นางสาวอินทิรา ใจม่ัน
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63053014161 นางสาวนัทธ#วริน อิชยคุณาภัสสร#

63053014162 นางสาวสิริยากร ต�นลาภเจริญ

63053014163 นางสาวกัญพัชญ# พลับทอง

63053014164 นางสาวสุธิวรรณ รุ�งสว�าง

63053014165 นางสาวศศิวิมล ทัตสอย

63053014166 นางสาวรัชนก ภาคพรหม

63053014167 นายอนุวัฒน# อนุกูลวุฒิพงศ#

63053014168 นางสาวเพ็ญนภา เสมอใจ

63053014169 นางสาวมนัสนัน คงอุดมเกียรติ

63053014170 นางสาวจารุวัลย# สมอารยพงศ#

63053014171 นางสาววริศรา วิมลทอง

63053014172 นางสาววเรรัตญ# ประดิษฐ#กาฬจนะ

63053014173 นายธนกร ฝZมือสาร

63053014174 นางสาวอรทัย จงไกรจักร

63053014175 นายศรุต ทองแจ�ง

63053014176 นางสาวพรทิพย# วงษ#สุวรรณ

63053014177 นางสาวรัตน#ศิรา แหวนเงิน

63053014178 นางสาวธิดารัตน# แสงทอง

63053014179 นางสาวอัจฉราพร เนียมจันทร#

63053014180 นางสาวภัณฑิรา มลกระวิ

63053014181 นางสาวธนัชชา ถิรมงคล

63053014182 นางสาวพัชชา น้ําดอกไม�

63053014183 นางสาวธิดารัตน# หนูรักษา

63053014184 นางสาวเบญญา พิกุลทอง

63053014185 นางสาวศิริพร แต�นิตยนันท#

63053014186 นางสาวจิตจุฑา กาญจนพาณิชย#กุล

63053014187 นางสาวจิราพร พุ�มเจริญ

63053014188 นางสาวปาริญา มากปลั่ง

63053014189 ว�าที่ร�อยตรีหญิงลลิตา แย�มเกษร

63053014190 นางสาวณัฐติญานันท# กาญจนภูษานนท#
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63053014191 นางสาวจุฑามาศ แก�วสน

63053014192 นางสาวสุกฤตา บุญราช

63053014193 นางสาวชีรนันท# เขียวหวาน

63053014194 นายณัฐวัตร เหี้ยมหาญ

63053014195 นางสาวพัตรพิมล ศรีแก�วนิตย#

63053014196 นางสาวชนากานต# คําอ�าย

63053014197 นางสาวพรรฌพัชร สีสวาท

63053014198 นายณัฐดนัย กุลไทย

63053014199 นางสาววรรณภา ปานชง

63053014200 นางสาวภัสรา ศรีรุ�งเรืองชัย

63053014201 นางสาวสุภาพร ผอมเขียว

63053014202 นางสาวสุภัค เพชรคีรีสกุล

63053014203 นางสาวจีระฉัตร แปTนทอง

63053014204 นายพีรพล ถ่ีถ�วน

63053014205 นายธนกฤต เย็นใจ

63053014206 นายธนาธาร สมบุญศรี

63053014207 นางสาวเมธินี ศรีบุญเรือง

63053014208 นางสาวพิจิตรา วรรณทวี

63053014209 นายอดิชาติ ชัยขวัญ

63053014210 นายธนพร ศรีพิศาล

63053014211 นางสาวอภิชญา เสาร#ทอง

63053014212 นางสาวพิชามญชุ# สว�างพราว

63053014213 นางสาวกนกพิชญ# สมุสินธ#

63053014214 นางสาวสลักจิต พันธ#ดิษฐ

63053014215 นางสาวธรรณวดี มีวรรณ

63053014216 นายสุบรรณ รักภูมิ

63053014217 นางสาวนุชจวรรณ จันทร#เรือง

63053014218 นางสาวภัครดา เริ่มภักด์ิ

63053014219 นายชวัลวิทย# ทาแหยม

63053014220 นางรัญชิตา แปTนเขียว
หน�า 474 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053014221 นางสาวสุภัสสร คุ�มยวง

63053014222 นางสาวเกษรา โอไก�

63053014223 นายธีรพงศ# เจริญไพพานิช

63053014224 นางสาวชาลิสา ไชยศิลปNสังข#

63053014225 นางสาวมาฮีซันร# เจSะแว

63053014226 นายอนันต#ชัย เหมือนทัด

63053014227 นางสาวจินดา มัคจิตร

63053014228 นางสาวจิราภรณ# กาญจนพิมาย

63053014229 นางสาวณัฐวรรณ บุญเชิด

63053014230 นายณัฐพงค# เสานวด

63053014231 นายพัชรพล พําขุนทด

63053014232 นางสาวสิริวรรณ# วงศ#ดีย่ิง

63053014233 นางสาวสมฤทัย ลิมกุล

63053014234 นางสาวพรนภา พิณมณี

63053014235 นางสาวเพ็ญนภา กลัดมุข

63053014236 นางสาวสิริพัชชา เทศอ�น

63053014237 นางสาวพัชรีย# รอดเจริญ

63053014238 นางสาวปรมาภรณ# สระสินทร

63053014239 ว�าที่ร�อยตรีณัฐภัทร มาประเทียบ

63053014240 นางสาวปLตมา สังจุ�ย

63053014241 นายวสันต# เขมะวิชานุรัตน#

63053014242 นางสาวณัฐฐินันท# แช�มช�อย

63053014243 นางสาวบุปผา เด�นดวง

63053014244 นางสาวประทุมทิพย# คงเรือง

63053014245 นายณัฐวร นารานิทัศน#

63053014246 นางสาวภัทรวดี จงชนะวิชัยชาญ

63053014247 นางสาววนิดา หมีดนุ

63053014248 นางศรัญญา ชูนาค

63053014249 นางสาวแพรพิมพ# สุทธิบานเย็น

63053014250 นางสาววรรณภัทร มีนาม
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63053014251 นางสาวอังศวีร# ย้ิมประเสริฐ

63053014252 นางสาวกัลยาณี โลหา

63053014253 นางสาวสิยากร คําพิมพ#

63053014254 นางสาวศรัณยา น�อยสกุล

63053014255 นายกฤษณะพล นาคเกลี้ยง

63053014256 นางสาวพิมพ#ชญา อินทร#ดํา

63053014257 นายธีรพล นิลเพ็ชร#

63053014258 นางสาวธมนวรรณ เฉ้ียนเงิน

63053014259 นายยุคลเดช สินศิริ

63053014260 นางสาวนุชสรา การะวัน

63053014261 นางสาวอณัศยา บวบเมือง

63053014262 นางสาววรรณภา บุญรอด

63053014263 นางสาวกัณภร อินทรกําเหนิด

63053014264 นางสาวเสาวลักษณ# แสงเต็ม

63053014265 นางสาววรรณนิภา หกสี่

63053014266 นางสาวกุลยา เจรจาศิลป

63053014267 นายก�องเกียรติ แจ�มใส

63053014268 นางสาวปาลิดา ไพร�พล

63053014269 นางสาวญาดา เมืองสมบูรณ#

63053014270 นางสาวสุชาวดี มีจ่ัน

63053014271 นางสาวปDยาภัทร รอดกําเหนิด

63053014272 นางสาวสโรชา ดอกตะเคียน

63053014273 นางสาวเมธาวี เนียมรักษา

63053014274 นางสาววิชุดา ช�อยเครือ

63053014275 นางสาวเวฬุวรรณ บุญมี

63053014276 นางสาวทวีติยา อินทนู

63053014277 นางสาวจิราภา ศรีแย�ม

63053014278 นางสาวรัชนีกร คูณทวี

63053014279 นางสาวพัชราภรณ# ช�ออังชัญ

63053014280 นางสาวจิตรลดา แจ�มเหมือน
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63053014281 นายวศิน มุกดาหาร

63053014282 นางสาวเนริสา เอี่ยมอ�น

63053014283 นางสาวรพีพรภ# บุญบันดาร

63053014284 นางสาวฉวีวรรณ ปานประเสริฐ

63053014285 นายพลรักษ# เลิศพีรพันธุ#

63053014286 นายสันติสุข พรหมสุ�ย

63053014287 นางสาวสุขปการ ศรีราม

63053014288 นางสาวพัชรียา ไกยเกษ

63053014289 นางสาวดวงลัดดา พิมพ#สุวรรณ#

63053014290 นางสาวนฤมล มหาดไทย

63053014291 นางสาวอารียา สินธุเทา

63053014292 นางสาวณัฏฐพัชร ณ บางช�าง

63053014293 นางสาวพัชริดา แฝงพุต

63053014294 นางสาววริษา ทองแท�

63053014295 นายจักริน อินทร#คํา

63053014296 นางสาวสุทธิดา สุวรรณวร

63053014297 นางสาวพิมพ#วิภา กิมประถม

63053014298 นายศิรวิทย# ช�างแก�ว

63053014299 นายวรุตม# บุญมา

63053014300 นายประกาศิต วรรณรส

63053014301 นางสาวสุพรวีร# บุรุษวยากรณ#

63053014302 นายวรพล จงสว�างเสรีชัย

63053014303 นางสาววรรณี นิ่มทองคํา

63053014304 นางสาวกีรติ ตันติพลาวนิชย#

63053014305 นางสาวภาณดา สายหมี

63053014306 นายธนาทร รัตนะ

63053014307 นางสาวภัทรวดี ช�างเพรียวงาม

63053014308 นางสาววิยะดา โมทะนา

63053014309 นางสาวรุ�งฤดี วิเศษสิงห#

63053014310 นางสาวจุฑามาศ ลิ้มต้ิว
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63053014311 นางสาวปริยานุช สมพร

63053014312 นายสรวิชญ# สุขจิตต#

63053014313 นางสาววชิรญาณ# คงศรี

63053014314 นายวรปรัชญ# หนูเจริญ

63053014315 นางสาวอุบล ศรีวงษ#

63053014316 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิจันทร#

63053014317 นางสาวพิชชาพร ไชยพิมพ#

63053014318 นางสาวนัชชา เฉ่ืยฉํ่า

63053014319 นางอัมรา ขอชัย

63053014320 นายปฐมพงศ# สังข#สะอาด

63053014321 นางสาวปราณี แข็งพิลา

63053014322 นายภาณุมาศ ทองจันทร#

63053014323 นางสาวน้ําผึ้ง สืบสุทธา

63053014324 นางสาวจิราพร ปลื้มจิตร

63053014325 นางสาวพรพิมล พุกนิลฉาย

63053014326 นายอนุสรณ# ใจบุญ

63053014327 นายพิฆเนศ เทียมแสงอรุณ

63053014328 นางสาวพิมพ#พิศา ศรีขวัญใจ

63053014329 นางสาวนิชนิชา สร�อยทอง

63053014330 นายกิตติ จันทรามาศ

63053014331 นายสรชัช จินางศุกะ

63053014332 นางสาวปณิตตรา คล�ายคลึง

63053014333 นายสันติ ยางหลวง

63053014334 นางสาวกรรณิการ# เรืองทิพย#

63053014335 นางสาวกาญจนา ภาษิต

63053014336 นายพิทักษ# พลเย่ียม

63053014337 นายปLญญาพล เหมือนสุ�ม

63053014338 นางสาวมณิกานต# ศักราพร

63053014339 นางสาวฉันทิกา ทองสุข

63053014340 นางกาญจนา เนื้อนิล
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63053014341 นางพรศิริ ปDยจันทร#

63053014342 นางสาวชญาดา สีเหลือง

63053014343 นางสาววราลี คงเหมาะ

63053014344 นายธนภัทร มณีกุลจิตรประศาสน#

63053014345 นางสาวฉัตรวิภา ระย�าย�อย

63053014346 นางสาวภารดี ศิริคง

63053014347 นายจิรวัฒน# เสือวงษ#

63053014348 นางสาวกิตติธร อยู�ชาติ

63053014349 นายโยธิน วรรณะ

63053014350 นายสุจินดา บาอินทร#

63053014351 นางสาวกุลิสรา นาควรานนท#

63053014352 นางสาวนัทธมน ดอนเมฆ

63053014353 นายพิเชฐ สังวาลเพ็ชร

63053014354 นางสาววรางคณา ภูพาที

63053014355 นางสาวจรัสลักขณ# วังถา

63053014356 นายธนกฤต ศักด์ิศิลปอุดม

63053014357 นางสาวบุณยนุช กลิ่นอุบล

63053014358 นางสาวววิศรา จับจิตร

63053014359 นางสาวจตุพร ยินดี

63053014360 นางสาวปDยวรรณ กลั่นปรุง

63053014361 นายวุฒิชัย อุทัยพิบูลย#

63053014362 นางสาวสุชาดา อาชวอาชานกุล

63053014363 นางสาวสินิรจันทร# ครุฑวิวัฒนะ

63053014364 นางสาวงามพร จุลจู

63053014365 นางสาวปวิชญา เทพพิทักษ#

63053014366 นางสาวสุกานดา อุ�นปรี

63053014367 นางสาวพนิดา ฟLกโต

63053014368 นายณัฐพล อ�อนเฉลียว

63053014369 นางสาววิลาสินี หยูเอียด

63053014370 นางสาวสุพัตรา เสือเหลือง
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63053014371 นางสาวรุจิรา เผ�าพงศ#

63053014372 นางสาวสุธิดา ย่ิงภิญโญ

63053014373 นางสาวณัฐธิดา แคล�วกลาง

63053014374 นางสาวธิดารัตน# ชาบรรทม

63053014375 นางสาวพิชญ#สินี สินทัศไนย

63053014376 นายศราวุฒิ สําเภาแก�ว

63053014377 นางสาวมธุรส มิตอําพัน

63053014378 นางสาวพรพิมล วัฒนกุล

63053014379 นางสาวศิริวรรณ ตะพดทอง

63053014380 นางสาวบุลพร ทองดี

63053014381 นางสาวกมลวรรณ พันธุ#พฤกษ#

63053014382 นางสาวกัญญานี จิตติสุทธิ

63053014383 นายจตุพงศ# จงเจริญ

63053014384 นางสาวกนกวรรณ จิตรปราณี

63053014385 นางสาวสุกัญญา ธรรมราชา

63053014386 นางสาวชุติมา นาคสงค#

63053014387 นางสาวอัญชลี เพ่ิมนาม

63053014388 นางสาวรัศมี ด�วงปาน

63053014389 นางสาวปLทมา สมตน

63053014390 นายภาณุพงศ# ลําดับวงศ#

63053014391 นายธนกร ทับทิมทอง

63053014392 นายศรัณย# สราญสิริ

63053014393 นายขจรศักด์ิ พวงอินทร#

63053014394 นางสาวชฏาพร สวัสดี

63053014395 นายสมยศ อ�วมชิต

63053014396 นางสาวสุดารัตน# สุวรรณจินดา

63053014397 นางสาวปLณฑารีย# เที่ยงปราณี

63053014398 นางสาวสุภาวดี จันทร#คง

63053014399 นางสาวศศิธร แซ�กาง

63053014400 นางสาวณัฐฐาณดา ธนันต#เดชฐานนท#
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63053014401 นายนันทวัฒน# นกจันทร#

63053014402 นางสาววรนัสนันท# โคตะนนท#

63053014403 นางสาวฐิติมา นาคเรืองศรี

63053014404 นางสาวดลดา คําวัง

63053014405 นางสาวธัญชนก เทพสมเกตุ

63053014406 นางอัมพวรรณ# พวงสุวรรณ

63053014407 นางสาวสุนทรี ฤทธ์ิบัว

63053014408 นางสาวณวิชญา สิทธ์ิเหล�าถาวร

63053014409 นางสาวณัฐกานต# จันทร#เขียว

63053014410 นายณัฐพล มากศรี

63053014411 นายสมพงษ# ทางดี

63053014412 นางสาวญาณินี จันทร#เดิม

63053014413 นางสาวจันทรรัตน# ศรีทองกุล

63053014414 นายปDติภูมิ ทองลิ้ม

63053014415 นายชาญวิทย# เอกฉันท#

63053014416 นางสาวศุภดา สีลิพิน

63053014417 นางสาวสุภิญญา ลาวเพ็ชร

63053014418 นางสาวประภาพร สุวรรณคง

63053014419 นายลาภวัต สิมารักษ#

63053014420 นางสาววิโรษณา อบเชย

63053014421 นางสาวปาริตา ลําทะแย

63053014422 นางสาวเกศิณี ต้ังพันธ#

63053014423 นางสาวภัทรจาริน ต้ังวิบูลย#พาณิชย#

63053014424 นางสาวอรุณาภา ต้ังพัฒนพันธุ#

63053014425 นายพงษ#พิพัฒน# ยวงอ�น

63053014426 นางสาวปDยวรรณ คิดรอด

63053014427 นางสาวธัญลักษณ# เทียนฤกษ#

63053014428 นางสาวสมฤดี ใยดี

63053014429 นางสาวกุลสตรี หม่ืนอาจ

63053014430 นางสาวศิริลักษณ# ขวัญกุ�ม
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63053014431 นางตรีสุดา วงษ#สมกลืน

63053014432 นางสาวศศิธร รักเจริญกิจ

63053014433 ว�าที่ร�อยตรีอนุพันธ# บุตรโยจันโท

63053014434 นางสาวโสรยา พยัคเวช

63053014435 นางสาวภัทราภรณ# พวงแก�ว

63053014436 นางสาวบังอร ชูวุฒิยานนท#

63053014437 นางสาวสิริกร พวงมาลา

63053014438 นางสาวชนิดา เสียงเพราะ

63053014439 นางสาวรุ�งนภา ทรัพย#สิน

63053014440 นางอุษา วงศ#พรพิพัฒน#

63053014441 นางสาวนภัสวรรณ นาคะเวช

63053014442 นายภูศิษฐ# เบญจโรจน#ภิญโญ

63053014443 นายภควัต ยามะเพวัน

63053014444 นางสาวธนพร สว�างเมฆ

63053014445 นางสาวจินทนา เชาวรัช

63053014446 นางสาวรัศมี บุตรขวัญ

63053014447 นางสาวสุวรรณา เกิดหนู

63053014448 นางสาวเกศศิริ นีระพันธ#

63053014449 นางสาวธนัญญ#ฎา สัตบรรณ

63053014450 นางสาวเบญญาดา ภู�เดช

63053014451 นางสาวมาลิษา มณีจันทร#

63053014452 นางสาวนิภาพร ทรงประเสริฐ

63053014453 นางสาวสาวิลี คงสี

63053014454 นางศิริรักษ# ศรีพูล

63053014455 นางสาวปุณณ#ภรณ# ใยเย่ือ

63053014456 นางสาวอานันตยา เกรียงไกรสร

63053014457 นายปณิธาน วศินโภคทรัพย#

63053014458 นางสาวนันทวัล แคล�วอาวุธ

63053014459 นางสาวสุณิสา เหว�าดุสิตร#

63053014460 นางสาววลี โมรา
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63053014461 นายวีระพงษ# พะลัง

63053014462 นางสาวปวีณา งามสม

63053014463 นางสาวฉันท#ฉัตร ว�องไว

63053014464 นายภควัต แสนสุดสวาท

63053014465 นายเจนณรงค# มหาโชติ

63053014466 นางสาวอัมพร เล็กไข�

63053014467 นางสาววิไลลักษณ# มณีแสง

63053014468 นายกฤต สร�อยสงิม

63053014469 นายกิตติธัช รอดเคราะห#

63053014470 นางสาวศุจินธรา รุ�งอรุณ

63053014471 ว�าที่ ร.ต.หญิงทาริกา สุขภักดี

63053014472 นางสาววิลาวัณย# บุตรเกตุ

63053014473 นางสาวรวีภัทร# บุญนิยม

63053014474 นางธนาพร อัมมวรรธน#

63053014475 นางสาวณัฐชา ห�วยหงษ#ทอง

63053014476 นายฤทธิไกร นุ�มวัฒนะ

63053014477 นายจตุพร พุ�มฉายา

63053014478 นางสาวธัญลักษณ# ปTานสะอาด

63053014479 นายณัฐพล ชัยรัตนการ

63053014480 นายชาญชลิต สิงห#สถิตย#

63053014481 นางสาววันวิสา ราหมาด

63053014482 นายปDยณัฐ หิรัญสุข

63053014483 นายเดชาธร บัวงาม

63053014484 นางสาวนฤมล ทองใบใหญ�

63053014485 นางสาวจุฑารัตน# สง�าแก�ว

63053014486 นางสาวนันธิดา ธานี

63053014487 นางสาวงามสิรี หงษ#ทอง

63053014488 นางกรณ#ฐิตา ศิลปNถิรกาญจน#

63053014489 นางสาวอรปรียา ยังจีน

63053014490 นางสาวภูสุดา จังพานิช
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63053014491 นางสาวชนนิภา เปZXยกาศ

63053014492 นางสาวนิศาชล พัดราวี

63053014493 นางสาวจุฑามาศ ธรรมรงค#

63053014494 นายธนกฤษ สว�างศรี

63053014495 นายขวัญชัย จันทร#อยู�

63053014496 นางสาวปDยะนาฏ บุญคงบ�าน

63053014497 นายกวิน ชมภูพงษ#

63053014498 นางสาวบุษยา ฤทธิบุตร

63053014499 นางสาวจุฑาภรณ# ม่ันศิริ

63053014500 นางศิริกาญจน# ห�าสกุล

63053014501 นางสาวชนม#นิภา บางน้ําเค็ม

63053014502 นางสาวธัญญภัสร# ชัยชาติ

63053014503 นายปDยพงศ# เขียวสะอาด

63053014504 นางสาวกานติมา อ�อนธนู

63053014505 นายวรากร เกิดทอง

63053014506 นางสาวมนัสวี ยอดจิต

63053014507 นายณัฐพล วิเชียรฉาย

63053014508 นางสาวสาวิตรี เงินยวง

63053014509 นางสาวระพีพร ถุงทอง

63053014510 นางสาวณัฐวลัญช# ครึกครื้น

63053014511 นางพิมพิสุทธ์ิ สวัสด์ิชโลบลกุล

63053014512 นายวีรยุทธ เสลาหอม

63053014513 นายนนทชัย เที่ยงสันเทียะ

63053014514 นายทรงเกียรติ สีตุ�น

63053014515 นางสาวภัชชาวดี ครุฑธา

63053014516 นายพีระศักด์ิ มีจุ�ย

63053014517 นางสาวทัศนียา พรหมฤทธ์ิ

63053014518 นางสาวปวันรัตน# สําแดงเดช

63053014519 นายอภิสิทธ์ิ นาเครือ

63053014520 นางสาวชุติกาญจน# จันทร#ฉาย
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63053014521 นางสาวสุกัญญา คุ�มผล

63053014522 นางสาวอภิญญา พิรอดรัตน#

63053014523 นางสาวทิพาพรรณ เหลืองวัฒนวิไล

63053014524 นางสาวฑิฆัมพร เฉลยวรรณ#

63053014525 นายกนกพล ชื่นกรมรักษ#

63053014526 นางสาวปDHนอุมา คําวอน

63053014527 นางสาวมัลลิกา ขําทวี

63053014528 นางสาววรีพร หุ�นช�างทอง

63053014529 นายต�องการ เลาหภักดี

63053014530 นายอภินันท# ชาวเกาะ

63053014531 นางสาวสุทัตตา คีรีนิล

63053014532 นายวุทธิพงษ# ทรัพย#สิน

63053014533 นางสาวพิมลวรรณ รัตนสิงห#

63053014534 นางสาวรัชนี อาจมนตรี

63053014535 นางสาวปวิชญา คชรักศิริ

63053014536 ว�าที่ ร.ต.ชัชพงศ# หม่ืประเสริฐ

63053014537 นางสาวสุวิมล รุ�งแจ�ง

63053014538 นางสาวอรอนงค# พรหมพา

63053014539 นางสาวดรุณี พรมมา

63053014540 นายพีรพงษ# พิมดี

63053014541 นางสาวมนัญยา อินทมอน

63053014542 นางสาวนันทวดี ป`ออ�อน

63053014543 นายปริญญา เพ็ชรน�อย

63053014544 นายนนทพร บุญชุม

63053014545 นางสาวสุนิสา เปรมปรีด์ิ

63053014546 นางสาวณัฐสุดา ฝLกบัว

63053014547 นางสาวลดาวัลย# ทิพศาต

63053014548 นายศิรสิทธ์ิ ศรีสุขโข

63053014549 นายณัฐชนน จิตต#ตรง

63053014550 นางสาวสนฉัตร จีนธู
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63053014551 นางสาวจุฑารัตน# สุวรรณ#นุช

63053014552 นางสาวอเรน บัวใบ

63053014553 นางสาวธวัลรัตน# แพทย#จะเกร็ง

63053014554 นางสาวณิชภัทร สิริศิวะเรืองกุล

63053014555 นายภูมิพัฒน# ศรีวัชรเมธา

63053014556 นางสาวพจณี รอดรักบุญ

63053014557 นางสาวศรีสุดา วงศ#สร�างทรัพย#

63053014558 นางสาวฐิติมา โพธ์ิประสาท

63053014559 นายวรเชษฐ# บานเย็น

63053014560 นางสาวศิริรัตน# เทศเทียน

63053014561 นางสาวณัทหทัย ดีวัน

63053014562 นายสัณหพร ต้ันซ�าย

63053014563 นางสาวมณิภา เก้ือหมาด

63053014564 นางสาววรัญญา รอดนิตย#

63053014565 นายกฤตภาส อิทธิสังวร

63053014566 นางสาวอรชพร พาใจอ�อน

63053014567 นางสาวกนกวรรณ ทํานักสุข

63053014568 นางสาวณัฐวิภา กิตติเมธีกุล

63053014569 นางสาวมนต#นภา สุขสวัสด์ิ

63053014570 นางสาวปริชาติ ชื่นอารมย#

63053014571 นางสาวขวัญณิกาญจน# ศรีสว��าง

63053014572 นางสาวนรีทิพย# แซ�เอี๋ยว

63053014573 นางสาวสุธีมนต# จ�องสาระ

63053014574 นางสาวกฤติมา ขวัญศรี

63053014575 นายภาณุพงศ# สอนมี

63053014576 นางสาววณิชยา ทองไชยา

63053014577 นายวรวิช ทศชา

63053014578 นางสาวณัฏฐนันท# พงษ#ศักด์ิ

63053014579 นางสาวจุฑามาศ แสงกล�อม

63053014580 นางสาวอรนุช ปDHนแก�วกาญจน#
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63053014581 นางสาวปDยะวรรณ จําป`า

63053014582 นางสาวกาญจนา ลินจง

63053014583 นางสาวนาเรศ เสือสีห#

63053014584 นางสาวกนกพร นิลวงศ#

63053014585 นายกิตตินันท# ตราชู

63053014586 นายถิรนัย เชื้อมาก

63053014587 นายภาณุวัฒน# อุ�นจิตร#

63053014588 นายจารุวัฒน# สมบูรณ#สิริวัฒน#

63053014589 นางสาวกิตติวรา เพ็ญพานิช

63053014590 นางสาวชาลิสา ดีพาย

63053014591 นางสาวดลพร วงศ#ประสาร

63053014592 นางสาวรติมา วงค#ทวีทรัพย#

63053014593 นายวรการ ภู�เพชร

63053014594 นางสาวนิศาชล เลียงคํา

63053014595 นางสาวฐาปนีย# บุตรสืบสาย

63053014596 นางสาวชุตินันท# อินอาจ

63053014597 นายทรงพล จํานงค#ฤทธ์ิ

63053014598 นางสาวจิราภรณ# ขจรบุญ

63053014599 นายพระนาย ชูช�อทิพย#สกุล

63053014600 นายนพดล ดํารงธรรม

63053014601 นายพลกฤษณ# เกลี้ยงสิน

63053014602 นางสาวศิริภัทสรณ# กลิ่นเฉย

63053014603 นายกฤษฎา จํารัสเรืองรอง

63053014604 นางสาวอารยา ชุ�มเสนา

63053014605 นางสาวคณรัศ อ่ําบัววัน

63053014606 นางสาวจินตนา เย็นสนิท

63053014607 นางสาวพิมพ#พรรณ เพ็งพิน

63053014608 นางสาวชุติมา วงษ#เสนา

63053014609 นายชัยพร การชนไชย

63053014610 นางสาวปภัสสร จําปาแดง
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63053014611 นางสาวไพลิน มากมูล

63053014612 นางสาวนุชนภา สังขนิธิ

63053014613 นายกษิด์ิเดช ดีรื่น

63053014614 นางสาวพัชราภรณ# แดงสาย

63053014615 นางสาวนลินวรรณ จีนเมือง

63053014616 นายอรรถพล เรืองขจร

63053014617 นางสาวระพีพรรณ บ�านโกR

63053014618 นางสาวสายกลาง ศรีสําราญ

63053014619 นางสาวอมรรัตน# เมธสมบูรณ#

63053014620 นางสาวปรียาภรณ# เฮงเจริญ

63053014621 นายจิระพันธุ# บุญเรือง

63053014622 นายกฤติเดช สมใจสิงห#

63053014623 นางสาวบุญส�ง จ�างแสง

63053014624 นางสาววิภาพร แก�วกัณฑ#

63053014625 นายสิทธิพล สุขแสง

63053014626 นายศิลา กลั่นแกล�ว

63053014627 นางสาวอทิตยา พร�าวแก�ว

63053014628 นางสาวนันทนี เอมโอษฐ

63053014629 นางสาวเกตน#สิรี ขํารักษา

63053014630 นางสาวธัญเรศ มีจ่ัน

63053014631 นางสาวจิรภัทร# บุตรพันธ#

63053014632 นางสาวรัชดาภรณ# ศรีสุวรรณ

63053014633 นางสาวอารีลักษณ# อารมณ#ปลื้ม

63053014634 นางสาวญาตา ผู�มีทรัพย#

63053014635 นายประเสริฐ นุ�มศิริ

63053014636 นางสาวนิรภาดา เรืองอร�าม

63053014637 นางสาวนงลักษณ# เพ็งสมยา

63053014638 นางสาวอุษา ทองเหม

63053014639 นางสาวอภิญญา ทองใหญ�

63053014640 นางสาวนิภาพร เชิงชม
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63053014641 นายกรวิก ปรือทอง

63053014642 นายนพพล เรืองโรจน#

63053014643 นายสุรศักด์ิ จีนแฉ�ง

63053014644 นางสาวพิบูลรัตน# มะลิวัน

63053014645 นางสาวกอบกุล เจริญพร

63053014646 นายพันธวัจน# เหรียญประดิษฐ#

63053014647 ส.ต.ต.ทัศยุ คงแก�ว

63053014648 นางสาวสุชาวดี โพธ์ิบาย

63053014649 นางสาวปวันรัตน# อุดมพงศ#วัฒนา

63053014650 นางสาวอุมาภรณ# พูลสวัสด์ิ

63053014651 นางสาวจีราวรรณ เกียวกระโทก

63053014652 นายจิรายุทธ# พงษ#นาค

63053014653 นางสาวกิรณา เสือเหลือง

63053014654 นางสาวธิดารัตน# พรหมมะ

63053014655 นางสาวจีรวรรณ สุธาพจน#

63053014656 นางสาวชนิดาภา สมสุข

63053014657 นายอากร ลี้เจริญ

63053014658 นายเจษฎา เปรมบํารุง

63053014659 นางสาวณัฎฐ#ชญา สีผาย

63053014660 นางสาวแสงอรุณ เมืองคํา

63053014661 นางสาวสามินี จาดพิมาย

63053014662 นางสาวธิดารัตน# สะสม

63053014663 นางสาวอังคณา เหลืองแดง

63053014664 นางสาวพรรณอร ดีคํา

63053014665 นางสาวสุดารัตน# สุวรรณรัตน#

63053014666 นางสาวพิชามญชุ# ธนศรีสุนีย#

63053014667 นายสุประดิษฐ# ย่ีสุ�นเกตุ

63053014668 นางสาวสาวิตรี เลิศจันทร#

63053014669 นางสาวนลินทิพย# พูสุวรรณ#

63053014670 นายปDยภา ชิดสม่ัน
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63053014671 นายศุภศิษฏ์ิ เอกม�วง

63053014672 นางสาวละไมพร ม่ังมี

63053014673 นายญาณพัฒน# ประวัติ

63053014674 นางสาวอภิษฐา ยอดเจริญอาชา

63053014675 นายนิพนธ# บดีรัฐ

63053014676 นางสาวพิศมัย ดวงรัตน#

63053014677 นางประคุณ ภูกองไชย

63053014678 นางสาวศันสนีย# สิทธิ

63053014679 นางสาววนิดา กรรณเทพ

63053014680 นายสราวุฒิ คุ�มศิริ

63053014681 นางสาวปาณิศา แก�วภักดี

63053014682 นางสาวภาวรินทร# วิเวกจิตต#

63053014683 นางสาวปLญญสิริ ลิ้มต้ิว

63053014684 นายณัฐพงศ# อินทร#สวัสด์ิ

63053014685 นางสาวธัญพัฒน# สกุลแพทย#

63053014686 นางสาวพิชิตา แซ�ลิ้ม

63053014687 นางสาวฐิธินันท# หวิงปLด

63053014688 นางสาวณัชชา ธวัชหิรัญกุล

63053014689 นายพศวัต สองสี

63053014690 นางสาวประภัสสร กรัดสุข

63053014691 นางสาวกฤติยา คําตัน

63053014692 นางสาวข�าวฟGาง ธนูวงษ#

63053014693 นายจักรกฤษณ# ไหมสินงาม

63053014694 นายธนัณธร ยกย�อง

63053014695 นางสาวนาตยา พวงเนียม

63053014696 นางสาวโกลัญญา พานเพชร

63053014697 นางสาวธณัฏฐกรณ# ชิ้นสุวรรณ

63053014698 นายชัยวัฒน# คชรินทร#

63053014699 นางสาวธนาภรณ# สีแดง

63053014700 นายดนัย ปานม่ังค่ัง
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63053014701 นายสุทธณัช จิตรคํา

63053014702 นางสาวนิภาภรณ# รอดประเสริฐ

63053014703 นายณัฐพล พิมพันธุ#

63053014704 นายพงศ#ภัค ลิมาคม

63053014705 นางสาวนนทิกานต# ธารมรรค

63053014706 นางสาวเบญจวรรณ บัวบังใบ

63053014707 นางสาวอรัญญา คงแคล�ว

63053014708 นายภานุวัฒน# บุญปลูก

63053014709 นายเกียรติศักด์ิ เอี่ยมสอาด

63053014710 นางสาววิลาสิณี บุราคร

63053014711 นายชัยภัทร# วิสูตรสกุลศักด์ิ

63053014712 นางสาวชิดพร วรวิมุต

63053014713 นางสาวนิภาวรรณ ช�างกรุด

63053014714 นางสาวชวัลลักษณ# เหมพิทักษ#

63053014715 นางสาวศิริวรรณ เจริญผล

63053014716 นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีสนธิรักษ#

63053014717 นางสาวอรวี ศิลศิริ

63053014718 นางสาวสุพัตรา ประกอบชัย

63053014719 นางสาวณัฐริตา ปรางค#ศรีอรุณ

63053014720 นางสาวมาธิณี บุญกูล

63053014721 นางสาวอรัชพร จันทร#เจน

63053014722 นางสาวธัญลักษณ# บุญมาก

63053014723 นายจักรวาล สมบูรณ#ไพศาล

63053014724 นางสาวลัดดา มีใจกลั่น

63053014725 นายชาคริต ชุนฟTง

63053014726 นางสาวกฤตพร คนซ่ือ

63053014727 นางสาวปาจรีย# บอกบุญ

63053014728 นางสาวพิชชา พลายแก�ว

63053014729 นางสาวกวิสรา อังสุขนิรันดร#

63053014730 นายณัฐพล อู�ขลิบ
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63053014731 นางสาวจิราภา จานแก�ว

63053014732 นายวัชระ ประเสริฐขจรสุข

63053014733 นางสาวจุฑามาศ พลายมี

63053014734 นางสาวสุไบเดSาะ สะนิ

63053014735 นางสาวพัชรพร มีแย�ม

63053014736 นางสาวเบญจพร สุรทานต#นนท#

63053014737 นายสิริพงษ# เหลืองวสุวัฒน#

63053014738 นางสาวกมลชนก ใจเนียน

63053014739 นายนพกร เทียนประนมกร

63053014740 นายปรัชญา สาริวงค#

63053014741 นางสาวเฌอ แสงพวง

63053014742 นายสุรชัย พรมหมรัตนเลิศ

63053014743 นางสาวพิชญาภา ปDนตาเสน

63053014744 นางสาวมนพร กายกูล

63053014745 นายกฤษฎา อู�ตะเภา

63053014746 นางสาวชนิดาภา สืบสมบัติ

63053014747 นางสาวปริษา บ�อหนา

63053014748 นางสาวธนพร กัลยา

63053014749 นายสุทธา ชํานาญเนตร

63053014750 นางสาวสุชาดา เพชรรอด

63053014751 นายบรรพต ใยดี

63053014752 นายบัณฑิต จําปาทอง

63053014753 นางสาวเกษร ทองเงิน

63053014754 นายนคร ผิวงาม

63053014755 นางสาวณัฐพร เชยชื่น

63053014756 นางสาวชาริตา ครุฑน�อย

63053014757 นางสาวปาณิสรา ราชอาจ

63053014758 นายวีรพงษ#ชัย ศรีฉลาด

63053014759 นางสาวแพรวพรรณ จันทร#ศิริ

63053014760 นางสาวกชกร สุนทรสุวรรณ#
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63053014761 นางสาวจิราวรรณ แซ�เจ้ียง

63053014762 นางสาวนุชนาฎ ปานแดง

63053014763 นางสาวนุรฮายาตี ลาเตะ

63053014764 นางสาวเบญจกัญญา สุวรรณวงค#

63053014765 นายอัครชัย ชูทะโสตถิ

63053014766 นางสาวชญาภา วงษ#ศิริกุลดํารง

63053014767 นายนนทเศรษฐ# คงสุขเจริญ

63053014768 นางสาวกนกพร พ�นภัย

63053014769 นายเกียรติภูมิ วงษ#ทองแท�

63053014770 นางสาวธิดารัตน# จันทร#หอม

63053014771 นางสาวธัญลักษณ# สอาดจิตต#

63053014772 นางสาวรัตน#ธิตา ต้ัวโล�

63053014773 นางสาวฉลองรัตน# แจ�งพะเนียด

63053014774 นางสาวกาญจนภัทร สมนึก

63053014775 นางสาวสุดารัตน# รู�รอบ

63053014776 นางสาววริศรา สุทธิบุตร

63053014777 นางสาวเจนจิรา ศรีสอาด

63053014778 นางสาวอภัสนันต# วงษ#สมาน

63053014779 นายขรรค#เพชร นาควรรณ

63053014780 นางสาววัชรี วัชระโอฬาร

63053014781 นางสาวกิตติพร จิตรชัยกาญจน#

63053014782 นางสาวชีวารัตน# พรายมี

63053014783 นางสาวมธุรส ตรงศิริ

63053014784 นางสาวชวนพิศ ม่ังมี

63053014785 นางสาวพนิดา พูลสําราญ

63053014786 นางสาวอภิญญา แสงสวาสด์ิ

63053014787 นายฐเดช เจนสุริยะกุล

63053014788 นางสาวญาสุมิน กําพูน

63053014789 นางสาวศตพร ปLญญามณี

63053014790 นางสาวเนตรชนก นุชเนตร
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63053014791 นางสาวปวีณา หนูน�อย

63053014792 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสิริเบญจพร วรรณสุข

63053014793 นางสาวสุภาวดี โอ�งเคลือบ

63053014794 นางสาวปLทมาวดี ปานดวง

63053014795 นางสาวชนิดาภา สาริบุตร

63053014796 นางสาวอรุโณทัย พุคง

63053014797 นางสาวจีรารัตน# กาญจนไตรภพ

63053014798 นางสาวอุษา ทองแพง

63053014799 นายสมชาย เจริญเปลี่ยน

63053014800 นายอนุชา อมรธีระกุล

63053014801 นางสาวชนากานต# เทพพิทักษ#

63053014802 นางสาวอังคณางค# มะโนเก๋ียง

63053014803 นางสาวอรุณลักษณ# มีเท

63053014804 นางสาววราภรณ# วิชาพร

63053014805 นางสาวจุไรรัตน# นาคขําพันธ#

63053014806 นางสาวเบญจรัตน# ศรีเมือง

63053014807 นางสาวปณิดา พวงน�อย

63053014808 นายณัฐพงศ# ชมภูพันธ#

63053014809 นางสาวอาภา สุวรรณชาติ

63053014810 นางสาวสุณิสา เสริมทรัพย#

63053014811 นางสาวกิตติยา เสภา

63053014812 นายศตวรรษ ส�มแก�ว

63053014813 นายนิกร โทนหงสา

63053014814 นายณัฐนนท# ศิริชัย

63053014815 นายชิตชัย จันแก�ว

63053014816 นางสาววิไลลักษณ# แย�มสีนวล

63053014817 นางสาวชมพูนุช บุตรเล็ก

63053014818 นายธนภัทร รุ�งเรือง

63053014819 นางสาวปDยธิดา ไชยภูมี

63053014820 นายกรวีร# ด�วงสโมสร
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63053014821 นางสาวณัฐริกา โมอ�อน

63053014822 นางสาวลอองทราย พูนทองดีวัฒนา

63053014823 นางสาวนันทวรรณ ศรีสุวรรณ#

63053014824 นางสาวสินีนาฏ เกตุบรรจง

63053014825 นางสาวภูริณิชา ลีพรหมมา

63053014826 นางสาวกัญจน#นิกข# แก�วแประเสริฐ

63053014827 นางสาววริศรา เสือกูล

63053014828 นางสาวนิภา ยอดไหม

63053014829 นางสาวปรียาภรณ# เรืองศรี

63053014830 นายธนาพร ดวงศรีแสง

63053014831 นางอารีวรรณ# กมลลิ้มสกุล

63053014832 นางสาวเตือนตา ลิ้นลา

63053014833 นางสาวศศิชา สายศรี

63053014834 นางสาวปวัณรัตน# ศรีแก�วนิตย#

63053014835 นายวุฒิศาสตร# ราชคม

63053014836 นางสาวจินตนา ปุยอบ

63053014837 นางสาวสุวัชรระวี วะสุวัชร

63053014838 นางสาวสุภาพร วินาโล

63053014839 นางสาวณัฐพัชร# แก�วทุ�ง

63053014840 นายวสันต# ไตรชิต

63053014841 นางสาวสุปรียา ปDHนประดับ

63053014842 นายอัฐพันธุ สวัสด์ิพิพัฒน#

63053014843 นางสาวณัฏฐ#ชามา สถิตย#พงษ#

63053014844 นางสาวธนันพร เชิดสวัสด์ิ

63053014845 นางสาวภัทรวดี แก�วเมียน

63053014846 นางรุ�งอรุณ เมืองนก

63053014847 นางสาวชาริณี ภุมรินทร#

63053014848 นายจิรพัฒน# สาวสวรรค#

63053014849 นางสาวนิชกานต# สาธร

63053014850 นางสาวฉัตฑริกา เตาวโรดม
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63053014851 นายอภินันท# พันรัตน#

63053014852 นายพรภวิษย# พจนประทุม

63053014853 นางสร�อยลัดดา ฉันทนารมณ#

63053014854 นางสาวลลิดา อัครมหาชัชวาล

63053014855 นายพิเชษฐ สุจริตธรรม

63053014856 นางสาวจิรัฐา ศรีธรรม

63053014857 นายอภิณัฐ ภูทัศน#

63053014858 นายธนากร รังสิมันต#

63053014859 นางสาวณัฐพร กุลบุญเรืองรัตน#

63053014860 นายวรวิทย# อาจหาญ

63053014861 นางสาวอดิศา กิตติศักด์ิภิญโญ

63053014862 นายกันตินันท# ลี้ตระกูล

63053014863 นางสาวประภาพร ศรีบุญเรือง

63053014864 นายฉัตรชัย พรมชาติ

63053014865 นายละม�อม บุตรเล็ก

63053014866 นางสาวกัญญามาศ นาคชํานาญ

63053014867 นางสาวสิณาภรณ# สอนใจ

63053014868 นางสาวมาริสา เหล็กเพชร

63053014869 นางสาวสุนารี แซ�อึ๊ง

63053014870 นางสาววณิดา ต�วนศิริ

63053014871 นายเปรม สวนมา

63053014872 นางสาวกมลวรรณ คล�ายพันธ#

63053014873 นางสาววันวิสา พรหมดี

63053014874 นางสาวอนัญญา จิตพิสมัย

63053014875 นางสาวสายสุนีย# สังข#สรุป

63053014876 นายวิศรุต ศรีตระกูล

63053014877 นางสาวพรพิมล โตเพ็ชร

63053014878 นางสาวพริมา น�อยประสิทธ์ิ

63053014879 นางสาวอารียา รุ�งแดง

63053014880 นางสาวศรัญญา ธนูแผลง
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63053014881 นางสาวคริษฐา ชิตภาษา

63053014882 นางสาวอุทุมพร สําเภาทอง

63053014883 นางสาวพีรพร พูนจารุวัฒน#

63053014884 นางสาววิจิตรา ตลุ�มพุก

63053014885 นางสาวชนิภา เอี่ยมวกุลรัตน#

63053014886 นางสาวนริศรา คงหนองลาน

63053014887 นายสุรศักด์ิ ฮักหอม

63053014888 นายอนันต# จันทร#ชา

63053014889 นางสาววิกานดา บุตรดี

63053014890 นางสาวกนกวรรณ คล�ายศิริ

63053014891 นางสาวอมลรัตน# ลอยใหม�

63053014892 นายกมล เดชบุญ

63053014893 นางสาวเปรมฤดี ศิริมงคล

63053014894 นางสาวปานทิพย# วงศ#ปูGบัว

63053014895 นางสาวณิชา ตุงคัษฐาน

63053014896 นางสาวพิชญาพร คงนาค

63053014897 นายโอภาส กําเนิดแสง

63053014898 นายพีรภัทร คําเปรม

63053014899 นายฤทธิชัย อ�วนสุนํา

63053014900 นางสาวธารินทร# ขุนสวัสด์ิ

63053014901 นางสาวสุกัญญา ผันอักษร

63053014902 นายกิตติคุณ ตSะปLญญา

63053014903 นายสิทธิศักด์ิ ชูกาล

63053014904 นางสาวอัยลดา โชติกรณ#

63053014905 นางสาวชมพูนิกข# บุญประกอบพร

63053014906 นางสาวสุมาลี อักษรสม

63053014907 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปDยะนันท# จSะเฮิง

63053014908 นายจิรวัฒน# แก�วเนตร

63053014909 นางสาวสายธาร เทพมนต#

63053014910 นางสาวมลธิยา เข็มมุข
หน�า 497 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053014911 นายปTองภูมิ จอกกระจาย

63053014912 นายเก�ากลยุท บุญมาก

63053014913 นางสาวกนกนิภา เพ็ชรศรีช�วง

63053014914 นายศานิต พงษ#อยู�

63053014915 นางสาวอรพรรณ ทองเทียม

63053014916 นายระพี สัมปLนนานนท#

63053014917 นายสิทธิพล บุญเกิด

63053014918 นายประเสริฐศักด์ิ เกตุแก�ว

63053014919 นางสาวอัจฉราภรณ# ธิษาไชย

63053014920 นางสาวอาทิตยา คชชา

63053014921 นางสาวเบญจวรรณ นัดสูงวงษ#

63053014922 นางสาวลฎาภา เกษมณี

63053014923 นางสาวแอดะ โกแชะ

63053014924 นางสาวเปมิกา เหมือนม่ิง

63053014925 นายวรกิจ พุทธรักษา

63053014926 นางสาวสุภาวดี ลาภภัทรานนท#

63053014927 นายวัลลภ มูลอุด

63053014928 นายพีรพล ศิริทอง

63053014929 นางสาวจิราพร บุญเส็ง

63053014930 นางสาวปLทมา อินทร#ประเสริฐ

63053014931 นายดรัณภพ ศรีเพชรดี

63053014932 นางสาวอินทร#ธิดา จําปาทอง

63053014933 นางวันทนา น้ําจันทร#

63053014934 นางสาวธนาภรณ# พรหมชนะ

63053014935 นายศุภวิชญ# รอดทอง

63053014936 นางสาวดารุณี นุ�ยแก�ว

63053014937 นางสาวกมลวรรณ นิลนารถ

63053014938 นางสาวอรัญญา สุขนก

63053014939 นายยุ�ทธนันท# โลจันติ

63053014940 นางสาวอังค#วรา ศรีนุติยวงศ#
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63053014941 นางสาวนันทนี แพรกเซ็น

63053014942 นายรัตนกร พงษ#สมบูรณ#

63053014943 นางสาวพัฐชญาน# เพชรพิพัฒน#

63053014944 นางสาวนราพร ชาติพุก

63053014945 นายวศิน เอมสมบุญ

63053014946 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุดารัตน# ทองวัง

63053014947 นางสาวกาญจนา ศรีประโคน

63053014948 นายศุภรัสม์ิ ขุนทอง

63053014949 นายนวพล ฝLดศิริ

63053014950 นายวราวุฒิ ทรงวาจา

63053014951 นางสาวหทัยชนก จันตระกูล

63053014952 สิบเอกคณิน ทองก�อน

63053014953 นางสาวสาวิตรี ธรรมะ

63053014954 นางสาวธิดารัตน# มะโนชัย

63053014955 นางสาวยุภาพร ประชาปกปTอง

63053014956 นายพิรพงศ# แก�วออด

63053014957 นายวัชระ เชืองเต็ม

63053014958 นางสาววรรณพร เพ่ิมสุข

63053014959 นางสาวมนฤทัย อินทวัฒน#

63053014960 นางสาวภัทรพร เสาวรส

63053014961 นางสาววรรณรัตน# สายสุวรรณ#

63053014962 นายธชธร ปฐมพัฒนากุล

63053014963 นายเอนก โฉมยา

63053014964 นางสาวฐิฏิยา อินทจันทร#

63053014965 นางสาวรวิวรรณ สระทองให�

63053014966 นายธันวา บุญมีรอด

63053014967 นางสาวสุวรรณ ภู�เด�นดวง

63053014968 นายก�องเกียรติ กันภัย

63053014969 นายพลวัฒน# พูลสวน

63053014970 นางสาวอรวรรณ แสงสม
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63053014971 นางสาวณวรรณภา เจริญอภิศักด์ิ

63053014972 นางสาวหนึ่งฤดี ส�งทรัพย#

63053014973 นางสาวณัฐนพินณ# พงษ#วิทยภานุ

63053014974 นางสาวพิรญาณ# ทองมอญ

63053014975 นายธวัชชัย ทองดี

63053014976 นางสาวพัทธนันท# อ�นคง

63053014977 นางสาวสาวิตรี ชัยสวัสด์ิ

63053014978 นายวัชรากร เสริมแสง

63053014979 นางสาวธนภรณ# คําทอง

63053014980 นางสาวปวิตรา ใจสุภาพ

63053014981 นายปณิธาน ปDติพัทธ#พงศ#

63053014982 นางสาวกาญจนา คําภักดี

63053014983 นางสาวนีรนุช สุทธิประภา

63053014984 นางสาววรรณวนัช โศจิรัตน#กุลเดช

63053014985 นายเอกบัณฑิต วันตา

63053014986 นายวัชรินทร# คงทอง

63053014987 นางสาวอารยา ศรีสุขใส

63053014988 นายณัฐรัฐ คงเจริญ

63053014989 นายวรกานต# ศุภเลิศมงคลชัย

63053014990 นางสาวสร�อยฟTา เครือเช�า

63053014991 นายธนัทภัทร นิ่มนวล

63053014992 นางสาววิภาวดี เอียงสวาท

63053014993 นายกิตติชัย แสนสุข

63053014994 นายเชาวน#รัตน# มุลมูล

63053014995 นายพิชญ#พิสุทธ์ิ ซ่ือตรง

63053014996 นางสาวนัทธ#ชนัน สวนไม�งาม

63053014997 นางสาวธัญวรัตม# วินิจฉัยกุล

63053014998 นางสาววรรณกานต# อ�วมเนตร

63053014999 นางสาวกูรรอตูอัยณี เจะโกะ

63053015000 นางสาววราภรณ# รอดประเสริฐ
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63053015001 นางสาวศศิธร งามศรี

63053015002 นางสาวศิริละมัย ชัยสวัสด์ิ

63053015003 นางสาวณัฏฐนันท# โพธ์ิพุ�ม

63053015004 นายธนวัฒน# พากเพียร

63053015005 นายวิโรจน# สุยชูจิต

63053015006 นางสาวเพ็ญพิชชา เกิดทอง

63053015007 นางสาวธิดารัตน# บัวสุข

63053015008 นางสาวมานิดา สุขมงคล

63053015009 นางสาวสุชาดา จันทร#แม�น

63053015010 นางสาวลธิตา รัตนพินิจ

63053015011 นางสาวราตรี จอนมะริด

63053015012 นายปราณศักดา พิริยะเมธี

63053015013 นางสาวอลิสรา ด�วงฉิม

63053015014 นางสาวกฤษณี สาระพันธุ#

63053015015 นางสาวนันธิดา นันฑสังข#

63053015016 นางสาวอนุสรา รุจจารี

63053015017 นางสาวนิศาชล ลาแสดง

63053015018 นางสาวเกศรินทร# บรรเทาทึก

63053015019 นายวันทา ภูพะเนียด

63053015020 นางสาวปวีณ#นุช ไกรทอง

63053015021 นางสาวจารุวรรณ ศรัทธาผล

63053015022 นางสาวนริศรา บุญหอม

63053015023 นางสาวโสดารัตน# สมไทย

63053015024 นางสาวกุลิสรา สุภาพ

63053015025 นายศิวกร ทศพลญาณ

63053015026 นางสาววิศัลย#ศยา ไยดีประเสริฐกุล

63053015027 นางสาวศุภลักษณ# สี่ม่ืน

63053015028 นางสาวปาณิศา รัตนญาติ

63053015029 นางสาวณัฐวรรณ# อ�อนใจ

63053015030 นางสาวชลกานต# พรมเสน
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63053015031 นางสาวดาราพร เรืองแก�ว

63053015032 นางสาวจริยา แซ�ลิ้ม

63053015033 นางสาวสุพัตรา จิณแพทย#

63053015034 นางสาวอรญี สมงาม

63053015035 นางสาวกิตติยา คงไทย

63053015036 นางสาวกฤษณา กํ่าแก�ว

63053015037 นางสาวสุทธาสินี บุญธรรม

63053015038 นางสาวจงกลณี สายสกล

63053015039 นายธนากร มะลิมาตย#

63053015040 นายธิติวัฒน# มากแสง

63053015041 นางสาวปริยา ทองย�อย

63053015042 นางสาวกัณฑิมา ชายทวีป

63053015043 นายภูเบศ สังข#สี

63053015044 นางสาวดารารัตน# นิยมเวช

63053015045 นางสาวพุธิตา ห�วยหงษ#ทอง

63053015046 นายอลงกรณ# หินแก�ว

63053015047 นางสาวนิศารัตน# แสงอุบล

63053015048 นายภานุวัฒน# ขวัญเมือง

63053015049 นางสาวเปZHยมรัก ทองนุช

63053015050 นางสาวลักขณา เต็มพร�อม

63053015051 นางสาวฐิติพร ย้ิมใย

63053015052 นายธีรชัย ชาญวิรุฬห#

63053015053 นายจักร#กฤษณ# พัฒนจิรารัชกุล

63053015054 นางสาววิภาวรรณ เปdงแห

63053015055 นายธนพล คํากลาง

63053015056 นางสาวธนพร เพ็งจันทร#

63053015057 นางสาวรุ�งวิไล ชื่นสกุล

63053015058 นางสาวเกศินี พิมพาภรณ#

63053015059 นางสาวจันทกานต# แก�นอูด

63053015060 นางสาวเอกสุดา สร�อยสุวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015061 นางสาวอาภาภรณ# จันทร#บ�านค�อ

63053015062 นายณทัทร# สมศรี

63053015063 นางชนิตรา ทองเปZHยมญาติ

63053015064 นางสาวสมลักษณ# กลิ่นพงษ#

63053015065 นางกฤติยาภรณ# สุวรรณประทีป

63053015066 นางสาวอสมา โกมลชาติ

63053015067 นางสาวศศิธร ตะกรุดทอง

63053015068 นายสุธารักษ# พลจันทร#

63053015069 นายชินวัตร ดีถุง

63053015070 นางสาววิภาวรรณ อูRเวียงคอย

63053015071 นางสาวรวิวรรณ เขียววิชัย

63053015072 นางสาวธนพร โตเอี่ยม

63053015073 นางสาววิรากานต# ปวินธาดา

63053015074 นางสาวปDยนุช น�อยฤทธิไกร

63053015075 นางสาวณัฐ วดี ศรีวรรณ พิพัฒน# 

63053015076 นางสาวพิราอร ประจวบดี

63053015077 ว�าที่ ร.ต.ภัทรพงศ# เกตุจันทร#

63053015078 นางสาวสุกัญญา เกิดเกษม

63053015079 นายสิริโรช ย้ิมน�อย

63053015080 นางสาวเกวลิน จันทบูรณ#

63053015081 นางสาวอรณี ทับเนียม

63053015082 นางสาวธัญญลักษณ# แสงทอง

63053015083 นางสาววรวรรณ อินทรประเสริฐ

63053015084 นางสาวรัตนาภรณ# พ่ึงธงไทย

63053015085 นางสาวสุพรรณี แก�วสอาด

63053015086 นางสาวกนกทิพย# เกษมสุขไพศาล

63053015087 นางสาวนฤมล ยอดนิล

63053015088 นายเอนก เกษก่ิงวรรณ#

63053015089 นายประสพโชค อันจิต

63053015090 นางสาวสุธาสินี ปานใหญ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015091 นางสาวสาวิตรี ดวงสีใส

63053015092 นางสาวอารีรัตน# มหาธนา

63053015093 นางสาวภัคจิรา ปูGบัตร

63053015094 นางสาวศตพร คล�ายทอง

63053015095 นางสาวสุชัญญา สุขเกษม

63053015096 นางสาวกาญจนา สีขาว

63053015097 นางสาวเสาวลักษณ# นาคเงิน

63053015098 นางสาวภัทรวดี เลิศอาวาส

63053015099 นายจตุรงค# เงินงาม

63053015100 นางสาวจุฑามาศ ริ้วเลิศศิริกุล

63053015101 นางสาวปวีณา ล�อมชัยสงค#

63053015102 นางสาวศุทธินี เรืองชาญ

63053015103 นางสาวศรัณยา ศรีทอง

63053015104 นายอิสรภาพ ธรรมสาลี

63053015105 นายพีรภาส พุมเรียง

63053015106 นางสาวนัฐมล ยังสว�าง

63053015107 นางสาวณัฐวรัตถ# รัฐวิบูลย#

63053015108 ว�าที่ ร.ต.ธนดล แก�วใหญ�

63053015109 นางสาวศรัญญา นนทรีย#

63053015110 นางสาวอรุณศรี ศรีงาม

63053015111 นางสาวปนิตตา ถือฉลาด

63053015112 นางนภาภรณ# ประจวบวัน

63053015113 นางสาวนันท#นภัส อินทรดิษฐ#

63053015114 นายสุพัฒน#กิจ หม่ืนจงจําปา

63053015115 นางสาวกนกพรรณ อุทัยมณี

63053015116 นางสาววริยา สันธนภัทรพงศ#

63053015117 นายยสินธร คงศรี

63053015118 นางสาวรัตติกาล ทองเหลือง

63053015119 นางสาวรติยา เฮ�าพรม

63053015120 นางสาวสุนันทา ชาติไทย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015121 นายบุญฤทธ์ิ แก�วคํา

63053015122 นางสาวธัญชนก เพ็ชรย�อย

63053015123 นายภาวิต พิบูลแถว

63053015124 นางสาวสุภรัตน# เฉ�งไล�

63053015125 นายภานุพงศ# แท�นนอก

63053015126 นางสาวศิริลักษณ# แจ�งแก�ว

63053015127 นางสาวจารุณี จันชูกลิ่น

63053015128 นางสาวมณีวรรณ กัณหา

63053015129 นางสาวลดาวัลย# เขียวขํา

63053015130 นางสาวสุจิตรา โสมทอง

63053015131 นางสาวกิตติภัค ฉลอม

63053015132 นางสาวสยุมพร ถ่ินมธุรส

63053015133 นายณัฐพงศ# เจริญศรี

63053015134 นายเกริกฤทธ์ิ ชาญณรงค#

63053015135 นางสาวรัชฎาภรณ# ศิวาลัย

63053015136 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นจันทร#

63053015137 นางสาวสุธาสินี เพชรคง

63053015138 นายยงยุทธ พูลเกษม

63053015139 นายพิพัฒน# ปาระมี

63053015140 นางสาวปนัดดา แก�วมณี

63053015141 นายกมลเทพ แสงกล�า

63053015142 นางสาวกมลมาศ คล�ายเพ็ญ

63053015143 นางสาวนิสา ดิษย้ิม

63053015144 นายภานุวัฒน# สินเมือง

63053015145 นางสาวธัญญิกา ท�าฉลาด

63053015146 นายปริวรรต กลิ่นชะนะ

63053015147 นางสาวปDยวรรณ ลบรอด

63053015148 นางสาวลลนา ขม้ินทอง

63053015149 นางสาวณิณา รังสิกุล

63053015150 นางสาวตรีนภา หว�านพืช
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015151 นายอานนท# เลิกลา

63053015152 นางสาวมณีรัตน# จันทร#ปลา

63053015153 นางสาววิปLศยา เมฆคํา

63053015154 นางสาวศลิษา พรหมลาภานันทน#

63053015155 นายธนากรณ# ดีวัน

63053015156 นางสาววันเพ็ญ บุญเรือง

63053015157 นายนรากร ปานรอด

63053015158 นางสาวธนพร พรมจรรย#

63053015159 นางสาวเบญจวรรณ ศิริไพรทอง

63053015160 นายทยากร หิรัญอัมพุ

63053015161 นางสาวลลิตา ศิลปZ

63053015162 นายอนวัช เจิมจุล

63053015163 นายสิทธิพงษ# คอเหลี่ยม

63053015164 นายบุญมา มียวน

63053015165 นายยศธร ดีเซ็น

63053015166 นางสาวบูรยา โชคลา

63053015167 นางสาววัลลภา ชูฝGายครอง

63053015168 นายพรเจริญ สามหล�า

63053015169 นายวิทยา ผิวผ�อง

63053015170 นางสาวกนกวรรณ ม�วงพิณ

63053015171 นางสาวธันยพร จันทร#จับเมฆ

63053015172 นางสาวพรพิมล นพรัตน#

63053015173 นายภานุพันธ# จันทร#เทศ

63053015174 นางสาวจิรัฏฐ# จินดาอินทร#

63053015175 นางสาวอัฏฐพร อยู�แสง

63053015176 นางสาวธนัญญา สังจุ�ย

63053015177 นางสาวฉันทิศา ชิระมณี

63053015178 นางสาวญาณินท# ก�านเหลือง

63053015179 นายกฤตเมธ องอาจโอฬาร

63053015180 นายอํานวย ธวัชวัฒนานันท#
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015181 นายธีรชัย รีทาศรี

63053015182 นายรณชัย สาลีวรรณ

63053015183 นางสาวมาลา ดาโอะ

63053015184 นายเสริมพงศ# คําวงษา

63053015185 นายศุภฤกษ# คีรีรัตน#

63053015186 นางสาวฐิติมา แย�มรัศมี

63053015187 นางสาวณัชชา เพ่ิมทรัพย#

63053015188 นายทศพล เทียนชัยทัศน#

63053015189 นางสาวสุทิดา เชื้อสมุทร#

63053015190 นายเศรษฐ#ฐา เชื่อมมณี

63053015191 นางสาวธาวีนา สิงหละชาติ

63053015192 นางสาวธิดารัตน# หงษ#สุวรรณ

63053015193 นายกิตติพล คําน�อย

63053015194 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวรินทร#ธร เกิดผล

63053015195 นายภานุพันธ# วรรณวงศ#

63053015196 นางสาววราภรณ# อึ้งวัฒนะไพศาล

63053015197 นายธนวันต# ไหวเคลื่อน

63053015198 นายปกรณ# แสนทวี

63053015199 นางสาวธิติมา จุลกะ

63053015200 นางสาวปณิตา เผ�ากันทะ

63053015201 นางสาวศิริลักษณ# เจริญกิติศัพท#

63053015202 นางสาวนฤมล บุญหาญ

63053015203 นายสรวิศ ตาละลักษมณ#

63053015204 นางขนิษฐา เพ�งพิศ

63053015205 นายวงศกร เต็มนาที

63053015206 นางสาวเทพธิดา ขันจันทา

63053015207 นางสาวกัณทิมา หย�อมทอง

63053015208 นายนําชัย บุระดา

63053015209 นางสาวอนุสรณ# อ�อมแก�ว

63053015210 นายณัฐวัตร ศรีบุญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015211 นางสาวชนิดาภา ไร�เจริญ

63053015212 นางสาวจิรนันท# จันทร#ขาว

63053015213 นายชลกาญจน# สมหมาย

63053015214 ว�าที่ร.ต.ภาณุพงศ# มาหาพงษ#

63053015215 นายอรัญ แก�วมณี

63053015216 นางสาวอังคณา วัดน�อย

63053015217 นายปDยะพงษ# ปราบเขต

63053015218 นางสายพิณ สุดวิเวก

63053015219 นายโรจนัสถ# เทียนอิ่ม

63053015220 นางสาวกาญจนา ดอนเจดีย#

63053015221 นางสาวศิริพร อยู�เจริญ

63053015222 นางสาวอัญชัญ พรายสนธ์ิ

63053015223 นายสิรวิชญ# โฉมงาม

63053015224 นายฮัตรชัย หงษา

63053015225 นายธันย#ธํารง จันทร#ผ�องศรี

63053015226 นางสาววณัฐชญา น�อยทิพย#

63053015227 นางสาวเสาวลักษณ# หอมยามเย็น

63053015228 นางสาวอารดา วรรณกุล

63053015229 นางสาวชนิสรา แก�ววิชิต

63053015230 นางสาวเด�นนภา สว�างใจ

63053015231 นางสาวธิติยา กุลธีระธร

63053015232 นางสาวอนงค# บัวทอง

63053015233 นายสันติพงษ# สุ�นหม่ืนไวย

63053015234 นางสาววันธิวา ใจฉํ่า

63053015235 นายอธิวัฒน# อรัญภูมิ

63053015236 นางสาวอรชพร ศิริบุตร

63053015237 นางสาวชาลินี พระจันทร

63053015238 นางสาวณัฐมน ทวีโชติ

63053015239 นางสาวเตือนใจ โสชัยยัน

63053015240 นางสาวสุดารัตน# ชะเอม
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ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015241 นางสาวนิรันดร#รัตน# อาจคงหาญ

63053015242 นายอุเทน ทองคํา

63053015243 นางสาวก่ิงกาญจน# นาคคง

63053015244 นางสาวชิดชนก ช�วยสงค#

63053015245 นางสาวชวิศา ศรีสถาพร

63053015246 นายชาญชัย เพ่ิมศรี

63053015247 นางสาวอรุโณทัย เพ็ชรนอก

63053015248 นางสาวอณุภา จอมคําสิงห#

63053015249 นางสาวจิราพร สมบุญ

63053015250 นางสาวขจีญา เทียนจวง

63053015251 นางสาวนิภาวรรณ สุวรรณพงศ#

63053015252 นางสาวปุญชรัสม์ิ สุทธิประเสริฐ

63053015253 นางสุวรรณี โตบางพรม

63053015254 นางสาวสุดารัตน# พูนขุนทด

63053015255 นางสาวสลิลรัชต# ธาวินปพนโชค

63053015256 นางสาวศิริณ เก็งสุวรรณ

63053015257 นางสาวณปภัช แก�วสิทธิกร

63053015258 นายสรัล พันกันทะ

63053015259 นางสาวอรวรรณ พรหมดี

63053015260 นายเสกสรร ก�านเหลือง

63053015261 นางสาววรดา อดใจ

63053015262 นายสุมิตร เจริญสุข

63053015263 นางสาวรดา คล�อยกลับ

63053015264 นางสาวกฤษติยา ม่ันคง

63053015265 นางสาวเสาวลักษณ# คล�ายเจSก

63053015266 นางสาวศุภวรรณ สนธิ

63053015267 นางหทัยกาญจน# จักรแก�ว

63053015268 นายเมธาสิทธ์ิ สิงห#ถม

63053015269 นางสาวพิมพ#ใจ คําพุก

63053015270 นางสาวณัฐฐินันท# เปZHยมปาน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015271 นางสาวสุณิสา ชมโลก

63053015272 นายสุรชัย แสนกุณา

63053015273 นายจตุพร สุกใส

63053015274 นางสาวจุไรวรรณ ทรัพย#เงิน

63053015275 นางสาวพิไลลักษณ# ศรีสนธ์ิ

63053015276 นางสาวขนิษฐา เหลืองแดง

63053015277 นางสาวชุติกาญจน# แก�วเนตร

63053015278 นางสาวชุดาภรณ# คงมีสุข

63053015279 นางสาวธิดารัตน# ศรีแก�วอินทร#

63053015280 นายอิสรพงษ# ธรรมสาลี

63053015281 นางสาวชนิสรา ธณสิษวรกุล

63053015282 นางสาวมลธิชา สืบด�วง

63053015283 นางสาวสิโรธร แย�มชุ�ม

63053015284 นางสาวสุชาดา ตรงเที่ยง

63053015285 นางสาวสุกัญญา เฉลิมวงศ#

63053015286 นางสาวณิชารีย# จันทรโชติ

63053015287 นางสาวจินุภัทร# โสมาพงศ#

63053015288 นางสาวราศินี พระแก�ว

63053015289 นางสาวทิพวรรณ เสนางาม

63053015290 นางสาวลลิตา ประเต็ม

63053015291 นางสาวสุพิชชา เภิกโสภณ

63053015292 นางสาวธัญนันท# สารชน

63053015293 นางสาวธันยาพร สมุทรผ�อง

63053015294 นางสาวธิดารัตน# คงแท�น

63053015295 นางสาวชุลิตา ผาลิชัย

63053015296 นางสาวมณีรัตน# ไหล�ทรงวุฒิ

63053015297 นางสาวชนนิสา ประหยัดวงค#

63053015298 นางสาวกิตติยา มหันตพงษา

63053015299 นางสาววิมลชญาณ# พุทธบูชา

63053015300 นางสาวจีรนุช สังข#ลาโพธ์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015301 นางสาววรากรณ# ทิพย#มงคล

63053015302 นายอํานาจ จงรักษ#

63053015303 นางสาวทิพวรรณ กุลสืบ

63053015304 นายประเสริฐ งามเลิศ

63053015305 นางสาวพนิดา สุวรรณมาลี

63053015306 นางสาวพิมลวรรณ จันทรัดทัด

63053015307 นางสาวเมธิญา เพชรทองคํา

63053015308 นายศุภกรณ# โพธ์ิผลิ

63053015309 นายดุสิต อินทจีรัง

63053015310 นางสาวณัชชา ดาราษฎร#

63053015311 นายพงค#ธร เรืองสวัสด์ิ

63053015312 นางสาวนันธิกาญจน# ประเสริฐอุ�ย

63053015313 นางสาวปนัดดา สวาพจน#

63053015314 นายจักรกฤษณ# พุกโพธ์ิ

63053015315 นางสาวนุชนาฎ สุขสนอง

63053015316 นางสาวปาลิดา ปานพวงแก�ว

63053015317 นางสาวอนัตตา เอี่ยมสําอางค#

63053015318 นายสุกนต#ธี มีเอนก

63053015319 นายชาญณรงค# ศรีเกตุ

63053015320 นางสาวจลิตา บัวผัน

63053015321 นายเจษฎากร เกิดหนู

63053015322 นางสาววิภาวรรณ ศรีสวัสด์ิ

63053015323 นางสาวฐิติชัญญา แซ�ลิ้ม

63053015324 นางสาวศศิธร รุ�งรังสี

63053015325 นางสาวอลิษา แสงรุ�ง

63053015326 นางสุรภาณี บุญเดช

63053015327 นางสาวเกสรา ว�องเจริญ

63053015328 นายกีรติ ศรีน�อย

63053015329 นางสาวเมธินี จันสีมุ�ย

63053015330 นางสาวกานต์ิชนิต ใจชื้น
หน�า 511 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015331 นายนุพล โกกนุต

63053015332 นางสาวเขมิกา เอี่ยมเจริญศักด์ิ

63053015333 นางสาวสิริลักษณ# เกิดทรัพย#

63053015334 นางสาวธนัชพร กือเย็น

63053015335 นางสาวเยาวภา เตตะสิน

63053015336 นางสาวปDยนุช เขียวยศกิจ

63053015337 นางสาวปาริชาติ รชตะนันท#

63053015338 นางสาวพนิดา สุกใส

63053015339 นางสาวเสาวลักษณ# แก�วเดชะ

63053015340 นางสาวสลิลา ธนโชติภักดี

63053015341 นายณัฐภัทร# จุลสวัสด์ิ

63053015342 นางอารีนันท# พัฒนาเสถียรโสภา

63053015343 นางสาวมินตา รักอก

63053015344 นางสาวพรสุดา กองเงิน

63053015345 นางสาวขนิษฐา ศิลาสอาด

63053015346 นางสาวนฤมล อ�วมวิไลย

63053015347 นายศศิวงศ# เกิดผลเสริฐ

63053015348 นางสาวสุธิดา พิพิธกุล

63053015349 นายสนเทพ นิลผึ้ง

63053015350 นางสาวศศิธร จันทร#กล�อม

63053015351 นางสาวพรรณพร สาวน�อย

63053015352 นางสาวปริษา ธิสามี

63053015353 นางสาวปานนที แสงอรุณ

63053015354 นางสาวสิตานัน ตัณฑ#เจริญรัตน#

63053015355 นางสาวประภารัตน# โคกแก�ว

63053015356 นางสาวปภัสสร สุนประชา

63053015357 นายสุรศักด์ิ ผ�องใส

63053015358 นายยุรนันท# เถ่ือนพงษ#

63053015359 นางสาวจิราพร พิรุณโปรย

63053015360 นางอรจิรา ศรีโยธิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015361 นางสาวขวัญจิรา เพ็ชรเวช

63053015362 นายณัฐวุฒิ สีเหลือง

63053015363 นายปDยพงษ# แก�วอุดร

63053015364 นางสาวพรชนก สุกใส

63053015365 นายไพบูลย# แก�วพรายตา

63053015366 นางสาวภัทราวรรณ พันธ#น�อย

63053015367 นางสาวปาจรีย# สมร

63053015368 นางสาวแก�วใส กสิโอฬาร

63053015369 นางสาวโชติกา ทองมี

63053015370 นางสาวประภัสสร อนันต#หลาย

63053015371 นายธีรวัฒน# คชสังข#สีห#

63053015372 นางสาวนิตยา เขียวแก�ว

63053015373 นางสาวเบญจพร แพทย#เจริญ

63053015374 นางสาวกมลทิพย# เกิดเกาะกลาง

63053015375 นายสหราช ดีแสน

63053015376 นางสาวฐิติพร บุญปลูก

63053015377 นางสาวปารยา ทองจีน

63053015378 นางสาวรุ�งทิวา เนื้อนุ�ม

63053015379 นางสาวอรอุมา ปานแย�ม

63053015380 นางสาวแสงรวี ด�วงคํา

63053015381 นายดํารงเกียรต์ิ จันทร#ฉาย

63053015382 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย#ประมูล

63053015383 นายธีระพงษ# กังวานพจนีย#

63053015384 นางสาวอรอุมา โพธิบัวทอง

63053015385 นางโสมนิสา อินทร#สวัสด์ิ

63053015386 นายโชคดี ชัยวาที

63053015387 นางสาววรารัตน# รอดธานี

63053015388 นายจักรกริช แสงสุริยา

63053015389 นางสาวปDHนอนงค# บานแย�ม

63053015390 นายชุมพล นันทะเพชร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015391 สิบโทพงษ#มนัส จ๋ีคีรี

63053015392 นายธรรมสรณ# ชัยศรี

63053015393 นายจรินทร# นาคน�อย

63053015394 นางสาววรีย#อังศุ# สีเหลือง

63053015395 นายสหรัฐ พันธุ#เปรม

63053015396 นายธนภัทร เกิดมาลัย

63053015397 นายสุริยะ ร�อยแก�ว

63053015398 นายชยุตพงศ# สาระกุล

63053015399 นายพีรธัช พิศจํารูญ

63053015400 นายชัยญา แพทย#ผล

63053015401 นางสาวกรองแก�ว กันคล�าย

63053015402 นางสาวอาภัสรา คูณทวี

63053015403 นางสาวประภาศรี ใจเย็น

63053015404 นายเอกลักษณ# เสือนาค

63053015405 นางสาวกุลสญา สมศรี

63053015406 นายพลพจน# ตัณฑะเตมีย#

63053015407 นางสาวณัฐชานันท# วิเศษสิงห#

63053015408 นายภานุพงศ# เกตบุตร

63053015409 นางสาวรุ�งรัชนี จบไพร

63053015410 นางสาวพรรณชนก เลียบวิไล

63053015411 นางสาวชลกร สันติชัยกุล

63053015412 นางสาวกมลชนก บุญเรืองขาว

63053015413 นายภัทรวิชญ# ศิริรัตน#

63053015414 นางสาวอัจฉรา บุญวิเศษ

63053015415 นางสาวอิงฟTา อุนารักษ#

63053015416 นางสาวทิวาพร วิฤทธ์ิ

63053015417 นางสาวปานทอง คูณทา

63053015418 นางสาวชวิกานต# สวนพลาย

63053015419 นางสาวสาวิตรี ปLสสาโก

63053015420 นางสาวนิชาภา นาคพรหม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015421 นายพชร ธนอัญญาพร

63053015422 นางสาวสุภาพร พาด�วง

63053015423 นางสาวปวีณ#นุช พูลพัด

63053015424 นางสาวภัชภิชา ศรีอ�อน

63053015425 นางสาวนนทพร แสงแพ

63053015426 นางสาวโสภณัฐ พุมมาลา

63053015427 นางสาวชัชสุดา สว�างอารมณ#

63053015428 นางสาวกัญญารัตน# ม่ันหมาย

63053015429 นางสาวนภาวรรณ สินเมือง

63053015430 นางสาวรัชชา โอจารุทิพย#

63053015431 นายพลพันธ# น�อยเพ็ง

63053015432 นางสาวกุลณัฐฐา บัวชาวเกาะ

63053015433 นางสาวพิสชา จิวเมือง

63053015434 นางสาวรัชฎาพร นิ่มนวล

63053015435 นางสาวพิชญา กอวิจิตร

63053015436 นางสาวภัทรวรินทร# ราชริวงษ#

63053015437 นางสาวทองพิน จู�ต้ัว

63053015438 นางสาวดวงกมล แปTนทอง

63053015439 นางสาวศิรินทิพย# ชินพาด

63053015440 นางสาวศศิประภา ผาดศรี

63053015441 นางสาววิพัชรินทร# หลงเจริญ

63053015442 นางสาวภัณฑิรา บุญอยู�

63053015443 นางสาวแสงดาว จันทร#ช�วง

63053015444 นางสาวนิษฐา พงษ#สุรียนันท#

63053015445 นายอรรถพล ชนะ

63053015446 นางสาวปLทมาภรณ# ชุ�มเชื้อ

63053015447 นายธงชัย เกศูนย#

63053015448 นางสาวชมทิศา อินแหยม

63053015449 นางสาวเดือนเพ็ญ สมตัน

63053015450 นายปวีณ ฮวดค�วน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015451 นางรัตนาภรณ# เหลืองอ�อน

63053015452 นายภิษณุ หินอ�อน

63053015453 นางสาวศรัณญา ศรีนวลจันทร#

63053015454 นางสาวภัทรวดี รอดเขียว

63053015455 นางสาวทิตย#ติญา เสริมสุข

63053015456 นายธุวรัชต# อาศิ�รเมธี

63053015457 นางสาวกรกนก สันติอารีย#

63053015458 นายประยุทธ เอกนก

63053015459 นางสาวกัญญวรา วิถีชัย

63053015460 นางสาวสุภารัตน# พัดเย็น

63053015461 นางสาวจินตนา ปDยะรุณ

63053015462 นางสาวมณทิพย# ศรีรักษา

63053015463 นายวัชรพล วะชังเงิน

63053015464 นางสาวกรรณิการ# จันทร#เพ็ชร

63053015465 นางสาวณิฌาจิรัฏฐ# คําจันทร#

63053015466 นางสาวยุพิน บุดทา

63053015467 นางสาวศศินา พรายมูล

63053015468 นายธีรพัฒน# กิจรักษา

63053015469 ส.ต.ท.พศวัต ปLนยารชุน

63053015470 นางสาวกาญจน#ธิมา พิณพิมาย

63053015471 นายเฉลิมรัช แซ�เตียว

63053015472 นางสาวพัชรินทร# เทศเพ็ญ

63053015473 นางสาวผกาแก�ว เส็งสุข

63053015474 นางสาวทิพวรรณ ชัยนันท#อุดม

63053015475 นางสาวบุญทริกา คนรู�

63053015476 นายณัฐรัชต# สร�อยประสงค#

63053015477 นายดนัยธร รัตนกูล

63053015478 นายทวีศักด์ิ กําลังดี

63053015479 นายรุ�งฤทธ์ิ คุ�มศิริ

63053015480 นางสาวธนัญญา บูรณะสมบัติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63053015481 นายวัชรินทร# เกิดโมลี

63053015482 นายอนวัช ศรีสวัสด์ิ

63053015483 นางสาวภิรมยา คําสอน

63053015484 นายศุภกิตต์ื ไผทฉันท#

63053015485 นางสาววรฤทัย โสภณ

63053015486 นางสาวศิริพลอย สุขาภิรมย#

63053015487 นางสาวณิชธิดาภรณ# เทศทอง

63053015488 นางสาวชนากานต# อยู�ดี

63053015489 นางสาวศิริพร นิลเชษฐ

63053015490 นายพรรษิษฐ# อินทรโชติ

63053015491 นางสาวพัชริตา บุญเสง่ียม

63053015492 นางสาวธันย#ชนก เพชรประดิษฐ#

63053015493 นายไฟซอล เจะยอ

63053015494 นายนําโชค เหมือนคิด

63053015495 นายยุทธพล ตวันนา

63053015496 นางสาวชรินทร#ทิพย# เพ่ิมพูล

63053015497 นางสาวชนาพร เกษรมาลา

63053015498 นายจีรพัฒน# พรประดิษฐ#

63053015499 นายนภัทร เผือกศิลา

63053015500 นางสาวสุทธาทิพย# พุ�มทอง

63053015501 นางสาวอุษา ชุ�มชื่น

63053015502 นางสาววชิรญาณ# อยู�สถาพร

63053015503 นางสาวจันทร#จิรา แสนตรง

63053015504 นางสาวอมรรัตน# เฮาเลิศ

63053015505 นางสาวณัฐนิชา บัวบาน

63053015506 นางสาวสุจินันท# ม่ิงแม�น

63053015507 นางสาวณัฐมน ทิพย#ทอง

63053015508 นางสาวอรจิรา กิตติวิวัฒน#กุล

63053015509 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ดิษฐโรจน#

63053015510 นางสาวอรวรรณ ขวัญเมือง
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ระดับปริญญาตรี

63053015511 นางสาวเกศสุดา คําภากุม

63053015512 นางสาวตวงรัตน# พยัคยุทธ

63053015513 นางสาววิไลพร ไวยพันธ#

63053015514 นายชัยรัช สวนตะโก

63053015515 นายนรภัทร พิเนตรเสถียร

63053015516 นางสาวเกสสุวรรณ เนรา

63053015517 นางสาวแพรพรรณ จิลากาหงษ#

63053015518 นายรัฐศาสตร# ภมรสูตร

63053015519 นางสาวกษมา สถิตย#ทรัพย#

63053015520 นายพัลลภ แสงพงษ#พิทยา

63053015521 นางสาวณัฐณิชา กะนีจิตร

63053015522 นายธีรยุทธ วงษ#ปLญญา

63053015523 นางสาวปารีณา แย�มสรวล

63053015524 นายดนุพล แก�วบางกะพ�อม

63053015525 นางสาวปณิธี เต็งมีศรี

63053015526 นางสาวนฤมล จิรานุวัฒน#

63053015527 นางสาวภัคจีรา สังขริม

63053015528 นางสาวชลิตา ธนูศิลปN

63053015529 นางสาวอินทุอร บุษบา

63053015530 นายไชยวัฒน# เรืองรณฤทธ์ิ

63053015531 นางสาวสรญา ชูธรรม

63053015532 นางสาวพรลัดดา เจริญสุข

63053015533 นางสาวสมจิตร กิจชล

63053015534 นางสาวพนิดา ขวัญทอง

63053015535 นางสาวน.ส.มนัชญา เสนะโลหิต

63053015536 นางสาวสุพัตรา มักเชียว

63053015537 นางสาวปวิภาดา บัวทอง

63053015538 นางสาวนัฐณี อุปรัตน#

63053015539 นางสาวสายฝน สุขศรี

63053015540 นางสาวสุชาดา นาคสุก
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ระดับปริญญาตรี

63053015541 นายชัยทัต จูจินดา

63053015542 นางสาวนารีรัตน# หรีดบุญลือ

63053015543 นายกอบชัย ละออเอี่ยม

63053015544 นายชิตพล ศรีทอง

63053015545 นายปDยะพล สหทรัพย#เจริญ

63053015546 นางสาวหนึ่งฤทัย ทัดรัตน#

63053015547 นางสาวอุดมพร บุญทา

63053015548 นางสาวสมศรี สิงห#เล็ก

63053015549 นางสาวรจนา เปTาหินต้ัง

63053015550 นายภัคพงศ# สุดประเสริฐ

63053015551 นางสาวชนิกานต# พุกเจริญ

63053015552 นางสาวปLทมา เทศเดช

63053015553 นางสาวณัฐณิชา สมทัด

63053015554 นางสาวธนิษฐา หลอดทอง

63053015555 นางสาวชฏินี งามศิริ

63053015556 นางสาววรนาฏ เจริญสุข

63053015557 นางสาวสุดารัตน# วงศ#สัมพันธ#

63053015558 นางสาวกัลยณัฏฐ# สวามีชัย

63053015559 นางสาวปLทมาวดี ด�วงปลี

63053015560 นายจิรวัฒน# คณาภิบาล

63053015561 นางสาวรัญญา ครุฑแก�ว

63053015562 นายยุทธชัย สมประสงค#

63053015563 นางสาวปานนที พรหมมา

63053015564 นางสาวอัญชลี เพลาวรรณ#

63053015565 นางสาวรัตนาภรณ# ศรีเหรา

63053015566 นางสาวทิพวรรณ จันทร#ตรี

63053015567 นางสาวกรรณิกา ศรีประเสริฐ

63053015568 นางสาวสุธากร ณะนวน

63053015569 นางสาวโสภา ต�องาม

63053015570 นางณัชชา ทันตกาญจนาพันธุ#
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ระดับปริญญาตรี

63053015571 นางสาววรรณดี ประมงค#

63053015572 นางสาวเชษฐ#สุดา พงษ#ไชยโสภณ

63053015573 นางสาวรัตน#อริสสา เสือคล�าย

63053015574 นายขจรศักด์ิ เอี่ยมสะอาด

63053015575 นางสาวบุษยา เชียงเงิน

63053015576 นายธัชกรณ# ตะโกมา

63053015577 นายธนดล รุ�งแจ�ง

63053015578 นางสาวกาญจนา คงนวล

63053015579 นางสาววันวิสา กิตตินภาดล

63053015580 นางสาวนวภรณ# คุ�ยกลิ่น

63053015581 นางสาวปLทมา สวีสดี

63053015582 นายสุทธินันท# จันทร#เอียด

63053015583 นางสาวนภสร สมพงษ#

63053015584 นายทินภัทร เอื้อประเสริฐ

63053015585 นางสาวสุนิสา หม่ืนหาญ

63053015586 นายจิรพัชร# กลิ่นหอม

63053015587 นางสาวเปรมกมล คงกลัด

63053015588 นางสาวสุกัญญา หัตถกร

63053015589 นางสาวจุฑามาศ นาคจีนวงษ#

63053015590 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร#ขํา

63053015591 นางสาวกุลธิดา สินธุ#แดง

63053015592 นางสาวภาวินี บุญกัน

63053015593 นางสาวชุติมา สุขภานิด

63053015594 นางสาวณปภัสร# ขํากฤษ

63053015595 นายจีรพันธ# ลิ้มต้ิว

63053015596 นางสาวอรทัย เนียมตระกูล

63053015597 นางสาวชญานันท# อินตSะโม

63053015598 นายเกียรติภูมิ เพชรปTอม

63053015599 นางสาวเบญจมาศ พวงเขียว

63053015600 นางสาวนภัสวรรณ ถาวรวันชัย
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ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053015601 นายเอกพนธ# พัฒนเจริญ

63053015602 นางสาวกณิษฐา แท�งเพ็ชร#

63053015603 นายพงศ#เทพ จูงงาม

63053015604 นางสาวนิตยา สุวรรณบํารุง

63053015605 นางสาวนิตยา แดนดี

63053015606 นางสาวมณีนันท# ดอนเมฆ

63053015607 นายพีรวุฒิ สุขสมจิตร

63053015608 นางสาวปาริฉัตร มะมม

63053015609 นางสาวธารี จ�าทอง

63053015610 นายภาณุวัฒน# ผิวทองคํา

63053015611 นายชัยวัฒน# อุทยาน

63053015612 นายวีรวิทย# ช�วยพิทักษ#

63053015613 นางสาวกรองทอง จ�อยร�อย

63053015614 นางสาวธนพร คําเพ็ง

63053015615 นางสาวพิรัญญา ข�อยุ�น

63053015616 นายธิปไตย อุดมสวัสด์ิ

63053015617 นางสาวสริญาภัสร# ชัยพรหมนฤภัย

63053015618 นางสาวจรรยาศิริ วงศ#ธนเศรษฐ

63053015619 นางสาวณัฐชนก พงศ#สุทธิยากร

63053015620 นางสาวณัฏฐณิชา เพชรจง

63053015621 นางสาวสุกานดา คานภู�

63053015622 นางสาวฐิติพร โยทาพันธ#

63053015623 นางสาวภัทรกร คําสุขดี

63053015624 นายบดินทร# ดอกนางแย�ม

63053015625 นายณัฐพงศ# เพ็ชรสงฆ#

63053015626 นายสมชาย ยอดครู

63053015627 นางสาวปDยานุช นามวงศ#

63053015628 นายธีรพล เอื้ออวยพร

63053015629 นายนัฐวัฒน# สุวรรณ#

63053015630 นางสาวมลทิรา จันทบูรณ#
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ระดับปริญญาตรี

63053015631 นางสาวปนัสยา โหมงโก�

63053015632 นางสุมณฑา ไชยแก�ว

63053015633 นางสาวพรนภา อธิวรปLญญา

63053015634 นายวรเดช แสงสาคร

63053015635 นายธัญกร ลาภนิมิตรชัย

63053015636 นางสาววลัยลักษณ# ลิขิตศรีกาญจนา

63053015637 นางสาวจุฑามาศ แป^ะวัฒนา

63053015638 นายกรกิจ จวงเจิม

63053015639 นางสาวจงลักษณ# อินทฉิม

63053015640 นางสาวเครือมาศ พุ�มสงวน

63053015641 นางสาวปาจารีย# อ�างเงิน

63053015642 นางสาวทัศนีย# เมืองช�าง

63053015643 นางสาวสุภาวดี โพธ์ิศรี

63053015644 นางสาวมลฤดี สีเหมือนทอง

63053015645 นายสุภกิจ คุ�มเกิด

63053015646 นางสาววราภรณ# เพ็ชรรัตน#

63053015647 นายวรเทพ วัฒนาวา

63053015648 นายพิเชฐ ดาวสุข

63053015649 นางสาวอัจฉรา พึงประสพ

63053015650 นางสาววราภรณ# ปDดงาม

63053015651 นางสาวหทัยชนก พันธเสน

63053015652 นางสาวธนพร วสุธาสวัสด์ิ

63053015653 นายปภากร ชยานุวัชร

63053015654 สิบเอกธีรภัทร ยืนยัง

63053015655 นางสาวชลธิชา ภู�ชัย

63053015656 นายชีวิน ใจดี

63053015657 นางจารุณี คงธาร

63053015658 นางสาววรารัตน# คองอินทร#

63053015659 นายณรงค# บุญมี

63053015660 นายกิตติพัทธ์ิ อัครธรานันฐ#
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63053015661 นางสาวนาซ�า ยิม

63053015662 นางสาวซัซวานี แก�วดํารงชัย

63053015663 นางสาวศรีประภา จงเจริญธนกิจ

63053015664 นางสาวศุภรัสม์ิ โครงกาพย#

63053015665 นางสาวสุพัชชา เที่ยงธรรม

63053015666 นางสาวสุนิสา แสงศรี

63053015667 นางสาวไพลิน สําราญวงค#

63053015668 นางสาวเมธาวี รักษาเมือง

63053015669 นายจักรกฤษณ# กาญจนบริสุทธ์ิ

63053015670 นางสาวอรพรรณ ทองคํา

63053015671 นางสาววริศรา วงศ#เนตรสว�าง

63053015672 นางสาวเกตุญาณี จันทรพงษ#

63053015673 นางสาวอมรรัตน# แสนตระกูล

63053015674 นางสาวฉัตรธิดา ร�วมดี

63053015675 นายอํานาจ ทับทิมใส

63053015676 นายปDยพล เพ็ชรณสังกุล

63053015677 นางสาวณธญา เขียวนิล

63053015678 นายชัยภัทร ลีลาอนันตวงษ#

63053015679 นายปริญญ#ทิพย# เหมือนจิตร

63053015680 นายสรศักด์ิ เสือนาค

63053015681 นางสาวตุลาพร ทับทิมใส

63053015682 นายพชร สอนวิสัย

63053015683 นายณัฐวุฒิ คมขํา

63053015684 นางสาวณัฐสุรางค# สุทธิจันทร#

63053015685 นางสาวสุภาภรณ# เณรเถ่ือน

63053015686 นางสาวสุวนันท# แดงบาง

63053015687 นางสาวฉัตราภรณ# ประไพ

63053015688 นางสาวนันท#ณภัส ฉิมบุญอยู�

63053015689 นางสาวอรอนงค# ตอรบรัมย#

63053015690 นางสาวชลธิชา ง่ันบุญศรี
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63053015691 นายธีรชัย ดิษแพ

63053015692 นางสาวกาญจนา อ�วมทอง

63053015693 นางสาวพิชชานันท# เเสนสุข

63053015694 นางสาวเกศลดา ทรัพย#ยอดแก�ว

63053015695 นางสาวนงลักษณ# สําเภาทอง

63053015696 นางสาวขนิษฐา เกศราษฎร#

63053015697 นางสาวสุภารัตน# กลัดกลีบ

63053015698 นางสาวสหรัตน# สิ้นโศรก

63053015699 นางศิริพร บุญถึงจิตร

63053015700 นางสาวญาณี อุดมรักษ#

63053015701 นางสาวนีรนุช นาคอ�วมค�า

63053015702 นายดิชพล พูลเปZHยม

63053015703 นางสาวณัฐธิดา นิลเพชร

63053015704 นางสาวลลิตา ถํ้าแก�ว

63053015705 นางไอลดา มูลหล�า

63053015706 นายภคิน วรรณแสงขํา

63053015707 นางสาวภัศราภรณ# สีดอกบวบ

63053015708 นางสาววราพร แก�วอมร

63053015709 นางสาววราภรณ# อินเงิน

63053015710 นายวิจัย สุขมี

63053015711 นางสาวพรศิตา สร�อยจิตร

63053015712 นางสาวธัญญาภรณ# แอ�นสกุล

63053015713 นายญาณพล ขันธ#แก�ว

63053015714 นางสาวปวีณา จันคง

63053015715 นางสาวอรสุดา แก�วทอง

63053015716 นางสาวบุษราภรณ# สุจริตภักดี

63053015717 นางสาวจุฑามาศ ชาติภูธร

63053015718 นางสาวณัฐธิดา ธนบัตร

63053015719 นายภาณุพงศ# กฤตสิน

63053015720 นายพสพล บุณยะบูรณ
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63053015721 นางสาวธัญวรัตน# กลิ่นจันทร#

63053015722 นางสาวสุจิตรา เดชกุล

63053015723 นางสาวพรพรหม บุญม่ัน

63053015724 นายพัลลภ รุนนุช

63053015725 นางสาวปณิดา คุตมาสูนย#

63053015726 นางสาวอุษณี เงินยวง

63053015727 ว�าที่ ร.ต.เอกชัย ธัญลักษณ#พนา

63053015728 นางสาวจุฑามาศ งามโคกกลาง

63053015729 นายณัฐพล พิมพ#สุวรรณ

63053015730 นางสาวสิริวิมล ปาเปZย

63053015731 นางสาวศตพร ชัยสุริยะเดชา

63053015732 นางสาวชนกนาถ พูลเจริญศิลปN

63053015733 นายธีระพล เอี่ยมขํา

63053015734 นางสาวจารุวรรณ ดุษดี

63053015735 นายพงศธร ถมนาม

63053015736 นายสุริยะกมล เปZHยมสกุล

63053015737 นางสาวกาญศิมา แจ�มใส

63053015738 นางสาวเกศิณี ศรีคํา

63053015739 นางกาญจนา กลมวง

63053015740 นางสาวธัญลักษณ# ตาก�อง

63053015741 นายเบญจมิน เบญจปรีดา

63053015742 นางสาวปาลิตา แสวงบุญราศรี

63053015743 นางสาวขวัญอรุณ เบญจชาด

63053015744 นางสาวณหทัย มณฑา

63053015745 นางสาววรารัตน# ชูชมกลิ่น

63053015746 นางสาวณัฐริกา ย้ิมพราย

63053015747 นางสาวศิธารัตน# แสนนาใต�

63053015748 นางสาวณิชาภา จันทร#แย�ม

63053015749 นางสาวธัญญาลักษณ# กงจก

63053015750 นายวิกรานต# ญานภัทรสกุล
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63053015751 นายธีระวัฒน# ชุ�มหม่ืนไวย#

63053015752 นางสาวอรพรรณ เพ็ชรเที่ยง

63053015753 นางสาวธัญชนก ชูศรีวาส

63053015754 นายสุวรรณ แซ�ลิ่ม

63053015755 นางสาววรรณกานต# สังเฉย

63053015756 นางสาววรรณภาภรณ# นามจังหรีด

63053015757 นางสาวนวพร เย็นใจ

63053015758 นางสาวปณัฐดา คําคุย

63053015759 นางสาวสรัญญา พุ�มน�อย

63053015760 นางสาวฐิตินันท# ปTานศรี

63053015761 นางสาวกนกกร แย�มสวน

63053015762 นายสราวุธ บุญกว�าง

63053015763 นายชัชชัย เชื่อมชิต

63053015764 นายปริญญา ย่ีรงค#

63053015765 นายกฤษฎา ใสใหม

63053015766 นางสาวอารยา สัตย#จิตร

63053015767 นางสาววรรัฏฐ# วงษ#วินิจสร

63053015768 นายวัฒชิระ โพธ์ิชัยรัตน#

63053015769 นางสาวฐิตาภรณ# ลานแก�ว

63053015770 นางสาวอัจฉณา จันทร#แปTน

63053015771 นางสาวนัชชา ตันแขมรัตน#

63053015772 นางสาวธนารีย# โชติมูล

63053015773 นายชุษณะ เปรี้ยวน�อย

63053015774 นางสาวหฤทชนัน บุญมี

63053015775 นายมณฑล ทองศาสตร#

63053015776 นายนพรัตน# ขยายแย�ม

63053015777 นางสาวมนิดา บุญยัสสะ

63053015778 นางสาวรุ�งทิวา วังปลาทอง

63053015779 นางสาวน้ําฝน พันธ#พราหมณ#

63053015780 นางสาวปวีรภา โพธิอาศัย
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63053015781 นางสาวนายหญิง สงจันทร#

63053015782 นางสาวชลธิชา ประทีปโกมุท

63053015783 นางสาวณิชาภา เนียมเตียง

63053015784 นางสาวปLญจพร นาคหนู

63053015785 นายจิราศิวัชร# สุขอยุ�

63053015786 นางสาวเมนะกา ช�างขนุน

63053015787 นางสาววณัชญาภรณ# นานคงแนบ

63053015788 นางสาววรัชยา จึงรัศมีพานิช

63053015789 จ.ส.ต.หญิงพิกุล บุญทา

63053015790 นางสาวดิษพรรณ สุรารักษ#

63053015791 นางสาวศิรดา ศรีจันทา

63053015792 นางสาวนฐนน ปDHนทะศิริ

63053015793 นางสาวชนัดดา หาญทนง

63053015794 นางสาวเสมอใจ วงค#ประเสริฐ

63053015795 นางสาวกนกพร จอมใจ

63053015796 จ.ส.อ.มารุต จุนเจือ

63053015797 นายวิชญ#พล คงสุข

63053015798 นายชยพัทธ# โซวเซ็ง

63053015799 นายนิรันดร# ขําดี

63053015800 นางสาวสกาวพร แซ�ตัน

63053015801 นางสาวภัทรานิษฐ# บัวหอม

63053015802 นางสาวศรีวรรณ อยู�ฤทธิไชย

63053015803 นายฟDตรี มะดาโอSะ

63053015804 นางสาววชิรญาณ# งามบรรจง

63053015805 นางสาวทิพย#วิมล ครุฑวัฒนา

63053015806 นางสาวรุจิรา พวงแก�ว

63053015807 นายวิทธเดช วงศ#ทองดี

63053015808 นางสาวไอยลดา นิลเขียว

63053015809 นางสาวชนิสรา โตSะเด็น

63053015810 นายปDยะ พลอยม�วง
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63053015811 นางสาวดนิตา สาระพร

63053015812 นายเกียรติกุล พูลสวน

63053015813 นางสาวมัณฑนา ผินโผน

63053015814 นางสาวชญานันทน# สุทธี

63053015815 นายธีรสิทธ์ิ วรรณโคตร

63053015816 นางสาวปาณิศา กองเกิดทอง

63053015817 นายเปศล เที่ยงแท�

63053015818 นางสาววิลาสินี เรือนคํา

63053015819 นายพัชรภูมิ อนรรฆเมธี

63053015820 นายภาณุวัฒน# รัตนจินดา

63053015821 นางสาวจีรญาดา ทับทิมทอง

63053015822 นางสาวนันทนา เทพบุญ

63053015823 นางสาววรางรัตน# มาลา

63053015824 นางสาวขวัญนภา นุชประเสริฐ

63053015825 นางพัชราภรณ# พวงเพ็ชร

63053015826 นางสาวอังสุมาลี แอบทิพย#

63053015827 นางสาวสุชาดา แสงขํา

63053015828 นางสาวปDยวรรณ วรรณเขียว

63053015829 นางสาวเยาวลักษณ# ชาญเวช

63053015830 นางสาวชุติมา ไชยมา

63053015831 นางสาวเพ็ญพักตร# ยางม�วง

63053015832 นายจิระศักด์ิ สุระภา

63053015833 นางสาววรัทยา พิทักษ#เฉลิมวงศ#

63053015834 นางสาวชญานิศ เนรานนท#

63053015835 นางสาวหนึ่งฤทัย มีหวัง

63053015836 นางสาวญาดา อินทนนท#

63053015837 นางสาวกฤษฎาพร กันนะพันธุ#

63053015838 นางสาววาริพินทุ# กองแก�ว

63053015839 นางสาวชลลดา โฉมวิลัย

63053015840 นายวัชรินทร# พลเสน
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63053015841 นางสาวศุภมาส จันดา

63053015842 นางสาวกัลยรัตน# มังคลาด

63053015843 นายพชร สุขไพบูลย#

63053015844 นางสาวเขมิกา จันหอม

63053015845 นางสาวสุมิตรา บ�านหนอง

63053015846 นางสาวเยาวลักษณ# กลิ่นฟุTง

63053015847 นางสาวนฤภร คล้ําจีน

63053015848 นายเนติพงษ# ตู�ทองคํา

63053015849 นางสาวสิริรัตน# แก�วคงเมือง

63053015850 นางสาวกุลจิรา วงศ#พุทธะ

63053015851 นางสาวสุพัสวดี ใจซ่ือ

63053015852 นางสาวพรทิพา คูฮุด

63053015853 นางสาวพรพรหม พฤกษา

63053015854 นายศุภกิจ บ�อเกิด

63053015855 นางสาวกรรณิกา สุสําราญ

63053015856 นายอรรถพล อยู�ทน

63053015857 นายชาญชัย ชาวสวนเจริญ

63053015858 นายภาคภูมิ พลอยแสง

63053015859 นางสาวศิริกัญญา พ่ึงงาม

63053015860 นางสาวจิราพร สระสําราญ

63053015861 ว�าที่ รตนพดล บัวเบา

63053015862 นางสาวณัฎฐณิชา เทียมพาน

63053015863 นายชาญณรงค# นงค#ทอง

63053015864 นางสาวณัฐมน แกะพลอย

63053015865 นายสุพัฒน# พินิจมนตรี

63053015866 นางสาวรสสุคนธ# กมลเพ็ชร

63053015867 นายธงชัย ขวัญดํา

63053015868 นางสาวธนกร พุฒเทศ

63053015869 นายศตวรรษ สร�อยทอง

63053015870 นางสาวจรรยา โปร�งศิริ
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63053015871 นายวันชนะ จันทร#ฉาย

63053015872 นางสาวขวัญพร อิ่มเจริญชัย

63053015873 นางสาวกนกพร ญาณธรรม

63053015874 นางสาวโสธร พรมฟTา

63053015875 นางสาวรัตนาวดี ทองปาน

63053015876 นางสาวธิดารัตน# พวงน�อย

63053015877 นายอนุพล คูหาพูนสุข

63053015878 นางสาวถิรดา โชติรัตน#

63053015879 นายประจักษ# รัตนพันธุ#

63053015880 นางสาวปLทมาสน# เครือหอม

63053015881 นางสาวเบญจวรรณ จันทร#เสน

63053015882 นางสาวปภัสสรา กัญญา

63053015883 นางสาวจุฑามาศ ไทยเดิม

63053015884 นางสาวเจษฎา บุญรอด

63053015885 นางสาวสิรินุช โสภาค

63053015886 นางสาวพัฑรา ตรีพงษ#ศิลปN

63053015887 นายนพดล สาระนัย

63053015888 นายภัทรวรรธน# ทรัพย#อินทร#

63053015889 นางสาวกรปภา บัวน�อย

63053015890 นางสาวอรวรรณ ราหา

63053015891 นางสาวสายธาร ปDHนคล�า

63053015892 นางสาวชาลินี จันทร#สง�า

63053015893 นางสาวไปรยา ทองระยศ

63053015894 นางสาวณิยาวรรณ เอี่ยมย้ิม

63053015895 นายอานนท#ณัฏฐ# จันทรประภาสุข

63053015896 นางสาวจิราพร ม�วงไหมทอง

63053015897 นางสมถวิล ศิลประเสริฐ

63053015898 นางสาวสุนันทินี ประชาญสิทธ์ิ

63053015899 นางสาวฉวีวรรณ โล�กรุด

63053015900 นายธงชัย บัวสา
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63053015901 นางสาวชลนิกานต# ไชยมะง่ัว

63053015902 นางสาวกานต#ชนก ศรีนวลจันทร#

63053015903 นายกฤตมุข พุ�มดีย่ิง

63053015904 นางสาวภาวดี แร�เพชร

63053015905 นางสาวนัทตญา เจริญสุข

63053015906 นางสาวเนตรพลอย ทองเนาวรัตน#

63053015907 นางสาวกรจิตต# ปDนะถา

63053015908 นายธนภูมิ จงประสิทธ์ิ

63053015909 นางสาววรางคณา ก้ัวพิศมัย

63053015910 นางสาวธนวรรณ สกุลพาณิชย#พันธ#

63053015911 นางสาวฐานภา กิจวราทร

63053015912 นางสาวพิชะญา ปTอมสิงห#

63053015913 นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ

63053015914 นางสาวกมลวรรณ ดํารงอRองตระกูล

63053015915 นายสถาพร ศักด์ิจิรพาพงษ#

63053015916 นางสาวแก�วสรร บุศยพงศ#ชัย

63053015917 นางสาวขวัญจิราพร ฉันทพุฒิ

63053015918 นางสาวนพรัตน# สารีวงษ#

63053015919 นางสาวอาภาภรณ# สื่อสุวรรณธนา

63053015920 นางสาวจุฑารัตน# อินทร#รอด

63053015921 นางสาวกรกนก อนันทศรี

63053015922 นางสาวภัคจิรา สุขะจิระ

63053015923 นางสาวแพรวา โพธ์ิเถ่ือน

63053015924 นางสาวอาทิตยา อุ�ยฟLก

63053015925 นางสาวศรีอําภรณ# พวงมาลัย

63053015926 นางอภิชา น�อยหนูจัตุรัส

63053015927 นายกิตติพงษ# ฤทธ์ิช�วยรอด

63053015928 นางสาววรรณิดา มหากาฬ

63053015929 นายณัฐวัชร เทียนทอง

63053015930 นางสาวศิรินทิพย# รวยรื่น
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63053015931 นายสินธุ จินดาโชติ

63053015932 นางสาวเกตุกนก สุขสบาย

63053015933 นางสาวรัตนาภรณ# มีวาสนา

63053015934 นางสาวนิตยา นาคโต

63053015935 นางสาวผกามาศ สมจิตต#

63053015936 นางสาวอาริษา เก�งกล�า

63053015937 นายยุทธการ รักพินิตย่ิง

63053015938 นางสาวสุพรรษา ภิญโย

63053015939 นางสาวฟTาพราว ปลื้มจิตต#

63053015940 นางสาวชนิสา คําชํานาญ

63053015941 นางสาวสุกัญญา แก�วเมืองทอง

63053015942 นางสาวอรัญชนก แปTนคุ�มญาติ

63053015943 นายดลวัส โขมพัตร

63053015944 นางสาวธันยพร จอกกระจาย

63053015945 นางสาวกมลขวัญ ศุภนิมิตกุล

63053015946 นางสาวปฏิญา ฮวดใช�

63053015947 นางสาวจุรี เจริญสุข

63053015948 นางสาวเมวิยา บรรลือ

63053015949 นายณภัทร แก�วเผือก

63053015950 นางสาวณัฐกานต# ส�องแสง

63053015951 นางสาวปราณปริยาฐ# หม่ืนสังข#

63053015952 นางสาวกาญจนา แสงหิรัญ

63053015953 นางสาวธัญกมล พ�วงพี

63053015954 นางสาวกุลสตรี ไชยภาษี

63053015955 นางสาวสุณิสา สิงห#โตทอง

63053015956 นางสาวปDยะนุช อินทราพงศ#

63053015957 นายสราวุธ สอนสาย

63053015958 นางสาววรรณิสา ขุนชํานาญ

63053015959 นางสาววิลาวัลย# เข็มทอง

63053015960 นางสาวชลิตศา ห�วยหงษ#ทอง
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63053015961 นายกิตติพงษ# พิริยะธรรม

63053015962 นายธันวา เกตุโอน

63053015963 นางสาวพรรนิดา คงแก�ว

63053015964 นายขจรศักด์ิ นาคลําภา

63053015965 นายวรากร ช�างสาร

63053015966 นางสาวสุทธินี ปLHนเทียนทอง

63053015967 นายเอกลักษณ# นนทะการ

63053015968 นางสาวยลรัตดา จิตอาจหาญ

63053015969 นางสาวกัลยรัตน# ดุรงค#ธรรม

63053015970 นายสุทธชัย ใจบาล

63053015971 นางสาวชนม#ทิชา เทียมศรี

63053015972 นางสาวขวัญฤทัย เมทา

63053015973 นางสาวอัจจิมา พวงดอกไม�

63053015974 นางสาววิชาภรณ# แสงเงิน

63053015975 นางอภิญญา นาทองคํา

63053015976 นางสาวเกษร สมบูรณ#

63053015977 นางสาวสุพิชา เที่ยงธรรม

63053015978 นางสาวกาญจนา เทพรัตนวิชัย

63053015979 นางสาวธัญญาภรณ# ง�วนจร

63053015980 นายธีรดนย# สาวสุดชาติ

63053015981 นายคมกฤษ# คงบรรทัด

63053015982 นางสาวนิตยา กาบแก�ว

63053015983 นางสาวจิราพร ชื่นสุข

63053015984 นางสาววรวรรณ นาคมณี

63053015985 นายจักรพงศ# พราหมณ#น�อย

63053015986 นางสาวรัชนีกร ผ�องใส

63053015987 นายธีรภัทร พลายมี

63053015988 ว�าที่ ร.ต.หญิงนาตลดา พานแก�ว

63053015989 นางสาวศศิธร เยียระยงค#

63053015990 นางสาววณิดา เรืองสังข#
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63053015991 นางสาวนราภรณ# ศรีชัยนาท

63053015992 นางสาวสฤตกมล จันทร#เจน

63053015993 นายจิรเดช ใยเทิง

63053015994 นางสาวจิตรานุช ปรีเปรมโอน

63053015995 นางสาวพรญ�า ผลดี

63053015996 นายพัชรพงศ# พันธุ#อุดม

63053015997 นางสาววรรณพลอย อยู�สถิตย#

63053015998 นางสาวเพ็ญพร หนองสูง

63053015999 นางสาวนพรัตน# กุมาลา

63053016000 นางสาวปณิสรา วงสุยะ

63053016001 นางสาวฐิติมา ทัพพรหมเจริญ

63053016002 นางสาวสิริรัตน# เจริญวงษา

63053016003 นางสาวกนกวรรณ สุขสี

63053016004 นางสาวน้ําผึ้ง อุ�นอยู�

63053016005 นางสาวเกศมณี รุ�งโรจน#

63053016006 นางสาวขวัญญา คลังนิมิตร

63053016007 นายศิวัช สุขขาสันติ

63053016008 นายนนทวัฒน# จันทร#ปลูก

63053016009 นายณัฐธน โพธ์ิทอง

63053016010 นางสาววิจิตรา หวานเพราะ

63053016011 นางสาวกุลิสรา ศรีสวัสด์ิ

63053016012 นางสาวอุษา ชูช�อเกตุ

63053016013 นายวัชระ กําพร

63053016014 นางสาวณัฐปภัสร# พันธุ#พิทย#แพทย#

63053016015 นางสาวอิสรีย# สัจจริตานันท#

63053016016 นางสาวชลดา ใจหนักดี

63053016017 นางสาวมยุรีย# คนเชี่ยว

63053016018 นางสาวจินตนา รุ�งสว�าง

63053016019 นางอรทัย ช�วยศรีนวล

63053016020 นางสาวจันทิรา จันโสม
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63053016021 นางสาวอรุณี บุญเสวก

63053016022 นางสาวศริญญา ทาคํา

63053016023 นางสาวปราณีต นิลกาญจน#

63053016024 นางสาวอสมา อนุปLญญาวัฒน#

63053016025 นางสาวเสาวลักษณ# บุญสิทธ์ิ

63053016026 นายพัฒนศักด์ิ เดชดี

63053016027 นางสาวรังศินี คล�ายอักษร

63053016028 นางสาวภิญญาพัชญ# อิ่มเดือนเพ็ญ

63053016029 นางสาวปDยะดา คัมภิรานนท#

63053016030 นางสาวจุไรรัตน# ขันทอง

63053016031 ว�าที่ร.ต.หญิงนวลรัตน# บุญญานุกูลกิจ

63053016032 นายขวัญชัย รุ�งไหรัญ

63053016033 นางสาวศรีไพร ผึ่งฉิมพลี

63053016034 นางสาวเมธาวี บุษราวรานนท#

63053016035 นางสาววาสนา ลอยธง

63053016036 นางสาวทิพพิชา ศรีคํา

63053016037 นางสาวธนวรรณ เปZHยมปาน

63053016038 นางสาวนภัสรัศม์ิ จันทร#ประดับ

63053016039 นางสาวณัฐนันท# ชํานาญ

63053016040 นางสาวศิราณี วงษ#พัฒน#

63053016041 นางสาวศศิธร หลวงศิลปN

63053016042 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณนัจศิริ

63053016043 นางสาวสุนันทา พุกสุข

63053016044 นายศรายุทธ แสงทับทิม

63053016045 นางสาวลภัสรดา กันเกตุ

63053016046 นางสาวยุพาพร ขันติศรีสกุล

63053016047 นางสาวอารีรัตน# คําลา

63053016048 นางสุทธดา แสงสุริยะ

63053016049 นางสาวกมลชนก อินทร#สุวรรณ

63053016050 นางสาวศุภิสรา สังข#ทอง
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63053016051 นายพัชรพันธ# พุทธนิมนต#

63053016052 นางสาวกฤษณี ปานทอง

63053016053 นางสาวศศิธร ปลาอ�อน

63053016054 นายศราวุธ ย่ิงทวี

63053016055 นางสาวพรนิภัส รักแตง

63053016056 นางสาวสุรางคณา งามขํา

63053016057 นางสาวแพรวพรรณ ไพพิเชษฐ

63053016058 นางสาวนาตยา กองอ�อน

63053016059 นายสุรสิทธ์ิ เชยโต

63053016060 นางณัฐาพร กาลวิบูลย#

63053016061 นางสาววริฏฐา ดวงสาย

63053016062 นางสาวชญานิศ มานพ

63053016063 นางสาวปรางทิพย# โหรชัยยะ

63053016064 นางจริญญา ดําช�วย

63053016065 นางสาววนิดา สงวนพันธ#

63053016066 นายจักรรินทร# จุกะแจะ

63053016067 นางสาวจันทณี ศิริมงคล

63053016068 นางสาวสุณิษา พรหมสุข

63053016069 นางสาวกัลยรัตน# พุ�มฉายา

63053016070 นางสาวศศิกานต# พวงทอง

63053016071 นายธีรกร ชื่นฤทัย

63053016072 นางสาวกมลพร แซ�ฉ่ัว

63053016073 นายวิศรุตติ หุ�นงาม

63053016074 นางสาววิลาสินี อัยรา

63053016075 นายภาณุ บุญยบูรณ#

63053016076 นางสาวพัชริดา แสงเจริญ

63053016077 นางสาวณัฐธยาน# โบสถ#แก�ว

63053016078 นางสาวมณีนุช คงคํา

63053016079 นางสาวมิรันตรี วางวัน

63053016080 นายสรรพศรี สุวรรณศร
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63053016081 นายวีระยุธ พลายด�วง

63053016082 นายธันวา วรรณเกษม

63053016083 นางสาวภัทรพร ปLตเมฆ

63053016084 นางสาวอนัญพัทธ# คําพัฒน#

63053016085 นางสาวสุภาภรณ# พุ�มอ่ํา

63053016086 นายสุรนาท แผ�นทอง

63053016087 นางสาวปวีณา ธรรมอินทร#

63053016088 นางสาวณัฐริยา แก�วแสงงาม

63053016089 นางสาวสุทธิดา ธีระชัย

63053016090 นางสาวกัญญาภัทร ดอนมะไพร

63053016091 นางสาวชุติกาญจน# ต�วนศิริ

63053016092 นางสาวอัญโศภี ยกเย็นใจ

63053016093 นางสาวจินตนา ลอยแก�ว

63053016094 นายเกียรติศักด์ิ ทับทิม

63053016095 นางสาวกนกทิพย# บุตเคียน

63053016096 นายปกรณ# ขําดี

63053016097 นางสาวพวงผกา ปราสัย

63053016098 นายรุจิพงษ# มงคล

63053016099 นางสาววนิชชุดา เตชนวพันธ#

63053016100 นางสาวจุฑารัตน# ฉิมคล�าย

63053016101 นางสาวกรรณิการ# รุ�มรวย

63053016102 นางสาวธัญญาเรศ ทองใหญ�

63053016103 นางสาวณฤดี สมิตานนท#

63053016104 นางสาวปLทมาภรณ# บัวโรย

63053016105 นางสาวนิศาชล เกษมโศธน#

63053016106 นางจารุวรรณ ราชวงศ#

63053016107 นางสาวณิชชา พุมาเกลียว

63053016108 นางสาวสุพัตรา ลําภู

63053016109 นางสาวนภษร บุญโพธ์ิ

63053016110 นางสาวกัญญรัตน# คงม่ัน
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63053016111 นายวรณัฐ ควบคุม

63053016112 นางสาวธัญญารัตน# ลาชุน

63053016113 นางสาวศิริลักษณ# เกตุแก�ว

63053016114 นายกฤป นุชเรือน

63053016115 นางชุลีพร แย�มเปลี่ยน

63053016116 นางสาวชุติมา อุ�มสุข

63053016117 นางสาวศิภาภรณ# บัวบาน

63053016118 นายธีรยุทธ ปDHนเพ็ชร

63053016119 นางสาวชุติกาญจน# บุญเพ็ญ

63053016120 นางสาวนฤมล ศรีสอาด

63053016121 นายนิกร ปงใจดี

63053016122 นางสาววิภาวัณย# ม่ิงอารีวาณิชกุล

63053016123 นางณษรรรัต แก�วคชชา

63053016124 นางสาวทิพย#ประภา จู�วาที

63053016125 นายเกียรติศักด์ิ เวียงสมุทร

63053016126 นางสาวนภสสร วงศ#เข่ือนแก�ว

63053016127 นายพัฒนะ มาลีสุวรรณ

63053016128 นางสาวพิชชากร มีมาก

63053016129 นางสาวกฤติมา ลิ่มกําปLHนทอง

63053016130 นางสาวจิตสุภา หอมเจริญ

63053016131 นางสาวนิรัชพร สืบสาย

63053016132 นางสาวชนิกานต# สองสี

63053016133 นางสาวนารีรัตน# เหมาเหมาะดี

63053016134 นายคีตา รักษาชฎ

63053016135 นางสาวกนิษฐา ชนะรัตน#

63053016136 นางสาววิภาภรณ# ขจรวศิน

63053016137 นางสาวเนตรวดี เหลืองนวน

63053016138 นายปฏิพัทธ# สิทธิสาร

63053016139 นางสาวกัลยารัตน# ชินจันทึก

63053016140 นางสาวหทัยรัตน# พูลแก�ว
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63053016141 นางสาวสิริกร เล็กสุธี

63053016142 นางสาวอาภาพร ดิษแพ

63053016143 นางสาวเกศวดี ชาติภิรมย#

63053016144 นางสาวสุภาษิต ดีดวงพันธ#

63053016145 นางสาวพิชชาภา แก�วคํานิล

63053016146 นางศุภิกา ณ ระนอง

63053016147 นางสาวธัญพิมล จันทร#ขาว

63053016148 นางสาวชลธิชา รอดอ�น

63053016149 นายมนตรี กุฎีทอง

63053016150 นางสาวจุไรรัตน# กําไร

63053016151 นางสาวสาวิตรี สังขริม

63053016152 นายกิตต์ินรินทร# หอละเอียด

63053016153 นางสาวดุษฎารักษ# ซ่ือผาสุข

63053016154 นายอมรพล สืบใหม�

63053016155 นางสาวลีลาวดี ศรีเรือง

63053016156 นางสาววรวรรณ ไทยรักษา

63053016157 นางสาววรรณภัสสร ศิระศุภเศรษฐ#

63053016158 นายนรงฤทธ์ิ ผิวเหลือง

63053016159 นางสาวขวัญฤดี แจ�งนิล

63053016160 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปรารถนา ทองคงอ�วม

63053016161 นางสาวดาวัลย# เกศโร

63053016162 นางสาวณราทิพย# วรรณพัฒ

63053016163 นายศิวกร นนทะสุต

63053016164 นางสาวกฤษฎาภา แก�วศรีงาม

63053016165 นางสาวสิตาชาณา รักษ#ไกรเดช

63053016166 นางสาวอารตี หุ�นงาม

63053016167 นางสาวนันทรีวัลย# วรบุตร

63053016168 นางสาวอภิสมา สุขหอม

63053016169 นางสาวธมนภัทร แจ�งอักษร

63053016170 นายอรรถพร ประสมศรี
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63053016171 นางสาวอรฐิชา ดวงแก�ว

63053016172 นางสาวกนกทิพย# แซ�ต๊ัน

63053016173 นางสาวสราญรัตน# เนียมหลวง

63053016174 นางสาวอุทัยวรรณ หินอ�อน

63053016175 นายไพบูลย# เหมะ

63053016176 นางพัชราภรณ# สังคะโห

63053016177 นางสาวปLทมา คงเจริญ

63053016178 นางสาวสุนิสา ปลื้มบําเรอ

63053016179 นางสาวสุดาพร มาลาเอี่ยม

63053016180 นายบรรจบ แสนเจริญสุข

63053016181 นางสาวเกสินี พรหมหิตาทร

63053016182 นางสาวสกาวเดือน เปZHยมมณี

63053016183 นายอิศเรศ ไม�กลิ่นหอม

63053016184 นางสาวหทัยภัทร ฤทธิรงค#

63053016185 นายพญา สื่อยรรยงศิริ

63053016186 นางสาวกัญญา ศรีทอง

63053016187 นายกรภัทร# กิจสมชีพ

63053016188 นางสาวสายธาร เกิดฤทธ์ิ

63053016189 นางสาวสุพัตรา ปLดสาศักด์ิ

63053016190 นายพัชรินทร# เฮงจํารัส

63053016191 นางสาวภัทรนิษฐ# เนติเรืองวิทย#

63053016192 นางสาวอุษา เพ็งสุวรรณ

63053016193 นางสาวเจนจิราพร วินทะไชย

63053016194 นางสาวทรรศน#วรรณ นาคโต

63053016195 นางสาวบุญญารัตน# ทับทิม

63053016196 นางสาวทิพย#สินี ดอนเมฆ

63053016197 นางสาวสุนีย# ปLญญาสิทธ์ิ

63053016198 นางสาวประภา ชินไธสง

63053016199 นางสาวสุวนันท# พันธ#ทุมทอง

63053016200 นางสาวอาภัสรา กาละพันธ#
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63053016201 นางสาวสุวดี หงษ#ทอง

63053016202 นางสาวพิชชาภัทร# พัฒน#ทอง

63053016203 นางสาวสุธิดา เมฆฉาย

63053016204 นางสาวอจลา ประชาญสิทธ์ิ

63053016205 นางสาวชโลธร ลิ้นทอง

63053016206 นางสาวพิมพา สังข#สิทธ์ิ

63053016207 นางสาวเมธิตา วารีศรี

63053016208 นางสาววรัชญา กลั้นกลืน

63053016209 นายพิชิต สมัดชัย

63053016210 นางสาวณฐิณา น�อยผล

63053016211 นางสาวณิชาภัทร แสงโสด

63053016212 นายอนุชา คนบุญ

63053016213 นายสุเมธ ประภาสถิตย#

63053016214 นางสาวปLทมา มาดี

63053016215 นางสาวอาทิตยา นุชอิ่ม

63053016216 นางสาวศรินทิพย# วงค#ปTอม

63053016217 นายสุริยา มหาวงค#

63053016218 นางสาวณัฐริกา เนตรคุณ

63053016219 นางสาวภาวิณี ตันตระกูล

63053016220 นายนันทนัช เนียมนรา

63053016221 นางสาวปณิตา อุ�นเกษม

63053016222 นางสาวศิรินันท# แหลมม�วง

63053016223 นางสาวกัลยารัตน# ดีประคอง

63053016224 นางสาวสุนิสา คงทวี

63053016225 นางสาวนภวรรณ สุทธิศักด์ิ

63053016226 นางสาวสุวิมล จันทร

63053016227 นางสาวกุลสตรี แซ�จู

63053016228 นางสาวกรรณิการ# จันทร# หลิน 

63053016229 นางสาวมานิกา แย�มสุข

63053016230 นายพุฒิพัฒน# พัฒน#ทอง
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63053016231 นางสาวจิรัฐติกาล แตรสังข#

63053016232 นางสาวสุกัญญา บุญทิน

63053016233 นายนัฐภูมิ แตงอ�อน

63053016234 นางสาวธัญญาวดี วิเศษสิงห#

63053016235 นางสาววิลาสินี ถาวรนิติ

63053016236 นายปรินทร# โชคตาม

63053016237 นางสาวนงลักษณ# สืบนาค

63053016238 นายอภิเดช ชูสังวาลย#

63053016239 นางสาวปาราลี ชุ�มชื่นจิตร

63053016240 นางสาวเสาวภาคย# บุญรัชกุล

63053016241 นางสาวกษิญา สังข#สีเงิน

63053016242 นางสาวณัฐวดี นุชน�อย

63053016243 นางสาวภัทฐิชา แก�วรัตน#

63053016244 นางสาววราวรรณ อังกุลานนท#

63053016245 นายธนภัทร ชื่นมาธูรไพจิตร

63053016246 นางสาวอุไรพร แตงพลับ

63053016247 นายจิรัฏฐ# ยอดขําใบ

63053016248 นางสาวพรรณนิภา สิงห#ทอง

63053016249 นางสาวบุษกร เนียมแก�ว

63053016250 นางสาวเสาวนีย# เหนียวแน�น

63053016251 นางสาวเตือนจิต แนวเถ่ือน

63053016252 นายภูวนาถ พาสกุล

63053016253 นายสุพงศ#พัฐ คุ�มญาติ

63053016254 นางสาวสิริรัตน# แสงทอง

63053016255 นางสาวกุลภัสส รณ# ตนภู

63053016256 นางสาวฉันทนา พิมนิวาส

63053016257 นางสาวธวัลพร แก�วระยะ

63053016258 นางสาวปราณี เงินลี

63053016259 นายณัฐกิจ คําสีแก�ว

63053016260 นางสาวศิริพร ฉุยฉาย
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63053016261 นางสาวอินทิรา จันทร# เพชร

63053016262 นายศุภชัย ส�งศรีโรจน#

63053016263 นางสาวอรทัย ชาญณรงค#

63053016264 นางสาวกนกอร ศิริธนากุลธร

63053016265 นางสาววิศนี รัตนอร�ามสวัสด์ิ

63053016266 นายพีระ เปZHยมพอดี

63053016267 นายศุภการย# เกลี้ยงเกลา

63053016268 นางสาวอารญา หลวงอี่

63053016269 นางสาวศิรินภา ชาญณรงค#

63053016270 นางสาวธารทิพย# จินดาพงษ#

63053016271 นายนุกูลกิจ อารีย#

63053016272 นางสาวสุณัฎฐ#ฌาษา ทัศน#ณตรีเนตร

63053016273 นางสาวอิสรีย# กลางทิม

63053016274 นายชินวัฒน# ชูรัตน#

63053016275 นายธนกฤต ชื่นบาน

63053016276 นายณัฐสิทธ์ิ เปรุณาวิน

63053016277 นางสาวสิริกุล แก�วพฤกษ#

63053016278 นายภาณุพันธ# กุลบุตร

63053016279 นางสาวสุทธิลักษณ# รุ�งเรือง

63053016280 นายศักชัย ลักษณาพิศุทธ์ิ

63053016281 นางสาวเบญจภรณ# บุญสม

63053016282 นายปLญจพล ศุภมิตร

63053016283 นางสาวเกษณี กลึงชัง

63053016284 นางสาวจินดารัตน# สะเกาหอม

63053016285 นายชาคริต สร�อยสุวรรณ

63053016286 นายพงศกร พรหมอุบล

63053016287 นางสาวปาตีเมSาะ แดะ

63053016288 นางสาววราภรณ# มาตกิจ

63053016289 นางสาวสุภลักษณ# วิวาห#สุข

63053016290 นายพัฒนดล แสงคู�วงษ#
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63053016291 นายสุทธวีย# ใจสงัด

63053016292 นายเกรียงศักด์ิ อิ่มนรัญ

63053016293 นายธนกร เฉลานอก

63053016294 นายณัฐนันท# เอี่ยมน�อย

63053016295 นางสาวฐานิช หว�างพัฒน#

63053016296 นางสาวโชติมา คงเพ็ชร

63053016297 นางสาวกิติยา ทวีผล

63053016298 นางสาวอรณิช อ่ําแห

63053016299 นายกิตติ โชคดีมีวาสนา

63053016300 นางสาวณิชา พลเสน

63053016301 นางสาวกนกพร ม่ันคงคํา

63053016302 นางสาวชฎาพร คล�อยย่ิง

63053016303 นางสาวมุจลินท# สุทธะสุริยะ

63053016304 นางสาวดวงกมล ตาเตSอะ

63053016305 นางสาวสุพัตรา สวัสด์ิวงค#ชัย

63053016306 นางสาวอรนิภา พาณิชยรุ�งโรจน#

63053016307 นางสาววิภาษณีย# ศรีอุทารวงศ#

63053016308 นางสาวจริยากร แจ�งประจักษ#

63053016309 นางสาวสุภาวดี อยู�ที่

63053016310 นางสาวพิจิตรา เทพวงษ#

63053016311 นางสาวจารุวรรณ หิรัญ

63053016312 นางสาวสุฑารัตน# ปล�องบรรจง

63053016313 นางสาวปDยวดี แก�วประเสริฐศรี

63053016314 นางสาวนิตยา เรืองศรี

63053016315 นางสาวจินตนา เชื้อนิล

63053016316 นางสาวจันทิมา เหรียญทอง

63053016317 นายกิตติพงศ# ปานพ�วง

63053016318 นางสาวกัญญณิช จินตประชา

63053016319 นายภัทรพงษ# คล�ายสุบรรณ

63053016320 นางสาวนุชจรี ดิษขํา
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63053016321 นายดุลยวัฒน# พวงงาม

63053016322 นางสาวสุชานาถ บุญประสิทธ์ิ

63053016323 นายรณชัย ก�านเหลือง

63053016324 นายสาธิต ประกอบแสง

63053016325 นางสาวปภาวรินท# บุญส�ง

63053016326 นายชารินทร# เนียมศรี

63053016327 นางสาวบุณฑริกา ศรีเล็ก

63053016328 นายณัฐนันท# บรรลุผล

63053016329 นายวีระยุทธ ภาธี

63053016330 นายณัฐพล โกมลวิทย#

63053016331 นางสาววิวรรณ เย่ียมวงษ#

63053016332 นางสาวอุไรวรรณ ชูละออง

63053016333 นางสาวงามลักษณ#ศจี ตันติรักษ#

63053016334 นางสาวณัฐมน พรหมชัยศรี

63053016335 นางสาวกนกวรรณ วรรณทวี

63053016336 นางสาวสุณิสา พงษ#ทวี

63053016337 นางสาวธันยชนก ฉิมฉลอง

63053016338 นางสาวสุชญา สวนน�อย

63053016339 นางสาวศิรินทิพย# สลับลึก

63053016340 นางสาวนันจิรา อร�ามหนุน

63053016341 นางสาวพจนี มีต�องปLน

63053016342 นางสาวณัฐฐิญา กิมใช�ย�ง

63053016343 นายชนันพัฒน# วงษ#ชาลี

63053016344 นายปLญญา เทพทับทิม

63053016345 นายกรกฎ พาเจริญ

63053016346 นางสาวสิริพรรณ สดใส

63053016347 นางสาวปฐมาภรณ# ทองแช�ม

63053016348 นายเมธาวัฒน# ใจห�าว

63053016349 นางสาวนรีรัตน# อินทร#เจริญ

63053016350 นางสาวณัฐมน ท�วมผึ้ง
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63053016351 นางสาวตวงพร ฉัตรทิน

63053016352 นางสาวกัญพัชญ# เรืองศิลปN

63053016353 นางสาววีรฉัตร ย้ิมกริ่ม

63053016354 นายพชรพล ปLญญาชัยรักษา

63053016355 นายสิทธิชัย ภู�วงษ#

63053016356 นายสินาวุธ สัญจร

63053016357 นายอภิชาติ พวงศิริ

63053016358 นางสาวกมลลักษณ# พรหมจรรย#

63053016359 นางสาววรรณนิศา ภาโสม

63053016360 นางสาวสุภาพร เอกบุตร

63053016361 นางสาวภัทรธมน แสงอรุณ

63053016362 นางสาวพัชรี ม่ังมี

63053016363 นางสาววราพร พลอยม�วง

63053016364 นางสาวนันทวัน มิลินทานุช

63053016365 นางสาวนพรัตน# วันเพ็ญ

63053016366 นายสรวิศ รุ�งเรือง

63053016367 นายจักรพันธ# ภุมรินทร#

63053016368 นางสาวอลิสา น�อยอ�อน

63053016369 นางสาวพิรนันทร# อวยพร

63053016370 นายชินวัฒน# ทองมุกข#

63053016371 นายศุภกิตต์ิ ยินดี

63053016372 นางสาวณิชชา อินทรพิมล

63053016373 นางสาวรัตน#ติกาล รวยภิรมย#

63053016374 นายกิตติชัย ธนรัตนวราภรณ#

63053016375 นางสาวศศิรินทร#ลภัส ภัทราโชติวรกุล

63053016376 นางสาวณัฐธิตา ชาววัง

63053016377 นายเดชา ดอกดวง

63053016378 นายภาวินทร# ตันสกุล

63053016379 นางสาวนวรัตน# เมืองพันพงษ#

63053016380 นายเลิศรบ อ�นหุ�น
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63053016381 นายฉัตรชัย ปLXนไพบูลย#

63053016382 นางสาวสุกานดา พุ�มเทียน

63053016383 นายสรรพวิช หนูเนียม

63053016384 นางสาวกัญญาลักษณ# แก�วพิน

63053016385 นายอรรณพ เอี่ยมสุขศรี

63053016386 นางสาวลลิดา พลายละหาญ

63053016387 นางสาวสุพจน#จนา สกุลทอง

63053016388 นายณัฐพงศ# ผิวผาด

63053016389 นางสาวสุพิชชา เซ็งแซ�

63053016390 นางสาวสุวรรณดี แซ�อึ้ง

63053016391 นางสาววัชรี สอนแพง

63053016392 นายบรรพต โหมงโก�ว

63053016393 นางสาวปริมล ตันเจริญ

63053016394 นางสาวจิราภา พลอยพันธ#

63053016395 นางสาวชุติมา วิมล

63053016396 นางสาวดวงรัตน# จักรปล�อง

63053016397 นางสาวจิตติมา กาญจนซิม

63053016398 นายสราวุฒิ จิตโสภา

63053016399 นายศักด์ิวาทิน หอมทวนลม

63053016400 นายยอดชาย ยศตีนเทียน

63053016401 นางสาวกัณฐิกา น้ําจันทร#

63053016402 นางสาวรัตติกา ถินนอก

63053016403 นางสาวทิพวรรณ เหมือนศรี

63053016404 นางสาวพรณัชชา ธนิกกุล

63053016405 นางสาวพัสนี ถิระกุลพฤทธ์ิ

63053016406 นางสาวปณัฐฐา ชูชาติเชื้อ

63053016407 นางสาวภัทรวดี คล�ายคลึง

63053016408 นางสาวจิตสุดา สุวรรณเเท�

63053016409 นายณรงค#พล ฉิมภาลี

63053016410 นางสาวจุฑามาศ ทองกัลยา
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63053016411 นางสาวศุภิสสรา วิสุทธิวินิกานนท#

63053016412 นายราเมธ วันทมาตย#

63053016413 นางสาวเบญจวรรณ อุ�นใจเพ่ือน

63053016414 นางสาวระวิวัลย# อาจภักดี

63053016415 นางสาวฐิติมาพร เจ็กภู�

63053016416 นายณัฐพล ท�วมศิริ

63053016417 นางสาววิสิษฐา ตัณฑะเตมีย#

63053016418 นายฐากร เนตรขํา

63053016419 นางสาวสมหญิง เนตรแก�ว

63053016420 นางสาวอรุณณี ทั่งทอง

63053016421 นายฉัทดนัย อัสโม

63053016422 นางสาวรัตวรรณ ชะอ�อน

63053016423 นางสาวชนาธิป คุณาโรจน#รัตน#

63053016424 นายสุรัตน# โพธ์ิคํา

63053016425 นายปDยวัตร พันธ#เขียน

63053016426 นายภาณุมาศ สาลี

63053016427 นายเอกรัฐ เอกทรัพย#

63053016428 นางสาวปณิดา จุ�ยสาย

63053016429 นางสาวชิตชนก ขุนทองรัตน#

63053016430 นางสาวจิรวรรณ งามเกตุสุข

63053016431 นางสาวรัตนาภร ดังแสง

63053016432 นางสาวอริยา สุขแต�ม

63053016433 นางสาวณัฐหทัย เผือกขวัญนาค

63053016434 นางสาวปาริชาต ขําอินทร#

63053016435 นายภูวิศ ดาราศรีศักด์ิ

63053016436 นายอรรถพล จันทร#อุไร

63053016437 นายณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ

63053016438 นายชลธาร สายสอาด

63053016439 นายณัฐวรรธน# สมบุญนาค

63053016440 นางสาวกัญญารัตน# เทพสมนึก
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63053016441 นายยุทธการ อัศวินะกุล

63053016442 นางสาวแคทรียา ไท�สุน

63053016443 นางสาวจิราพร กิตติเวช

63053016444 นางสาวปวีร#ลดา ปทุมวัน

63053016445 นางสาวอรทัย แสงน�อย

63053016446 นางสาวแก�วมณี น�อยแดง

63053016447 นายนรินทร ณ สงขลา

63053016448 นายณัฐพล เมฆจันทึก

63053016449 นางสาวรุ�งนภา ยานะ

63053016450 นางสาวอัญญนา ดิษาภิรมย#

63053016451 นางสาวก่ิงกมล แสงสี

63053016452 นางสาวกาญจนา ศรีโมรา

63053016453 นางสาววิภาวี โจสรรค#นุสนธ์ิ

63053016454 นายรัชพล ธรรมแย�ม

63053016455 นางสาวฐิตาพร พรหมดี

63053016456 นางสาวชลธิชา เฮงบุญมี

63053016457 นางสาวภัทร#ธีรา ซุ�นทรัพย#

63053016458 นางสาวจริยา เมธาพิทักษ#

63053016459 นางสาวอารีรัตน# ศรีสมบัติ

63053016460 นางสาวอรวี ดอนยังไพร

63053016461 นางสาวเจนจิรา ภูการณ#

63053016462 นายวงศกร สินทอง

63053016463 นายณัฐพล จันทร#ขุน

63053016464 นางสาวเพชรรัตน# พิริยพฤนต#

63053016465 นางสาวจิราภรณ# แกมใบ

63053016466 นางสาวรสริน ทองเสริม

63053016467 นางสาวเกวลิน ปานเปZย

63053016468 นางสาววรารัตน# นาคเนื้อนิ่ม

63053016469 นางสาวปพิชญา เทียมศรีทัศนากร

63053016470 นางสาวฐาปนีย# ชูสุวรรณ
หน�า 549 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053016471 นางสาวเบ็ญญาพร ศิลประเสริฐ

63053016472 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมนารี

63053016473 นางสาวศุญาณ#ดา คําจันทร#

63053016474 นายจิตวัต อรุณจักร

63053016475 นางสาวคณึงนิตย# สาเทศ

63053016476 นางสาวนิภัสร ผาหยาด

63053016477 นางสาวพเยาว# หมดทุกข#

63053016478 นางสาวฐิติรัตน# มหาวิริโย

63053016479 นางสาวพัชราภรณ# ยงกําลัง

63053016480 นางสาวปรียานันท# ใจมุ�ง

63053016481 นางสาวพัชรพร เทพบุตร

63053016482 นางสาวสุกัญญา เภารัศมี

63053016483 นางสาวณัฐวราพร ศรีพวงนาค

63053016484 นางสาวลฎาภา เดชากิตติพัฒน#

63053016485 นายกิตติพัฒน# พรหมเมือง

63053016486 นางสาวสุวดี สายสกล

63053016487 นางสาวกุสุมา ธานีโต

63053016488 นางสาวมณธิดา เสริมสิทธิพร

63053016489 นางสาวอรอนงค# จันทร#สิริรักษ#

63053016490 นายชัยวัฒน# ฝLXนเบ�า

63053016491 นางสาวพีรยา นิลวิจิตร

63053016492 นายสิทธิกร บุญทรัพย#

63053016493 นางสาวณัฐธิดา พัฒนะพิชัย

63053016494 นางสาวประภาวรรณ ต�วมสี

63053016495 นายวัชรพงษ# วงศ#พัฒนากรไชย

63053016496 นางสาวกฤษณา แจ�งคล�าย

63053016497 นางสาวนิตยา ฉัตรวีระวงศ#

63053016498 นางสาวรัตนาภรณ# อินขลิบ

63053016499 นายศุภกร เสือเอี่ยม

63053016500 นางสาววรรณนิสา ยอดโยม
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63053016501 นางสาวจุฬาลักษณ# บุญนํา

63053016502 นางสาวณัฐธิดา จับจิตร

63053016503 นางสาวนิยากร ชวดคํา

63053016504 นางสาวทิวาพร แนวเถ่ือน

63053016505 นางสาวเบญจมาศ งามสิงห#

63053016506 นางสาววรรณิศา รักษาดี

63053016507 นายนพรัตน# ทักษิณบดี

63053016508 นางสาวพัชรรินทร# ประชากิตติกุล

63053016509 นายพิชญกัญจน# แซ�จุง

63053016510 นายนพัชรกรณ# อิสรไกรศีล

63053016511 นางสาวปาริชาติ เกมสูงเนิน

63053016512 นายพิพัฒน# พันเทียน

63053016513 นางสาววันดี สดใส

63053016514 นางสาวสิราวรรณ บุตรดาวงศ#

63053016515 นางสาวสาริณี เทพนิมิตร

63053016516 นางสาวชนาภัทร สวนมาลัย

63053016517 นางสาววาสนา ศรีเหรา

63053016518 นางสาวธารารัตน# ปานแสงเพ็ชร

63053016519 นางสาวชุติมา ผลเอนก

63053016520 นางสาวกานอุมา ศาภิมล

63053016521 นางสาวปานชนก ว�องไวตระการ

63053016522 นายธนพงษ# ไหมทอง

63053016523 นางสาวสโรชา ทองมา

63053016524 นางสาววันเพ็ญ ย่ิงยุติ

63053016525 นางสาวเยาวลักษณ# หอมกอ

63053016526 นางสาววาสนา วัฒนากร

63053016527 นายเจษฎา หิรัญวิทยากุล

63053016528 นางสาววนิดา วิเวกวรรณ#

63053016529 นางสาวนิตยา บุญบําเรอ

63053016530 ว�าที่ ร.ต.สาลินี ใจคะนอง
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63053016531 นางสาวณัฎฐนิตย# เพ็ชรทอง

63053016532 นางสาวสายสุนีย# อุดมอภิญญา

63053016533 นายกวิน อุดมกาญจนานนท#

63053016534 นายอิสระ ผานาค

63053016535 นางสาวพนิดา อะละมาลา

63053016536 นางสาวพิมพา ดอกบัว

63053016537 นางสาวนันทนัช กัลย#จารึก

63053016538 นายนพดล นพเกตุ

63053016539 นายพุทธสิริ สุขสวัสด์ิ

63053016540 นางสาวณัฐชยา มีนาค

63053016541 นางสาวนันฐิกา เฮงจํารัส

63053016542 นายกรณัฐ สําราญภูมิ

63053016543 นางสาววราภรณ# สุนทร

63053016544 นางกฤตพร แก�วศรี

63053016545 ส.อ.ธนาพร ลันทม

63053016546 นางสาวปDยธิดา ใจม่ัน

63053016547 นางสาวกชกร สินธุวงษ#

63053016548 นางสาววรรณภา จําปาทอง

63053016549 นางสาวระพีพร ธรรมชา

63053016550 นางสาวอินธุอร อนันต#สุข

63053016551 นางสาวอรณี พรหมน�อย

63053016552 นายปกพงศ# อยู�สุข

63053016553 นางสาวปาเจรา ปานขาว

63053016554 นายพงษ#ศักด์ิ เปลี่ยนเหมาะ

63053016555 นางสาวจันจิรา แปTนน�อย

63053016556 นางสาวอกนิษฐ# บัวบังใบ

63053016557 นายสมชาย เอี่ยมแย�ม

63053016558 นางสาววิกานดา แก�วละเอียด

63053016559 นางสาวภัทราภรณ# จันทร#สมุทร

63053016560 นางสาวณัฐกมล เจียมปLญญา
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63053016561 นางสาวอรวรรณ ภู�สอน

63053016562 นางสาวสุวพร เย็นจิตร#

63053016563 นางสาวขวัญดาว แพ�งยงยุทธ#

63053016564 นางสาวญาณิกา หนูพราย

63053016565 นางสาวรัชนีกร สิงห#ศรีสันติ

63053016566 นายอุดมศักด์ิ เสมประวัติ

63053016567 นางสาววัชรี ผาดี

63053016568 นายกิติภพ โรจนกุล

63053016569 นางสาวณัฐยา เดือนคล�อย

63053016570 นายอภิสิทธ์ิ หามนตรี

63053016571 นางสาวพรพรรณ อุทัยบุรมย#

63053016572 นางสาวสุดาพร เนตรลือชา

63053016573 นางสาวกรวิกา ศรีสมุทร#

63053016574 นางสาวนิชาภา บรรเทิงจิตร

63053016575 นางสาวมาลินี เพ่ือนรัมย#

63053016576 นายนริศ ประดิษฐพงษ#

63053016577 นางสาวชณิดาภา แคล�วเครือ

63053016578 นางสาวอมรมาศ ศรีมณียงค#

63053016579 นายเผ�านที สายันประเสริฐ

63053016580 นายพีระพัฒน# มีผล

63053016581 นายเชิดพงษ# ดอกไม�

63053016582 นางสาวไพลิน บุญมา

63053016583 นางสาวปรียา พงษ#เสวก

63053016584 นายศุภณัฐ สุขดี

63053016585 นางสาวนัทธมน เพ็ชประเสริฐ

63053016586 นางสาวธนาภรณ# หม่ันเพียรสุข

63053016587 นางสาวอรณิชชา บุญเชิด

63053016588 นางสาวกมลฉัตร เศรษฐกีรติกุล

63053016589 นางสาวเสาวลักษณ# เจริญสุข

63053016590 นางนุชนารถ ฟองสันเทียะ
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63053016591 นางสาวธัญญลักษณ# ขุนนุช

63053016592 นางสาวแพรพิไล เซ่ียงฉิน

63053016593 นางสาวนันทนา มีส�ม

63053016594 นางสาวสโรชา เลิศประเสริฐ

63053016595 นางสาวศุภวรรณ แม�นเมฆ

63053016596 นางสาววราภรณ# บุญเลิศ

63053016597 นางปDยวรรณ บ�อคํา

63053016598 นางสาวปวีณา สร�อยทอง

63053016599 นายสุรยุทธ# เต้ียเนตร

63053016600 นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร

63053016601 นางสาวณัฐธิตา โมรีศิลปN

63053016602 นางสาวสายนที กลิ่นกรุ�น

63053016603 นางสุทธิศา ธาดาลิมะวัฒน#

63053016604 นางสาวพรรณธิภา อินทรพราหมณ#

63053016605 นางสาวศุภาพิชญ# ชูศรี

63053016606 นายนรนิธิ คุ�มไพฑูรย#

63053016607 นางสาวฐิติรัตน# ทองเนื้อสุข

63053016608 นางสาววิภาดา คํามณีจันทร#

63053016609 นางสาวโสภิตา สุริวงค#

63053016610 นางสาวปฐมพร ศักดาณรงค#

63053016611 นางสาวบวรรัตน# จิตรบวรวงศ#

63053016612 นางสาวธัญญลักษณ# ชื่นฤทัย

63053016613 นายพรพิษณุ บุญสร�าง

63053016614 นางสาวสุมินชา เข็มกลัด

63053016615 นายสายศิริ ศิริมงคล

63053016616 นายธนวัฒน# พ�วงจินดา

63053016617 นางสาวมัลย#ลิกา คํ้าชู

63053016618 นายสหัสชัย ทรัพย#มิตร

63053016619 นางสาวศิริพร พูลทวี

63053016620 นางสาววิจิตรา วิทยายนต#
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63053016621 นางสาวหทัยจันทรัสม# ประเสริฐสังข#

63053016622 นางสาวชลนี ไทรเกตุ

63053016623 นางสาวภีรดา ศิลปชัย

63053016624 นายศุภกิจ โฉมทับ

63053016625 นางสาวอารียา พิมพ#ดี

63053016626 นายวิสัยทัศน# คุ�มรอด

63053016627 นางสาววริษา เนรมิตธนไพศาล

63053016628 นางสาวพิชญ#นรี พุ�มฉัตร

63053016629 นางสาวกนกวรรณ อิ่มอาบ

63053016630 นางสาวพรชนก พวงสมบัติ

63053016631 นางสาวจิรนันท# ทองอยู�

63053016632 นายชโยภณ ลําดับวงพุฒิปาณ

63053016633 นายปณิธาน เอกฐิน

63053016634 นางสาวพฤศจิกา แย�มวารี

63053016635 นางสาวศุภนุช ขวนขวาย

63053016636 นางสาวกฤษณา มาชา

63053016637 นางสาวพาขวัญ อ�อนละมูล

63053016638 นางสาวอนัญลักษณ# แสวงลาภ

63053016639 นางสาวสุพัตรา ยาบุษดี

63053016640 นางสาวกฤษณา จําปาดํา

63053016641 นางสาวญาดา รตนนท#

63053016642 นางสาวประภาพร แสงประทิน

63053016643 นางสาวนาเดีย มินิ

63053016644 นางสาวอําภา มาลี

63053016645 นางสาววริศรา รอดน�อย

63053016646 นางสาวกาญมณี คํากองแก�ว

63053016647 นางสาวกัญญารัตน# แสงคํา

63053016648 นางสาวภัทรพร นาคหัสดี

63053016649 นายกิตติธัช พรหมศักด์ิ

63053016650 นางสาวครัชรินทร# เทพกัน
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63053016651 นางสาวณัฐชภัทร เทศแย�ม

63053016652 นายคมสันต# อุทธิสินธุ#

63053016653 นายชนัญชัย รัตนมุง

63053016654 นางสาวปรางทิพย# คงดุสิต

63053016655 นางสาวเปรมฤดี ส�งเสริม

63053016656 นายณัฐวุฒิ สู�สวัสด์ิ

63053016657 นางสาวนริศรา สุกใส

63053016658 นางสาวนงลักษณ# กอวิจิตร

63053016659 นางสาวณัฏยา สวัสดี

63053016660 นายอภิเดช พรโสภิณ

63053016661 นายวีรภัทร ประทุมศรีสาคร

63053016662 นายกิตติศักด์ิ บุญเกลี้ยง

63053016663 นายศิวานนท# คชายุทธ

63053016664 นางสาวสริตา สุทธิศักด์ิศรี

63053016665 นางสาวมณฑกาญจน# บํารุงเขต

63053016666 นายภาณุพงศ# เย็นนัทธี

63053016667 นางสาวดวงหทัย ธรรมชาติ

63053016668 นางสาวนิราวรรณ ภูมิเลิศ

63053016669 นางสาวพิมพ#นารา เกิดทิน

63053016670 นางสาวมนทิรา โพธ์ิทอง

63053016671 นางสาววาสิฏฐี จันทา

63053016672 นางสาวกชกร ค�ายหนองสวง

63053016673 นางสาวจุฑารัตน# การีมี

63053016674 นางสาวอมรรัตน# เทียมเผือก

63053016675 นางสาวจารุณี เกิดโถ

63053016676 นางสาวชนิตา นิสสัยดี

63053016677 นายทนงพล อินทนิน

63053016678 นายวีระวรรณ# เส็งนา

63053016679 นางสาวอภิญญา พบสุภาพ

63053016680 นางสาววันเพ็ญ ศรีสุวรรณ
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63053016681 นายเฉลิมชัย เชิดชํานาญ

63053016682 นางสาวพฤกษามาศ อินทร#รักษา

63053016683 นายจิรายุ ชัยมงคล

63053016684 นางสาววิจิตรา พ่ึงทรัพย#

63053016685 นางสาวกนกวรรณ บํารุงชาติ

63053016686 นายวัฒนชัย วักแน�ง

63053016687 นางสาวพิชชาภา ราชวังเมือง

63053016688 นางสาวหทัยพันธน# จันใด

63053016689 นางสาวโสภิตา หนูอินทร#

63053016690 นางสาวปLทมา ทองคําแท�

63053016691 นางสาวพรพิมล มาตขาว

63053016692 นางสาวกมลรัตน# นาคทับ

63053016693 นางสาวปฐมาวดี หุ�นงาม

63053016694 นางสาวรัชต#มนัน เพชรมุข

63053016695 นางสาวรุจีลักษณ# คุ�มโห�

63053016696 นายภาณุพงศ# ปLจศรี

63053016697 นางสาวหรรษา บุญกระสินธ#

63053016698 นางสาวศศิประภา ต�นโพธ์ิ

63053016699 นายมโนวิทย# คล้ําฉาย

63053016700 นายเกริกพล ธรรมวิจิตร

63053016701 นายศุภกร ไตรรัตน#

63053016702 นางสาวธัญญรัตน# พุกผล

63053016703 นางสาวอัญญมณี ทศหล�า

63053016704 นางสาวสิริกุล บุญมี

63053016705 นายธนาธิป โพธ์ิทอง

63053016706 นางสาวอาภาพรรณ อินทรชัยศรี

63053016707 นายธนินโชตน# นิธิภพวราธิษณ#

63053016708 นายปวรรุจ รัศมี

63053016709 นายธนวัต อู�ขลิบ

63053016710 นางสาวสุนิสา เศษวงษ#
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63053016711 นางสาวกัญกนกนาถ เเฟงมาก

63053016712 นางสาวสุกัญญา สุทธิสุข

63053016713 นางสาวทิพย#สุคนธ# พวงมาลัย

63053016714 นางสาวศรัญญา บุญประคม

63053016715 นางสาวสุรีรัตน# สุวรรณา

63053016716 นางสาวสิริกัญญา เฉลิมสุข

63053016717 นางสาวนฤมล สามทองกล่ํา

63053016718 นายกิตติธัช เงาศรี

63053016719 นางสาวปDยะธิดา แหมา

63053016720 นางสาววนิดา เอี่ยมสุขา

63053016721 นางสาวประภาดา เรืองขจร

63053016722 นายสุริยัน สวัสดีมงคล

63053016723 นายประสพชัย สังข#สายศิริกุล

63053016724 นางสาวอมราพร ขวัญชุม

63053016725 นางสาวพิมพ#วนันท# สอนผิว

63053016726 นางสาวฐิติรัตน# กสิกรรม

63053016727 นายโรจน#วศิน ชูเชิด

63053016728 นายวีรพล จันรอด

63053016729 นางสาวศรินทรา ทองอ่ํา

63053016730 นายอภิวัฒน# คนยืนยง

63053016731 นายวัฒนา เจริญวัฒนา

63053016732 นายธนวัฒน# ขุนนุช

63053016733 นายดิเรกฤทธ์ิ สุขผ�อง

63053016734 นางสาววรรณดี โมกเกษม

63053016735 นางสาวสาวิตรี จันแสง

63053016736 นายวรากร กันอรุณ

63053016737 นางสาวอัญมณี ดํานิล

63053016738 นางสาวอังค#วรา ทัศนากร

63053016739 นางสาวสุทธิดา สมานบุตร

63053016740 นางสาวรัตติกาล น�อยเมือง
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63053016741 นายอุดมศักด์ิ ทองเพชร#

63053016742 นางสาวทิพย#รัตน# เวชไวกิจ

63053016743 นางสาวกาญจนา ขันติสัจจพงษ#

63053016744 นางสาวสิราวรรณ แตงเลี้ยง

63053016745 นางสาวณัฐวลัญช# แจ�มยวง

63053016746 นายบัญชา เหล็กแท�

63053016747 นางสาวจีรนันท# ขวาธิจักร

63053016748 นางสาวธัญชนก เปZยรักใคร�

63053016749 นางสาวมัญชุพร สุขใส

63053016750 นางสาวนวาระ แก�วบุญเรือง

63053016751 นางสาวปภัสนันท# พวงมาลัย

63053016752 นางสาวศิริรัตน# ธนิกกุล

63053016753 นางทองใส บุญทอย

63053016754 นางสาวเสาวลักษณ# พลเดช

63053016755 นางสาววรัญญา ศรเฉลิม

63053016756 นางสาวอัจฉริยา รังสิริ

63053016757 นายวรกานต# แสนสําราญ

63053016758 นางสาวจุฑามาศ สว�างเมฆ

63053016759 นายพงษ#สวัสด์ิ อิ่มเอิบ

63053016760 นายกุลพัฒน# เอี่ยมประเสริฐ

63053016761 นางสาวณัฐนิชา บัวเพ็ง

63053016762 นายวสุพล แสงอรุณ

63053016763 นางสาวปรัชญาพร เทพฝอย

63053016764 นายธงชัย ผูกรักษ#

63053016765 นางสาวกัลยา เกิดรอด

63053016766 นางสาวธนพร เกษศิริการณ#

63053016767 นางสาวฉวีวรรณ สีทองสุก

63053016768 นางสาวสุพัตรา สวัสด์ิดารา

63053016769 นางสาวณัฐพร ใยบํารุง

63053016770 นางสาวศุภลักษณ# ปLญญาวชิรญาณ
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63053016771 นายณัฐพล ก�องพัฒนางกูร

63053016772 นางสาวณิชารีย# ปานพิลา

63053016773 นางสาวกุลนันทน# หาญธรรม

63053016774 นางสาวอริสรา เพลาวรรณ#

63053016775 นางสาวนฤมล เขาแก�ว

63053016776 นางณัชชา ขุนเพ็ชร

63053016777 นางสาวกุลชนา ยุทธะพาทีกูล

63053016778 นางสาวรุ�งศิริ จิรชัยศรี

63053016779 นางสาววริศรา มะเอียง

63053016780 นางสาวนิอร ย้ิมแย�ม

63053016781 นางสาววราวัลย# เชี่ยวพรรษา

63053016782 นางสาวธารารัตน# ฟากฟWXน

63053016783 นางสาวปDยพร แซ�เอี๊ยว

63053016784 นางสาวรัฐริกา อ�อนน�อม

63053016785 นางสาวศริยา ใจซ่ือ

63053016786 นางสาวพิศมัย สุธงษา

63053016787 นางสาวศิริมาศ สุริยะ

63053016788 นางสาวโศภิต อ�อนท�วม

63053016789 นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข#

63053016790 นางสาววรรณวิมล ม�วงม่ังมี

63053016791 นายพนาวัน พันธ#ประสิทธ์ิเวช

63053016792 นางสาวธวัลรัตน# ปานนุ�ม

63053016793 นางสาวมลฤดี วิชัยศิริพันธ#

63053016794 นางสาวอุบลลักษณ# รักษาราช

63053016795 นางสาววลัย เจริญทองพูน

63053016796 นางสาวภาวินี ทับทิม

63053016797 นายชานนท# ล�าบ�านหลวง

63053016798 นางสาวณัฐฐินันท# ยินดี

63053016799 นางสาวตรีศิริ พวงแก�ว

63053016800 นางสาวศศิวิมล มาตรวงษ#
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63053016801 นางสาวนิภาพร พัลวัล

63053016802 นางสาวสุวพัชร แก�วน�อย

63053016803 นางสาวนัทธมน แดงแท�

63053016804 นางสาวกมลชนก รื่นพจน#

63053016805 นางสาวกันต#ฤทัย วงศ#สุวรรณ

63053016806 นางสาวนิตยา วรพรเบญจกุล

63053016807 นางสาวธัชญาณ# หุยทุมา

63053016808 นางสาวอัจฉรา กุลมา

63053016809 นางสาวศิริพรรษา ประทุมเทือง

63053016810 นายกฤษดา ขลิบสี

63053016811 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอัจฉรา ชุมศิริ

63053016812 นายธฤต ต้ังวิลัย

63053016813 นางสาวสุภารัตน# ย้ิมละมัย

63053016814 นางสาวชณัญญา ศรีวิพัฒน#

63053016815 นางสาวรุ�งนภา เบี่ยงสวาท

63053016816 นางสาวรักชนก เสือทอง

63053016817 นางสาวรณิศรา เจริญสุข

63053016818 นางสาวสุมิตรา มังกร

63053016819 นางสาวอมรทิพย# ปDHนแก�วกาญจน#

63053016820 นางสาวภัทรวรินทร# อ�นสี

63053016821 นางสาวสิรินทรา พร�าโต

63053016822 นางสาวพลอยไพลิน ณ นคร

63053016823 นางสาวสกัญญา แย�มสวัสด์ิ

63053016824 นางสาวรุ�งนภา สดใส

63053016825 นางสาวสุชาดา เพชรกูล

63053016826 นางสาวอรณรินทร# โพธ์ิทอง

63053016827 นายธนกฤต หาญณรงค#

63053016828 นางสาวจารวี ทิพย#วรรณ

63053016829 นางสาวอรพรรณ แจ�งกระจ�าง

63053016830 นางสาวกัญญาภัค บรรณาการ
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63053016831 นางสาวรัตนาวลี คานภู�

63053016832 นางสาวสุชาดา ประเสริฐแสง

63053016833 นายภานุพงษ# สินพูล

63053016834 นางสาวรัชนก กระแจะจันทร#

63053016835 นายกฤษกร ศรีเพชร

63053016836 นางสาวสุทธญาณ# สุวรรณฉวี

63053016837 นางสาวมณฑา แย�มขยาย

63053016838 นางสาวชุติมา ไสรัตน#

63053016839 นางสาวภัทราพร ทรัพย#ศรี

63053016840 นายภาณุธร โพธิจร

63053016841 นางสาวศิริวรรณ วัฒนาพร

63053016842 นางสาวกรณ#ระพีร เหมือนพลอย

63053016843 นางสาวอภิญญา มีพิษ

63053016844 นางสาวนันทกานต# ชูเลิศ

63053016845 นางสาวสุมณฑา สายทอง

63053016846 นายเกรียงศักด์ิ ดีตระโหนด

63053016847 นางสาวธนภสร มณีเนตร

63053016848 นางสาวพิชยะภรณ# อาจจรูญพงศ#

63053016849 นายอัษฎางค# แสงจินดา

63053016850 นางสาวรัชดาภรณ# ทับสี

63053016851 นางสาวรัตน#ติยา คนรํา

63053016852 นางสาวมัชฌิมา สังข#วรรณะ

63053016853 นางสาวพรพิมล คงทัพ

63053016854 นายพงษ#เพชร พงษ#สระพัง

63053016855 นางสาวเมธาวีร# เยาวสังข#

63053016856 นางสาววรกานต# พุ�มมณ�ี

63053016857 นางสาวสิราภรณ# แฝงเพ็ชร

63053016858 นายพนม เถระพันธ#บาซา

63053016859 นางสาวชนิดา สันติสุขโพธา

63053016860 นางสาวยุพาพิน สร�อยสน
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ระดับปริญญาตรี

63053016861 นายสมชาติ ใหญ�กว�าวงศ#

63053016862 นายชาญวุฒิ สว�างดอนไพร

63053016863 นางสาวสุภาวดี เทียนทอง

63053016864 นายโล�ห#เพชร อินทร#ขาว

63053016865 นายภิญโญณัฐ ขําอาจ

63053016866 นางสาวนฤมล ธรรมวิรักษ#

63053016867 นางสาวรัชนี สีทา

63053016868 นางสาวจิระภา รัตนพันธุ#

63053016869 นายณัฐวุฒิ สิงหมากหม�อ

63053016870 นายธนิสร โสมโสรส

63053016871 นางสาวเอมอร อยู�ยืน

63053016872 นายสมพงษ# แก�วโกสุม

63053016873 นางสาวอณิษฐา มาลา

63053016874 นางสาวเมธาวี กาทอง

63053016875 นางสาวอุบล หลวงละ

63053016876 นายภาณุ ญาติพันธ#

63053016877 นางสาวจอมใจ เพ่ิมผล

63053016878 นายไกรสร ขันนาค

63053016879 นายนันทชัย สรรเจริญเผ�าไทย

63053016880 นางสาวมานะ คําแพง

63053016881 นางสาวเบญจมาศ มีสุข

63053016882 นางสาวสุดารัตน# เชื้อสวัสด์ิ

63053016883 นายสุชาติ นวนนาง

63053016884 นางสาวชลธิชา บุญเนตร

63053016885 นางสาวสาริณี สัญจร

63053016886 นางสาวศรีสุภรณ# ต�ายเล็ก

63053016887 นางสาวขนิษฐา เพชรดี

63053016888 นายณัฐวุธ ร�อยชั่ง

63053016889 นายพิเชษฐ# อําภารักษ#

63053016890 นายอภิสิทธิ ปLญญาต้ังสกุล
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63053016891 นางสาวสุพรรษา สีพันธุ#

63053016892 นายชัยพร บุญเขตอุดร

63053016893 นางสาวอาภัสรา ดอนเจดีย#

63053016894 นางสาวณัฐมน เอี่ยมผะดุง

63053016895 นางสาวกนกพร เปลี่ยนอารมย#

63053016896 นางสาวเขมมรัตน# สวัสด์ิมงคล

63053016897 นางสาวณัฏฐา สรรสม

63053016898 นายวรายุส สุวรรณปDฎก

63053016899 นางสาวอภิสรา อยู�เกียม

63053016900 นางสาวปLทมา เสนาธรรม

63053016901 นางสาวสาวิตรี หม่ืนอาจย้ิม

63053016902 นายกฤษณ# กล่ําแก�ว

63053016903 นายพันสินธุ# แก�วกําเหนิด

63053016904 นายณัฐดนัย นิลยนารถ

63053016905 นายธนาธิต เสมอใจ

63053016906 นางสาวศศิธร แตงทอง

63053016907 นายพสธร ฆารประเดิม

63053016908 นางสาวธิดาวัลย# จันทรชิต

63053016909 นายธนพรรธน# ธนวัฒน#ปLญญา

63053016910 นางสาวชุติมา ขวัญเรือน

63053016911 นางสาวทรรศนี บัวแดง

63053016912 นางสาววรรณฐิตา กิตติโก

63053016913 นางสาวเกวลี หนองกุ�ม

63053016914 นางสาวธนัญญา หนูหริ่ง

63053016915 นายวิเศษชัย วิเศษสิงห#

63053016916 นายธนพล ภูงามทอง

63053016917 นางสาวณัชชา วิสุทธ์ิ

63053016918 นางสาวพัชชา จันทร#สุข

63053016919 นางสาวธิติมา จินตกานนท#

63053016920 นางสาวสุกัญญา สิงห#บุตร
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63053016921 นายเฉลิมพงศ# แซ�เตียว

63053016922 นายอชิตพล โชติอธิพงศ#

63053016923 นางสาวมณฑชญา ศรีสําราญ

63053016924 นางสาวสุทธิดา ชิ้นแสงชัย

63053016925 นางสาวกฤตยาภรณ# อุดมสิน

63053016926 นางสาวจุฑารัตน# หวังเจริญ

63053016927 นางสาวเหมือนฝLน ศรีธรรมนุสรณ#

63053016928 นางสาวนฤมล แนวอุโล

63053016929 นายเฉลิม พุกภูษา

63053016930 นางสาวลักษิกา เนียมสิน

63053016931 นายรัตนโชค สัจจวีรวรรณ

63053016932 นางสาวนันทิชา ทองโปร�ง

63053016933 นางสาวปาณิสรา สีคุณ

63053016934 นายสิทธิชัย พ�วงอารมย#

63053016935 นายวีรวัฒน# ลิ้มสุรัตน#

63053016936 นายณัฐนนท# อาจคงหาญ

63053016937 นางสาวจิตรวดี จันทร#มณี

63053016938 นายธนวัฒน# อินชื่นใจ

63053016939 นางสาวสุณัฏฐา เจริญสุข

63053016940 นางสาวปภัสสร ลาภมูล

63053016941 นายล�อมพงศ# ห�วงทอง

63053016942 นางสาวกาญจน#มาศ กองพันธ#

63053016943 นายณัฐพล ศรีผึ้ง

63053016944 นายธนชัญ สุขสิกร

63053016945 นางสาวน้ําหวาน ศรีบรรเทา

63053016946 นางสาวชิตกมล ชูคากร

63053016947 นางสาวมุจลินทร# ภู�มาลัย

63053016948 นายรังสิมันต# ประพฤติกิจ

63053016949 นายอลงกต จิตต#ณรงค#

63053016950 นายนัทวุฒิ เรืองทรัพย#
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63053016951 นายธีรเดช สงวนพันธ#

63053016952 นางสาวสุนิสา ทรงสุวรรณ

63053016953 นางสาวอรวี พนาสุขสันต#

63053016954 นางสาวโสรยา ชินวงศ#

63053016955 นางสาววรรณวิภา บุญกาญจน#

63053016956 นางสาวปาลดา คล�ายคลึง

63053016957 นายพัสกร ภู�มาลัย

63053016958 นางสาวศวิตา ย�อมกระโทก

63053016959 นางกฤษณา ตันปานบุญ

63053016960 นางสาวชมแสน เสมาด�านกลาง

63053016961 นางสาวสุดารัตน# เลิศบุปผาสุวรรณ

63053016962 นางสาวปาริชาติ เครืออยู�

63053016963 นายรัชชานนท# ลี้สกุล

63053016964 นายบัณฑิต รุจิเรข

63053016965 นางสาวพินัทส#ฐา ศรีรัตน#ชัย

63053016966 นางสาวสุภารักษ# จัดพูล

63053016967 นางสาวขวัญชนก เดชพงษ#

63053016968 นายสมภพ ถ่ินรุ�งเรือง

63053016969 นายรัชพล นุชลํายอง

63053016970 นางสาวปLนต#ภัสสรณ# อ�างเหล็ก

63053016971 นายชิราวุฒิ ยงชัยยุทธ

63053016972 นางสาวปLทมาภรณ# ปลอดโปร�ง

63053016973 นางสาวธิดารัตน# เพ็ชรหนูน

63053016974 นางสาวปวีณา น้ํานิล

63053016975 นางสาวศศิธร โกสินทร#

63053016976 นายรัฐธรรมนูญ สุขประเสริฐ

63053016977 นายสิทธิผล สังสงหา

63053016978 นายอดิศร หาญวิสุทธ์ิ

63053016979 นางสาวอัจฉรา พูลสวัสด์ิ

63053016980 นางสาวอลิสสาร# เที่ยงธรรม
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63053016981 นายรัชชานนท# รุ�งเรืองวัฒนโชติ

63053016982 นางสาวสุดารัตน# เพชรจู

63053016983 นางสาวประภัสสร เหลืองอร�าม

63053016984 นายสุภิสิทธ์ิ สมยา

63053016985 นายสุริยะ มูลระหัต

63053016986 นางสาวธนัชพร ทับทิมศรี

63053016987 นายเจตวัฒน# เรืองศรี

63053016988 นายภูมิพัฒน# เฮ�งศิริ

63053016989 นางสาวศิริวรรณ เรืองสิน

63053016990 นางสาวษริดา แย�มพราย

63053016991 นางสาวญาดา เดชอยู�

63053016992 นางสาวเกสรี วันแก�ว

63053016993 นางสาวจริตา เชียงกา

63053016994 นายวรุจน# วงษ#ศุทธิภากร

63053016995 นางสาวจรีย#พร ศรีพักตร#

63053016996 นายปฏิเดช ศรลัมภ#

63053016997 นางสาวณัฐกฤตา สาคะรังค#

63053016998 นายสุชาติ คุ�มครอง

63053016999 นางสาวศิรินารถ สีหาบุตร

63053017000 นางสาวฐิตารัตน# จันทร#เพ็ชร#

63053017001 นายสุทธวีร# เจรจา

63053017002 นางสาวขนิษฐา พลัดภัยพาล

63053017003 นางสาววันเพ็ญ พิมสาร

63053017004 นางสาวสุภัชชา เส�งโสด

63053017005 นางสาวยุภาพร สั่งไชย

63053017006 นางสาวนันทิยา สีเมฆ

63053017007 ว�าที่ ร.ต.ชนะวรรณ โชติเมธาวงศ#

63053017008 นางสาวจันทร#จิรา เรืองสังข#

63053017009 นางสาวเขมิกา นพมิตร

63053017010 นายไพโรจน# พวงน�อย
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63053017011 นางสาวรติชา มังกรวงค#

63053017012 นางสาวรัชดาภรณ# คงเพ็ชร#ศักด์ิ

63053017013 นางสาวกฤต ศรีเพชร

63053017014 นางสาวเบญจวรรณ ศรพรมาต

63053017015 นางสาวสุชาวลี สายภา

63053017016 นางสาวสุปราณี บัววัฒน#

63053017017 นางสาวอรุณวรรณ อินพรม

63053017018 นายพีรพัฒน# ติดต�อ

63053017019 นายรัช ลิ้มประเสริฐ

63053017020 นางสาวญาณิศา อิ่มแก�ว

63053017021 นางสาวสุกัญญา บุญมีพิพิธ

63053017022 นางสาวประภาทิพย# ศักด์ินาวีพร

63053017023 นางสาวฐนิสา อิสริยวัชรากร

63053017024 นายธรรมกร ม่ังมี

63053017025 นางสาวไปรยา สุขสําราญ

63053017026 นายพิพัฒน# คล�องแคล�ว

63053017027 นางสาวนาฎนภา กระจ�างคุณ

63053017028 นายพิษณุ ประทุมทีป

63053017029 นางสาวณานันท#ชนม# พรหมพันธุ#

63053017030 นางสาวปDยพร บุตรฉุย

63053017031 นางสาวชนากานต# ธนิกกุล

63053017032 นายชัชพงศ# แสงศรี

63053017033 นางสาวสุพัตตรา พงษ#หาญพาณิชย#

63053017034 นายอานนท# เมืองแก�ว

63053017035 นางสาวรัตนาวดี คุณชัยวัฒนกิจ

63053017036 นางสาวกัญจน#อมล เกลือมีผล

63053017037 นางสาวนัทธมน หวานหนู

63053017038 นางสาววิมลนารถ อิ่มใจ

63053017039 นายพัฒน#พงษ# โนรี

63053017040 นางสาวกังสดาล วงเอก
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63053017041 นางสาววรารัตน# ปานนิล

63053017042 นายสุภเกียรติ อยู�สําราญ

63053017043 นางสาวศศิธร ลานอิ่น

63053017044 นายวิศรุต ปาละจิน

63053017045 นางสาวพัณณิตา เกษมวิริยนนท#

63053017046 นางสาววลีญา เฮาเลิศ

63053017047 นางสาวสุตาพร พวงไม�

63053017048 นางสาวนฤภร ปานจรูญรัตน#

63053017049 นางสาวสุจินันท# ชูชาติ

63053017050 นางสาวญาณี ประสานดี

63053017051 นางสาวนวพัชร# ธัชศฤงคารสกุล

63053017052 นายกิตติพงษ# ศรีทอง

63053017053 นางสาววรรยา พลายงาม

63053017054 นายภูเดชา รัตนวงศา

63053017055 นางสาวจันทิมา เอกรัชฤทธ์ิ

63053017056 นางสาวคนึงนิตย# อุธร

63053017057 นายภูริวัจน# ภัคเลิศพงศ#

63053017058 นางสาวเยาวเรศ กาญจนบูรพา

63053017059 นางสาวอังคณา ส�ุรียพรรณ

63053017060 นายจักร#พรรษา ยุติมิตร

63053017061 นางสาวสุปราณี ปาลาด

63053017062 นางสาวปาริชาติ คงสัมฤทธ์ิ

63053017063 นางสาวอาทิตยา ปูGย�า

63053017064 นางสาวนันทิยา พระกัตติยะ

63053017065 นางสาวกชรดี ต๋ิววิลาศ

63053017066 นางสาวสิริกัญญา ดูชาติรัมย#

63053017067 นางสาวนวภรณ# ภู�นาค

63053017068 นางสาวชนิกา สวัสดิมงคล

63053017069 นางสาวสุทธิดา ฤทธิปLญญา

63053017070 นางสาวภัชรียา กังวาล
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63053017071 นายณัฐฤทธ์ิ ดิษโร

63053017072 นางสาวสมฤทัย อินทร#ประเสริฐ

63053017073 นายณัฐกานต# พ�วงเจริญ

63053017074 นางสาวกัญญารัตน# ศรีสวัสด์ิ

63053017075 นางสาวกนกกาญจน# อินยอด

63053017076 นางสาวเพ็ญนภา ขลิบสี

63053017077 นางสาววิภาวี พันธ#สังข#

63053017078 นางสาวนฤมล ผลประเสริฐ

63053017079 นายจตุรภุช เกษมสุข

63053017080 นายพัชร ลักษณะโยธิน

63053017081 นางสาวมนทิรา สายธนู

63053017082 นางสาวณัฐมน พงศ#ทอง

63053017083 นางสาวณัฐนันท# เอี่ยมสอาด

63053017084 นางสาวศศิวิภา อินทรสกุล

63053017085 นางสาวศิริวรรณ ลิ้มสมุทร

63053017086 นายกิตติชัย กงไกรษร

63053017087 นางสาวชนิศา มณฑามณี

63053017088 นางสาววนิดา ชนาชน

63053017089 นายณัชนนท# เมืองมนประเสริฐ

63053017090 นางสาวสุมลรัตน# เทพสุด

63053017091 นางสาวนฤมล แผนสมบูรณ#

63053017092 นายอรรถพงษ# หร�ายมณี

63053017093 นางสาวดุสิดา ดําขํา

63053017094 นายวิสุทธ์ิ แปTนทอง

63053017095 นางสาววรรณา ใจมุ�ง

63053017096 นายธนกฤต ชาสะอาด

63053017097 นางสาวกรกนก จรลี

63053017098 นางสาวภัทรวรรณ รอดภัย

63053017099 นางสาวอัจฉรา วรวานิช

63053017100 นางสาวฐิติพร เอื้ออวยพร
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63053017101 นางสาวเบญญากานต# แคล�วสี

63053017102 นางสาวณัฐาวดี แสนทวีสุข

63053017103 นายเนติพงษ# นักดนตรี

63053017104 นางสาวศรัญญา ดําชูแก�ว

63053017105 นายพีรดนย# เหมาะศรี

63053017106 นางสาวกนกวรรณ ชูมี

63053017107 นายอนุพงศ# ชูสกุล

63053017108 นางสาวพรวิสา ตรงฉาก

63053017109 นางสาวสุดารัตน# อาจคิดการ

63053017110 นางสาวสุทธิดา บุญเกตุ

63053017111 นางสาวสุธิสา แซ�อึ้ง

63053017112 นายฉัตรชัย สายสาหร�าย

63053017113 นางสาวกัญญา ณัฐ อาทยะกุล

63053017114 นางสาวเบ็ญญาทิพย# นิลรอด

63053017115 นายณัฐนนท# วงค#น�อย

63053017116 นางสาวรัตติกาล วงศ#เรือน

63053017117 นางสาวศศิวิมล เทียนสุวรรณ

63053017118 นางสาวกุลธิดา วงแหวน

63053017119 นางสาวทิติยาภรณ# ลัทธิรมย#

63053017120 นายชัยจิตต# แก�ววิเศษ

63053017121 นางสาวพรรณวิภา กุลน�อย

63053017122 นายภาสกร คุ�มสอาด

63053017123 นางสาววารี บุญรอด

63053017124 นางสาววราลี พรมเดช

63053017125 นางสาวศิริพร เนตรานนท#

63053017126 นางสาววิลาสินี ชิวสกุล

63053017127 นายณัฐวุฒิ พุ�มพฤกษ#

63053017128 นางสาวขวัญเรือน กุลแพ

63053017129 นางสาวปรางค#สุวรรณ จันธิมา

63053017130 นางสาววิภาวรรณ ทัดทอง
หน�า 571 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017131 นางสาวเพ็ญพิชชา ดําวัฒน#

63053017132 นางสาวขวัญฤทัย คงแดง

63053017133 นางสาวธิมารัตน# สวัสด์ิชัย

63053017134 นางสาวพุธิตา เด�นดวงชู

63053017135 นายฉัตรวี เภาทอง

63053017136 นางสาวนลัทพร บุญนาค

63053017137 นายณัฐภัทร ยินดี

63053017138 นางสาวอธิตา ประพันธ#พจน#

63053017139 นายสุธรรม คณานุกูล

63053017140 นางสาวธนาภรณ# วันกระจ�าง

63053017141 นางสาวณัชชา หงษ#ภักดี

63053017142 นางสาวจิตติยาภรณ# สุรพล

63053017143 นางสาวอรวรรณยา อยู�เย็น

63053017144 นางสาวมณีนุช เมืองน�อย

63053017145 นางสาวทัศนวรรณ สุวรรณมณี

63053017146 นางสาวปLญจพร บุญยรัตน#

63053017147 นายสิทธิศักด์ิ เย็นจิตร#

63053017148 นางสาวรุ�งฤดี บูรณะ

63053017149 นางสาวศุภณัฏฐ#ฌา เผ�าจินดา

63053017150 นางเกศศิรินทร# จันทร#มาก

63053017151 นายชัยวัฒน# ศรีเมธาพร

63053017152 นางสาวธัญญา วีระประสิทธ์ิ

63053017153 นางสาวฐิติวรดา บัวคูณ

63053017154 นางสาวจุฑาภรณ# ศรีสุวรรณ

63053017155 นางสาวขวัญจิรา เกลื่อนแก�ว

63053017156 นางสาวรักษิณา เปZยรักใคร�

63053017157 นายทิลายุ พงษ#เล็ก

63053017158 นายทัศนะ บริบูรณ#

63053017159 นายธรรมนูญ ออดรพ

63053017160 นางสาวกรรณิกา พุกกล่ํา
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63053017161 นายฟาฏิบ แวนาแว

63053017162 ว�าที่ร�อยตรีหญิงฉวีวรรณ บุญน�อย

63053017163 นางสาวสุวรรณี แสงเขียว

63053017164 นางสาวอุษสยา วาจารัตน#

63053017165 นางสาวศิริฉัตร จันทร#มุข

63053017166 นางสาวอรชา มะลิพันธ#

63053017167 นางสาวพิลาวรรณ นฤภัย

63053017168 นายพงษ#เทพ ประสงค#ทัน

63053017169 นางสาวสาวิตรี ลําใยเจริญ

63053017170 นางสาวสุธินันท# ฉ่ิงแก�ว

63053017171 นางสาวปาริชาติ โดดด่ี

63053017172 นางสาวปวีณา ศรีอินทร#สุทธ์ิ

63053017173 นายสิทธิศักด์ิ แหวนหลวง

63053017174 นางสาวนาฏลดา ผ�าแดง

63053017175 นายวิโรจน# พวงมาลัย

63053017176 นางสาวเกศินี ขวัญใจ

63053017177 นางสาวณัฐชา คงมี

63053017178 นายอารมย# อยู�คง

63053017179 นางสาวรัตน#วรา อุปรีที

63053017180 นางสาวจันทน#กาญจน# พิมพ#กระจ�างพันธุ#

63053017181 นางสาวกัญญารัตน# ภูษา

63053017182 นายอุทัย คําเทียมแก�ว

63053017183 นายคชาพล พลเดช

63053017184 นายดํารงศักด์ิ มาลีพันธ#

63053017185 นางสาวสกุลยา แพรสิน

63053017186 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพราวรวี บุญสิน

63053017187 นางสาวสโรชา ปานรอด

63053017188 นายเอกวุฒิเฉลิม วรพงศ#วสุ

63053017189 นางสาวเกศกนก สวนคร�ามดี

63053017190 นางสาวศศินชา ภู�ภักดี
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63053017191 นางสาวบุญณิสา มากุญชร

63053017192 นางสาวศิริญา บุญทรัพย#

63053017193 นางสาวสลิลทิพย# เจริญเขต

63053017194 นางสาวศรศุภางค# ศรีอภัย

63053017195 นางสาวอัญชิสา รัตนานนท#

63053017196 นางสาวอันดามัน แซ�ต้ัง

63053017197 นางสาวชนากานต# คงชาติ

63053017198 นางสาวเสาวลักษณ# เกษรามัญ

63053017199 นายสิทธิโชค พิบูลย#

63053017200 นางสาวทัศน#ทยา เชื้อบุญยืน

63053017201 นางสาวดลพร เพชรทิม

63053017202 นางสาวมุนินทร# กล�าแข็ง

63053017203 นางสาวกนกวรรณ พลศร

63053017204 นายสรรเสริญ ปDติ

63053017205 นางสาวศลิษา ปานมา

63053017206 นางศศิวรรณ น้ําพลอย

63053017207 นายกิตติ เภาเสน

63053017208 นางสาวกรรวี น��นรอด

63053017209 นายธีรยุทธ ด�วงเอียด

63053017210 นางสาวคนึงนุช น�อยนาลุ�ม

63053017211 นางสาวจิรพรรณ พูลทวี

63053017212 นางสาวนีรชา หาญวงษ#

63053017213 นางสาวกัญญาณัฐ พ�วงพรม

63053017214 นางสาวพัชราวรรณ มาลีเนตร

63053017215 นางสาวณัฐมล นุภาสัน

63053017216 นายสหรัฐ กาฬภักดี

63053017217 นายหัตถ#ตะวัน วะสุวัชร

63053017218 นายพงษ#ประยูร คงโอ

63053017219 นายนคร คล้ําจีน

63053017220 นางสาวพิมพ#พิชชา ธีรนพกาญจน#
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63053017221 นางสาวไอรัก ชนะภัย

63053017222 นางสาวมาริสา สระประโคน

63053017223 นางนิตยา รุ�งเจริญ

63053017224 นางสาวโยษิตา วานิชสําราญ

63053017225 นางสาววรกานต# ปุณณโกวิท

63053017226 นางสาวสุนันทา ขําหิน

63053017227 นางสาวเกวลิน ศรีบรรพต

63053017228 นางสาวณัฐณิชา นักรบ

63053017229 นางสาวธนรรชน แสงมณี

63053017230 นายเสริมลักษณ แปTนทอง

63053017231 นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย#

63053017232 นายชลิต จินดากูลย#

63053017233 นางสาววิไลลักษณ# เพชรล้ํา

63053017234 นายประจักษ# เหล็กกล�า

63053017235 นางสาวจีรนุช อินทรโพธ์ิ

63053017236 นางสาวพิมพ#ทอง หม่ืนสา

63053017237 นางสาวอภิญญา อินสุวรรณ

63053017238 นายทศพล เกิดปฐม

63053017239 นางสาวกมลชนก บรรพัฒน#

63053017240 นายจักรพล โตสกุลวณิช

63053017241 นางสาวอรุณรัตน# จุฑาศักด์ิ

63053017242 นายวีรชัย รุ�งราษี

63053017243 นางสาวภิญญามาศ บัวงาม

63053017244 นางสาวสุปรียา นาคนาคา

63053017245 นางสาวประภาพรรณ ยืนยง

63053017246 นางสาวนภาดา สังข#อRอง

63053017247 นายวรัญPู สุนทรธนาโชติ

63053017248 นางสาวนภาพร ชุนตระกูล

63053017249 นางสาวนุชนารถ พลับเอี่ยม

63053017250 นายพงษ#พัฒน# อาวพิทักษ#
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63053017251 นางสาววรารินทร# เอมสุวรรณ

63053017252 นางสาวกัญญารัตน# อุดมผล

63053017253 นายเกียรติศักด์ิ เหลืองจรุงรัตน#

63053017254 นางสาวรุจิรดา ปDHนทัศน#

63053017255 นางสาววรรณทวี บัวผัน

63053017256 นางสาวจุฑาวรรณ โพธ์ิศรี

63053017257 นางสาวพิมาย แก�ววิไล

63053017258 นางสาววรรณวนัช พุ�มฉายา

63053017259 นางสาวปวีณา เนตรสุวรรณ#

63053017260 นางสาวสินิทธา นาคเส็ง

63053017261 นางสาวกนกพร สุทธิบุตร

63053017262 นางสาวจุฑาทิพย# สิทธิสร

63053017263 นางสาวลัดดาวัลย# มิตรน�อย

63053017264 นายเอกวุฒิ หวังเจริญ

63053017265 นางสาวกันยา ปLญญาณธรรม

63053017266 นายศรันย# ศรีพิพัฒน#

63053017267 นางอโณทัย นวลจันทร#

63053017268 นางสาวธันยาพร สุดใจ

63053017269 นางสาวภัทรวรรณ นกแก�ว

63053017270 นายนิติพงศ# สุขขี

63053017271 นางสาวศรีสุดา เพชรสุริยา

63053017272 นางสาวณิชาดา ฐานะเดชากิจ

63053017273 นายกันตชาติ จันทนกูล

63053017274 นายชัยวัฒน# ชนานันท#ไพศาล

63053017275 นางสาวนฤมล พลับฉิม

63053017276 นางสาวสุพรรษา สืบบุก

63053017277 นางสาวณิชากรณ# พืชผักหวาน

63053017278 นายตรัยภพ ตันตรัตนพงษ#

63053017279 นายกฤษณภัทร แก�วจีน

63053017280 นางสาวปรานวรรธ# กองผัด
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63053017281 นางสาวปDยะวรรณ บูรณะแพทย#

63053017282 นางสาวนิสา ปDHนทอง

63053017283 นางสาวจุฑามาศ ฉัตรกรด

63053017284 นางสาวจันจิรา สวนแก�ว

63053017285 นางสาวพรรษวรรณ ปรวุฒิพงศ#

63053017286 นางสาวจริญญา เริกประดิษฐ

63053017287 นางสาวปLทมวรรณ ศรีอินทร#

63053017288 นายณตฤณ สุดวารี

63053017289 นางสาววิไลพร รัตนธรรม

63053017290 นางสาวเอื้องฟTา ชมภูพันธ#

63053017291 นางสาวอินทุอร ลาดปาละ

63053017292 นางนุสรา เดชดี

63053017293 นายสรวิศ ปอเจริญ

63053017294 นายธีรยุทธ แซ�หล�อ

63053017295 นางสาววีรญา ทองพาศน#

63053017296 นางสาวโชติกา ยังดี

63053017297 นางสาวคัทลียา ครึกครื้น

63053017298 นางสาวนันทภัทร# วรรณรีสิทธิโชติ

63053017299 นางสาวมลฤดี เหลืองศิริ

63053017300 นางสาวพัณณิตา แต�มทอง

63053017301 นางสาวกมลวรรณ นิยมพลอย

63053017302 นางสาวรวินท#นิภา พิบูลย#

63053017303 นางสาวกวินทิพย# หัสดิเสวี

63053017304 นายวันชัย เรืองศรี

63053017305 ว�าที่ร�อยตรีจักรพงศ# ปDHนสวัสด์ิ

63053017306 นางสาวชลกร คณะนา

63053017307 นางสาวประไพร แสงดวงใจ

63053017308 นางสาวณัฐพัชร สิทธิชัย

63053017309 นางสาวธนินทรา แก�วคําแสน

63053017310 นางสาวเสาวลักษณ# เสลาคุณ
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63053017311 นายสสิณ เส็งทอง

63053017312 นางสาวประภาพร พลีใหญ�

63053017313 นายอุกฤษฎ# มากเสม

63053017314 นางสาวศิรามณี แสงโพธ์ิคัมภ#

63053017315 นางสาวกนกพร ชุมศรี

63053017316 นางสาวสุภาพร กลีบเมฆ

63053017317 นางสาวฐานิต ร�วมชาติ

63053017318 นางสาวอนัชชา คล�ายแดง

63053017319 นางสาวกนกอร นิพนธ#ภัณฑ#

63053017320 นางสาวจีราภา ชํานิไกล

63053017321 นางสาวกัลยรัตน# ปTานสะอาด

63053017322 นางสาวภัทรา อาจเอื้อม

63053017323 นางสาวจิราพร ธาตุทองคํา

63053017324 นางพรรณทิพย# อาจคงหาญ

63053017325 นางสาวกรองกาญจน# ชัยเจริญ

63053017326 นายทวีศักด์ิ ชินชูชีพไพศาล

63053017327 นางสาวสุณิสา ศรีเวียง

63053017328 นางสาวศุภรรัต คชชา

63053017329 นายวีรศักด์ิ บุญมาก

63053017330 นายคุณวุฒิ ขวาอุ�นหล�า

63053017331 นางสาวธัญญารัตน# สังข#มิตร

63053017332 นายวุฒินันท# วารีชล

63053017333 นางสาวมาลินี เดชวิเศษ

63053017334 นางสาวธนาพร สุขเรื่อย

63053017335 นายณัฐพงศ# สิงห#อินทร#

63053017336 นายศุภวิชญ# ศรีพิพัฒน#

63053017337 นางสาวปภัสสร ศรีสุข

63053017338 นางสาวพิชญา รุ�งเรือง

63053017339 นางสาวพัชรจิตร คาดีวี

63053017340 นายวีระพงศ# เต็งฉ�วน
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63053017341 นางสาวอุรัสยา เกิดฤทธ์ิ

63053017342 นางสาววิริยา สร�อยเจริญ

63053017343 นายวีรพล เผือกผ�อง

63053017344 นางสาวชลิตา จิตรม่ัน

63053017345 นางสาวพรรณิภา แผนคู�

63053017346 นางสาวศิริพร พิทักษ#ภูผา

63053017347 นางสาวจิรารัตน# หงษ#เวียงจันทร#

63053017348 นางสาวแสงทิพย# ก�องฟTา

63053017349 นางสาวทนฑสร อินทรประเสริฐ

63053017350 นางสาววิภาดา ขําละม�าย

63053017351 นายพงศ#เทพ เชาว#นามล

63053017352 นางสาวจิราวรรณ มาอิ่ม

63053017353 นางสาวอริญญา ปDHนแก�วกาญจน#

63053017354 นางสาวพชรพร สวามีชัย

63053017355 นางสาวดวงกมล อุดมเวช

63053017356 นางสาวภัทราภรณ# ลิ้มประสาท

63053017357 นางสาววิไลวรรณ เรืองอ�อน

63053017358 นายปรีชา ฟุGงปLญญาวงศ#

63053017359 นายอภิวัฒน# กิจวรรณ

63053017360 นางสาวเพชราภรณ# ศุภรัตนกุล

63053017361 นายธีร#ธนพัธน# อินทร#ชํานาญ

63053017362 นางสาวมนัสชนก บวรสุทธิกุล

63053017363 นางสาววรรณวิสา เทียนถวาย

63053017364 นางสาวมินตรา รุ�งเรือง

63053017365 นางสาวหทัยภัทร เปรี้ยวน�อย

63053017366 นางสาวจารุวรรณ จานทอง

63053017367 นางอภิญญา คงคา

63053017368 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิดาภา ไข�ลาย

63053017369 นายสุทธิพงษ# ภู�ทอง

63053017370 นายวทัญPู ศรลอย
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63053017371 นางอรัญญา พิระชัย

63053017372 นางสาวปรียาภรณ# แก�วมณี

63053017373 นางสาวกมลชนก ทับทิมไทย

63053017374 นางสาวสกลภัทร ใจเย็น

63053017375 นางสาวรัตติยากร พิมพ#น�อย

63053017376 นางสาวสาวิตรี ทองสาร

63053017377 นางสาวมินทิรา ชุบคํา

63053017378 ว�าที่ร�อยตรีหญิงลักษมี อําพันศรี

63053017379 นายลูฒร# ยะภา

63053017380 นางสาวธันย#ชนก แสงจันทร#

63053017381 นางสาวธัญญา สุธานันท#

63053017382 นางสาวสุทธิพร คําโพธ์ิ

63053017383 นายชาญชล จิตรานนท#

63053017384 นางสาวรณภา ปDHนชัย

63053017385 นางสาวยุภาวรรณ แม�นรัตน#

63053017386 นางสาวอังสุมา ช�างปLด

63053017387 นางสาวนิชุดา ชมภูนุช

63053017388 นางสาวกุสุมา โพธิ

63053017389 นางสาวขวัญนภา แพรเขียว

63053017390 นางสาวสุภานันท# สระแก�ว

63053017391 นายมงคลศักด์ิ อ�อนโพธิแก�ว

63053017392 นางสาวชลินันท# ทัดรัด

63053017393 นางสาววรรณนิศา เม�งเต๋ียน

63053017394 นางสาวปนัสยา เรียงรวบ

63053017395 นางสาวกมลชนก พุ�มจันทร#

63053017396 นางสาววรภัทร พ่ึงแพง

63053017397 นางสาวมนฤดี เอี่ยมวงษ#

63053017398 นางถาวรีย# ทวีทรัพย#ม่ันคง

63053017399 นางสาวสุพรรษา ขูทะ

63053017400 นายวิชิตพล พรมเดช
หน�า 580 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017401 นายอนุพันธ# พลับเกลี้ยง

63053017402 นางสาวจุฑารัตน# ด�วงเผือก

63053017403 นางสาวนิตยา บรรดาศักด์ิ

63053017404 นายรชต ศักด์ิสุนทร

63053017405 นายอภิรัฐ สังข#เขียว

63053017406 นายราชนิพนธ# สมพงษ#ชัยกุล

63053017407 นางสาวสุภาพร จันทรชิต

63053017408 นางสาวสุกัญญา ฉะเพาะตน

63053017409 นายบรรณทนา หูทิพย#

63053017410 นางสาวสโรชา ธนะฤกษ#

63053017411 นางสาวสุดารัตน# ภูศิริ

63053017412 นางสาวสาลินี น�อยคล�าย

63053017413 นางสาวณัฐธยาน# อุตพรณ#

63053017414 นางพัชรินทร# คงวัฒนา

63053017415 นางสาวบุษยมาศ พ�วงทองเหลือง

63053017416 นางสาววริษา วศินสังวร

63053017417 นางสาวสิรภัทร ปรีเปรม

63053017418 นางสาวอรพิมล สมพงษ#

63053017419 นายชินภัทร คล�องนาวา

63053017420 นางสาวกมลทิพย# คีรีวรรณ

63053017421 นางสาวอรสา อาเยอะ

63053017422 นายภัทรวิชญ# ขุนพรม

63053017423 นายประเสริฐโชค บุศย#ประจง

63053017424 นางสาวกาญจนา คนไว

63053017425 นายศราวุธ ทองอ�ม

63053017426 นางสาวนริศรา ศรีรอด

63053017427 นายอัครกันย# วิมลวงศ#สกุล

63053017428 นายสุปรีดา มารักษ#

63053017429 นางบุษดา เสมเถ่ือน

63053017430 นางสาวนาราภัทร ช�างสี
หน�า 581 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017431 นายทนงศักด์ิ จรเข�

63053017432 นางสาวรพีพรรณ คงดนตรี

63053017433 นางสาวอริยพร จันทร#ประสม

63053017434 นางสาวณัฐพัชร เอี่ยมทราย

63053017435 นายศุภกร สํามณี

63053017436 นางสาววนาพร ชวนะลักขโณ

63053017437 นางสาววราลี ทรัพย#สิน

63053017438 นางสาวบุษบา บัวเจริญ

63053017439 นายเนติธร ฉิมกลาง

63053017440 นายอนุสรณ# โค�วถาวร

63053017441 นายวิทวัส พุทธประเสริฐ

63053017442 นางสาวอรวรรณ กรุงศรีเมือง

63053017443 นางสาววีรนุช อ�องนาวา

63053017444 นางสาวธนินี มีเนียม

63053017445 นางสาวจิตชนก งามเมืองปLก

63053017446 นายชญานิน อินทรโชติ

63053017447 นางสาววิรงรอง อินทร#จันทร#

63053017448 นายพงษ#พัฒน# บุรวงค#

63053017449 นางสาวประกายแก�ว นพลักษณ#

63053017450 นางสาวรุณสณี หะยีแวหะมะ

63053017451 นางสาวพรพรรณ ชูทอง

63053017452 นางสาวศิรินันท# แสงจันทร#

63053017453 นางสาวศศิธร เนตรสว�าง

63053017454 นางสาวรัตติกาล พลายละมูล

63053017455 นายอมร หุ�นปLXน

63053017456 นางสาวปนัดดา อ�อนนุ�ม

63053017457 นายบัณฑิต งามระบํา

63053017458 นายภูริเดช วงษ#เกิด

63053017459 นายณัฐวุฒิ บุญมา

63053017460 นางสาวนริศรา ช�วยเพ็ญ
หน�า 582 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017461 นางสาวจิรพัชร วิจิตรชัยสาคร

63053017462 นางสาวธนภรณ# แจ�งขัน

63053017463 นายเมธี แหล�งปGาหมุ�น

63053017464 นายพิพัฒน#พล สาลียงพวย

63053017465 นายณัฐนนท# นาคะมะนัง

63053017466 นางสาวศุภนันท# จูประดิษฐ

63053017467 นางสาวสิริกานต# พ่ึงผล

63053017468 นายธีรนพ เกียรติประเสริฐ

63053017469 นางสาววรารัตน# บัวผัน

63053017470 นางสาวชนิตา เอี่ยมแทน

63053017471 นางสาวกัญฐิมา หนูช�วย

63053017472 นางสาวสุพรรณษา พรหมวังศรี

63053017473 นางสาวชุติกาญจน# ปฐมพรพิทักษ#

63053017474 นางสาวมยุรียฺ# พลายยงค#

63053017475 นางสาวนันทพร เนื้อนิ่ม

63053017476 นายพรเทพ นนทอง

63053017477 นายพีรวัฒน# เนียมสิน

63053017478 นางสาวเสาวลักษณ# ทวีศักด์ิไพจิตร

63053017479 นายชินกฤต ใจดี

63053017480 นายกิตติศักด์ิ ภู�เจนจบ

63053017481 นางสาววีรดา ชื่นชวนสังคม

63053017482 นางสาวโศรยา เครื่องทิพย#

63053017483 นางสาวสุรีพร ฟLกเฟWHอง

63053017484 นางสาวพัฒษร แพโกเศรษฐ

63053017485 นางสาวกัญทิญา พลอยปฐม

63053017486 นางสาวนิราภรณ# ขาวกระโทก

63053017487 นางสาววรรณพร ขํานวนทอง

63053017488 นางสาวฐิตาภา ปาตังคะโร

63053017489 นายทวินนท# ภูมิศาสตร#

63053017490 นางสาวปรียาภา พูแก�ว
หน�า 583 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017491 นางสาวจิดาภา เกตสุริวงค#

63053017492 สิบโทสหพล วิมลมุข

63053017493 นางสาววลัยลักษณ# เกิดแล�ว

63053017494 นางสาวกีรติ จิระวัฒนผลิน

63053017495 นางสาวนิภาวรรณ วงค#กฎ

63053017496 นางสาวจีรัณดา อารีวงศ#

63053017497 นางสาวพรทิพย# เผ�าน�อย

63053017498 นายสุกรี ทรงเลิศ

63053017499 นางสาวอรจิรา อินตาพวง

63053017500 นางสาวศุภิดา รอดเชื้อ

63053017501 นายศรัณญ# ฟLงสําเนียง

63053017502 นายฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ#

63053017503 นายอดุลวิทย# ตาลลักษณ#

63053017504 นางสาวศุภกานต# ทองชมภูนุช

63053017505 นางอภิญญา โพธ์ิเสือ

63053017506 นางสาวยุภาวดี วรรณสิงห#

63053017507 นายสุจินดา แปสันเทียะ

63053017508 นางสาวเบญจวรรณ สินสอน

63053017509 นางปรีณาพรรณ หุ�นงาม

63053017510 นายอานนท# นันตาแก�ว

63053017511 นางสาวศศิธร เดชเพชร

63053017512 นางสาวสุริวิภา เข็มประดับ

63053017513 นางสาวกนกวรรณ แฉล�มนงนุช

63053017514 นางสาวรัชต#มล แดงดี

63053017515 นางสาวศิริพร รัฐเรืองมณีโรจน#

63053017516 นางสาวกาญจนา นิลเพชร

63053017517 นายธนะดี เหลืองสอาด

63053017518 นางสาวสุวลัย คงวารี

63053017519 นางมยุรา สวนแก�ว

63053017520 นางสาวณัฐรินีย# ใจนุ�ม
หน�า 584 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017521 นางสาวกาญจนา สอสะอาด

63053017522 นางสาวธันย#ณิชา ภูวเลิศพร�อมสุข

63053017523 นางสาวเมธาพร สนธิเณร

63053017524 นางสาววิไลลักษณ# พงษ#เทศ

63053017525 นายภานุพงษ# สุขเจริญ

63053017526 นางสาวชลธิชา สายสังข#

63053017527 นายปริชญ# ไพฑูรย#รังสฤษด์ิ

63053017528 นางสาวนฤมล พรมสุรินทร#

63053017529 นางสาวน้ําฝน หน�อพันธุ#

63053017530 นายสิทธิโชค สินสํารวม

63053017531 นางสาวขวัญจิรา ทองเนียม

63053017532 นายกมลชัย อ�อนตาผา

63053017533 นางสาวทัศนีย# ช�างสลัก

63053017534 นางสาวพรรณชนก บุญเกิด

63053017535 นางสาวปาณิสรา จงเจริญ

63053017536 นางสาวมณิสรา เมืองโคตร

63053017537 นางสาวรัตณาวดี นิ่มอยู�

63053017538 นางสาวนันทนา นงนุช

63053017539 นายณภัทร เจริญนาน

63053017540 นางสาวอุไรภรณ# ศิริเรือง

63053017541 นางสาวอรพรรณ เพ็ชรมาก

63053017542 นางสาวภารดี จันทร#ต�น

63053017543 นางสาวพรทิพย# สมสวัสด์ิ

63053017544 นางสาวทิพนิภา พ่ึงพุ�ม

63053017545 นายอัศวิน ทองแดง

63053017546 นางสาวนิศารัตน# อุปLญ

63053017547 นายจักรภัทร จีรวรานนท#

63053017548 นางสาวเมธาวี วันเพ็ญ

63053017549 นายอภิชาติ เข่ือนใจ

63053017550 นางสาวประภัสสร แก�วสายทับ
หน�า 585 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017551 นางสาวกอบศิริ ปLวน�อย

63053017552 นายรชตเดช โพธิรัชต#

63053017553 นางผกาวรรณ บุญเกิด

63053017554 นางสาวสโรชา สมบุญลาภ

63053017555 ว�าที่ร�อยตรีณพล ปูรณวัฒนกุล

63053017556 นายสุรเกียรติ กิจแก�ว

63053017557 นางสาวช�อทิพย# วัฒนผดุงศักด์ิ

63053017558 นางสาวณัฐนิชา ชาติน้ําเพชร

63053017559 นางสาวอณัศยา ขุนศรีใจ

63053017560 นายภุชเคนทร# สิทธิดํารงค#

63053017561 นางสาวบุญจิรา มูลทองคํา

63053017562 นายวิระ โชคบัณฑิต

63053017563 นายชนกันต# บุญถาวร

63053017564 นางสาวนราธร ก่ิงทอง

63053017565 นางสาวหทัยชนก คงขํา

63053017566 นางสาวไอลดา สังสงหา

63053017567 นางสาวกวินทรา ใจดี

63053017568 นางสาวศุภศจี กลิ่นหอม

63053017569 นายณัชพล วันทา

63053017570 นางสาวสุทธิชา อยู�มี

63053017571 นายทนงศักด์ิ คงหอม

63053017572 นายวีรวัฒน# ทองเกิด

63053017573 นางสาวสุภาณี พลประเสริฐ

63053017574 นางสาวปรางทิพย# วงศ#ชาลี

63053017575 นางสาวมาริสา แขวงอินทร#

63053017576 นายอรรถพล คงชูมี

63053017577 นางสาวอารยา บัวโรย

63053017578 นางสาวนฤภร อ�อนสุด

63053017579 นางสาวอริษา ทองศรี

63053017580 นางสาวกมลชนก แสงแก�ว
หน�า 586 จาก 654            
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ระดับปริญญาตรี

63053017581 นางสาวจันจิรา เตรียมทอง

63053017582 นายธเนศ พงษา

63053017583 นางสาวรัชนีวรรณ ก้ิมฉาย

63053017584 นางสาวศศินภา ยอดย่ิง

63053017585 นายอรุณ ชมภู�ทอง

63053017586 นายกานต# โสทน

63053017587 นางสาวโสภิดา ไพนรินทร#

63053017588 นายพัทธดนย# สุดแท�

63053017589 นายชานนท# บุญจันทร#

63053017590 นางสาวจันทมณี กัณฑวงศ#

63053017591 นางสาวณิชารีย# สุขประเทือง

63053017592 นางสาวเรืองศิริ เฮ�งมี

63053017593 นางรวิสรา ณ นคร

63053017594 นางสาวภรินทร#ธร อธิอัครทวีโชติ

63053017595 นายคุณากร นนทสิริกุล

63053017596 นางสาวกาญจนา เพ่ิมวัฒนา

63053017597 นายอนุวัฒน# เทพราชา

63053017598 นายบัณฑิต สุธาพจน#

63053017599 นางสาวสมจันทร# ปราบภัย

63053017600 นางสาวศิริวรรณ แหวนวงศ#

63053017601 นายเทวินทร# รักษาสัตย#

63053017602 นางสาวสุนิวรรณ สังขวิริยะ

63053017603 นางสาวญาณิศา ย้ิมใย

63053017604 นางสาวจันทนี ภู�เจริญ

63053017605 นางสาวกฤษณา วงศ#วังจันทร#

63053017606 นางสาวอัญรัตน# วิจิตรภู

63053017607 นายคทสัน เจริญ ย่ิง

63053017608 นางสาวสร�อยเพชร เดชฉกรรจ#

63053017609 นางสาวรัชนี อินชเง�อ

63053017610 นายนิธิวิทย# เจริญรุ�งจิตร
หน�า 587 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017611 นางสาวปฐมาวดี รัตนบุรี

63053017612 นางสาวภัททิยา รัตนภิญโญทิพย#

63053017613 นายจักรกฤษ ประทุมนันท#

63053017614 นางสาวสุทิศา ม่ันคง

63053017615 นางสาวน้ําฝน สมประชา

63053017616 นางสาวปสุตา รังสีวรรธนะ

63053017617 นางสาวณัชชาพัชร# จิรวิเชียรฉัตร

63053017618 นางสาวปรมาภรณ# เวชสุนทร

63053017619 นางสาวบุษยา ขุนสงคราม

63053017620 นายธนพงศ# นิลยาภรณ#

63053017621 นายตะวัน คําเเสง

63053017622 นางสาวสุนิษา ม่ันใจ

63053017623 นางสาวศรวนีย# ขุนหม่ืน

63053017624 นางสาวสุมิตรา ภูทอง

63053017625 นางสาวฐิติมา อ�อนตัน

63053017626 นางสาวอรณิช โหรวิชิต

63053017627 นางสาวณิชณัฐ ขวัญชื่น

63053017628 นายจตุพร ใจเด็ด

63053017629 นางณัฎฐ#นรีย# ใจเย็น

63053017630 นางสาวอัครมณี เข็มทอง

63053017631 นางสาวศรีสุดารัตน# สว�างเกตุ

63053017632 นางสาวพัฒน#นรี ธรรมรักษ#

63053017633 นางสาวสินีนาฏ ธารเปZHยม

63053017634 นางสาวปรารถนา มีคง

63053017635 นางสาวสุวพัชร วงศามณีรัตนา

63053017636 นางสาวพัชรินทร# สันทัดพร�อม

63053017637 นางสาวณิชกานต# ขวัญแดง

63053017638 นางสาวศศิกานต# ประกาสิทธ์ิ

63053017639 นางสาวมนัสรีย# แจ�งสามสี

63053017640 นายธีระนนท# ระงับภัย
หน�า 588 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63053017641 นางสาวนนทลี รัตนสิงห#

63053017642 นางสาวปอแก�ว ท�าฉลาด

63053017643 นางสาวสุธิตา ม่ิงแม�น

63053017644 นางสาวบาริน นิลใบ

63053017645 นางสาวพรพิมล เอี่ยมขํา

63053017646 นายฐิติวัสส# โพธิประสาท

63053017647 นางสาวภาวินี สุทธิเวช

63053017648 นางสาวชลาลัย วัดเพ็ชร

63053017649 นางสาวสุมิตรา สุขเลิศ

63053017650 นางสาวณัฐธิดา อุ�นพงษ#

63053017651 นายพงศธร จันทวงศ#

63053017652 นางสาวปDยนุช วงษ#ไล

63053017653 นางสาวจิราพรรณ ทับทิม

63053017654 ว�าที่ร.ต.หญิงจุฑามาศ สังข#สม

63053017655 นางสาวชไมพร กล�วยนิจ

63053017656 ว�าที่ร.ต.หญิงพัชญ# ประทุมมา

63053017657 นายภานุวัฒน# ทําศรี

63053017658 นางสาวมณทิชา สีเดช

63053017659 นายชาญชัย แสงนิล

63053017660 นายพงศ#ศิริ เมืองมนต#

63053017661 นางสาวสุพรรณิการ# วัยโชติ

63053017662 นางสาวรวิพร โพธ์ิผึ่ง

63053017663 นายวรรณชัย พุ�มขจร

63053017664 นางสาวรจณี สวายผล

63053017665 นางสาวกชพร ศรีพลทัศน#

63053017666 นางสาวศศิวิมล ประทักษ#กุลวงศา

63053017667 นางสาวธิดารัตน# คงทัพ

63053017668 นางสาวโสวรถ ดําคง

63053017669 นางสาวรุ�งนภา ทองผาภูมิปรีดา

63053017670 นางสาวอรวรรณ พรมประสิทธ์ิ
หน�า 589 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63053017671 นายสรวีย# จันทอง

63053017672 นางสาวสาวิตรี อบเชย

63053017673 นายพงศธร ย่ิงยวด

63053017674 นางสาวจันสุพร ไตรชมพูนรินท#

63053017675 นางสาวธัญนันทน# เสืองามเอี่ยม

63053017676 นางสาววาสนา ริ้วงาม

63053017677 นางสาวดารณีนุช โมสุทธิ

63053017678 นางพัชรภรณ# นิลบดี

63053017679 นางสาวปLญจภรณ# หลิมสวัสด์ิ

63053017680 นางสาวศืริพร สุขเอี่ยม

63053017681 นางสาวศุภิสรา กลัดเกษา

63053017682 นายอภิวัฒน# ภู�สวัสด์ิ

63053017683 นางสาวอัมภิกา อ�อมวงศ#

63053017684 นางสาวจารุวรรณ พรมอุดม

63053017685 นางสาววฤนดา คงประเสริฐ

63053017686 นางสาวกนกพรรณ เทียนถวาย

63053017687 นายสิริชัย จุลรักษ#

63053017688 นางสาวกันยรัตน# อมรชัยยาพิทักษ#

63053017689 นายวชิราวัฒน# เอี่ยมหลี

63053017690 นางสาวขนิษฐา ใสใหม

63053017691 นางสาวเกศินี พรายแก�ว

63053017692 นางสาวธันย#นิชา ปDHนทอง

63053017693 นางสาววิภาวรรณ นามูล

63053017694 นายธีรภัทร บุตร#หงษ#

63053017695 นายสราวุธ แก�วไพล

63053017696 นายสวัสด์ิ แดงนวล

63053017697 นางสาวสุวลี เจริญจิตร#

63053017698 นายเอกพล ได�ฤกงาม

63053017699 นางสาวมณธิดา พรหมเกตุ

63053017700 นางภาริตา พิเคราะห#
หน�า 590 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053017701 นางสาวแพรวนภา โคกแก�ว

63053017702 ร.ต.นพกิจ กองเอียด

63053017703 นางสาวพจณาพร ศรีคมศักด์ิ

63053017704 นางสาวประภาภรณ# ธีระปLญญาชัย

63053017705 นายเกียรติศักด์ิ จันทร#ลอย

63053017706 นายถิรายุ เตียงเกตุ

63053017707 นางสาวศิริดาวัลย# ยอดไฟอินทร#

63053017708 นางสาวลัดดาวัลย# จัดละ

63053017709 นายปรเมษฐ# กล�าผจญ

63053017710 นางสาวสุภาวดี มีศิริ

63053017711 นายอารีย# สนสุวรรณ

63053017712 นางสาวภัสรา โรจนรัตน#

63053017713 นายอภิพัฒน# โมกหลวง

63053017714 นายปDยวัฒน# แสงชมภู

63053017715 นางสาวธันย#ชนก ชุ�มแช�ม

63053017716 นางสาวจุฑามาศ หม่ันเพียร

63053017717 นางสาวศุภลักษณ# อึ้งรังษีโสภณ

63053017718 นายภัทร โศภณวิจิตรศิลปN

63053017719 นางสาวอลิษา พุกคุ�ย

63053017720 นางสาวฉลินยา ฤาดี

63053017721 นางสาวลักษมี บุญเอี่ยม

63053017722 นายฉัตรชัย โพธ์ิทอง

63053017723 นายวโรดม เผือกหอม

63053017724 นางสาวปาริฉัตร ดวงจินดา

63053017725 นายสถาพร ไชยนรินทร#

63053017726 นางสาวกนกพร เทพนิมิตร

63053017727 นายธีรศักด์ิ ซ�ายอ�อน

63053017728 นางสาวพรปวีณ# แปTนภู

63053017729 นายสิรวิชญ# สมประสงค#

63053017730 นางสาวทนุตรา ถกลพัฒนกุล
หน�า 591 จาก 654            
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ระดับปริญญาตรี

63053017731 นางสาววนิดา พุ�มสะอาด

63053017732 นายปDติพัชณ# มุมมาลา

63053017733 นายอนุพล เอี่ยวประเสริฐ

63053017734 นายณัฐวุฒิ โคฮุด

63053017735 นางสาวมนัญชยา ธัยยาวัฒน#

63053017736 นางสาวปLณฑิตา อานุภาพเดชา

63053017737 นายศุภรักษ# เฟWHองศิลา

63053017738 นายไชยยศ ขวัญพราย

63053017739 นายพุฒิพงษ# ลีภัทรพงศ#พันธ#

63053017740 นางสาววารีรัตน# แก�วย่ิง

63053017741 นางสาวจุฑามาส แสงใจ

63053017742 นางสาวสายชล ทองอินทร#

63053017743 นางสาวชวาลา ย่ิงทวีศักด์ิ

63053017744 นายกิตติศักด์ิ แก�วเรือนทอง

63053017745 นางสาวดวงกมล สังข#สะอาด

63053017746 นายพิภพ วสวานนท#

63053017747 นางสาวจริญา ปะกาสิต

63053017748 นางสาวนัชชา สืบสาย

63053017749 นางสาวพรนภา กากะนิก

63053017750 นายอนุพงษ# โพธิพิพิธ

63053017751 นางสาวสุธิชา น�อยคําเมือง

63053017752 นางสาวณัฐริกา สุขนิตย#

63053017753 นางสาวละอองดาว มากศรี

63053017754 นางสาวนิรชา เงินพิสุทธ์ิศิลป

63053017755 นายรัฐพล กลิ่นสุบรรณ

63053017756 นางสาวจุฑารัตน# สืบจากสิงห#

63053017757 นายอภิชัย จันทรสะโร

63053017758 นางสาวชนิดา พ่ึงไพศาล

63053017759 นางสาวกิติยา บุญเพ็ง

63053017760 นายอัครพล วันเลิศงาม
หน�า 592 จาก 654            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63053017761 นางสาวปภาวรินทร# มีชัย

63053017762 นายวีรพงศ# พยัคเวช

63053017763 นางสาวปรางวลัย ผ�องประเสริฐ

63053017764 นางสาวญาณิศา บุญล�อม

63053017765 นางสาวกัญญาณัฐ อึ่งไพร

63053017766 นางสาวสารินี เหตุเหลSาะ

63053017767 นายอภิชาติ สุธรรมนิธิ

63053017768 นางสาวนฤมล สุคําภา

63053017769 นางสาวฐิติมา ดํานิล

63053017770 นางสาวสุภนิดา พ่ึงสามัคคี

63053017771 นายเอกภพ เลิศพงศ#ไพบูลย#

63053017772 นายอรุณ กายสิทธ์ิ

63053017773 นางสาวมีนา รักษาโพธ์ิ

63053017774 นางสาวปรียาภรณ# นาคสวาท

63053017775 นางสาวกาญจนา ชูสกุล

63053017776 นางสาวคุณิตา สมใจ

63053017777 ว�าที่ ร.ต.กิตติพงษ# สุกใส

63053017778 นายอมร ผาคุยคํา

63053017779 นายเกษมสันต# จันทะนี

63053017780 นางสาวศศิวิมล ถวายมงคล

63053017781 นางสาวอณิชกมล สุขนิตย#

63053017782 นายภักดี เภาพูล

63053017783 นางสาวกรองกาญจน# สมศรี

63053017784 นางสาวณัฐณิชชญา มูลศาสตร#สราธร

63053017785 นางสาวนภารัตน# นิลโพธ์ิ

63053017786 นางสารพี คล้ําจีน

63053017787 นายสิทธิพงศ# แก�วโสภาค

63053017788 นางสาวสุมณฑา สืบเหล�ารบ

63053017789 นางสาวดาราวรรณ อินท�าม

63053017790 นางสาวอรพรรณ มหัทธนะประดิษฐ
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ระดับปริญญาตรี

63053017791 นายสมนึก ศรีละครดี

63053017792 นางสาวพรทิพย# หมู�ศิริ

63053017793 นางสาวมัณฑนา นมัสการ

63053017794 นายขวัญเมือง แจะหอม

63053017795 นายพรเทวา จรัสพันธ#

63053017796 นางสาวภัคจิรา นุชโสภา

63053017797 นางสาวรัชดาพร อร�ามรักษ#

63053017798 นายณัฐวุฒิ ต้ังเจียวลี้

63053017799 นางสาวกัญญา ฉายทองคํา

63053017800 นางสาวลลนา เพ็ชรอาหล่ํา

63053017801 นางสาวอรอุมา สิ้นทุกข#

63053017802 นายภานุวัฒน# วันแรก

63053017803 นางสาวทันยัง จุลเนียม

63053017804 นางสาวอําไพ ผลอุดม

63053017805 นางสาวปLทมวรรณ อมรธีระกุล

63053017806 นางสาวธัญญาพร ก�านเหลือง

63053017807 นางสาววรรณดี รักษ#ธรรม

63053017808 นางสาวนาตยา พระเดโช

63053017809 นางสาวปLณยตา มังกโรทัย

63053017810 นายสุรพงษ# เขียวคลี่

63053017811 นางณิษาภัสส# ทิพย#มณฑาทอง

63053017812 นางสาวณัฐณิชา เจียมใจ

63053017813 นายธนกร มาระเนตร#

63053017814 นางสาวฐาปนันดร# หว�างพัฒน#

63053017815 นางสาวชุติมา ดีประสิทธ์ิ

63053017816 นางสาวพรสุรีย# ถิรวิทวัสโสภณ

63053017817 นางสาวณัฐธิดา โต�ตอบ

63053017818 นางสาวอมรรัตน# บุญคง

63053017819 นางสาวศิริกัญญา บุญเจริญ

63053017820 นางสาวพิชามญชุ# ไตรญาณ
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63053017821 นายภูมิพัฒน# ตันกิตติวัฒน#

63053017822 นางสาวศศินา บุญชาย

63053017823 นางสาวณัฏฐวรรณ วรรณธนันต#ชัย

63053017824 นายฉัตรชัย เนียมน�อย

63053017825 นางสาวปLณณภัสร# วัฒนะชัยอัมพร

63053017826 นายหาญ ยุมังกูร

63053017827 นางสาวสุดารัตน# สวนเพลง

63053017828 นางสาวเยาวเรศ ดิษฐเอม

63053017829 นางสาวเจนจิรา พลนารุด

63053017830 นายวรพจน# กระทุ�มนัด

63053017831 นางสาวอารญา ไปบน

63053017832 นางสาวภิรมพร สุวรรณโกตา

63053017833 นางสาวอรวรรณ จนะศิลปN

63053017834 นางสาวชนิดา บานแย�ม

63053017835 นายกฤษณพงษ# ดวงแก�วกาศ

63053017836 นางสาวศิรัญญา ชูผล

63053017837 นางสาวเดือนฉาย ปLญญาวุฒิวรกุล

63053017838 นางสาวสิริมา ศรีทอง

63053017839 นางสาวสุกัญญา ปานเขียน

63053017840 นางสาวทิวาพร สุขเทพ

63053017841 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีสุขภู�

63053017842 นางสาววันวิสาข# ญาดี

63053017843 นายศิวกร อนันตริยกุล

63053017844 นายวิทยา ลามณี

63053017845 นายกฤษตฌาพนธ# บํารุงญาติ

63053017846 นายธนภูมิ หลวงปลัด

63053017847 นางสาวกนกวรรณ สุริยะรัศมีเวช

63053017848 นายวรานนท# ปLจฉิม

63053017849 นางสาวศิริลักษณ# อินทรวงค#

63053017850 นางสาวกิตติธรา มักเจียว
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63053017851 นางสาวนภาพร เอี่ยมแตง

63053017852 นายนิธิ พราหมณ#สงฆ#

63053017853 นางสาวกัตติกมาส ทองคํา

63053017854 นางสาวพิมพ#พิชชา ขําชื่น

63053017855 นายประกฤษณ# นุ�มรอด

63053017856 นางสาวกรรณิการ# ปรีชา

63053017857 นางสาวจารุวรรณ มิลินททัต

63053017858 นางสาวสุวรรณา ทันใจชน

63053017859 นายธนโชติ แซ�เล�า

63053017860 นางสาวศรุตา ศรีสวัสด์ิ

63053017861 นางสาวศศิวิมล วิชาธรรม

63053017862 นางสาวศยามล ทัศพงศ#

63053017863 นางสาวสาวิตรี แซ�เตียว

63053017864 นายสหชาติ แนนเกลี้ยง

63053017865 นางสาวศศิประภา เมธีทวีป

63053017866 นางสาววทัญญา จันทร#เมฆา

63053017867 นางปLทมา จันทร#วิจิตร

63053017868 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณจาง

63053017869 นายเตชาวัฒน# นามนวล

63053017870 นางธัญญาภรณ# ชะเอม

63053017871 นางสาวณัฐวรรณ จันทร#สว�าง

63053017872 นางสาวอุมาพร พฤษการณ#

63053017873 นางสาวจํานรรจา เสือแดง

63053017874 นางสาวกนกวรรณ มัคสิงห#

63053017875 นางสาวภัชราพร จ�อยเจริญ

63053017876 นางสาวทยิดา แสงจันทร#

63053017877 นางสาวปวีณา ฮะวังจู

63053017878 นายรุ�งเรือง เรืองฉาย

63053017879 นางสาวปLญจรัตน# ศุภพัฒน#อานันท#

63053017880 นางสาววิรัลภัส นทีสิทธิวงษ#
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63053017881 นางสาวสุภางค# โพธิรักษ#

63053017882 นางสาวอรอุมา อินทร#ทรัพย#

63053017883 นายวิชัย สุขโสภา

63053017884 นางสาวทิพวรรณ สัมฤทธ์ิ

63053017885 นางสาวนิตยา จํารัสรักษ#

63053017886 นางสาววนิดา จันทร#ลําภู

63053017887 นางสาวพันธ#ทิพย# โตเทศ

63053017888 นางสาวชุตินันท# ดูเหมาะ

63053017889 นางสาวทวินุช เอี่ยมสุองค#

63053017890 นางสาวทิชานันท# สมสกุล

63053017891 นางสาววิภาดา ศักด์ิสิทธ์ิ

63053017892 นายณัฐพงศ# พิมรุน

63053017893 นายพิสิทธ์ิ สดวิลัย

63053017894 นางสาวสุภรณ#วิมล บุญศรี

63053017895 นายดํารงศักด์ิ จันทร#ปรุง

63053017896 นางสาวฤทัยรัตน# รัตนราษี

63053017897 นายชนะ ดอกกุหลาบ

63053017898 นางสาวชนิดา อ่ําช�าง

63053017899 นายศศิพล บุญเสริม

63053017900 นางสาวจุฑามาศ ม่ันจรัส

63053017901 นางสาวอัครยา ทรัพย#เพ่ิม

63053017902 นางสาวแสงรยา กาญบุตร

63053017903 นายณรงค# หนูขาว

63053017904 นางสาวอมรา คงม่ัน

63053017905 นายบุรณิน เผือกแตง

63053017906 นางสาวสุนิสา แหวนเพ็ชร

63053017907 นางสาวเพ็ญนิพา สวันนา

63053017908 นายปรีดา โรยแสง

63053017909 นางสาวกศิภิชา อยู�สุข

63053017910 นางสาวจิตราพร ไพศาลเสถียรวงศ#
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63053017911 นางสาววัลภัสร# เลิศวรภัสร#

63053017912 นายณัฐภวิกร ว�องไว

63053017913 นางสาวธนาวรรณ จันทวี

63053017914 นางสาวธีรารัตน# คําศิริ

63053017915 นายเขมทัต แซ�โง�ว

63053017916 นางสาวเพชรรัตน# บุญมี

63053017917 นางสาวกรรวี น้ําหวาน

63053017918 นางสาวอัจฉญา หาญตระกูล

63053017919 นางสาวกาญจนาพร สว�างใจธรรม

63053017920 นายขจรพงศ# ทวีนาท

63053017921 นางสาวนิภาพรรณ วรรณจิตร

63053017922 นางสาวทัศนีย# คําใหญ�

63053017923 นายวัชริศ คงสนิท

63053017924 นางสาวกุลวดี ไชยสาท

63053017925 นางสาวอภิญญา ชุมภูวร

63053017926 นายอิศเรศ เมืองงาม

63053017927 นายเปรมวิทย# นาคอนุเคราะห#

63053017928 นางสาวจิติมา รุ�งเรือง

63053017929 นางสาวเกสร สิงห#ซอม

63053017930 นางสาวชญานิศ เกิดผล

63053017931 นางสาวอริศรา คนตรง

63053017932 นายศุภวุฒิ ดวงจิตร#

63053017933 นางสาวฐิติยา ลักษาพล

63053017934 นางสาวนฤภร สมงาม

63053017935 นายนันท#ธพัท เตชศรีวิโรจน#

63053017936 นางสาววรรณภา บุญยวง

63053017937 นางสาวธมนวรรณ พัดเย็น

63053017938 นายทศพร บัวงาม

63053017939 นางสาวพรกมล รอดโค

63053017940 นายธีรวัต จําเริญนุสิต
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63053017941 นางสาวหัสฎี คงสุวรรณ

63053017942 นางสาววัชราภรณ# อิ่มมาก

63053017943 นายก�องภพ เฉลิมมุข

63053017944 นางสาวเสาวลักษณ# ศิริโก

63053017945 นางสาวจินดารัตน# พลายทวี

63053017946 นางสาวชนาพร อินฟูลํา

63053017947 นางสาวสุภัค สารีวงค#

63053017948 นายกิตติภณ ภูมิสุทธิกุล

63053017949 นางสาวศิริโสภา กิตติจนาพร

63053017950 นางสาวกฤติยาวดี ไชยนรินทร#

63053017951 นางสาวพัชร#ชนัญ ไชย#สุนทรจินดา

63053017952 นางสาวชลลดา อุยยาหาญ

63053017953 นางสาวหทัยชนก พงษ#จุ�ย

63053017954 นางสาวประกายดาว พุ�มทิพย#

63053017955 นางสาวหฤทัย วงษ#หิรัญ

63053017956 นางสาวชุติมา บุญเดช

63053017957 นางสาวกรรณิการ# สวัสดี

63053017958 นายอนันตไชย อรรคทิมากูล

63053017959 นางสาวพิมพ#ประไพ ปLญญาปฏิภาณ

63053017960 นางสาวลินลดา ทับทิมหอม

63053017961 นางสาวนิธิพรรณ มูสิกอุปถัมภ#

63053017962 นายสุวัจน#พงษ# ชะนะ

63053017963 นางสาวชุดาพร สุวรรณวงษ#

63053017964 นางสาวพิจิตรา คล�ายพันธ#

63053017965 นางสาวกมลวรรณ ชาญณรงค#

63053017966 นางสาวนลินี ศรีพิบูลย#

63053017967 นางสาวฺนิสารัตน# รักษา

63053017968 นางสาวผกามาส กลันทกสุวัณณ#

63053017969 นางสาวพิมลพรรณ ทองจันทร#

63053017970 นางสาวรุจิรดา สีลายงค#
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63053017971 นางสาวจินตนา แปTนทอง

63053017972 นายศิริชัย เข็มโต

63053017973 นางสาวภัทรธิดา เลื่อมสําราญ

63053017974 นายกิตตินันท# แสงสว�าง

63053017975 นางสาวบุศรินทร# อันทะรินทร#

63053017976 นายจาตุรงค# บุญธรรม

63053017977 นางสาวฉวีวรรณ เชื้อบุญ

63053017978 นายวัชรพล แม�นปWน

63053017979 นางสาวณัฐณิชา โชคสิริคุณปกรณ#

63053017980 นางสาวศกลรัตน# จารุเมฆิน

63053017981 นางสาวธวัลรัตน# นวลหงษ#

63053017982 นางสาวจารุวรรณ หล�าไธสง

63053017983 นายชวลิต ทองกัลยา

63053017984 นางสาวธัญญาธาร วันแอเลาะ

63053017985 นางสาวสุลาวัลย# ช�างเผือก

63053017986 นางสาวสุพระรักษา คุณธรณ#

63053017987 นายพีรวัฒน# คูณทวีทรัพย#ชัย

63053017988 นางสาวพรทิพย# แสนพรหม

63053017989 นายพีรยุทธ# วงศ#ประยูรเจริญ

63053017990 นางสาวหนึ่งฤทัย ตันตสิรินทร#

63053017991 นายกรกช วัชรสุนทรพงศ#

63053017992 นางสาวปรัศมนกัญ พิกุลทอง

63053017993 นางสาวสุจีรัตน# สุขหอม

63053017994 นางสาวพัศศ#ฐมน ทองอิ่ม

63053017995 นายจิรุจ เกิดศิริ

63053017996 นางสาวปรียาวรรณ แก�วไพรัตน#

63053017997 นางสาวพิชชา ซุ�นทรัพย#

63053017998 นางสาววิภาดา ซ่ือเลื่อม

63053017999 นางสาวพุฒิประเสริฐ กําแพงทอง

63053018000 นายกิตติพงศ# ทิพย#เลิศ
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63053018001 นางสาวปวีรภา บํารุงชน

63053018002 นางสาวนงนาศ อรัญ

63053018003 นางสาวพิมพ#ประไพ พูลสวัสด์ิ

63053018004 นางสาวชนกเนตร พบครุฑ

63053018005 นางสาวจุฑามาศ ก�อศิริวัฒน#

63053018006 นางสาวนภัทร พิศาพัฒธนา

63053018007 นายวิวัฒน# พูลพิพัฒน#

63053018008 นางสาววรรณวิสา บัวสุวรรณ#

63053018009 นางสาวไวชญานีก# ภาคาหาร

63053018010 นายธันวา เกศราษฎร#

63053018011 นางสาวรัตนากร พรมเดช

63053018012 นางสาวเสาวนีย# จําปาทอง

63053018013 นางสาวกาญจนวรรณ ขุนอ�อน

63053018014 นายณัฐชัย ฮะมณี

63053018015 นางนฤมล จิตต#ปราณี

63053018016 นายอานนท# ตรงแก�ว

63053018017 นางสาวชนาภา ขยันนา

63053018018 นางสาวดวงทิพย# เกษมโสตร

63053018019 นางสาวพรมณี เกิดม่ันคง

63053018020 นางสาวศมาภรณ# นาคอ�อน

63053018021 นางสาวมยุรี พงษ#รักษากุล

63053018022 นางสาวเพ็ญนภา การนอก

63053018023 นางสาวอัญชิสา ราชแผ�นดิน

63053018024 นางสาวนนทิยา ต�วมศรี

63053018025 นางสาวชุติกาญจน# อินทร#ทองดี

63053018026 นางสาวขวัญชนก พลเย่ียม

63053018027 นางสาวสุภาวดี ศรีละพุก

63053018028 นายรัฐภูมิ ศรีสวย

63053018029 นางสาวปDยธิดา ไชยสุวรรณ

63053018030 นายสังข#วาล แย�มบาล
หน�า 601 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018031 นางสาวกมลวรรณ ยืนยง

63053018032 นายสงกรานต# ไชยภาฤทธ์ิ

63053018033 นายธนวัฒณ# เปZHยมสุวรรณ

63053018034 นางสาวสุฬิพร อินคุ�ม

63053018035 นายณัฐนนท# ช�วงโชติ

63053018036 นางสาวนภาพร สายพันธ#

63053018037 นายภาณุพงศ# ผิวเหลือง

63053018038 นายนาวิน ชาบรา

63053018039 นางสาวจุฑามาศ คงคา

63053018040 นายพีรวิชญ# ชูศักด์ิ

63053018041 นายสุรพัศ กิจประมงค#

63053018042 นางสาวมณีรัตน# พิษณุ

63053018043 นางสาวอนัตตา นันทสังข#

63053018044 นางสาวสิรีภา จันทรเกษม

63053018045 นายปุณยวีร# พุทธิพิพัฒน#ขจร

63053018046 นางสาวรุจิรา กิมหงษ#

63053018047 นางสาวชนัญชิดา ขัดเรือง

63053018048 นางสาวปาจรีย# จันทร#น�อย

63053018049 นางสาวซูไฮบะฮ# ซีบะ

63053018050 นางสาววิชยา ชัยเจริญ

63053018051 นายศุภชัย บุตรนก

63053018052 นางสาวสุภนิดา ชมพระแก�ว

63053018053 นางสาวสมฤทัย เกิดมากมี

63053018054 นางสาวชลธิชา คําเด�น

63053018055 นางสาวกุลสตรี อุณหกานต#

63053018056 นางสาวพลอยกาญจน# โพธิอะ

63053018057 นายธนยุทธ ทองอุบล

63053018058 นางสาวโศจิรัตน# ตัสโต

63053018059 นางสาวปรียากมล อินทร#ยอด

63053018060 นางสาวอัมพิกา ตะโกมา
หน�า 602 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018061 นางสาวมาริษา สมศักด์ิ

63053018062 นางสาวอัจฉรา พิทักษ#ชลทรัพย#

63053018063 นางสาวฐิติมา ธิวงศ#สาย

63053018064 นางสาวชุติปกรณ# รัตนปL�ญญา

63053018065 นางสาวณัฐวดี ศรีหิรัญเดช

63053018066 นางสาวสมฤทัย โสดา

63053018067 นางสาวกรกนก พรายแก�ว

63053018068 นางสาวอัจฉรา สมุทรผ�อง

63053018069 นางสาวจิราภรณ# ภู�สุวรรณ

63053018070 นายเอกรัฐ อินทะจักร#

63053018071 นางสาวอัมรา ช�วงโชติ

63053018072 นางสาวสิริพันธุ# เพ็ชร#พันธุ#

63053018073 นางสาวสิตานันท# บริสุทธ์ิ

63053018074 นางสาวธัญวรรณ ม่ันมาก

63053018075 นายกวีวัฒน# ดวงโสภา

63053018076 นางสาวไอศวรรย# บุบผาเต

63053018077 นางสาวรติมา อิ่มไว

63053018078 นางสาวพริภัทฐ# ม่ิงมูล

63053018079 นางสาวทัศนีย# ดาเจริญ

63053018080 นางสาวสุภาพรรณ ไทยน�อย

63053018081 นายวุฒิชัย ยอดอานนท#

63053018082 นางสาวนิภาพร ระยะเพ่ิม

63053018083 นายรุ�งอรุณ งดงาม

63053018084 นางสาวนันทนัช โพธ์ิอินทร#

63053018085 นายสืบพงษ# แก�วสาทร

63053018086 นางสาวเกตน#นิภา สายเทียน

63053018087 นายอังกูร พ�วงสวัสดิ

63053018088 นางสาวภาริณี เรืองศรี

63053018089 นายสัณหภาส ทองคํา

63053018090 นางสาวบุณยาพร พรมสอาด
หน�า 603 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018091 นางสาววาสนา วงศ#ทอง

63053018092 นางสาวจารุวรรณ พิมศร

63053018093 นางสาวศศิธร นวลละออง

63053018094 นางสาวศินีย#นาถ สุนทรเต็ม

63053018095 นางสาวกนกวรรณ ปรีชาพร

63053018096 นางสาวสุรีย#วัลย# รัตนวงศ#ชัย

63053018097 นางสาวเปรมจิตร# โพธ์ิทอง

63053018098 นางสาวบุษบา ย้ิมแย�มศรี

63053018099 นางสาวธนวรรณ# รัตนเลขา

63053018100 นางสาวสุดารัตน# เกียรติพัฒนกุล

63053018101 นายพลาธิป เอื้อประเสริฐ

63053018102 นางสาววราภรณ# แก�วอาสา

63053018103 นายวินัย สมน�อย

63053018104 นางสาวสุรอยยา แช�มช�อย

63053018105 นางสาวปภัสสร สายสกล

63053018106 นายธนาดล ศรีชื่น

63053018107 นายธนิน ต๋ันใจ

63053018108 นางสาวอรวรรณ กังน�อย

63053018109 นางสาวกัญญาลักษณ# นาคน�อย

63053018110 นายพีรณัฐ คชานันท#

63053018111 นางสาวปานจรีย# จินดา

63053018112 นายกฤษณะ กําจาย

63053018113 นางสาวกรกมล สว�างเนตร

63053018114 นายธนพล เเสงพร

63053018115 นางสาวณัฎฐ#ณรัณ นิธิธาดาวัฒนากุล

63053018116 นางศร�ีรัตนา ปานหวาน

63053018117 นางสาวประภาพร รงค#ฤทธิไกร

63053018118 นางสาวธัญรดา เกิดมงคล

63053018119 นายไกรศร ศรีโสภา

63053018120 นางสาวประทุมพร กลีบประทุม
หน�า 604 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018121 นายคมสันต# ลือประเสริฐ

63053018122 นายกิตติ แก�นสาน

63053018123 นางสาวสิริเพ็ญ ประทุมเมือง

63053018124 นายรัฐรุฐ ชั่งสุวรรณ

63053018125 นายชาญชณัฏฐ# อุณฑพันธุ#

63053018126 นางสาววรรณลัดดา ดุษฎีวิมล

63053018127 นางสาววราภรณ# สังข#ทอง

63053018128 นายอภิสิทธ์ิ พรมชาติ

63053018129 นางสาวกุลชาติ มะขามหอม

63053018130 นางสาวยุพเรศ แก�วแพรก

63053018131 นางสาวศศิธร จันทร#เจริญ

63053018132 นางสาวณุกานดา นภาวรรณ

63053018133 นางสาวบุญฑริกา ฉัตรทิน

63053018134 นางสาวธาราพร นพภากูล

63053018135 นางสาวธันยารัศม์ิ บัวไสว

63053018136 นายเกียรติศักด์ิ อธิวงษ#

63053018137 นายเรืองเธียร เม้ียนละม�าย

63053018138 นางสาวมณีรัตน# รุกขชาติ

63053018139 นางสาวพัชรี มณีวรรณ

63053018140 นางสาวน้ําค�าง สนิทผล

63053018141 นางสาวช�อทิพย# รักขุมแก�ว

63053018142 นางสาวรัจฉรา ชวลิตเนตร

63053018143 นายธนากร หลวงศีลป

63053018144 นายสมประสงค# รอดนัคเรศน#

63053018145 นายวงศธร ฉุ�นย�อง

63053018146 นางสาวเทวีรักษ# ช�อปาริชาติ

63053018147 นางสาวนูรีนา มามSะ

63053018148 นายภัทรวัฒน# บรรจุทรัพย#

63053018149 นายอริยวัจน# อาจหาญ

63053018150 นางสาวเสาวลักษณ# ชูชื่นมานะกิจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018151 นายทัศนะ โชติช�วง

63053018152 นางสาวอนุสสรา ลางคุลเสน

63053018153 นายชาญวิทย# เตโชพันธ#

63053018154 นางสาวพจนีย# คํามาก

63053018155 ส.ท.ธีรศักด์ิ คงทวี

63053018156 นายวรวัฒน# อนันตเสนา

63053018157 นายบันเทอด สุขนันท#

63053018158 นางสาวเกษมศรี สุภาพันธ#

63053018159 นางสาวสายสุณี วุฒิ

63053018160 นางสาวช�อทิพย# หอมชื่น

63053018161 นางสาวชนากานต# คงเพ็ชรศรี

63053018162 นางสาวณัฐการ ชุ�มประเสริฐ

63053018163 นางสาววราภรณ# วงษ#พันธุ#

63053018164 นางสาวศิวพร บัวแก�ว

63053018165 นางสาวนนทวรรณ เต็กสุวรรณ#

63053018166 นางวิไลวรรณ ไชยวงษ#

63053018167 นายวิชัย จันทร#ผ�อง

63053018168 นางนภสพรณ# เครือวัลย#

63053018169 นางสาวกนกธร นะสีโต

63053018170 นางสาวน้ําผึ้ง ดีสุข

63053018171 นางสาวอัมพร ทิพยพรวรรักษ#

63053018172 นางสาวรัชนีวรรณ แสงน�อย

63053018173 นางสาวเสาวลักษณ# แจ�มคล�าย

63053018174 นางสาวจารุวรรณ ไหลหาโคตร

63053018175 นางสาววนัสนันท# เทพสุวรรณ

63053018176 นางสาวชนินนท พุทธเชียง

63053018177 นางสาวรวิภา เปลี่ยนศรี

63053018178 นางสาวอรุณี จุเติบ

63053018179 นายปรัตถกร บุญลี้

63053018180 นางสาวรุ�งฤดี ผาบสิมมา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63053018181 นางสาวอมรรัตน# ทิพย#อิ่น

63053018182 นางปาริฉัตร จารุกรแก�ว

63053018183 นางสาวนิจจารีย# แก�วนุ�ย

63053018184 นายทศพร ดีโสภามาตร

63053018185 นายชนวีร# ภาษานนท#

63053018186 นางสาวสุพิชชา จันดา

63053018187 นายธัญญวัฒน# บุญเรืองรัตน#

63053018188 นายจิรวัฒน# เอี้ยวฮะ

63053018189 นายชัชวาลย# บรรพบุตร

63053018190 นางอธิษฐาน ใหม�นิ่ม

63053018191 นางสาวศิริลักษณ# เทียมเมฆา

63053018192 นางสาวสุรีพร ศรีจันทร#

63053018193 นางสาวชนากานต# เสือศิริ

63053018194 นางสาวพรรณธิพา จอมหงษ#

63053018195 นายไรวินท# ตรีพงษ#

63053018196 นางสาวแพรพรรณ เกตุรักษา

63053018197 นางสาวอุทุมพร อุทยานรัตน#

63053018198 นางสาวจิตต#วัฒนา บุตรดี

63053018199 นายชยพัทธ# คํากอง

63053018200 นางสาวเรือนแก�ว สวัสด์ิรักษา

63053018201 นางสาวชนิกา เซงเอ็ก

63053018202 นายกิตติศักด์ิ ประจวบเหมาะ

63053018203 นายสุริยา แท�งทองหลาง

63053018204 นางสาวภัคจิรา คงสนิท

63053018205 นางสาวพรพิมล เสนาไทย

63053018206 นางสาวจรรยพร ปานเรือง

63053018207 นางสาวปาริชาต โชคอุตสาหะ

63053018208 นางสาวจันท#ธิดา อุ�ยนอง

63053018209 นางสาวเพ็ญนิพา อรุณรักษา

63053018210 ว�าที่ ร.ต.หญิงวรกมล พงษ#เวียง
หน�า 607 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018211 นายภัทรพล แย�มดี

63053018212 นางสาวมัลลิกา จําปาทอง

63053018213 นายภัทร สุวรรณรงค#

63053018214 นางสาวสุพิมพ#ภรณ# มิสละ

63053018215 นางทัศนีย# พันแสนแก�ว

63053018216 นายดุสิต อ�วมมณี

63053018217 นายศุภกรณ# ปDHนแก�ว

63053018218 นางสาวผกาพันธ# สอนบุญ

63053018219 นางสาวรัฐฐา สมวงศ#

63053018220 นางสาววราภรณ# เถ่ือนสุวรรณ

63053018221 นางสาวอาภากุล เขมะดุษฎี

63053018222 นางสาวไพรลดา ชุมพล

63053018223 นางสาวพรทิพา คชพงษ#

63053018224 นางสาวสุทินา แย�มประเสริฐ

63053018225 นางสาวศุภมาส ใจพรมเมือง

63053018226 นางสาวณัฐญา สังข#วิเวก

63053018227 จ�าสิบตํารวจอิศเรศ เปลี่ยนขํา

63053018228 นางสาวผกาวัลย# มีอยู�

63053018229 นางสาวพัชรี แซ�ต๊ัน

63053018230 นายณัฐพงษ# ณ ลําปาง

63053018231 นางสาวอาพันธ# จันทร#จําปา

63053018232 นายวงศธร วงษ#เจริญ

63053018233 นางสาววิรากร วราพันธ#

63053018234 นางสาวอิริยากรณ# เงินทอง

63053018235 นางสาวนันทศิริ สุนทรารักษ#

63053018236 นางสาวฉันทนี แดงเถิน

63053018237 นายรัฐนันท# สมุทรผ�อง

63053018238 นายชวลิต แก�นจ�าย

63053018239 นางสาวสิริพร คงคํา

63053018240 นางสาวมัสยา พลงาม
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63053018241 นางสาวปนัดดา กิจบํารุง

63053018242 นายวุฒิชัย เมฆฉาย

63053018243 นางสาวธีริศรา นิลพัฒน#

63053018244 นายเกรียงไกร แสนโสม

63053018245 นางสาวเนตรนภา ปุยทอง

63053018246 นางสาวอนรรฆวี รอดจิตต#

63053018247 นางสาวภารุณี ยอดธรรม

63053018248 นายอิทธิชัย ไกรราษฎร#

63053018249 นางสาวดวงหทัย ประทุม

63053018250 นางสาวโชติมา กิตติวุฒิกุล

63053018251 นางสาวเบญจพร เช็งศรี

63053018252 นางสาวณัฐวดี โมกแก�ว

63053018253 นายนิกร เต็มพร�อม

63053018254 นายธีรสิทธ์ิ ใจน้ํา

63053018255 นางสาวศิริวรรณ ใยคํา

63053018256 นายธนวัฒน# ช�อเหมือน

63053018257 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิล้ําเลิศ

63053018258 นายอภินันท# อรรคทิมากูล

63053018259 นางสาวอรทัย รสเครือ

63053018260 นางสาวณัฐิกา เสง่ียมพันธ#ศิริ

63053018261 นายสิรภพ ชะโลวัฒน#

63053018262 นางสาวพชรมน จันทรชิต

63053018263 นางสาวภคพร โชควิบูลย#

63053018264 นางสาวอภิชญา ชอบกิจ

63053018265 นายสัตยา คมขํา

63053018266 นางสาววรรณวิมล กลิ่นจ๋ิว

63053018267 นางสาวนิภาพร แท�นมณี

63053018268 นายอัคคเดช จันทรักษา

63053018269 นางสาวอังคณา สายทอง

63053018270 นายเอกกมล เก้ือสงค#
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63053018271 นางสาวธิติมา จารุณะ

63053018272 นางสายฝน เวชกระเวน

63053018273 นางสาวนวรัตน# ทองเกิด

63053018274 นางสาววัชรา คงตางาม

63053018275 นางสาวชญาฎา มากไมตรี

63053018276 นางสาวณัฐธิตา จันทร#คณา

63053018277 นายวีรภัทร ถนอมพันธ#

63053018278 นางสาวศิริขวัญ ลีแวง

63053018279 นายนวพล ใจเพ็ชร

63053018280 นางสาววนิดา แตงทอง

63053018281 นางสาวณัชชา ผ�องแผ�ว

63053018282 นางสาวนิศาชล คําสุข

63053018283 นางสาวณัฐริณีย# บุญประคอง

63053018284 นางสาวภัทริน ครอบทอง

63053018285 นายชาญชัย เปลี่ยนรัมย#

63053018286 นางสาวศิรดา มีแก�ว

63053018287 นางสาวจีราวรรณ ช�วยดํา

63053018288 นายกรกฎ สลับลึก

63053018289 นายยุทธนา เชื้อจีน

63053018290 นางสาวสุนิสา ศิริธรรม

63053018291 นางสาวสุจิตรา แสงเงิน

63053018292 นายนัฐพล อยู�ทองคํา

63053018293 นางสาวศรสวรรค# วงค#ประเสริฐ

63053018294 นายปรัชญา อังคุตรานนท#

63053018295 นางสาวจิราภรณ# ศรีหาบุตร

63053018296 นางสาวชามาภัทร ทองสมุทร

63053018297 นางสาวชญานุศภัฒค# โค�วบุญญะราศรี

63053018298 นางสาวยุภาพร ก�อกุศล

63053018299 นายวัชระ บัวโฉม

63053018300 นายพนธกร เจริญสวัสด์ิ
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63053018301 นายคุณากร ผามบน

63053018302 นางสาววชิราภรณ# ศรีขํา

63053018303 นางสาวสุพรรณี วรรณภิระ

63053018304 นางสาวณัฐวดี เชื่อธรรมสอน

63053018305 นายนิวัฒน# ธงชัย

63053018306 นางสาวณพิชญ#ชญานี ดาราศาสตร#

63053018307 นายสิทธ์ิชนน สิทธิชัยนันทน#

63053018308 นางสาวเบญญา คงทับ

63053018309 นายสุรนาท ทองแสง

63053018310 นางสาววรรณวิสา ทองเปลว

63053018311 นายจารุพัฒน# ไทยแท�

63053018312 นายทัศพงษ# อาชาวิลาวัณย#

63053018313 นางสาวนงนุช กุสวรรค#

63053018314 นางสาวธิดารัตน# กาฬภักดี

63053018315 นางสาวจันจิรา เชิญเปZย

63053018316 นางสาวหยาดเดือน เตยต�อวงศ#

63053018317 นางสาวสิริมา สืบกระพันธ#

63053018318 นายวัชรพงษ# ออมรัตน#

63053018319 นางสาวสุกัญญา แดงชาติแท�

63053018320 นางสาวธนพร นมเนย

63053018321 นางสาววัลชุลี เนยน�อย

63053018322 นายธวัชชัย ภู�บําเพ็ญ

63053018323 นายพงศ#พันธ# รุ�งเรือง

63053018324 นางมลรัตน# อังวะ

63053018325 นางสาวอรวีร# เสรีสกุลธร

63053018326 นายวรัญPู เทพหล�า

63053018327 นางสาวธารินทร# พ�วงทอง

63053018328 นางสาวนรยา แช�มช�อย

63053018329 นายกัญจน#ปDนัทธ# บรรจงเปลี่ยน

63053018330 นางสาวเพ็ญพิมพ# ปสุตนาวิน
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63053018331 นางสาวณัฏฐธิดา ขาวบาง

63053018332 นางสาววรมน เสขะพันธ#

63053018333 นางสาวกัญญาณัธฐ# แปTนทอง

63053018334 นางสาวฐิตาภรณ# ครุพานิช

63053018335 นางสาวภาวิดา เอกพจน#

63053018336 นายนนทพัทธ# ปรีคาน

63053018337 นางสาวชลธิดา โฉมวิลัย

63053018338 นางสาวอรทัย เชาว#ชอบ

63053018339 นางสาวอรพรรณ จันทร#สุข

63053018340 นางสาวจิราภรณ# แปTนโก��

63053018341 นางศรัญญา ตันติสัตยานนท#

63053018342 นายณัฐธกรณ# ศรีลานุช

63053018343 นายวรวิทย# อัคราภิชาต

63053018344 นายคีตะ วิเชียรศรี

63053018345 นางสาวอมรรัตน# สังข#สน

63053018346 นางสาววิชุดา ทัศนา

63053018347 นางสาวนิศาชล กระดังงา

63053018348 นางสาววณิชญา จําปา

63053018349 นายสันธกานต# ช�วยบํารุง

63053018350 นางสาวสุชาวดี เชื่อมชิต

63053018351 นางสาววชิราภรณ# นวลบุญมา

63053018352 นายจารุวัตร มะลินจันทร#

63053018353 นางสาวศินีนาถ ชินอุดมสุขสกุล

63053018354 นางสาวเบญจวรรณ จันทร#ปทิว

63053018355 นางสาวยะระวรรณ พ�วงจีน

63053018356 นางสาวธิติยา พจนารถ

63053018357 นายศุภโชค โลกวิทย#

63053018358 นางสาวยลรดี ถวิลกิจ

63053018359 นางสาววัชราภรณ# ปาลวิสุทธ์ิ

63053018360 นางสาวสุรีย#พร ทวนทอง
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63053018361 นางสาวประภาศรี ปDติปณวัตร#

63053018362 นางพุฒินันท# ม่ังแปTน

63053018363 นางสาวศุภลักษณ# ไทยเกร�ง

63053018364 นางสาวขนิษฐา หอยทอง

63053018365 นางสาวสุชาวดี แขกดํา

63053018366 นายดลพิทักษ# ชํานาญ

63053018367 นางสาวพัฒิยาภรณ# บูรณะพิมพ#

63053018368 นางสาวฮานูนา ดาโอSะ

63053018369 นางสาวสุชานาฏ พุกอนันต#

63053018370 นางสาวยาณี ขุนทองจันทร#

63053018371 นางสาวขนิษฐา จงเสรีเจริญ

63053018372 นางสาวอุษา พงษ#แสร#

63053018373 นางสาวพฤศดี เจียวย่ี

63053018374 นางสาวมัลลิกา บุญประกอบ

63053018375 นางสาวจงรัก อยู�อิ่ม

63053018376 นางสาวนิภาวรรณ ชินเวช

63053018377 นางสาวอรญา ไร�นาดี

63053018378 นางสาวอธิชา ศรีเมฆ

63053018379 นางสาวอําพร วัวงค#

63053018380 นายกันตพงศ# สว�างโรจน#

63053018381 ว�าที่ ร.ต.พงษ#จักรพันธ# พงษ#วิสุวรรณ#

63053018382 นางสาวสโรชา สุกสีทา

63053018383 นายพลรัตน# บุญสุขัง

63053018384 นางสาวจริยา พานิช

63053018385 นางสาวนฤมล พิชญไวยากร

63053018386 นายปฐมพงษ# จิวมงคลชัย

63053018387 นายพรชัย เหม�งเวหา

63053018388 นางสาววรรณกร พรมบาล

63053018389 นายไพฑูรย# ทองอร�าม

63053018390 นางสาวไอลดา เม�งพัด
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63053018391 นางสาวปรียานุช คําปวนสาย

63053018392 นางสาวธัญชนก พิรุฬห#สถาพร

63053018393 นายมนัสวีร# วงค#จนากุล

63053018394 นางสาวปณตพร สุทธิวงศ#

63053018395 นางวันทนา สุภิมล

63053018396 นางสาวชลธิดา คีรีวัน

63053018397 นางสาวพนิดา เรืองบุญญา

63053018398 นางสาวชญาดา สอนหล�า

63053018399 นางสาวพาซียะ ยามาโก

63053018400 นางสาวพรสุดา จันตะมะ

63053018401 นางสาวมัญชิษฐา จงศุภวิศาลกิจ

63053018402 นางสาวเบญจรัตน# เกตุแก�ว

63053018403 นางสาววริฏฐา สายพือ

63053018404 นางสาวภัคนิษฐ#กา ยลวงศ#

63053018405 นางสาววิจิตรา ชายกุล

63053018406 นางสาวพรพิมล เสียงสมใจ

63053018407 นางสาวปรียานุช พิรุณพิพัฒน#

63053018408 นางสาวจุฬาลักษณ# ถนอมสิงห#

63053018409 นายขจรเดช เกิดผล

63053018410 นางสาววรรณนภา ทิมแท�

63053018411 นางสาวกุลธิชา เฮงเส็ง

63053018412 นายศุภวิชญ# นาคกู�

63053018413 นายสมเกียรติ นุชนงค#

63053018414 นางสาวกันยา ไพรวัลย#

63053018415 นางสาววนิดา ผจงกิจการ

63053018416 นางสาวมรกต สุรินทร#

63053018417 นายภูบดินทร# ปลักปลา

63053018418 นางสาวสิริยาภรณ# อินทโพธ์ิ

63053018419 นางสาวนวลปราง สาระยาม

63053018420 นางสาวอัมรา บุญคุ�ม
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63053018421 นางสาวณัฐาภรณ# ชุมพล

63053018422 นางสาวสิริพัชร สายใหม

63053018423 นางสาวสุวรรณา พูลสวัสด์ิ

63053018424 นายตระการ ใจหวัง

63053018425 นางสาวสุดารัตน# กลึงชัง

63053018426 นายปริญญา กล�ายุทธ

63053018427 นางสาวขวัญฤดี ทองยวน

63053018428 นายณัฐพงศ# ไชยมงคล

63053018429 นางสาวทิพย#พมาศ เรืองสว�าง

63053018430 นายธนาวุฒิ แสนคํา

63053018431 นางสาวกาญจนาภรณ# ขันติศรีสกุล

63053018432 นางสาวพรไพลิน เพ็ชรน�อย

63053018433 นายธาวิน โกษาแสง

63053018434 นายชยณัฐ จันทร#ย้ิม

63053018435 นายพีรยุทธ ศรีมาชัย

63053018436 นางสาวนันทภรณ# ช�อเกตุ

63053018437 นางสาวเพชญ#วรา สุนทรอําพล

63053018438 นายจงสิน จิววิจิตต#

63053018439 นางสาววิลาวัลย# พลายมี

63053018440 นางสาวณภาพร โหมงโก�ว

63053018441 นายเมธัส ผลประเสริฐ

63053018442 นางสาวสุดารัตน# วังเวงจิตต#

63053018443 นางพรทิพย# แสงสุวรรณ#

63053018444 นายมนตรี แดงเหลือ

63053018445 นางสาวพรรณทิพา พ�วงทอง

63053018446 นางสาวณัฐธิดา มนามัยน�อย

63053018447 นายณรงค#ชัย ดวงแก�ว

63053018448 นายศรศักด์ิ ตรรก#ชูวงศ#

63053018449 นางสาวสุภาวดี จันทรดี

63053018450 นายธวัชชัย พุ�มเเก�ว
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63053018451 นางสาวธนกมล จันมูล

63053018452 นายธนเดช อรุณีวัฒนา

63053018453 สิบโทพีรพัฒน# สังข#ศิริ

63053018454 นางสาวบุญมา คงเจริญวงศ#

63053018455 ว�าที่รัอยตรีหญิงลักษิกา แจ�มวัย

63053018456 นางสาวทิวาพร สว�างวัฒนเศรษฐ#

63053018457 นางสาวนฤมล สีทะยา

63053018458 นางสาวชนนิกานต# สุวรรณเจริญ

63053018459 นางสาวอักษร จูสั้น

63053018460 นางสาวอารี อธิวรปLญญา

63053018461 นางสาวพรพิมล คงแจ�ง

63053018462 นายอาทิตย# แก�วปากเปาะ

63053018463 นางสาวเขมจิรา กล�องแก�ว

63053018464 นางสาวพรปวีณ# เรืองเชื้อเหมือน

63053018465 นางสาวปริยากร กลั่นพิกุล

63053018466 นางสาววราลักษณ# สุขสการ

63053018467 นางสาวนิรันตรี บัญฑิโต

63053018468 นางสาวจอมขวัญ ภิญโญภาพ

63053018469 นางสาววชิรา สุริยะพงศากุล

63053018470 นายดวงเด�น โตประดับ

63053018471 นายภัทราวุธ คงเพ็ชร#

63053018472 นางสาวธัญพร เจริญวรการ

63053018473 นายพิษณุพงษ# ตรงต�อกิจ

63053018474 นายกฤษฎา เขียวงาม

63053018475 นางสาววโรชา โพธ์ิฉาย

63053018476 นางสาวกวิสรา ริยาพันธ#

63053018477 นางสาววิกันดา หอมลา

63053018478 นายอลงกรณ# เกิดจันทร#ทอง

63053018479 นางสาวศุภณัฏฐ# โสภณจิรโรจน#

63053018480 นางสาวณัฐนรี เจ้ียมดี
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63053018481 นายกิตติวัฒน# เจริญรัตน#

63053018482 นางสาวขวัญจิรา วิทยาประภาพร

63053018483 นางสาวนัทธมน แสงศิริ

63053018484 นางสาวทัชชญา ปDติธนภูวเดช

63053018485 นางสาวศิรภั�สสร ทองนาค

63053018486 นายกฤตนัย กลิ่นมาลัย

63053018487 นายทัศนัย เเสงตุ�ม

63053018488 นางสาวภัทชรีญา ผ�องภักต#

63053018489 ว�าที่ ร.ต.ศิริภาคย# ชุมวิริยะสุขกุล

63053018490 นายวชิรวิทย# มาประกอบ

63053018491 นางสาวพิชญ#สุกานต#ญา จันทร#แก�ว

63053018492 นางสาวชุติมา ศิริพรรณ

63053018493 นางสาวศิริพร ภิรมย#พร�อม

63053018494 นางสาวธิฆัมพร ชูขาว

63053018495 นางสาวนุชวรา พิทักษ#สิน

63053018496 นายณัฐพงษ# มีเจริญ

63053018497 นางสาวกัลยาณิน ศรีประชุม

63053018498 นางสาวรอฮายา แมเรSาะ

63053018499 นางสาวชลธิชา สินชัย

63053018500 นางสาวเมธาวี มะลิขาว

63053018501 นางสาวรุ�งอรุณ สุดขาว

63053018502 นางสาวปDยาอร ดีแก�ว

63053018503 นางสาวสุภาณี รอดสุนิยม

63053018504 นางสาวชุติมา เกตุแก�ว

63053018505 นายธิปไตย ละครชาตรี

63053018506 นางสาวชนารดี เทพรอด

63053018507 นางสาวกุณลดา ดังสะท�าน

63053018508 นางสาวนาฏอนงค# ยอดแฉล�ม

63053018509 นางสาวนันฑริกา ย้ิมศรวล

63053018510 นายตะวัน สังฆ#รักษ#
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63053018511 นางสาวสุพรรษา เห็นบริสุทธ์ิ

63053018512 นางสาวสุไรดา สาเรSะ

63053018513 นางสาวกฤษสุพร พลีวรรณ#

63053018514 นายเจษฎา กาญจนานพคุณ

63053018515 นางสาวปLทมวรรณ ขําพัด

63053018516 นางสาวปาริฉัตร อมรประภาศิริ

63053018517 นางสาวเกตนิกา วุดานุพันธ#

63053018518 นางสาวกาญจนา พันธุ

63053018519 นางสาวยศวดี สืบยศ

63053018520 นางสาววารุณี โชคชัยสถาพร

63053018521 นางสาวอัญชนา บัวงาม

63053018522 นางสาวกรชนก วังคีรี

63053018523 นางสาวทาริกา ทองแพง

63053018524 นางสาวเพ็ญวิภา เพ็งสวน

63053018525 นายบุญส�ง เสาสาย

63053018526 นายสมัตถ# หงสะมัต

63053018527 นางสาวนิชาภา นามปLกษา

63053018528 นางสาวชนัดดา ชนะเลิศ

63053018529 นางสาวสุวนันท# กําเหนิดสม

63053018530 นางสาวประภัสสร วง ปานมา

63053018531 นางปDยนันท# บุญอิ่ม

63053018532 นางสาวธัญญรัตน# ดวงแก�ว

63053018533 นางสาวกรรณิการ# สําแดงพันธ#

63053018534 นางสาวธัญญลักษณ# เพ่ิมพูน

63053018535 นางสาวอักษราภัค กลิ่นเกลา

63053018536 นางสาวธนัทธร ชาติสิงหเดช

63053018537 นางสาวพุธสิริณัฐ นาครอด

63053018538 นางสาวรวิสรา สีกะมุด

63053018539 นางสาวเนตรดาว ทรัพย#ร�มเย็น

63053018540 นายธีระวัฒน# ศรีชัยนาท
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63053018541 นางสาวณัฐชา สินธุวรรณะ

63053018542 นายวัชรพล โคตรจันทร#

63053018543 นางสาวเทียนอุทัย พุ�มพวง

63053018544 นางพุทธษฎี สว�างใจ

63053018545 นางสาวนิภาภรณ# เสน�ห#ดี

63053018546 นายอภิสิทธ์ิ สงวนทอง

63053018547 นางสาวสุดารัตน# เอี่ยมสอาด

63053018548 นายปารินทร# นิลเนียม

63053018549 นางสาวอมรา ทองบ�านบ�อ

63053018550 นางสาวศุภรัตน# ศุภธนาทรัพย#

63053018551 นางสาวน้ําฝน สุวรรณผดุง

63053018552 นายอรรถพล เรือนจันทร#

63053018553 นายเอกพันธ# สุ�มเมา

63053018554 นางสาวพัชรินทร# บุญคงเสน

63053018555 นางสาวกมลรัตน# จันทร

63053018556 นางสาววรินทร ขาวนวล

63053018557 นางสาววรัญญา เกตุเเก�ว

63053018558 นางสาวนภสร สวีเตียม

63053018559 นายสุขสันต# บุญชู

63053018560 นางสาวนภาพร พุ�มพร

63053018561 นางสาวธนภรณ# พิพัฒน#พฤติกุล

63053018562 นายธีรชาติ มหาอุต

63053018563 นางกัลยา เจรจาปรีดี

63053018564 นายนฤพงศ# ขนอนคราม

63053018565 นายณัฐวุฒิ รุ�งสง

63053018566 นางสาวรัตนวรรณ พุทธนุรัตนะ

63053018567 นางสาวจรรฤดี ชั่งสัจจา

63053018568 นางสาวพิมพ#ใจ ดีรอด

63053018569 นายสุบิน พิทักษ#ธรรม

63053018570 นายวิชาญ สังข#ทอง
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63053018571 นางสาวอภิญญา ผ�องดี

63053018572 นางสาวจิราวรรณ ทองนะวงสินธุ#

63053018573 นางสาวนัทธมน เลิศคลัง

63053018574 นายสุขสรร วันเพ็ญ

63053018575 นางสาวเบญจพร จามจุรี

63053018576 นายรัฐพงศ# วงษ#ดี

63053018577 นางสาวพิณชญา สอดโคกสูง

63053018578 นายธีรวัฒน# ชมจันทร#

63053018579 นางสาวกนกภรณ# ผลเจริญ

63053018580 นายขุนวศิษฐ# ระเม๊ิด

63053018581 นางสาวนิยากร ผ�องใส

63053018582 นางสาวกมลมาศ อิ่มปรีชา

63053018583 นายสุภวงศ# หิรัญวงศ#

63053018584 นางสาววันวิสาข# แฉล�มนงนุช

63053018585 นางสาวกัลยาณี สุวรรณ#ประดิษฐ

63053018586 นางสาวจิตอารี เรืองเกษม

63053018587 นายเวโรจน# องค#อาจ

63053018588 นายประเสริฐ บุญเกิด

63053018589 นางสาวลัทธวรรณ รัตนพันธ#

63053018590 นางสาวสุพิชชา เผ�าสําราญ

63053018591 นางสาวสร�อยฟTา เสือนาค

63053018592 นายก�องภพ วงศ#หิรัญสมบัติ

63053018593 นางสาวอรวรรณ สิงห# เวียง 

63053018594 นางสาวพิพรรษพร ปLญญาไว

63053018595 นางสาวมาราตรี ไกรรักษ# 

63053018596 นางสาวกานตรัตน# มณีรัตน#

63053018597 นางสาวชัญญานุช อินทองช�วย

63053018598 นางสาวณัฐวดี ยกน�อย

63053018599 นายพีระพล คําซ่ือตรง

63053018600 นางสาวสิรินาถ ประชานันท#
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63053018601 นางสาววรุณทิพย# นวลนิรันดร#

63053018602 นางสาวจริยา มีตาด

63053018603 นางสาวกุลนาถ สิงห#เหลือ

63053018604 นายจตุพร อ�วมพ�วง

63053018605 นายวิโรจน# แก�วคํา

63053018606 นางสาววรรณนิสา ไชยนา

63053018607 นางสาวสมคิด ปTองแก�ว

63053018608 นางสาวรัชฎาพร ถ่ินเขาน�อย

63053018609 นายอธิวัฒน# ติหะปLญโญ

63053018610 นางสาวโศรดา น�วมอนงค#

63053018611 นางสาววยุรีย# สุขย�อย

63053018612 นางสาวสุกัญญา จันทร#โท

63053018613 นางสาวเบญจมาศ หม่ืนจิตร

63053018614 นางสาวชลธิชา ญาตินุกูล

63053018615 นายเพชร ส�องสุข

63053018616 นางสาวสุพรรษา อ่ําสุวรรณ

63053018617 นางสาวรัชนีกร ปDยพันธุ#

63053018618 นางสาวศิริลักษณ# บุญส�ง

63053018619 นางสาวชิษณุชา อุทกะปDณฑานนท#

63053018620 นางสาวพจนีย# ณีระภัย

63053018621 นางสาววิลาวรรณ สันประเดิม

63053018622 นางสาวนุชลีย# ดําดี

63053018623 นางสาวอังสุพร แซ�เตียว

63053018624 นางสาวศุทธินี วงศ#เรือง

63053018625 นายศักรินทร# นิยมทรัพย#

63053018626 นางสาวพนิดา เหี้ยมหาญ

63053018627 นางสาวบุญฑิกา ศรมณี

63053018628 นางสาวสุพัตรา รัตนเพ่ิม

63053018629 นางสาวชุติกาญจน# ตระกูลดี

63053018630 นางสาวสุพัตรา ทองศิริ
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63053018631 นางสาวนฤมล ขุนนุช

63053018632 นางสาวณอร ฟูเฟWHอง

63053018633 นางสาวมนัสนันท# เกิดจ่ัน

63053018634 นางสาวสมปรารถนา เปZยถนอม

63053018635 นายปLธทวี สีหะวงษ#

63053018636 นางสาวจิราพร ยอดแก�ว

63053018637 นายคมกฤต สุขทอง

63053018638 นางสาวณิชาภัทร เสือสีห#

63053018639 นางสาวธาริกา เพ่ิมพูล

63053018640 นางสาวนุชจรินทร# แสงทอง

63053018641 นายนิติ เจริญดี

63053018642 นายจิรโชติ เศรษฐีบวร

63053018643 นางสาวกาญจนา ขุริยศ

63053018644 นางสาวชัชฎา จันตรี

63053018645 นางสาวธัญพิชชา ระรวยทรง

63053018646 นางสาวสิลาพร กาละพัฒน#

63053018647 นางสาวเจนจิรา แจ�งข�าว

63053018648 นายสรพงษ# แย�มพจนา

63053018649 นางสาวศุภนิดา สีสม

63053018650 นางสาวสุภาภรณ# รักบุญ

63053018651 นางสาวNATAMON GANCHAN

63053018652 นางสาวอริสรา ใจอ�อน

63053018653 นางสาวอรสา ศรีพันธ#

63053018654 นางสาวอัมพวรรณ เชิญทอง

63053018655 นายธิติพงศ# ชูช�วย

63053018656 นางสาววรินทร เจริญสุข

63053018657 นางสาวอามีรา ดาโอSะ

63053018658 นางสาวนิภาวรรณ ถึงฝLHง

63053018659 นางสาวสุพิชญา แก�ววิลัย

63053018660 นางสาวชลินภัสร# คําปาน
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63053018661 นายชยกร ผลทิพย#

63053018662 นายขวัญชัย ช�วยสมบูรณ#

63053018663 นางสาวธันยธรณ# อินทนิล

63053018664 นางสาววรรณิสา กลั่นศิริ

63053018665 นางสาวปริศนา ชมภูนุช

63053018666 นางสาววิภา จันทร#แย�ม

63053018667 นางสาวอานิสา ราชาพล

63053018668 นายสมิงชัย ภูสกุล

63053018669 นางสาวชนิดา ขุนอาษา

63053018670 นางสาวศลิษา มหาชน

63053018671 นางสาวชัญญาดา อมรภัทรกุล

63053018672 นาย�จิรเวช ช�วงชัย

63053018673 นางสาวกาญจนา ม�วงฉะคร่ํา

63053018674 นางสาวศิรินันท# อําคํา

63053018675 นางสาวมัทราภรณ# สุขสมัย

63053018676 นางสาววลัยลักษ# จิตต#สวัสด์ิ

63053018677 นางสาววชิราภรณ# วิเศษนคร

63053018678 นายรัฐภูมิ กาญจนสอาด

63053018679 นางสาวธัญญาพร อุ�นกาศ

63053018680 นายชาคริต สวนผึ้ง

63053018681 นางสาวรุจิรา จงจีรานนท#

63053018682 นางสาวอมรรัตน# โค�วถาวร

63053018683 นายภาสกร ศรีสารากร

63053018684 นางสาวสุจิตตรา เก�งตรง

63053018685 นางสาวนิภัทรา เชื้อเล็ก

63053018686 นายสุริยา สาวแก�ว

63053018687 นางสาวนภัสกร ชังชั่ว

63053018688 นางสาวเอมวิกา อยู�เย็น

63053018689 นางสาวกิตติยา บํารุงพงษ#

63053018690 นางสาวพัชรี หลวงณรงค#
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63053018691 นางสาวสุทธิดา แช�มช�อย

63053018692 นางสาวพัณณิตา เชื้อชาติ

63053018693 นางสาวอักษร ม่ิงจงเจริญ

63053018694 นายวัชระ ณ ตะก่ัวทุ�ง

63053018695 นายกรพิภัช ต�วนภูษา

63053018696 นางสาวระพีพรรณ กลัดวงษ#

63053018697 นางสาวขนิษฐา วันทอง

63053018698 นางสาวสกุลรัตน# สมสิบ

63053018699 นางสาวนัทธมน สงภักดี

63053018700 นางสาวกรรนิการ# ชํานิกุล

63053018701 นายอรรถพล พร�อมพรั่ง

63053018702 นางสาวปDยาภรณ# เปZยประเสริฐ

63053018703 นางสาวปDยธิดา พลายแก�ว

63053018704 นางสาวอรทัย เซ�งเข็ม

63053018705 นางสาวอภิญญา ติจะสอน

63053018706 นางสาวมณฑิรา อรรคทิมากูล

63053018707 นางสาวสุกัญญา รุ�งพาณิชย#เจริญ

63053018708 นายนพคุณ ชาญประโคน

63053018709 นายศักด์ิชัย เรืองสว�าง

63053018710 นางสาวอมรารัตน# พูลสวัสด์ิ

63053018711 นายฟTาคราม เจริญสมบัติ

63053018712 นางสาวลลิตา น�อยคํา

63053018713 นางสาวนิธิดา แก�วสุวรรณ

63053018714 นางสาวณัชฌา ใจหมายดี

63053018715 นางสาวปนัดดา สลุงใหญ�

63053018716 นางสาวพัชรวลัย ดีประชา

63053018717 นายกันตพงศ# ปุนณ#สิทธ์ิ

63053018718 นางสาวจารุกัญญ# น�วมม่ันคง

63053018719 นางสาวพัชนี สังข#ทอง

63053018720 นางสาวนฤมล เชื้อเพชร
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63053018721 นางสาวจีรนันท# จาบกัน

63053018722 นายโสภณ พันธ#สาคร

63053018723 นางสาวเกวลิน อยู�เปdนสุข

63053018724 นางสาวทิตติยา อ�นคํา

63053018725 นางสาวสาลินี เลิศไชยยงค#พานิช

63053018726 นายณัฐชนน กองเพ่ิมพูล

63053018727 นายจักรรินทร# ปทุมสูติ

63053018728 นางสาวสุพรรษา บัวตูม

63053018729 นางสาวศรีสุดา มีนาโพธ์ิ

63053018730 นางสาวไอรดา เพียรพิพัฒนสุข

63053018731 นางสาวปLทมา มูสิกะชะนะ

63053018732 นายกฤติยศ อ�อนหวาน

63053018733 นางสาวรวีนิภา สารเข�าคํา

63053018734 นางสาวศิรินทรา สุวรรณศิลปN

63053018735 นายดนัยพร ทัศวิล

63053018736 นางสาวทิพวัลย# อินทรสวัสด์ิ

63053018737 นางสาวเมธีนันท# สุวรรณพันธ#

63053018738 นางสาวเสาวนี คําบรรลือ

63053018739 นางสาวชาลินี บัวงาม

63053018740 นายชวณิต ฐิตะลักขณะ

63053018741 นางสาวคันทศร เก�งกล�า

63053018742 นางพรไพลิน เนืองนอง

63053018743 นางสาวกรวรรณ เอี่ยมขํา

63053018744 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีจันทร#

63053018745 นางสาวมนันชยา สอนเสริม

63053018746 นางสาวสุนิตา ทองคํา

63053018747 นายมนัสวิน วรรณา

63053018748 นางสาวปLญจพร เพียตะเณร

63053018749 นางสาวนาตยา ผ�องเผือก

63053018750 นายวัชระ ชุมคง
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63053018751 นางสาวอัมรินทรา ภูมิประเทศ

63053018752 นางสาวไอรยา อยู�อาศรม

63053018753 นางสาวรชนิชล กิจผลิต

63053018754 นางสาวปวีณ#กร ส�งทรัพย#

63053018755 นางณปภัช เหลือผล

63053018756 นายกันตภณ เพชรชนมภูมิ

63053018757 นายชานน สมบูรณ#

63053018758 นายติณภพ เหล�าชูชัยสกุล

63053018759 นายวาทิต ประสงค#เงิน

63053018760 นางสาวศิริปภา บุตรดารา

63053018761 นายจิตรกร สุขสวัสด์ิ

63053018762 นายอนุพันธ# ปุริตธรรม

63053018763 ว�าที่ ร.ต.ปLญญากร คงสกุล

63053018764 นางสาวณัฎฐา ก�อนแก�ว

63053018765 นางสาวณัฏฐวิตรา ศรีชลา

63053018766 นางสาวสุธาวรรณ จีนเจนกิจ

63053018767 นางสาวจันทร#จิรา ปลาบภิรมย#

63053018768 นายเขมชาติ บุปผาวารินทร#

63053018769 นายณัฐพล มิตรดี

63053018770 นางสาวสุพัตรา ธราธารกุลวัฒนา

63053018771 นางสาวอุทุมพร ก่ิงทอง

63053018772 นางสาวกมลชนก บุญประสิทธ์ิ

63053018773 นายณรัญชน# พิมพ#รอด

63053018774 นางสาวยุพาวรรณ เจริญริบ

63053018775 นางสาวปวีณา พัดภูเขียว

63053018776 นางสาวธิดารัตน# เค�นตุ�น

63053018777 นางสาวพิมพา บัวอุไร

63053018778 นางสาวอรทัย พูลอูR

63053018779 นายนัสรุณ ขาวเฉาะ

63053018780 นางสาวภควัต อ�อนประเสริฐ
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63053018781 ส.ต.ท.ชาญวิทย# เชยชิต

63053018782 นางสาวสุดากาญจน# ทองสาด

63053018783 นางสาวสุรีรัตน# ไทยราช

63053018784 นางสาวเกศิณี ตSะอุ�น

63053018785 นางสาวศศิธร เต้ียเนตร

63053018786 นางสาวเยาวลักษณ# นิลสาริกา

63053018787 นางสาวนิภาพรรณ เอกวิบูลย#

63053018788 นางสาวพัชรี สุขประเทือง

63053018789 นางสาวฐิติรัตน# พุกปราง

63053018790 นางสาวชุติมา สระแก�ว

63053018791 นางสาวประติชญา สละภัย

63053018792 นางสาวปภาณิน แซ�ลิ้ม

63053018793 นางสาวนิตยา อุดมผล

63053018794 นายชิษณุพงศ# สถามิตร

63053018795 นางสาวอังคณา ชาญกิจม่ันคง

63053018796 นางสาวมนต#ณัฐ มิตรตระกูล

63053018797 นางสาวณิชารีย# แก�นพินิจ

63053018798 นายนฤนาท ศรีเมืองบุญ

63053018799 นางสาวศิรัญญา สืบด�วง

63053018800 นางสาวสุรินทร# คําโพธ์ิ

63053018801 นายณกรณ# พาที

63053018802 นางสาววัชราภรณ# ณิชากรพงศ#

63053018803 นายสุภาค นาสวนกนก

63053018804 นางสาวขนิษฐา มงคลเกตุ

63053018805 นางสาวอรนุช เวียงสมุด

63053018806 นายไตรรัตน# กอใหญ�

63053018807 นางสาวดุสิตา เชื้อรุ�ง

63053018808 นางสาวศศิพิมพ# จิตราคม

63053018809 นางสาวปาริชาต ทองสุข

63053018810 นางสาวศิริขวัญ อนุชาติ
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63053018811 นางสาวสุนันทา เครือกองมาศ

63053018812 นางสาวศิริลักษณ# จันทร#หอม

63053018813 นางสาววารุณี โพธ์ิคํา

63053018814 นางสาวกัญญา เตชะสัตยา

63053018815 นายธนาวุฒิ หนูสวัสด์ิ

63053018816 นางสาวอภิญญา กอแก�ว

63053018817 นายอัครเดช ทองกํ่า

63053018818 นางสาวกมลา บุญนะ

63053018819 นางสาวนภัสวรรณ เหลาะหลง

63053018820 นางสาวณัฐติยา พงษ#สุทัศน#

63053018821 นางสาวศิริพร เพ็ชรดี

63053018822 นางสาวปทิตตา นิ่มนวล

63053018823 นายฌัลล# รุ�งเจริญ

63053018824 นายคเณศ ช�างฉาว

63053018825 นายปฐมณัฏฐ# สิงห#เจริญ

63053018826 นางสาวสุนันทา เที่ยงลิ้ม

63053018827 นางสาวอรสา จันทเณร

63053018828 นายวัชรพงษ# วงษ#ดรมา

63053018829 นายแสนภูมิ เปลี่ยนศรี

63053018830 นางสาวยุพิน จันทร#เพ็ชร#

63053018831 พันจ�าเอกคุณากร แตงสาขา

63053018832 นางสาวสุดารัตน# คงชะวัน

63053018833 นางสาวสุภัทรา ทองเสือ

63053018834 นางสาวศริยา คล�อยดี

63053018835 นางสาวเนตรดาว นางแย�ม

63053018836 นางสาวโสภาพรรณ สะลิชะ

63053018837 นางสาวจีระวรรณ ลางคุลเสน

63053018838 นางสาวสุภาพร พรหมศรี

63053018839 นางสาวเสาวณี สังเกตุ

63053018840 ว���าที�่�����ร��อยตรีหญิงปนัสยา บานแย�ม
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63053018841 นางสาวสิตานัน ขําทวี

63053018842 นางสาววรสา งานกระโทก

63053018843 นางสาววิภาภรณ# ยังเถียร

63053018844 นางสาวศิริรัตน# อิ่มอาบ

63053018845 นางสาวธนาภรณ# อุบลภาพ

63053018846 นางสาวสุธารัตน# สวัสดี

63053018847 นายพลวัต วัจนามัย

63053018848 นางสาวภาวิณี ฉํ่าตาก�อง

63053018849 นางสาวปวันรัตน# วรสหวัฒน#

63053018850 นางสาวสกลวรรณ สุวรรณรังษี

63053018851 นางสาวนักษา พิสูจน#

63053018852 นางสาวยุพวัลย# ลําภา

63053018853 นางพัชราภร คงอาศัย

63053018854 นางสาวอรุณวรรณ พุ�มไสว

63053018855 นางอุไรพร คันทะสินธุ#

63053018856 นายเฉลิมวุฒิ บุญโยง

63053018857 นางสาวอรพรรณ ศุภผล

63053018858 นางสาวขนิษฐา พวงระย�า

63053018859 นายพิมาน แก�วพามา

63053018860 นางสาวสโรฎญา เอี่ยมเจริญ

63053018861 นางสาวอังคณา ปางคํา

63053018862 นายชนกนันท# หยาดตะคุ

63053018863 นางสาวญาณี ภู�ระหงษ#

63053018864 นายพงศธร เซ่ียงหลิว

63053018865 นายภาดล บัวงาม

63053018866 นางสาวนัณธิภา พงษ#รอด

63053018867 นางสาวลักขณา บุตรสงค#

63053018868 นางสาวชีวาภร สมบูรณ#

63053018869 นายสมประสงค# คงจันทร#

63053018870 นางสาวจิราภรณ# ท�าวพมพ#
หน�า 629 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018871 นางสาวจริยาภรณ# คําปอ

63053018872 นางสาวณิชากร วิเศษสมบัติ

63053018873 นายณัฐพล ทูลธรรม

63053018874 นางสาวปาริชาติ ศรีอ�วม

63053018875 นางสาวนิชานาถ คุณสุทธ์ิ

63053018876 นางสาวหทัยชนก มูลมงคล

63053018877 นายกิตติคุณ ฤกษ#งาม

63053018878 นางสาวแสงรวี ไวยปLญญา

63053018879 นางสาวมิถุนา สินแสง

63053018880 นางสาวสุทธิดา นุ�มนวลศรี

63053018881 นางสาวจีรานันท# ทรงเที่ยง

63053018882 นางสาวอรวรรณ ทองเนียม

63053018883 นางสาวพรชนก หม่ันคํา

63053018884 นางสาวช�อผกา แก�วยอด

63053018885 นางสาววทันยา ทองขจร

63053018886 นางสาวกัณฐิกา พุ�มพฤกษา

63053018887 นายบุญญฤทธ์ิ เอี่ยมสะอาด

63053018888 นางสาวกาญจนา บัวแก�ว

63053018889 นายวชิระ ยวงแก�ว

63053018890 นายสุรพงศ# คนึงคิด

63053018891 นางสาวสโรชา วัฒนสิงห#

63053018892 นางสาววรัญญา ถิระศุภศรี

63053018893 นางสาวสุรีรัตน# เยาวไชย

63053018894 นางสาวอลิษา บัวมาก

63053018895 นายศุภณัฐ สังกลมเกลี้ยง

63053018896 นางสาวธนาภรณ# ทรัพย#เงิน

63053018897 นายปริวัฒน# จันทร#ปLญญา

63053018898 นายธนารัตน# ขาวนวล

63053018899 นางสาววิภาวี ศรีอริยะกุล

63053018900 นางสาวนวมล สีทอง
หน�า 630 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018901 นางสาวภัทรวรรณ ศรีอัมพรกระจ�าง

63053018902 นางสาววีรสริตา ฝGายเดช

63053018903 นางสาวไพลดา หงษ#สกุล

63053018904 นายศิรชัช กุศลสวัสด์ิ

63053018905 นายจิรายุส คูหาทอง

63053018906 ส.ต.ท.มงคล สวนเกิด

63053018907 นายวีระพงศ# อินดี

63053018908 นายศุภกฤต คํารังษี

63053018909 นางสาวกนกวรรณ บัวงาม

63053018910 นางสาวสินีรัตน# คุ�ยทับ

63053018911 นางสาวรัตติกาล ชูประพันธ#

63053018912 นางสาวกัลยาณี แนวแห�งธรรม

63053018913 นางสาวนราธิป จันทร#เจิม

63053018914 นางสาวฤทัยมาศ พงษ#หาญพาณิชย#

63053018915 ว�าที่ ร.ต.ณัฐพล ขันทอง

63053018916 นางสาวอัญมณี เกตุศรี

63053018917 นายธรรพ#ณธร นาคสาทา

63053018918 นางสาวพรธีรา พุทธทิพย#

63053018919 นางสาวสุภารัตน# สินทวี

63053018920 นางสาววิไลวรรณ เทศทนง

63053018921 นายสุชาติ สกุลรักษาทรัพย#

63053018922 นายณัฐฐ#ฐนนท# ศรีสว�าง

63053018923 นางสาวกานดา ปTองพุฒ

63053018924 นางสาวธิดาพร ปTอชุมภู

63053018925 นายนที บุญธรรม

63053018926 นางสาวกมลวรรณ จุลแสน

63053018927 นายอาหาหมัดหูสนี บอเกาะ

63053018928 นางสาวสุธิษา บุญมาเกิด

63053018929 นางสาวปDยธิดา หล�าแหล�ง

63053018930 นางสาวชนากานต# กาฬกาญจน#
หน�า 631 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018931 นางจุฑามาศ แคนเพชร

63053018932 นางสาวสิริลักษณ# เพ�งพินิจ

63053018933 นางสาวกนกวรรณ นนท#แก�ว

63053018934 นางสาวมณีพรรณ พ�วงทอง

63053018935 นายสหรัฐ สุขเกษม

63053018936 นายพีรวิชญ# ขําไชโย

63053018937 นางสาววิรวรรณ เชื้อชะเอม

63053018938 นางสาวทิพย#เกษร เสืองาม

63053018939 นางสาวจุฑารัตน# นิ่มน�อม

63053018940 นายกฤษกร ตันประเสริฐ

63053018941 นางสาววณิชชา อุระวัฒน#

63053018942 นางสาววิไลพร ธรรมมา

63053018943 นางสาวอนันตพร นิ่มวิศิษย#

63053018944 นางสาววราพร ท�าววิบูลย#

63053018945 นางสาวสายสุนีย# เกิดวัน

63053018946 นายคชาวุฒิ ยะยับสุข

63053018947 นางสาวปDยภรณ# เกียรติอุบลวงษ#

63053018948 นางสาวศรินภัสร# บุญประเสริฐ

63053018949 นางสาวช�อผกา แสงเจริญ

63053018950 นางสาวบุญฑริกา ชิดเชี่ยว

63053018951 นางสาวจันทิรา นาสวนลาวัลย#

63053018952 นางสาววรางรัตน# บ�อน�อย

63053018953 นางสาวกฤษณา เดชรักษา

63053018954 นายอดิศร ค�นหาสุข

63053018955 นายกิตวชิร ตาไฝ

63053018956 นายชัยชนก ดํานิล

63053018957 นางสาวพรพิมล โสรดสง

63053018958 นายมานพ ตาลเจริญ

63053018959 นางสาวสมิตา อังอํานวยศิริ

63053018960 นางสาวชุลีกร อ�วมสอาด
หน�า 632 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053018961 นางสาวปDย ภรณ# วงษ# เนียม 

63053018962 นายศุภฤกษ# ปรีชา

63053018963 นายประเสริฐ บุญครบุรี

63053018964 นางสาวสุณัฏฐา เมณฑ#กูล

63053018965 นางสาวอัญชลี เกิดผล

63053018966 นายบัญญัติ ทองเมือง

63053018967 นางสาวกาญจนา จ�าราช

63053018968 นางสาวสุชานันท# จักรฉิม

63053018969 นายอุเทน บ�อทรัพย#

63053018970 นางสาวจรรยา กิจสิริวิศาล

63053018971 นางสาวดวงรัตน# สุขอร�าม

63053018972 นางสาวอัยรัตน# โอฐกรรม

63053018973 นางสาวสงวนลักษณ# รอดจากทุกข#

63053018974 นางสาวจิฑาภรณ# ภูมิภักดี

63053018975 นางสาวทอฝLน ม่ังมี

63053018976 นางสาวสุวภัทร ฐานสันโดษ

63053018977 นางสาวหยกมณี พรมสวัสด์ิ

63053018978 นางสาวดลฤดี แจงบํารุง

63053018979 นายไชยวัฒน# เล็กจุฬา

63053018980 นายสิริพงศ# พึงประสพ

63053018981 นางสาวฐิติญา คําพุฒ

63053018982 นางสาวปวีณา ฤทธ์ิธรรม

63053018983 นางสาวสุภัสสร ชื่นชม

63053018984 นางสาวสเยนน�า เปโตรเนลล�า วอน เดอ ลิฟโวร#ท

63053018985 นางสาวสิริกุล วัดนุชา

63053018986 นางสาววิภาพร แสงดี

63053018987 นางสาวอุมาพร ยืนนาน

63053018988 นางสาวจันทร#แก�ว จันทจิตร

63053018989 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุธาสินี ธํารงสุต

63053018990 นางสาวลักขณา อินทร#จันทร#
หน�า 633 จาก 654            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63053018991 นางสาวสุพิชาณัฐ แซ�อั้ง

63053018992 นางสาวแสงระวี วิริยะ

63053018993 นางสาวทักษพร ทองเสือ

63053018994 นางกัญญาวีร# ม�วงแกม

63053018995 นายเอกชัย เดชเวียงชัย

63053018996 นางสาวชนิสรา ม�าวงษ#

63053018997 ว�าที่ร�อยตรีธณวัฎ นาคเพ็ง

63053018998 นายวัชรพงษ# เตวิยะ

63053018999 นายชาติรักษ# ยอดเย่ียม

63053019000 นายนพรุจ วุฒินันติวงศ#

63053019001 นางสาวอรวลัญช# ศรีพิบูลย#

63053019002 นายประกาศิต สงค#เสน

63053019003 นางสาวศิริพร ศรีแก�ว

63053019004 นายสุพจน# บางน้ําเค็ม

63053019005 นางชลัญธร นันธิโย

63053019006 นายฉัตรชัย จ้ีอุ�น

63053019007 นางสาววิชุดา ปาลวิสุทธ์ิ

63053019008 นางสาวกัลยรัตน# ปานดอย

63053019009 นางสาววรัญญา มีมาก

63053019010 นางสาวพิมพ#วิภา อินม�วง

63053019011 นายพลเกษม สะอาดนัก

63053019012 นางสาวประวีณ วงศ#เทียมจันทร#

63053019013 นางสาวพิมพ#พิศา ปลอดภัย

63053019014 นางสาวยุวดี ค�ายเพชร

63053019015 นางสาวหนึ่งฤทัย ดกเอียร#

63053019016 นางศศิธร บัวลาด

63053019017 นางสาวเหมือนฝLน เครือด�วง

63053019018 นางสาวจิราพัชร แก�วบริสุทธ์ิ

63053019019 นายภราดร ชํานาญรบ

63053019020 นางสาววราภรณ# หม�อมฤทธ์ิ
หน�า 634 จาก 654            
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ระดับปริญญาตรี

63053019021 นางสาวภัทรียา โครงเซ็น

63053019022 นายเดชา คันซอย

63053019023 นางสาววนิดา นาโควงค#

63053019024 นางสาวศันสนีย# บุญส�ง

63053019025 นางสาวกุลจิรา พงษ#สูง

63053019026 นางธนกฤตา นครธรรม

63053019027 นางชาทิพย# เริ่มดําริห#

63053019028 นางสาวนัยน#ปพร เหลืองอร�าม

63053019029 นางสาววรรณวิสาข# กองอรรถ

63053019030 นางสาวธิดารัตน# รักอก

63053019031 นางสาวอัฟนัน อาแย

63053019032 นายวัชพล จํารัสชูเกียรติ

63053019033 นายนพพล เกตุโอน

63053019034 ส.ต.ต.ธนิต เมืองเฟWอง

63053019035 นางสาวพิชญาภา น้ําดอกไม�

63053019036 นางสาวสุพรรณี แก�วแจ�ง

63053019037 นางสาวชนิตา คล�ายศิริ

63053019038 นายปฐม เอี่ยมศิลปชัย

63053019039 นางสาวพีรยา วงษ#ทอง

63053019040 นางสาวชิดชนก สุรัตนะ

63053019041 นางสาวเมธาวีร# พลายทองดี

63053019042 นางรัชนก บุญประคอง

63053019043 นางสาวกมลรัตน# ดอกใบ

63053019044 นางสาวขวัญฤทัย อินทร#กับจันทร#

63053019045 นายศลิษฏ# สุชาติ

63053019046 นายสหรัฐ สิงหาเจริญ

63053019047 นางสาววรรณนิภา ช�างกรุด

63053019048 นางสาวเชอร#ลี่ แจ�มจันทร#

63053019049 นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นฉํ่า

63053019050 นางสาวอภิฤดี จันทวงษ#
หน�า 635 จาก 654            
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63053019051 นางสาวพรรณี พ่ึงสุข

63053019052 นางสาวศิรดา เคลื่อนทองคํา

63053019053 นางสาวรุ�งนภา กิตติรวีโชติ

63053019054 นางสาวอัณณ#ณิชญา ใจดี

63053019055 นายธนัยนันท# จันทร#เขียว

63053019056 นางสาวมาลินี พูลละเอียด

63053019057 นายวุฒิเดช เผือกผ�อง

63053019058 นางสาวพัชราภรณ# แก�วมุกดา

63053019059 นางสาวมัลลิกา เพ็ง จันทร# 

63053019060 นางสาวอรทัย วิวัฒน#วิทยา

63053019061 นางสาวณัฐสุดา หวังคลี่

63053019062 นายทรงกรด ขันคํา

63053019063 นางสาวพรรณี พฤกษาชาติ

63053019064 นางสาวปพิชญา รัตนวงศ#รพี

63053019065 นายวิชรุ ศิริพิพัฒน#

63053019066 นางกัญญาภัทร คงชัยพัชภูวดล

63053019067 นางสาวสุพัตรา มาลี

63053019068 นางสาวพลอยไพลิน แหลมหลัก

63053019069 นายธัชวัตร# สิริศรีอนันต#

63053019070 นายพีรวัฒน# บัวบูชา

63053019071 นางสาวปZยาพัชร เปZHยมสง�า

63053019072 นางสาววิมพ#วิภา ทองไชย

63053019073 นายนิติวัฒน# กันชาติ

63053019074 นางสาวอาริยา อักษร

63053019075 นางสาวมัทยา พลเวียง

63053019076 นายนพรัตน# ธูปทอง

63053019077 นายยุทธนา สมบัติเจริญ

63053019078 นางสาวจันทร#จิรา ผลจันทร#

63053019079 นางสาวพรพิมล จงประเสริฐ

63053019080 นายปองพล หรงจิตร
หน�า 636 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053019081 นางสาวปวันรัตน# อรุณศิริวัฒนา

63053019082 นายอัคนี ขุนพิทักษ#

63053019083 นางสาวพิมพกานต# สมรูป

63053019084 นางสาวธันย#ชนก สงแก�ว

63053019085 นายธานินทร# ทองประสงค#

63053019086 นางสาวอัจฉรา ดีสกุล

63053019087 นางสาวรสสุคนธ# เทียมเมฆา

63053019088 นางสาววิภาวรรณ ไชยเดชกําจร

63053019089 นายสิทธิวัฒน# สิงตะบุตร#

63053019090 นางสาวสุภาวดี ชาธิพา

63053019091 นางสาวจีรายุ รักซ่ือ

63053019092 นายพีรพัฒน# แก�วสังข#ไชย

63053019093 นายเจษฎา โพธ์ิมล

63053019094 นายนิรุช พงษ#พันเทา

63053019095 นายกรกต กิมเปา

63053019096 นางสาวนภัทษร กสิวิทย#อํานวย

63053019097 ว�าที่ร�อยตรีสุทธนภ ศรีทอง

63053019098 นายศรัณย# หุ�นเก�า

63053019099 นายนลธวัช ทองดี

63053019100 นายทวีฉัตร วัฒธรรม

63053019101 นางสาวมุกธิดา ขวาลําธาร

63053019102 นางสาวปวีณา เทศลําลึก

63053019103 นางสาววรรัตน# พุ�มกระจาย

63053019104 นางสาวอรุณรตี วิชิตพันธ#

63053019105 นางสาวนาตญา เสืออบ

63053019106 นางสาวอารยา สุขสําราญ

63053019107 นายดนุพล ไผ�วงศ#

63053019108 นายกวินท# จันทร#ภี

63053019109 นางสาวจริยา ประสมทรัพย#

63053019110 นางสาวกัลยากร ชูชื่น
หน�า 637 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053019111 นางสาวนุชนาถ สีม�วง

63053019112 นางสาวศิริพร โต�งฟTา

63053019113 นายภาคภูมิ ศิริโภชน#

63053019114 นางสาวอุษา ปานแดง

63053019115 นางสาวผกาวรรณ พุฒคง

63053019116 ว�าที่ร�อยตรีคณิศร เพ็ชรย่ิง

63053019117 นางสาวธนิกา โห�รอด

63053019118 นางสาวกมลชนก นุ�ยมาก

63053019119 นางสาวอินทิรา สุพรรณโรจน#

63053019120 นางสาวอนินทิตา เจริญสกุล

63053019121 นางสาววนิดา เพ็ชรเกิด

63053019122 นางสาวไพลิน นิลโนรี

63053019123 นายสุเมธ รอดหิรัญ

63053019124 นางสาวอนุชสรา พลายแดง

63053019125 นายอนันต# ประทีปพิชัย

63053019126 นายกึกก�อง สุพรรณกุล

63053019127 นายธีรพันธ# ศรีเนาวรัตน#

63053019128 นางสาวพริมา นงค#นวล

63053019129 นายเกียรติศักด์ิ นวลย�อง

63053019130 นางสาวปรียานุช บุตรนนท#

63053019131 นางสาวนุชจรินทร# ม่ิงสรรพางค#

63053019132 นางสาวฐานนันท# เดชใจทัศน#

63053019133 นางสาวหทัยรัตน# นิลประเสริฐ

63053019134 นางสาวนาฏอนงค# แสนขวา

63053019135 นางสาวหัทยา น�อยระแหง

63053019136 นายกิตตินันท# หัดกาเจ

63053019137 นางสาวกานต#พิชชา โชติชีวภูมิ

63053019138 นางสาวศรัญญา ยางงาม

63053019139 นายเฉลิมพล ดาสินธุ#

63053019140 นายปDติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ#
หน�า 638 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053019141 นางสาวสุนันทา สร�อยสม

63053019142 นางสาวนุจรีย# ด�วงเผือก

63053019143 นายธนาวุฒิ อุบลสถิตย#

63053019144 นางสาวภัทรานิษฐ# แย�มพรหม

63053019145 นางสาวทิพเนตร แก�วแกม

63053019146 นายปDติพล เรียบร�อย

63053019147 นางสาววิภาดา เเก�วอินใจ

63053019148 นางสาวรวิกานต# เหมยน�อย

63053019149 นางสาวกมลลักษณ# นุ�มรอด

63053019150 นางสาวอุไรรัตน# บัญชานุกูลกิจ

63053019151 นางสาวนริศรา ลิ้มอRอง

63053019152 นางสาวภัทราภรณ# สรุปราษฎร#

63053019153 นางสาวณัชชา ชวนชื่น

63053019154 นายสรสิทธ์ิ ภิรี

63053019155 นางสาวศรินทร#ยา สีนานวน

63053019156 นางสาวเบญจวรรณ บุบผาชาติ

63053019157 นายเฉลิมพล งามทรัพย#

63053019158 นางสาววันดี พลวารินทร#

63053019159 นางสาวรุ�งกมล ฤทธ์ิน�อย

63053019160 นายธนวัฒน# พรมสะอาด

63053019161 นางสาวกนกวรรณ ปLHนสุข

63053019162 นางสาววรกัญญา จําปางาม

63053019163 นางสาวอริยา ทองกันยา

63053019164 นางสาวพิชญานิน วรรณพัฒน#

63053019165 นางสาวณัฐวดี ศิริพิบูลย#

63053019166 นางสาวกาญจนา ลิ้มต้ิว

63053019167 นางสาวชุติมา ชูผล

63053019168 นางกมลวรรณ เพชรพุ�ม

63053019169 นางสาวหทัยภัทร แก�วบุญ

63053019170 นางสาวสุดารัตน# เฮงบุญมี
หน�า 639 จาก 654            
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ระดับปริญญาตรี

63053019171 นายทักษิณ วิทยาคม

63053019172 นางสาวปDยพร อินพรามณ#

63053019173 นางสาวนุชนาฏ ทองลา

63053019174 นางสาววิยะดา วรวัฒน#

63053019175 นางสาวอัญชลี กลิ่นหอม

63053019176 นางสาวศุลีพร บุตรสิงห#

63053019177 นางสาววิไลวรรณ รุ�งเรือง

63053019178 นางสาวอุษณา โชติชื่น

63053019179 นางสาวลําไพร จันทร#ชัย

63053019180 นางสาวณริศรา สว�างอารมณ#

63053019181 นางสาวบุศรา ภูวิศกุลธร

63053019182 นางสาวจันทิมา ลิ้มสมบูรณ#

63053019183 นางสาวสุมิตรา สีดาตัน

63053019184 นางสาวจรรยาภรณ# จิรบวรวัชร#

63053019185 นางสาวปวีณา คล�ายทอง

63053019186 นางสาวศิรประภา สิทธิวิไล

63053019187 นางสาวประภาพรรณ รุจิเรก

63053019188 นายศิริวัฒน# บุญรอด

63053019189 นางสาวสุนีตา หะยียูโซะ

63053019190 นางสาวอรพรรณ สัมพันธ#สกุล

63053019191 นายรัตนเทพ เทศวงศ#

63053019192 นางสาววรรณิศา จันทร#แจ�ง

63053019193 นางสาวนันทนา สร�อยสูงเนิน

63053019194 นางสาวภัทรวรินทร# กาหมอ

63053019195 นางสาวขวัญฤทัย หนูศาสตร#

63053019196 นายจตุภาส มังคลรังษี

63053019197 นางสาววรรณา นันทกรพงษ#กุล

63053019198 นางสาวนฤมล เมฆจันฉิม

63053019199 นางสาวอัญชลี ชูชื่น

63053019200 นางสาวณัฐณิชา บุญศิริ
หน�า 640 จาก 654            
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ระดับปริญญาตรี

63053019201 นายปกรณ#เกียรติ โคตรพูลชัย

63053019202 นางสาวฏิญระพี รุณเจริญ

63053019203 นางสาวสิริยา แสงพิรุณ

63053019204 นางสาวธิดารัตน# คุณโตนด

63053019205 นางสาวปLทมาวรรณ คงทอง

63053019206 นางสาวภัทราพร บุญตาม

63053019207 นายวิรัลพัชร ศรีเนตร

63053019208 นางสาวจารุณี คงสอน

63053019209 นางสาวกรกนก ชูจิตร

63053019210 นายปGาไม� หม่ืนสุวรรณ

63053019211 นางสาวศุภมาส ศิริสุข

63053019212 นายไพโรจน# ทองเปลว

63053019213 นางสาวบุษกร สืบนาค

63053019214 นางสาวธมล กลมเกลี้ยง

63053019215 นายวรุณ เครื่องทิพย#

63053019216 นางสาวนลินี ตันเส็ง

63053019217 นางสาวนันทวรรณ ศิริสุขโภคา

63053019218 นายธนวัฒน# แร�มี

63053019219 นางสาววลัยลักษณ# ไวยปLญญา

63053019220 นางสาวพัชรี หอมรื่น

63053019221 นางสาวธัญพร ประจําแถว

63053019222 นางสาวปนัดดา เสลาคุณ

63053019223 นางสาวนพวรรณ สิทธ์ิไทย

63053019224 นางสาวกนกวรรณ อยู�ทอง

63053019225 นายจิรวัฒน# เข�งวา

63053019226 นางสาวไพลิน หนุนภักดี

63053019227 นางสาวธาริณี บุญมี

63053019228 นายจิราพันธ# จันทร#ตรี

63053019229 นายทัศน#พล เกิดตลาดแก�ว

63053019230 นางสาววรัญญา ทับทิม
หน�า 641 จาก 654            
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ระดับปริญญาตรี

63053019231 นายถิรวัทน# จันทร#พันธ#

63053019232 นายบัณฑิต คุ�มน�อย

63053019233 นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท#

63053019234 นางสาวิอรปรียา ลิ้มสุวรรณ

63053019235 นางสาวรัตนาพร ติธาดา

63053019236 นางสาวตะนะญา แสงทองฟTา

63053019237 นางสาวจิราวรรณ จาคีเกษตร

63053019238 นางสาวสิริกัญญา ศรีจันทร#

63053019239 นายวัฒนา บริบูรณ#สามัคคี

63053019240 นางสาวสาวรีย# วังกุ�ม

63053019241 นางสาวรอฮานา จิตอมะซอ

63053019242 นายธนอรรถ ศรีแจ�ม

63053019243 นางสาวอรุโณทัย ปLดทุมแฝง

63053019244 นางสาวอาทิตยา สุธาพจน#

63053019245 นางสาวปทิตตา โตจริง

63053019246 นางสาวกวิสรา จันทร#ชู

63053019247 นายธนพล ฉลวยศรี

63053019248 นายศรราม คีรีศรี

63053019249 นางสาวน้ําทิพย# จํารัสแสง

63053019250 นายก�องเกียรติ บุญสมบัติ

63053019251 นางสาวสิริพร มณีแดง

63053019252 นางสาวธนพร โค�วถาวร

63053019253 นางสาวชนากานต# วงศ#วิลัย

63053019254 นางสาวพรพิมล สิงห#จันทร#

63053019255 นางสาวพรนิภา แสงสุวรรณ

63053019256 นายประกาศิต ผุสดี

63053019257 นางสาวจุฑาทิพย# แก�วประเสริฐ

63053019258 นางสาวธนภรณ# จิตตรีขันธ#

63053019259 นางสาวกาญจนา ช�วยบํารุง

63053019260 นางสาวพัสวีกัญญ# น�อยประชา
หน�า 642 จาก 654            
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63053019261 นางสาวกิติพร คูณทอง

63053019262 นายอธิวัฒน# นิธิมงคลสิทธ์ิ

63053019263 นางสาวชนารินทร# สอนส�งกลิ่น

63053019264 นายศิวา ถ่ินสําราญ

63053019265 นางสาวสุภาววรณ บุษน้ําเพ็ชร

63053019266 นางสาวภาวินี ปลั่งศรี

63053019267 นายสหรัฐ สุปริยกุล

63053019268 นางสาวชญานันท# ผลอินทร#

63053019269 นางสาวประภัสสร พรพนม

63053019270 นายชัยยศ ทิพยุทธ#

63053019271 นายอภิวิชญ# เต็งรัตนล�อม

63053019272 นางสาวฉัตรระวี อํามะพรต

63053019273 นางสาวณัฏฐา บัวไสว

63053019274 นายแสนชัย มีชิตสม

63053019275 นางสาวอารีรัตน# จ�งคีรี

63053019276 นายสหโชค รักเดช

63053019277 นางสาวอารยา ช�วยคํ้าชู

63053019278 นางสาววรางคณา เทศรัตน#

63053019279 นางดวงใจ อุบล

63053019280 นางสาวปรางค#ทิพย# ธิเสนา

63053019281 นายสมอาจ ชํานิพันธ#�

63053019282 นางสาวสรินยา ผิวทอง

63053019283 นางณิชาดา นวมอารีย#

63053019284 นางสาวอริสา ศุภากรเสถียรชัย

63053019285 นางสาวรัตติกร บวรเวศ

63053019286 ว�าที่ ร.ต.หญิงกริษฐา วังหอม

63053019287 นางสาวโสรญา เกิดแล�ว

63053019288 นางสาวโชติญา ต้ังจิตคํานวณการ

63053019289 นางสาวพิไลวรรณ จันทร#ส�องแสง

63053019290 นางสาววโรชา ชุ�มเชื้อ
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63053019291 นางสาววิลาวัณย# พรมเพียงช�าง

63053019292 นายธรรศฌ#ปกรณ# สุวรรณเทพ

63053019293 นางสาวกาญจนา อยู�เอี่ยม

63053019294 นางสาวอําพัน อิ่มทรัพย#

63053019295 นางสาวชัญญาพัทธ# แซ�ตัน

63053019296 นางสาวบงกชรัตน# ศรีวรานนท#

63053019297 นายสาละวิน จิตต#สอิ้ง

63053019298 นายกฤตภาส ธรรมกุลกระจ�าง

63053019299 นางสาวรมณียา คงดี

63053019300 นายรัชพงศ# จ่ันเพ็ชร#

63053019301 นางสาวศิรดา แคล�วเครือ

63053019302 นางสาวสิริรัตน# ใช�บุญศิริ

63053019303 นางรสริน สายสิงห#

63053019304 นายชัชพงศ# มามีสุข

63053019305 นางสาวอรอนงค# บัวเขียว

63053019306 นางสาวปวีณา นิจาย

63053019307 นางสาวชิดชนก เพชรประดับ

63053019308 นางสาวณัฐนันท# พรรณรายน#

63053019309 นางสาวปวีณา เปลี่ยนศรี

63053019310 นางสาววลัยลักษณ# ปLจฉิม

63053019311 นายวรากรณ# เพชรบุรี

63053019312 นายศุขธนันพัชณ# สวนบ�อแร�

63053019313 นางสาวธนภรณ# เต�าทอง

63053019314 นายปฏิภาณ ประทุมมา

63053019315 นางสาวสุพัตรา ขําเจริญ

63053019316 นางสาวภัทราพร แก�วแจ�ง

63053019317 นางสาวณัฐกาญจน# จันทร#เต็ม

63053019318 นางสาวนฤมล บัววงกรด

63053019319 นางสาวกรรณิกา เกิดแก�ว

63053019320 นายนัทธพงศ# คู�สวด
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63053019321 นายสานนท# เลิศสุโภชวณิชย#

63053019322 นางสาวทิพวรรณ เอกวงษา

63053019323 นางสาวอาริยา แก�วมณี

63053019324 นางสาวจริยา ธนไพบูรณ#สถาพร

63053019325 นางสาวณิชานาฏ อินทร#โพธ์ิทอง

63053019326 นางสาวภัทรธิดา วอนเพียร

63053019327 นางสาวจินต#จุฑา ฟLงเพราะ

63053019328 นางสาวกนกวรรณ รอบคอบ

63053019329 นางสาวอัญญารัตน# ผิวอ�อน

63053019330 นายบุณยวัทน# พูลสวัสด์ิ

63053019331 นางสาวภควรรณ ศิลาวรรณา

63053019332 นางสาวอุมาภรณ# ชูย่ิง

63053019333 นายณัฎฐพัชร# สังข#บรรจง

63053019334 นางสาวปLณฑิตาดา ปรียะธีรา

63053019335 นางสาววิลาสินี ดอกแก�ว

63053019336 นางสาวปริณดา ก้ิมเถ้ียว

63053019337 นางสาวมณฑกานต# ย�อมศิลปN

63053019338 นางสาวพุทธิสรณ# วงค#อําพันธ#

63053019339 นางสาวนิตยา บุญมาก

63053019340 นางสาวปรัศยาวัฏ มากอําไพ

63053019341 นายพงษ#พัฒน# ฤทธิยา

63053019342 นางสาวอาลิตา สอดตา

63053019343 นางสาวจันทิมา น�อยแสง

63053019344 นางสาวปLทมพร บานแย�ม

63053019345 นางสาวเกษรีลักษณ# กายพันธ#

63053019346 นางพิมพา ปZมา

63053019347 นางสาววันวิสาข# ภยางกูร

63053019348 จ�าสิบเอกทรงพล เนียมศิริ

63053019349 นางสาววราภร ทรัพย#พญา

63053019350 นางสาวลิตา จ่ันเจริญ
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63053019351 นางสาวฐิตินันท# ปDยะภูริวิชญ#กุล

63053019352 นางสาวณัฐกานต# อิ่มเงิน

63053019353 นางสาวสุนิสา ลิ่มม่ัง

63053019354 นางสาวจารุวรรณ นิ่มละออง

63053019355 นางสาวกฤษณา หนองน้ําขาว

63053019356 นายราม พิชัยศิริ

63053019357 นายพลวัฒน# ช�วยเอี่ยม

63053019358 นายสิรวิชญ# บุญเสนันท#

63053019359 นายนพดล สุขใส

63053019360 นายธนากร ภูบาล

63053019361 นางสาวพรพรหม เลียะเครือ

63053019362 นายอาภรณ# ชุ�มเชื้อ

63053019363 นางสาวเชาวมาศ ขุนฤทัย

63053019364 นายณพรรษ ทัศนา

63053019365 นางสาวศิวณี ฤทธิชัย

63053019366 นายสุรศักด์ิ ชาวบ�านกร�าง

63053019367 นางสาวฉัตรตะวัน นิ่มวาศ

63053019368 นางสาวญาณิศา สําราญพิตร

63053019369 นางสาวรัตนสุดา ศุภรัตน#บรรพต

63053019370 นายโรจน#ทวี วันดี

63053019371 นายพิษณุ สุวรรณ#นัง

63053019372 นายธัชพล โพธ์ิแก�ว

63053019373 นายภาณุวัชร ขําทวี

63053019374 ว�าที่ร.ต.หญิงสุภิญญา มาระสี

63053019375 นางสาวสุธาพร กลั่นเนียม

63053019376 นางสาวศุภามาศ คนหม่ัน

63053019377 นางสาวชลธิชา กล่ําทอง

63053019378 นางสาววราพร กอสูงเนิน

63053019379 นายธนชัย นุชจ�อย

63053019380 นายอภิสิทธ์ิ ทัพเสลา
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ระดับปริญญาตรี

63053019381 นางสาวอมเรศ เพ็ชร#พันธ#

63053019382 นางสาวศยามล นาวารัตน#

63053019383 นางสาวฉัตรทวีพร วิเศษ

63053019384 นางสาวทัศนีย# คนหาญ

63053019385 นางสาวพรภิมล สุขด�วง

63053019386 นายณัฐภัทร ขวัญปLญญาพร

63053019387 นางสาวสุภาวดี แพงสา

63053019388 นายสุกฤษฏ์ิ สุดภักดี

63053019389 นายธีรพงศ# สามพ�วงบุญ

63053019390 นายณัฐพัชร# ฉัตรอุดมพันธ#

63053019391 นายคณพศ รัตนรัตน#

63053019392 นางสาวสุริศา เกียรติพงสา

63053019393 นางสาวสุธาทิพย# แจ�งเรือง

63053019394 นางสาวนฤวรรณ บุญมา

63053019395 นางสาวกนิษฐา รักชาติ

63053019396 นางสาวศิริพร ลิ้มรัตน#

63053019397 นางสาวภาณุมาศ มะลิทอง

63053019398 นางสาวทิพวรรณ ปTองคําเหล็ก

63053019399 นายวิษณุ จัตตุพรพงษ#

63053019400 นางสาวนริศรา กาหลง

63053019401 นางสาววริษา กระเครือ

63053019402 นางสาววาทินี พงษ#เพชร

63053019403 นางสาวชนกนันท# ภู�รุ�งเรือง

63053019404 นายคเณศ ผลไพศาลศักด์ิ

63053019405 นางสาวเยาวดี ชัยโชค

63053019406 นายทิพย#ธีระ จันทร#องทา

63053019407 นายภูวนัย เพ่ิมวัฒนา

63053019408 นายรักดนัย เพ็ชรชาลี

63053019409 นางสาวพรพรรณ ฉิมอ�อง

63053019410 นายทศพล หรีกประโคน
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63053019411 นางสาวสิริกัญญา เงินแกม

63053019412 นางสาวกุลยวรรณ แจ�งกระจ�าง

63053019413 นางสาวปฐมาวดี งามประดิษฐ

63053019414 นางสาวกวิตา โพธ์ิเหลือ

63053019415 นางสาวชมพูนิก อรัญศรี

63053019416 นางสาวสุรีย#พร พูลเกิด

63053019417 นายพันธวัช เพ่ิมพูล

63053019418 นางสาววัลภา ม�าเทศ

63053019419 นางสาวสายน้ํา นาคน�อย

63053019420 นางสาวภาวิตา แจ�มจํารัส

63053019421 นางสาวธนพรรณ นาคโขนง

63053019422 นายเหนือภิวัฒน# เหนือทอง

63053019423 นางสาวอุษณีย# พลจันทร#

63053019424 นางสาวสิริกาญจน# จันทร#เพ็ญ

63053019425 นางสาวกัญญาณัฐ วงษ#สีดา

63053019426 นายชาญวุฒิ พุทธนุกูล

63053019427 นางสาวนุชนาฎ หมอกไส

63053019428 นายอนันตชัย เข็มนาค

63053019429 นางสาวอรยา สีแดงเหลือง

63053019430 นางสาวลลิตา แซ�ลิ้ม

63053019431 นางสาววรรณพร ชุณหกิจ

63053019432 นายปฐานนท# จันทร#มล

63053019433 นางสาววารินทร# ขาวเปdนใย

63053019434 นายชานน เอี่ยมโซSะ

63053019435 นางสาวจันทิมา ทองสุข

63053019436 นายนฤเบศ อ�วมเจริญ

63053019437 นายเรวัต เย็นอุรา

63053019438 นางสาววันเพ็ญ คงทน

63053019439 นางสาวกุลธิดา ม่ันหลง

63053019440 นางสาวฟารีหยSะ สือแม
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63053019441 นายอรรถพร ทองดอนเหมือน

63053019442 นายพงษ#ปณต จินรโหฐาน

63053019443 นางเมทินี อรรถอาภรณ#

63053019444 นางสาววรรณิภา อุ�นภักด์ิ

63053019445 นางสาวภัทรจิตรา ชุ�มเชื้อ

63053019446 นางสาวขวัญฤดี เชื้อทอง

63053019447 นางสาวอรนุช ม�วงอุมิงค#

63053019448 นางสาวอาพาพร คงเม�น

63053019449 นางสาวกุลณัฐ เสือสวย

63053019450 นางสาวมาลี สายสาคร

63053019451 นางสาวสุภาพร มีวิรัตน#

63053019452 นางสาวปภาวรินท# สาวสวรรค#

63053019453 นางพิมพา หว�านพืช

63053019454 นางสาวสุวิมล สุขศรี

63053019455 นางสาวณิชานันท# ยืนยัง

63053019456 นายจานนท# ศรีเกตุ

63053019457 นายจักรกฤษ คําช�วย

63053019458 นางสาวรัชติมาพร ปานดํา

63053019459 นางสาวจุฬาลักษณ# ลาภปLญญา

63053019460 นายทศพล อินทนิล

63053019461 นางสาวณัฐวดี ชื่นต้ังชิ้น

63053019462 นางสาวกรรณิการ# แสงกระจ�าง

63053019463 นางสาวณัฐวดี รัตนสุพร

63053019464 นางสาวพิชญาพร คูณพรหม

63053019465 นางสาวศิรินรินทร# เรขาโชค

63053019466 นางสาวชุดาภา เจิมจวง

63053019467 นายสุวิทย# อินทรอนันต#

63053019468 นางสาวสิรินดา แตกช�อ

63053019469 นางสาวชนิดา พุ�มชัง

63053019470 นายวิวัฒน# ปTานอุ�น
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63053019471 นางสาวธนภรณ# วงษ#เนตร

63053019472 นางกัญญพัชร เก้ียวสันเทียะ

63053019473 นางสาวศิริกัญญา พงศ#พิทยายุทธ

63053019474 นางสาวสุชัญญา ชลาศิรศัย

63053019475 นางสาวจิราพรรณ วงษาสูง

63053019476 นางสาววิลาวัณย# นุ�มกลาง

63053019477 นางสาวเพ็ญนภา ทิมทอง

63053019478 นางสาวภูริตา สายแก�ว

63053019479 นางสาวภาณิชา บุญเทียมทัด

63053019480 นางสาวชาตบุษย# เฉิดสกุลกิจ

63053019481 นางสาวพัชราภรณ# เรืองสีเหมือน

63053019482 นายศุภกร ปDลานนต#

63053019483 นางสาวภาณุมาส คชชา

63053019484 นางสาวทิพย#สุดา ศรีบุรินทร#

63053019485 นางสาวมนัญชยา มณีสอดแสง

63053019486 นางสาวธนพร บุรีเลิศ

63053019487 นางสาวชลธิชา อารมณ#ดี

63053019488 นางสาวพิลาวรรณ รินสาทร

63053019489 นางสาวอรปรียา ไชยรักษ#

63053019490 นายเอกะสิทธ์ิ สุมะนะ

63053019491 นางสาวเกษราภรณ# จันทรแพร�

63053019492 นางสาวอรนิชา เศรษฐชัยชาญ

63053019493 นางสาวณัฐนันท# ไตรประวัติ

63053019494 นายวิวัฒน# จันทร#เต็มดวง

63053019495 นางสาววริษฐา โพธ์ิทอง

63053019496 นางสาววีระวรรณ พงศ#สุภา

63053019497 นางสาวปDยธิดา ทองสุข

63053019498 นางสาวกฤษณา ขําสอาด

63053019499 นางสาวภัทรพร ลักษณะบูรณ#

63053019500 นางสาวเกวรี เผือกหอม
หน�า 650 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053019501 นางสาวสุกานดา พิศดาร

63053019502 นางสาวบงกชรัตน# ภัทรมนัส

63053019503 นางสาวจุฬารัตน# โนระดี

63053019504 นายโชติวุฒิ เสมสามารถ

63053019505 นายสุภัทรชัย ธรรมรักษา

63053019506 นายปLฐวี พินิจกุล

63053019507 นางสาววิมลกานต# พ่ึงเดช

63053019508 นางสาวธาราทิพย# มากแก�ว

63053019509 นางจิราพร งามระลึก

63053019510 นางสาวศศิวิมล วิทา

63053019511 นางสาวเพ็ญพิชชา ชูเชิด

63053019512 นางสาวแพรว ไทรแช�มจันทร#

63053019513 นายนพพล ช�างพลาย

63053019514 นางสาวภัททิยา ศิลสวัสด์ิ

63053019515 นางสาวจุฑาทิพย# พ�วงธานี

63053019516 นางสาววราภรณ# คําแก�ว

63053019517 นายสิทธิชัย ศรีโกมล

63053019518 นางสาวฐิติกา กรจินดา

63053019519 นายพงศกร อิ่มสมบัติ

63053019520 นางสาวธัญญาพร สัญจร

63053019521 นางสาวมินตรา เกิดนุสนธ์ิ

63053019522 นายธวัชชัย ชูแก�ว

63053019523 นายศุภกร มีเดชาประเสริฐ

63053019524 นางสาวสุภาภรณ# บุญเหลือ

63053019525 นายวัชรพงษ# ทองลอย

63053019526 นายศุภชัย ช�วยกมู�

63053019527 นางสาวปุณยาพร เชื่อมชิต

63053019528 นางสาวศิริกานต# เกตุมณี

63053019529 นางสาวแพรวพรรณ ศิริม่ัว

63053019530 นางสาวชลธิชา ดิษมาตย#
หน�า 651 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053019531 นายอนุพงศ# นาคอุดม

63053019532 นางสาวพจรีย# ดอกเตย

63053019533 นายณัฐธิวุฒิ พุดเดช

63053019534 นางสาวกัญญาณัฐ จีวะ

63053019535 นายไพโรจน# อธิวรปLญญา

63053019536 นางสาวสุชาดา ลี้วิเศษ

63053019537 นางสาวณิชารีย# อิศรภักดี

63053019538 นางสาวนัฐพร อิ่มทรัพย#

63053019539 นางสาวชลลดา ครุฑรัมย#

63053019540 นางสาวอารีญาร# เปZยมาลัย

63053019541 นางสาวมินตรา กลัดงาม

63053019542 นางสาวญาดานุช ลาวัณย#วิสุทธ์ิ

63053019543 นางสาวมัชนก สืบเสาะ

63053019544 นางสาวธนาพร สวัสด์ิพานิช

63053019545 นายชะนิตร อ�วมด�วง

63053019546 นางสาววรางคณา ทองโกมล

63053019547 นายพฤฆ ไชยเสน

63053019548 นายกิตติพล ทองเฟWHอง

63053019549 นางสาวกนกพร ทิพย#พิมล

63053019550 นางสาวอรวรรณ ทองหล�อ

63053019551 นางสาวพรรณิภา นาคแคล�ว

63053019552 นายพุฒิเมธ สวนแก�ว

63053019553 นายธีรวัชร วงศ#แสงขํา

63053019554 นางสาวสมหมาย แซ�โอ�ว

63053019555 นายนราธิป คันฉ�อง

63053019556 นางสาวชลธชา สกุลจันทร#

63053019557 นางสาวเขมจิรา ฉายสุวรรณ

63053019558 นางนฤมล แสงอาทิตย#

63053019559 นางสาวอภิญญา รุ�งเรืองเศรษฐ#

63053019560 นางสาวตรีทิพย# ทิมหอม
หน�า 652 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053019561 นางสาวลักษมณ ภิรมย#เบี้ยว

63053019562 นางสาวอุษณีภรณ# ธนวิบูลย#วัฒน#

63053019563 นางสาวกัลยา เจริญผล

63053019564 นางสาวสมฤดี เมฆหมอก

63053019565 นายจิรายุส เจริญดี

63053019566 นางสาวปDHนมณี พรหมมาศ

63053019567 นางสาวธิดารัตน# พลพุทธ

63053019568 นางสาวรุ�งตะวัน เฟWHองฟู

63053019569 นายธรรมนูญ ก�านเหลือง

63053019570 นายธนาคาร ศรีสัญญา

63053019571 นางสาวนิศรา หงษา

63053019572 นางสาวณัฐจารวี เหมือนพงษ#

63053019573 นายเอลีชา แสงสว�าง

63053019574 นายวาทิตต# ธาดาลิมะวัฒน#

63053019575 นางสาวนภาพร ศรีละพันธ#

63053019576 นางสาวจิรัชญา คําโสม

63053019577 นายปฏิภาณ พรพุทธศรี

63053019578 นางสาวอรพิน สุโขธนัง

63053019579 นางสาวศุภวรรณ บุญเลอสันต#

63053019580 นางสาวจันทิมา ปานจู

63053019581 นายปฐมพงศ# พวงเพชร#

63053019582 นายวาทการ สุขตัว

63053019583 นางสาวธัญญลักษณ# ตันประเสริฐ

63053019584 นางสาวปวริศา สุพล

63053019585 นางสาววรางคณา สบายใจ

63053019586 นางสาวจันทร#นภา กองแพง

63053019587 นางสาวจารุวรรณ จันทร#จ�อย

63053019588 นายจิรายุทธ โพธ์ิเกษม

63053019589 นางสาวปLทมาวรรณ คันธิก

63053019590 นางศรัญญา อุตตเสนต#
หน�า 653 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

63053019591 นายเจตรินทร# สมทรัพย#

63053019592 นายณัฐชนก จูสิงห#

63053019593 นายนิรันดร# สังข#ทองงาม

63053019594 นางสาวขวัญจิรา จิระพงศ#ศักด์ิ

63053019595 นางสาวจรรยาภรณ# ทองศิริวรรณ

63053019596 นางสาวญาณินท# รังสิมันต#

63053019597 นางสาวกนกวรรณ ปLญญาธรรม

63053019598 นางสาวอรรจพร ทองยืน

63053019599 นางสาวศิริขวัญ คงสบาย

63053019600 นายฐิติวัฒน# อิ่มแก�ว

63053019601 นางสาวอมเรศ บัวคํา

63053019602 นางสาวสุดารัตน# คงทัพ

จํานวน 19,602 ราย

หน�า 654 จาก 654            



เลขประจําตัวสอบ

63054000001 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกนกพรรณ ทองคํา

63054000002 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุนารี สิทธิ

63054000003 นายสมชาย นวลพูลทอง

63054000004 นางอัจฉราพรรณ พุ�มผกา

63054000005 นางสาวปาลิดา ฉิมพาลี

63054000006 นางสาวจิตตินี เจริญจิตต-

63054000007 นางสาววัชรีย- เอ�งฉ�วน

63054000008 นายหัสนัย หอมสุวรรณ

63054000009 นายนรรธพงศ- ใคร�เครือ

63054000010 นางสาวกนิษฐา บัวโรย

63054000011 นายภิติภพ ตาทิพย-

63054000012 นางสาวสุรีย- สิงห-ทอง

63054000013 นายพั9ฐจักร พร�าวไธสง

63054000014 นางสาวสุนทรี พวงศรีแก�ว

63054000015 นายธรรมนูญ มะโนรมณ-

63054000016 นางสาวจิรัชญา ศีลสัตยาวงศ-

63054000017 นางสาวเบญญาภา รักษาพงศ-

63054000018 นางสาวกุหลาบ สีสุขกลาง

63054000019 นางสาวอนุสรา ยศเทียม

63054000020 นางสาวจิราภรณ- การุณ

63054000021 นายปวเรศน- อินทยะ

63054000022 นายตามวุฒิ เมฆนาคา

63054000023 นางสาวเอมม-มารินทร- บุญตนาชัย

63054000024 ว�าที่ ร.ต.อภิลักษณ- ใคร�ครวญ

63054000025 นางสาวศุทธินี พ�วงอินทร-

63054000026 นางสาวกนกวรรณ เกตุการณ-

63054000027 นางสาวสุภาวดี แสวงแก�ว

63054000028 นางสาวปาจรีย- ลําดวล

63054000029 นายภวัตร นาควิไล

63054000030 นางสาวกมลชนก วุฒิกุล

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาโท

หน�า 1 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาโท

63054000031 นางสาวอุทุมพร รัตนชู

63054000032 นายอัมฤทธ์ิ แปBนไทย

63054000033 นางจุฑารัตน- สาและ

63054000034 นายกุมรินทร- ไพบูลย-

63054000035 นายประพจน- ทันไธสง

63054000036 นายอัฑฒกร ม�วงน�อย

63054000037 นายชณาสัค พัฒน-ทอง

63054000038 นางสาวกฤษกร สมานทรัพย-

63054000039 นางสาวนัฏชฎาภรณ- จีวร

63054000040 นางสาวดวงพร เรืองกฤษ

63054000041 นางสาวปรียานุช ดํารงศักด์ิ

63054000042 นางสาวนูร-รีซัน โตะฮิเล

63054000043 นายศฤงคาร จันทร-ประทีป

63054000044 นางสาววีรวรรณ เงินประเสริฐ

63054000045 นางสาวนฤตยา นันยา

63054000046 นายภูดิศ บัวหลวง

63054000047 นางสาวชุติมณฑน- พัฒนคุณางกูร

63054000048 นายเกรียงไกร บุญอิ่ม

63054000049 นายวรวิทย- ประยูรมหิศร

63054000050 นางสาวฉัตรกมล ศิริกุลรุ�งโรจน-

63054000051 นางสาวศุภกาญจน- ชินวราพัฒน-

63054000052 นางสาวกัญจน-ณัฏฐ- ชาตะวิทยากูล

63054000053 นางสาวชนม-นิภา ดีวงษ-

63054000054 นางสาวกชวรา วรรณชิต

63054000055 นางสาวปริศนา แก�วสุข

63054000056 นายธนา ร�างน�อย

63054000057 นางสาวพั9ชรา จิรวชิรศักด์ิ

63054000058 นางสาวกาญจนา ดวงตา

63054000059 นายพฤกษ- จันทนโรจน-

63054000060 นายวงศ-วรรธน- บุญวัฒน-
หน�า 2 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาโท

63054000061 นายพัชรพล ณ พัทลุง

63054000062 นายวุฒิ สาระรัตน-

63054000063 นางสาวชัญญานุช บัณฑิตสุขศิริชัย

63054000064 นางสาวศศิประภา วิลาวัลย-

63054000065 นายนพพล สนธิทรัพย-

63054000066 นางสาววรัญญา ภู�ทัยกุล

63054000067 นางสาวภาวินีย- กลีบทอง

63054000068 นางสาวลัดดาวัลย- กาฬดิษฐ-

63054000069 นางสาวสุพิชฌ-นันทน- หาญณรงค-

63054000070 นายอนุพันธ- ปทุมาสูตร

63054000071 นายนิรัฐ สุกสี

63054000072 นายโกสินทร- อุดมสันติสุข

63054000073 นายพชยดนย- ขวัญดี

63054000074 นางสาวสุชาวดี ปลั่งศรี

63054000075 นางสาวนรัณยา วิชชุตเวส

63054000076 นางสาวอุรัสยา ศิลปJเจริญ

63054000077 นางสาวกรรณิการ- สังข-ทอง

63054000078 นางสาวจุฬาลักษณ- น�อยพ�วง

63054000079 นางสาวอชิรญา งดงาม

63054000080 นางสาวเหมพิชญา เหมทานนท-

63054000081 นางสาวอริชยา เผือกหอม

63054000082 นางสาวบวรจิต เมธาฤทธ์ิ

63054000083 นายภาคภูมิ สดากร

63054000084 นางสาววริษฐา พงษ-หิรัญ

63054000085 นางสาวนิชนิภา โตประสี

63054000086 นางสาวธนิดา เสมอใจ

63054000087 นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง

63054000088 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ-หิรัญสมบัติ

63054000089 นางสาวจารุวรรณ ศรีสุข

63054000090 นางสาวสิรี อัตโสภณ
หน�า 3 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาโท

63054000091 นางสาวเยาวเรศ ขนเข็ม

63054000092 นายรัฐเจตน- ฤทธ์ิธนธิวัฒน-

63054000093 นางสาวธาริณี จุลอุล

63054000094 นายชัยวัฒน- ศรีสวัสด์ิ

63054000095 นางสาวสุชาดา พันธุ-สถิตย-วงศ-

63054000096 นายวศโอม กัลปาลี

63054000097 นางสาวพรลภัส เลิศศักด์ิวานิช

63054000098 นางสาวณัฎคณาพร จีนโต

63054000099 นายวราชาติ สนองค-

63054000100 นางสาวอัยยาภาส- ปาหลัง

63054000101 นางสาวณัฐภา ภาคสวรรค-

63054000102 นางสาวนิภาวรรณ โพธ์ิศรี

63054000103 นางสาวณัฐพรรณ ตรรก-ชูวงศ-

63054000104 นายวิชญะ อยู�ดี

63054000105 นางสาวอ�อมสุริยา สิงคาน

63054000106 นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ

63054000107 นางสาวนพวรรณ เลิศผสมสิทธ์ิ

63054000108 นางสาวกัลยรัตน- โตเต็ม

63054000109 นางสาวอาภาภรณ- พวงหอม

63054000110 นางสาวรัตนธิดา คชาเศรษฐ

63054000111 นายเอกพงษ- แก�วคชชา

63054000112 นายธีรพงศ- เอี่ยมสินสุข

63054000113 นางสาวมุทิตา สายจารุสิทธ์ิ

63054000114 นางสาวนวรัตน- ปMญโญแก�ว

63054000115 นางสาวหทัยวรรณ สุพรรณพงศ-

63054000116 นางสาวชาลิสศา จัสมิณ กฤษณะดิลก

63054000117 นายพีรภัทร ศรีณรงค-

63054000118 นางสาวอังค-ริสา เหลืองธนพลกุล

63054000119 นางสาวนวพร สายสด

63054000120 นางสาววราภรณ- กนกธีรพันธุ-
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63054000121 นางสาวกฤติญา ถาวรขจรศิริ

63054000122 นางสาววิรุฬจิต กลิ่นละออ

63054000123 นางสาวณฐษิกา วารี

63054000124 นายบดินทร- อึ่งทอง

63054000125 นายพิเชษฐ- เจียรศักด์ิโสภณ

63054000126 นางสาวณริสสา กิติชัยชาญ

63054000127 นายศรุตะ มานิตกุล

63054000128 นางสาวกรธิดา ทองอรัญญิก

63054000129 นางสาวสิริพร สีแดง

63054000130 นายภานุมาศ แก�วตา

63054000131 นายบรรเทิง จุนใจ

63054000132 นางสาวธนพรรณ ธนันทา

63054000133 นางสาวนุราณี สุขอนุเคราะห-

63054000134 นางสาวนันท-นภัท เปล�งปลั่ง

63054000135 นางสาวขวัญชนก สมบัติอารี

63054000136 นางสาวอรวี มีศิริ

63054000137 นายทวิช รุ�งมิตรจรัสแสง

63054000138 นายภควันต- ช�วยบุญญะ

63054000139 นายธัญวุฒิ ผาโสม

63054000140 นายวรุต รัศมีกอบกุล

63054000141 นายจุมพล ฉัตรไพบูลย-

63054000142 นายเศรษฐ-พิชญ- เพชรพลอย

63054000143 นางสาวอนุชิดา โพธ์ิเงิน

63054000144 นางสาวสุนิสา ชัชยานุกร

63054000145 นางสาวมุทิตา ทองใบ

63054000146 นางสาวข�าวขวัญ เกตุแก�ว

63054000147 นางสาวอริศรา อรรคฮาตศรี

63054000148 ว�าที่ร�อยตรีชวลิต ศิริวรรณดี

63054000149 นางสาววรวรรณ เชยชิด

63054000150 นางสาวมารยาท กลีบบัว
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63054000151 นางสาวศุภิสานันท- ทองประเสริฐ

63054000152 นางสาวณิชา แดงไผ�

63054000153 นางสาวณัฐชา สวัสดีผล

63054000154 นายธรรมรัตน- สงวนงาม

63054000155 นางสาวพลอยพัทธ- ศุภรัตน-ธัญญา

63054000156 นางสาวลดาวัลย- สังขรัตน-

63054000157 นางสาวณัฐภัทร สมศรี

63054000158 นางสาวพรปวีณ- ธิวัฒน-วรานิกุล

63054000159 นายพิธาวัชร- สําราญ

63054000160 นางสาวยลหทัย วงษ-แก�ว

63054000161 นางสาวคุณารัตน- รอดสม

63054000162 นางสาววาสนา มณีจันทร-

63054000163 นางสาวอภิรมย- อินทร-ตOะสืบ

63054000164 นายจิรวิทย- สรรพพันธ-

63054000165 นายเดชาวุธ กาญจนกรัณย-กุล

63054000166 นางสาวกันยากร เอี่ยมแบน

63054000167 นายพชระ อุ�นรั้ว

63054000168 นางสาวมนัสวี เฟRSองฟู

63054000169 นางสาวมณีรัตน- เขียวเซ็น

63054000170 นายนิธิพงษ- มาประเทียบ

63054000171 นางสาววีรวรรณ สุขท�ามะพลา

63054000172 นายชนัญTู มณีจันทร-

63054000173 นายเสกสรร คามรักษ-

63054000174 นายทศพร ชนาภาณัฎฐกุล

63054000175 นางสาวพรทิพย- ขวัญคุม

63054000176 นางสาวสุภาวดี สอดสี

63054000177 นายธวิท สุขสมบุญ

63054000178 นางสาวกนกวรรรณ ธรรมรักษา

63054000179 นางสาวปาริชาติ จันทร-เที่ยง

63054000180 นางสาวจารุวรรณ เปUSยมศักดา
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63054000181 นางสาวปVติณัช โพธ์ิกลาง

63054000182 นางสุจิตรา บริพัฒ

63054000183 นางสาวเปรมวดี ถาวรธนทรัพย-

63054000184 นางสาวนิติกาญจน- อนันต-ดิลกภัทร-

63054000185 นางสาวนภาวัลย- สุขุมานนท-

63054000186 นางสาวพีรยา วงศ-วิเศษ

63054000187 นางสาวสาวิตรี สายพิมพ-

63054000188 นางสาวชญานิน จันทรวิจิตร-

63054000189 นางสาวศิริพร เหล�าสมบูรณ-

63054000190 นางสาวลัดดา กลิ่นบํารุง

63054000191 นางสาวณัจฉรียา ทองแก�ว

63054000192 นางสาวสโรชา กระตุดนาค

63054000193 ร.ต.อ. หญิงวลัยภรณ- อุดมใหญ�

63054000194 นางสาววิ9ริยา ลีลาสุธานนท-

63054000195 นางสาวจริยาวัฒ คําสิงห-

63054000196 นายเอกอาทิตย- วีระภัทรโรจน-

63054000197 นายดนัย แก�วเจริญ

63054000198 นายมุนินทร- ณ บางช�าง

63054000199 นางนภาพร ปะรุมรัมย-

63054000200 นางสาวกนกพร จ๋ิวสกุล

63054000201 นายพิชาภพ ปรีเปรม

63054000202 นางวิชญา พุทธผล

63054000203 นายเกรียงไกร วิศิษยศ-วรกุล

63054000204 นายภานุพันธ- จันทร-เสง่ียม

63054000205 นางสาวณฐภัทร ลิ้มวาณิชตระกูล

63054000206 นางสาวสุจิระ อ�วมเครือ

63054000207 นายชายแดน จํานงกุล

63054000208 นายรุจิภาส ศตปMญญาสุกุล

63054000209 นางสาวโสภา วงอุบล

63054000210 นางสาวกมลวรรณ คงคา
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63054000211 นายพินิจนัย สิทธิไทย

63054000212 นางสาวนภาพร ศุกระมงคล

63054000213 นายทัชชกร นาละกาญจน-

63054000214 นายภูเบศ ใจห�าว

63054000215 นางภัทรทิยา สีรุ�ง

63054000216 นายพิศาล พ่ึงผัน

63054000217 นายสัญรัฐ ลักขณา

63054000218 นางสาวนภารัตน- ชูไพร

63054000219 นางสาวศิริพลอย วงษ-สอน

63054000220 นายภานุพงศ- ยะโสธร

63054000221 นายขวัญชัย สะสม

63054000222 นางสาวนวรัตน- สิริรัตน-

63054000223 นางสาวนิชณา วิกัยวราภรณ-

63054000224 นางสาวพัชรา ศรีศาสนวงศ-

63054000225 นางสาวปณิชา รุ�งอรุณสุนทร

63054000226 นายชลแดน มนุษยธรรม

63054000227 นางสาวปVยะภัทร- สิริรัตนาวงศ-

63054000228 นางสาวกรองทอง คานภู

63054000229 นางสาวอิสรีย- อริยะวุฒิพันธ-

63054000230 นายภาณุ วิทิตศาสตร-

63054000231 นางสาวพรหมพร พรหมรัตน-

63054000232 นางสาวผุสดี บุญมีรอด

63054000233 นางสาวสุรารักษ- ตาทิพย-

63054000234 นายพิทักษ-พงษ- พลสิทธ์ิ

63054000235 นางสาวชามาศ ธีระเดชพงศ-

63054000236 นายปวริส รื่นนุสาร

63054000237 นางสาวสุวรา วุฒิอําพล

63054000238 นางสาวฉัตราพร สุระวิโรจน-

63054000239 นางสาวกมลวรรณ เพ่ิมพูล

63054000240 นางวรัญญาภรณ- จ่ันแตง
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63054000241 นางสาวณรัฐวรรณ สุทธิชื่นตรีกุล

63054000242 นางสาวพิมพ-หยก จีนทอน

63054000243 นางสาวกฤษนันท- ภูมิประสิทธ์ิ

63054000244 นางสาวรุ�งนภา อนุโสภณ

63054000245 นายชนิตพล ฉ�วนต้ัน

63054000246 นางสาวศิริพรรณ แนวทอง

63054000247 นางสาวนันทพร สังข-ทอง

63054000248 นางสาวกนกนพรรศ แพงไตร

63054000249 นางสาวเยาวนาฏ เหลี่ยมเจริญ

63054000250 นางสาวชมพูนุท ดวงโต

63054000251 นางสาวเรณู ชินเวช

63054000252 นางสาวกนกวรรณ บุญนิต

63054000253 นางสาวณัฐณิชา นวมภักดี

63054000254 นางสาวพรรณอารี พลายยงค-

63054000255 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี

63054000256 นางสาวพรธวัล อวิรุตม-

63054000257 นางจิรปรียา บูรณะสัมฤทธิ

63054000258 นางสาวสุดา ตังกานนท-

63054000259 นางสาวจันทิมา สุขจันทร-

63054000260 นางสาวณัฐธยาน- นิยมธรรม

63054000261 นายวันมีชัย ปกจ�าย

63054000262 นางสาวพัชรินทร- โพธิโสภา

63054000263 นางศุภธิดา พิศวาส

63054000264 นางสาวเบญจธรรม เทพธรรม

63054000265 นางสาวจิราพรรณ ชิตวาห-

63054000266 นางสาวธัญวลัย วัฒนถาวรเกียรติ

63054000267 นางสาวทรัพย-สิณี อนุรักษ-

63054000268 นายปMญญา เหมศิริ

63054000269 นายภัทรพล นันดี

63054000270 นางสาวมนต-ฤดี อุดมพรเกิดผล
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63054000271 นางสาวกุสุมา ชาสุวรรณ

63054000272 นางสาวจรินทร- มีแสง

63054000273 นางสาวฐิภาพรรณ ธํารงนันทิพัฒน-

63054000274 นางสาวกนกรัตน- ทําจะดี

63054000275 นางสาวมณีรัตน- เปUยมาลัย

63054000276 นางสาวรุ�งฟBา จีนแส

63054000277 นางสาวณัฐชยา สวัสดีผล

63054000278 นางสาวปVยะรัตนา หอมยก

63054000279 นางสาวณัฐิดา ธีรศุภางค-

63054000280 ว�าที่ร.ต.หญิงวนิดา ดาวเรือง

63054000281 นางสาวอริสา พงษ-เผือก

63054000282 นางสาวสุภัสรา รักนาวี

63054000283 นางสาวอรอนงค- ปVSนคง

63054000284 นางสาวพัตรสุชา ลอองอ�อน

63054000285 นายณัฐพล สุกสว�าง

63054000286 นางสาวณฐมลวรรณภ- ทรัพย-เทิม

63054000287 นางสาวชนัญชิดา ช�วยบุญ

63054000288 นางสาวอริสา ทัศนาจุรีสกุล

63054000289 นายพัชรวิชญ- ปVยนุสรณ-

63054000290 ว�าที่ ร.ต.พุทธคุณ รักษาเพชร

63054000291 นางสาวศิริญญา งามระลึก

63054000292 นางสาวณัชชาภัทร อาริกุล

63054000293 นางสาววิไลพร ทรหด

63054000294 นางสาวแคทรินญา อยู�เจริญ

63054000295 นางสาวลดาวัลย- ครุฑวงศ-

63054000296 นางสาวพรนภา  ืสิงห-เมือง

63054000297 นางสาวนริศรา พิทักษ-ชัยณรงค-

63054000298 นายสราวุธ รุ�งแจ�ง

63054000299 นางสาวณัฐสุภา น�อยภาษี

63054000300 นางสาวมนวณี ชูภู�
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63054000301 นายธนวิทย- ทองสัมฤทธ์ิ

63054000302 นางสาวเบญจวรรณ ล้ําเลิศ

63054000303 นางสาวอธิชา เนตรบุตร

63054000304 นางสาววัณณิตา กระจ�างแจ�ง

63054000305 จ�าอากาศเอกวรชัย นิลแจ�ง

63054000306 นางวิไลรัตน- สุบรรณจุ�ย

63054000307 นายนันทวัฒน- ช�วยดู

63054000308 นางสาวสาวิตรี บุญทรง

63054000309 นางสาวปริยาภรณ- บุญมีรอด

63054000310 นางสาวชญานี ประกอบชาติ

63054000311 นางสาววรพิชชา ลาภหลาย

63054000312 นายพงศธร ทรงสว�าง

63054000313 นางสาวจิตสุภา เอมโอษฐ-

63054000314 นายสามารถ คงม่ัน

63054000315 นางสาวณัฐพร ตรรก-ชูวงศ-

63054000316 นางสาววริษฐา นุ�มวงศ-

63054000317 นายกิจติพงษ- สุขารมย-

63054000318 นายสุรดิษ อินทรวงศ-

63054000319 นางสาวตรีวรัตถ- รัฐวิบูลย-

63054000320 นางสาวสุมนา วงศ-ชีวสุทธ์ิ

63054000321 นางสาวอาทิตยา มิตรจิตร

63054000322 นายปฏิภาส สาแช

63054000323 นางสาววรรยุพา อุ�นชัย

63054000324 นายพงษ- นีติวัฒนพงษ-

63054000325 นางสาวจันทิมา สว�างลาภ

63054000326 นางสาวอาจารี เทียมบุญมา

63054000327 นางสาวญาฎาวี ทองแพง

63054000328 นางสุภาภร บุญชู

63054000329 นายภาสกร พานิชเจริญ

63054000330 นายชนะ ภู�ระหงษ-
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ศูนย)สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาโท

63054000331 นางสาวสุวิมล โขมโนทัย

63054000332 นางสาววัชราภรณ- ท�าน้ําต้ืน

63054000333 นายณัฐพล สุขศรี

63054000334 นายศักด์ิสิทธ์ิ บุญรอด

63054000335 นางนลินพร แก�วศศิวิมล

63054000336 นางสาวจันทนา บุญเรืองศรี

63054000337 นางสาวเมธาวี คล�ายขํา

63054000338 นางสาวยุพารัตน- ตาคํา

63054000339 นางสาวนําสุข ศรีเจริญ

63054000340 นางสาวเจรจิรา หล่ําเสน

63054000341 นายวิระชัย ผกากรอง

63054000342 นายณรงค-ยศ มณีแดง

63054000343 นางสาวธนิยา สังข-ทิตนุ

63054000344 นางสาววรินท-ธรณ- ภูดิฐธนะวงศ-

63054000345 นายพิสิฐ ตรีภพกิตติ

63054000346 นางประภาพรรณ สุขศรีศักด์ิสิทธ์ิ

63054000347 นางสาวอาทิตยา ผันผาย

63054000348 นางสาวนวพร บัวพ่ึง

63054000349 นางสาวชัญญ-ธนันท- วิชัยสินธุ-

63054000350 นายจิรัตถ- พรหมรัตน-

63054000351 นางสาวชนัญญา พรศักด์ิวิวัฒน-

63054000352 นายสกนธ- ชุณห-วิจิตรา

63054000353 นางสาววรุณยุพา จุ�ดศรี

63054000354 นายสามารถ ยานวงษ-

63054000355 นางสาวกัลยา เข็มเพลีย

63054000356 นางสาวมาริสา ไผ�ทอง

จํานวน 356 ราย
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