
เลขประจําตัวสอบ

63011000001 นางสาวชลธิชา บุญเสถียร

63011000002 นายอดิเทพ สุรเสน

63011000003 นางสาวอรทัย ปานทอง

63011000004 นายนาวิน จงสถาพรพิพัฒน 

63011000005 นางสาวอรณิชา ดีเสมอ

63011000006 นางสาวอริสรา อยู%กลิ่น

63011000007 นางสาวยุวดี บรรดาศักด์ิ

63011000008 นางสาวภคินี แย/มพจนา

63011000009 นางสาวลักษณา กิมิฬาร 

63011000010 นางสาวธัญณิชา นามป3ญญา

63011000011 นางสาวจริยาพร ทองมอญ

63011000012 นางสาวรัญชนา กุลพรม

63011000013 นางสาวพายาดา อิ่มอก

63011000014 นายณัฐวุฒิ เจริญผล

63011000015 นายวิโรจน สุพิทักษ 

63011000016 นายวันชนะ ทองคําเจริญ

63011000017 นายศุภสัณห เดชสุวรรณ

63011000018 นางสาวอารียา เอี่ยมละออ

63011000019 นายวัฒนพงศ เอมะรุจิ

63011000020 นางสาวอาทิตยา พานทอง

63011000021 นางสาวปกฉัตร สุขแสงธรรม

63011000022 นายธงชัย แสนตลาด

63011000023 นางสาวภัคภิญญา หม่ันเขตรกิจ

63011000024 นางสาวพรรณนิภา เผือกชาย

63011000025 นายอัฐถาวร ชินโคตร

63011000026 นางสาวทิพาวัลย โนโชติ

63011000027 นางสาวปรางค ทอง สุขเกษม

63011000028 นางสาวจิรนันท ธิมาเกตุ

63011000029 นางสาวนุชวรา วงษ วิทย 

63011000030 นางสาวเก็จมณี อ/นมงคล

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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63011000031 นายทิชานนท จุนมุสิก

63011000032 นางสาวนารี พลชนะ

63011000033 นางสาวชาคริสตยา งามละม/าย

63011000034 นายปองพล สุทธิเดช

63011000035 นางสาววฤชษา อัครานิธิกูล

63011000036 นายจีระศักด์ิ ศรีหะมงคล

63011000037 นายธีรยุทธ มีสติ

63011000038 นายธนพล ภาณะรมย 

63011000039 นางสาวบัวสวรรค พ%วงเผือก

63011000040 นางสาวเบญญา ฟ3กเขียว

63011000041 นายกฤษณะ พลภักด์ิ

63011000042 นายชัยสิทธ์ิ แซ%ย%าง

63011000043 นางสาวจันทร นภา ทองชุม

63011000044 นายพงษ สิทธ์ิ ชาญประโคน

63011000045 นางสาวปวิชญา ฮวบเจริญ

63011000046 นางสาวรัตติกาล โกเมนรัตน กุล

63011000047 นางสาวอ/อมใจ ไชยหาบุตร

63011000048 นางสาวภัศรา ดวงเนตร

63011000049 นางสาววนิดา ศรีโกเศส

63011000050 นายณัฐภพ กลมขุนทด

63011000051 นายดนุเดช พัฒทวี

63011000052 นางสาวพทัสนันท บุตรเคน

63011000053 นายกฤษณพงษ ครุธดํา

63011000054 นางสาววีรัชยา โรจนเวทย 

63011000055 นางสาวพัชรพร อิทธิชาติ

63011000056 นางสาวขนิษฐา ราชสีห 

63011000057 นางสาวนราวดี การอ%อน

63011000058 นางสาวอารีรัตน ตัญวัฒนา

63011000059 นางสาวเสาวณีย ป3Fนสา

63011000060 นางสาวรพีพรรณ สถิตมิลินทากาศ
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63011000061 นายสถาพร ปรางมณี

63011000062 นางสาวพัชราญา กันเพชร

63011000063 นายกฤษณะ พงษ ไพโรจน 

63011000064 นางสาวขวัญหทัย ไชยลังกา

63011000065 นางสาวพัทธมน คงใส

63011000066 นางสาวภิรนันท เกษมสุข

63011000067 นางสาวธนิตสา แก/วมโนรมย 

63011000068 นางปาริฉัตร อินทะมโน

63011000069 นางสาวฐิสชญา พิเคราะห 

63011000070 นางสาวสุวิมล รักสนิท

63011000071 นางสาวเกศินี คงพร

63011000072 นางสาวศิริลักษณ สาลีกุล

63011000073 นางสาวจุฬาลักษณ คงสมพัฒน 

63011000074 นางสาวณัฐสุดา ธนวัตถาภรณ 

63011000075 นายกรชวัล อินจันทร 

63011000076 นายธรรมรัตน ดําคง

63011000077 นางสาวณัฎฐธิดา บุญทศ

63011000078 นางสาวณิชาภัทร สุภาพ

63011000079 นายวันชัย เอียดบัวขวัญ

63011000080 นางสาวพิมพ ภรณ ทองกลับ

63011000081 นางสาวอรอนงค หล%ายแปด

63011000082 นางสาวเบญจรีตน ผิวทอง

63011000083 นางสาวสุพัตรา คงคาหลวง

63011000084 นางสาวธันยพร สุขดวง

63011000085 นายกิตติ ห/องสวัสด์ิ

63011000086 นายธรรมนิตย กล/ารอญ

63011000087 นายปุริมพงศ ศิริเพชร

63011000088 นางสาวสุพิชญา ทองโคตร

63011000089 นางสาวสมใจ ไวศยางกูร

63011000090 นางสาวชลธิชา ปHนตาเชื้อ
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63011000091 นางสาววิภารัตน เต็มพิมาย

63011000092 นายจักรินทร พัทยาดล

63011000093 นางสาวนฤมล พลหนองคุณ

63011000094 นางสาวลดาวัลย พูลพิพัฒน 

63011000095 นายอธิป บัวผัน

63011000096 นางสาวอ/อมใจ ก/อนมณี

63011000097 นางสาวนารีรัตน เรืองวุฒิ

63011000098 นางสาวเสาวนีย สืบสร/อย

63011000099 นางสาวฟาเดีย มะหะหมัด

63011000100 นายพุฒิพงศ นุคํา

63011000101 นางสาวศิรดา เฉยสวัสด์ิ

63011000102 นางสาวภัทรียา สารีดี

63011000103 นางสาวผกามาศ ระยับศรี

63011000104 นายศุภกิตต์ิ สุริยา

63011000105 นางสาวระพีพรรณ ศรีไสยาสน 

63011000106 นายธนพนธ เพ็งแสน

63011000107 นายสิรวิชญ พวงสงวนทอง

63011000108 นางสาวคชษร ศรสุวรรณ

63011000109 นางสาวลีลาวดี รัตนกุล

63011000110 นางสาวขวัญฤดี ที่พิมาย

63011000111 นางสาวพรรณศิริ แสงกร

63011000112 นางพนิตา ชนะภัย

63011000113 นางสาวกนกพร วาระโคตร

63011000114 นายภัทรพงษ สิทธิพันธ 

63011000115 นายกิตติพงศ นาคฤทธ์ิ

63011000116 นางสาวบัณฑิตา ป3Kนโฉม

63011000117 นายอดิศักด์ิ พูลเงิน

63011000118 นางสาวสุทธิดา พุทธรักษา

63011000119 นางสาวหทัยรัตน คงเจริญ

63011000120 นายพงษ ศักด์ิ กุลหิรัญสวัสด์ิ
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63011000121 นางสาวสุธิดา สง%าเนตร

63011000122 นายกนต ธร แสงพวง

63011000123 นางสาวสินีนาถ ขวัญทอง

63011000124 นายธเนศพล จิตตโสภาพงศ 

63011000125 นางสาวพัชรพร เพชรานนท 

63011000126 นางสาวมาริษา เถาวัลย 

63011000127 นายศิริพงษ ฉัตรเที่ยง

63011000128 นางสาวศตพร ไพเราะ

63011000129 นางสาวกรกนก วังพลับ

63011000130 นางสาวภทรพรรณ พันธิสืบ

63011000131 นายอิทธิพัฒน ทรงอยู%

63011000132 นางสาววราภรณ เชื้อผู/ดี

63011000133 นางสาวขวัญใจ พิมพิชัย

63011000134 นางสาวสุนันทา ฉิมพลายาลัย

63011000135 นางสาวอมิตรา ผันอากาศ

63011000136 นางสาวศศิวิมล ดีเหลือ

63011000137 นายป3ญญา สุภชาติ

63011000138 นายพัสพนธ สังข ทองจินดา

63011000139 นางสาวสุภาวดี ศรีธรรม

63011000140 นายธวัชชัย โยพันดุง

63011000141 นางสาวณฐสร โสธรบุญ

63011000142 นางสาวจตุพร เทพนวน

63011000143 นางสาวธิดารัตน บุญญะบุญญา

63011000144 นางสาววริญญา ก/อนเพชร

63011000145 นางสาวณิชาภา ยังกิจการ

63011000146 นางสาววิริทธ์ิธนัฐ ผาติเสนะ

63011000147 นายพิรุณชัย หังโส

63011000148 นายรัฐโรจน ฉิมประเสริฐ

63011000149 นายภูชิต วงษ และ

63011000150 นางสาวบุญยานุช ใจแสน
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63011000151 นางสาวปHยนุช ศิริลักษณ 

63011000152 นายณรงค ศักด์ิ ถมทอง

63011000153 นายบุญประสิทธ์ิ แซ%ต้ัง

63011000154 นายณัฐทพงศ กาญจนโชคอนันต 

63011000155 นางสาวปุณยนุช บุรีเรือง

63011000156 นายสุรเชษฐ สุรียรัตนวณิชย 

63011000157 นางสาวธณัฏฐา เหลืองอ%อน

63011000158 นางสาวรุ%งทิวา เพ็งคําป3Kง

63011000159 นางฐิติยา ยังสนอง

63011000160 นายนรเศรษฐ อุสาจิตร

63011000161 นางสาวพิมศิริ หนึ่งชนะ

63011000162 นางหญิง กัณหทัต

63011000163 นางสาววิไล แก/วประจํา

63011000164 นางสาวอัจฉราพร คลายโศก

63011000165 นางสาวธนัชพร ศรีสุวรรณ

63011000166 นายมลพฤกษ ศรีสาระ

63011000167 นางสาวชาลิณี กรพิทักษ สินทวี

63011000168 นางสาวสุภัสสรา บัวขํา

63011000169 นางสาวสาวิตรี สุขชุม

63011000170 นางสาวพลินี ฉํ่าเจริญ

63011000171 นางสาวปHยวรรณ อ/นทอง

63011000172 นางสาวลักษมณ พ่ึงฉิม

63011000173 นางสาวภัณฑิรา กิจวาส

63011000174 นางสาวอรวรรณ ภูมิดี

63011000175 นางสาวจิตนภา จอมคําศรี

63011000176 นางสาวรัตติกา เพชรขาวช%วย

63011000177 นางสาวกันติศา กาศจักร

63011000178 นางสาวจุฑาทิพย ไกรยา

63011000179 นางสาวรัชชนก ภูเหลี่ยม

63011000180 นางสาวกมลชนก เจาะดี
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63011000181 นางสาวอิสรีย ยุกตะตรีโรจน 

63011000182 นางสาวไอลดา หิรัญศิริ

63011000183 นางสาวพนิดา นาคสุข

63011000184 นางสาวปริชญา แตงอ%อน

63011000185 นางสาวมลฤดี จันทวิมล

63011000186 นางสาวอภิชญา ทองเสวก

63011000187 นางสาววณิสา ตะกรุดงาม

63011000188 นางสาวสุกัญญา ปานสมบัติ

63011000189 นางสาวจิตสุภา แสนสึก

63011000190 นายธีรชัย นิลสุวรรณ 

63011000191 นางวิลาวัลย แถมเดช

63011000192 นางสาวจุฑาพัฒน ทรงสุวรรณ

63011000193 นางสาวอาภาพร จันทิมท

63011000194 นางสาววัชรี มะดี

63011000195 นางสาวสุดารัตน บุญมาก

63011000196 นางสาวมาริสา หลงสกุล

63011000197 นายกฤษณพงศ จุลพันธ 

63011000198 นางสุภาภรณ บุญรอด

63011000199 นางสาววนัสนันท แสงแก/ว

63011000200 นางสาวสิรัญญา หวันฮ/อ

63011000201 นางสาวรศนาภรณ หมัดละ

63011000202 นางสาวธวัลหทัย จารุศิริ

63011000203 นางสาวธัญญลักษณ ธาตุสุวรรณ

63011000204 นายป3ญญา ร%วมชาติ

63011000205 นางสาวพรศรี นาคพงษ 

63011000206 นายศักดินนท พรมเฮียง

63011000207 นางสาวชรัญญา ฝ3Kนกันทา

63011000208 นางสาวกชกร ดอนเตาเหล็ก

63011000209 นางสาวป3ทมา อินทวงษ 

63011000210 นายจักรกฤษณ วังคะฮาด
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000211 นายสาโรช เจOะมิน

63011000212 นางสาวณัฏยา ดีม่ัน

63011000213 นางสาวนาถพร ขันตี

63011000214 นายภัคพล เสนาะกลาง

63011000215 นายชัชนันท แวดอุดม

63011000216 นางสาววิภาพร ตําราเรียง

63011000217 นางสาวภัคจิรา ชนะมารจันโท

63011000218 นางนฤมล ไชยวุฒิ

63011000219 นางสาวกรรณิภา ก่ิงอินทร 

63011000220 นางสาวนัทธมน ไทยรัตน 

63011000221 นายณัฐกิตต์ิ มากคณา

63011000222 นางสาวดารารัตน พุทธกิจ

63011000223 นายศุภฤกษ จันทะ

63011000224 นายพงศ เทพ อิ่มจิตร

63011000225 นายนันทพงศ จันทร เต็ม

63011000226 นางสาวมนันยา เกตุพานิช

63011000227 นางมาริน แสงจันทร 

63011000228 นายธนพัฒน ไตรรัตน 

63011000229 นายกนต รพี คงกะพันธ 

63011000230 นายอติวัณณ เสนีย 

63011000231 นายสันติสุข ผิวขํา

63011000232 นางสาวปHยาภรณ เจริญเฉลิมศักด์ิ

63011000233 นายจตุพัฒน นิมา

63011000234 นายเจ เหมศาสตร 

63011000235 นางสาวณัฐณิชา ม%วงมีผล

63011000236 นางสาวธนาวดี เมนะโพธิ

63011000237 นางสาวปนัดดา เส็งสอน

63011000238 นางธิดาลักษณ ชาวศรี

63011000239 นางสาวกนกวรรณ วงษ เสนสะ

63011000240 นางสาวรุ%งนภา เงาพิทักษ ศิลปHน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000241 นางสาวกมลลัดดา สาลีกุล

63011000242 นางสาวณัฐธิดา เอี้ยววัฒนา

63011000243 นายจตุวัฒน นิมา

63011000244 นางสาวอรวรรณ สีนุต

63011000245 นางสาวชลดา จินOะ

63011000246 นางสาวเรวดี คําช%วย

63011000247 นางสาวพิมพ ประภา ใจเย็น

63011000248 นายกรกช เพ็ชร หมัด

63011000249 นางสาวญาณิศา วังมูล

63011000250 นายณัฐพงศ ราชาวุธ

63011000251 นายจักรพงศ คําศรี

63011000252 นายอภิวัฒน พุ%มใจ

63011000253 นายพงษ เทวัญ สมัตถะ

63011000254 นายปริญญา อยู%สนิท

63011000255 นางสาวอรทัย คงใหม%

63011000256 นายกิตติพงศ จ/อยชู

63011000257 นายบรรพต อุบลจันทร 

63011000258 นางสาวจุฑามาศ ศรีใจวงศ 

63011000259 นางสาวชยุดา วินิจสร

63011000260 นายอิทธิพล สุขสมพืช

63011000261 นางสาวณัฐวรรณ ขันไชย

63011000262 นางสาวญานิศา มาลา

63011000263 นายศรีเมฆ เกตุเดชา

63011000264 นายฐตวัตน ธรรมสุทธ์ิ

63011000265 นายอัครนันท กัญญา

63011000266 นายเทพ แซ%โซ%ง

63011000267 นางสาวสุรางค รัตน เดือนกว/าง

63011000268 นางสาวกิตติมา ทวีศักด์ิทรัพย 

63011000269 นายปรัฏชนันท โกศินานนท 

63011000270 นางสาวพิรญาณ อุ%นใจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000271 นางสาวจิราวรรณ วอนเพียร

63011000272 นางสาววีรนุช แสงวัชรานนท 

63011000273 นางสาวศศิชา งามเฉลียว

63011000274 นางสาวทัญญารัฐ แสงสุทธิ

63011000275 นางสาวณัชย วีญา ลักขณา

63011000276 นางสาวอนุตดา จาดเปรม

63011000277 นางสาวอรอนงค ย้ิมเรือง

63011000278 นางสาวเบญจวรรณ วิชัยพล

63011000279 นายภวัต พันธ โรจน 

63011000280 นางดารณี โตรื่น

63011000281 นางสาวกัญญาณัฐ มากอารีย 

63011000282 นางสาวชนาภา สีดอกบวบ

63011000283 นางสาวปHยะธิดา อรุณมณี

63011000284 นางสาวกนกทิพย สิงห กาญจน 

63011000285 นายธนกฤต ชื่นอารามณ 

63011000286 นางสาวศิริวรรณ เปQงหนองแซง

63011000287 นางสาวมัสยา ขาวสุข

63011000288 นางสาวกชกร สงฆภาพ

63011000289 นายกิตติกร ศรศิลปR

63011000290 นางสาววชิรญาณ พรมเพ็ชร

63011000291 นางสาวเหมือนฝ3น สุนทรากร

63011000292 นายภานุวัฒน บุญอินทร 

63011000293 นายรังสิมันต เกตุสุวรรณ

63011000294 นางสาวสายไหม ถุนนอก

63011000295 นายภูษณะ สนิทจันทร 

63011000296 นางสาวสุนิษา เจียมรัมย 

63011000297 นายภาคภูมิ สุรฤกษ 

63011000298 นายอภิชาติ ขันเล็ก

63011000299 นางสาวธีรนุช เหมือนเพ็ชร

63011000300 นางสาวณัฐริกา ดOะวี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000301 นางสาวเกสรา ทิพย ยอดศรี

63011000302 นายธนะสิทธ์ิ ชลีย วจีพร

63011000303 นางสาวจิดาภา รุณภัย

63011000304 นางสาวศุภารมย ศุภรานนท รัตน 

63011000305 นางสาววนัสนันท เที่ยงน/อย

63011000306 นายพีรวิชญ ทิพย มณี

63011000307 นายสถาพร ก/อนนิล

63011000308 นางสาวสุธิตา ดวงทิพย 

63011000309 นางสาวพัชชา พงศ ทองผาสุข

63011000310 นายธีระพงศ ประจงไสย

63011000311 นายเจษฎา ขันมณี

63011000312 นางสาวนัจมีย คุณขยัน

63011000313 นางสาวกนกวรรณ เย็นลํายอง

63011000314 นายธนภูมิ เพียรสกลนิยุต

63011000315 นายปรัชญา สาโรวาท

63011000316 นางสาวสิริมา ซุนสง%า

63011000317 นางสาวนพวรรณ แฟงคล/าย

63011000318 นายอัษฎาวุธ พ่ึงแสง

63011000319 นางสาวศุภกานต วุทธิพงศ 

63011000320 นางสาวเฟSTองฟUา ด/วงฤทธ์ิ

63011000321 นางสาวอภิลาภ นันไชย

63011000322 นางสาวเพ็ญพร รอดพันธ 

63011000323 นายอิ่ม ยกโต

63011000324 นางสาวสุกัญญา อุระภา

63011000325 นางสาวกุสุมาภรณ จันทร วัง

63011000326 นางสาวศิรประภา ป3ตตพัฒน 

63011000327 นางสาวอรทัย ทุมลี

63011000328 นางสาวกิติพร นครไทย

63011000329 นายวิริยะนนท ศรีวิริยะ

63011000330 นางสาวณัฐณิชา ตาสาร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000331 นายรุจิภาส วงษ แก/ว

63011000332 นางสาวณัฐิมา เปรมปรีด์ิ

63011000333 นายวสันต ประมวนจะโก

63011000334 นางสาวมาลีรัตน เกษร

63011000335 นางสาวธนัตถ นันท ภัคธีมาศิริ

63011000336 นางสาวพัชราภรณ พลรัตน 

63011000337 นางสาววรรธนภรณ รักสุจริต

63011000338 นางสาววันวิสา จันทร แสงฉาย

63011000339 นายภานุวัฒน แก/วกําเหนิด

63011000340 นางสาวพิมพ พิศา วรโชติชญาทิพย 

63011000341 นางสาวนิภาพร เจ/ยแก/ว

63011000342 นายเกรียงศักด์ิ หมีโหมด

63011000343 นายเมธัส ล้ําเลิศ

63011000344 นายจักรกรินทร สิมสีพิมพ 

63011000345 นางสาวพรธิณี เปล%งรัสมี

63011000346 นางสาวเกศศิตา คงกิจสถิตย 

63011000347 นายเสรี เติมสวัสด์ิเสนี

63011000348 นางสาวป3ณณพร วงศ อนุ

63011000349 นายเจตวัฒน โอภาสพินิจ

63011000350 นางสาวสราลักษณ พงษ นรินทิพย 

63011000351 นายอิทธิพล สุดเฉลามาลัย

63011000352 นางสาวจิดารัตน งามศิริจิตร

63011000353 นางสาวปวริศา เมธารุจิโรจ

63011000354 นางสาวศิรินารถ ฉายพูล

63011000355 นายฉัตรดนัย ทิพย วิเศษ

63011000356 นายณัฐภัทร กลัดเรือง

63011000357 นางสาวณัฐกานต บุญชูดํา

63011000358 นางสาวเอกปวีร ภูสมจิตร

63011000359 นางสาวทัชชา เมืองจันทร 

63011000360 นางสาวจรรยา อยู%บุญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000361 นางสาวิอัมพร ฤกษ ชัย

63011000362 นายสุรเทพ วงศ เทพนิวัติ

63011000363 นางสาววันวิสา เวียงสมุทร

63011000364 นางสาววรัญญา นาคดนตรี

63011000365 นางสาวศิลาลักษณ ณีระพงษ 

63011000366 นางสาวอรวรรณ จันทร สิงห 

63011000367 นายณัฐวุฒิ ดีสุวรรณ

63011000368 สิบตรีพงศกร กิติวงค 

63011000369 นางสาวพรมณี มีทอง

63011000370 นางสาวปHยธิดา เพ็ชรอยู%

63011000371 นางลัดดาวัลย อานามนารถ

63011000372 นายศราวุธ มีอนันต 

63011000373 นางสาวอารีญา ธิธง

63011000374 นางสาวกัณทิชา คล%องเชิงสาร

63011000375 นางสาวทิพวัลย อรุณสุวรรณ

63011000376 นายจิรวัฒน ปHยวัชสิริวรกุล

63011000377 นางสาวดวงพร เทศสมบูรณ 

63011000378 นางสาวกนกวรรณ หนูทอง

63011000379 นางสาวพฤษา พันธุ ผาติ

63011000380 นางสาวกัญญารัตน อุบลมณี

63011000381 นางสาวอัญนิพา แย/มเกษ

63011000382 นายจตุพล มุ%งสุจริตการ

63011000383 นางสาวสุธารินทร อยู%ภู%

63011000384 นางสาวดุษฎี ด/วงสุข

63011000385 นางสาวชนิกานต แซ%คู

63011000386 นายคมกริช ใจคํา

63011000387 นางสาวสุปรานี คําสุข

63011000388 นายจิตธิพงศ แดงสว%าง

63011000389 นายธนกฤต หงษ ธานี

63011000390 นายนพพล ไพบูลย สุข
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000391 นางสุรีรัตน ภาษีทวีเกียรติ

63011000392 นางสาวสุพิชฌา เหล%าสิทธิสุข

63011000393 นางสาวอรดา เนาว แสง

63011000394 นายกิตติศักด์ิ เผ%าสุวรรณ

63011000395 นางสาววาสนา มามาก

63011000396 นางสาวธิดารัตน นุชนาบี

63011000397 นางสาวปรียาภรณ คล/ายวัน

63011000398 นายสหรัฐ ใจเด็ด

63011000399 นางสาวสุดารัตน ทองนุ%น

63011000400 นางสาวกนกวรรณ รัตนบุรี

63011000401 นางสาวแพรวนภา ขํากุศล

63011000402 นางสาวรุ%ง เอกสิริโสภณ

63011000403 นายนพพร ทองอยู%

63011000404 นางสาวศศิพิมพ ทมแก/ว

63011000405 นายมีศักด์ิ แสงนวล

63011000406 นายชุติพงษ เข็มเพ็ชร

63011000407 นางสาวประวรรณา บุญหลัง

63011000408 นายภาณุพงศ สะตะพันธ 

63011000409 นางสาวจันทรรัตน เดตุเวชสุริยา

63011000410 นางสาวเบญญกมล คชแก/ว คชแก/ว

63011000411 นางสาวกษมา เพชรดี

63011000412 นายพุทธิพัชร ดิบดี

63011000413 นางสาววารี กัญญาทอง

63011000414 นางสาวณัฏฐ ณัชชา เปWยมินทร 

63011000415 นายธํารงลักษ วาณิชยานนท 

63011000416 นางสาวสุชญา แก/วการ

63011000417 นางสาวณัฐริกา ฟองเอม

63011000418 นางสาวพรทิพย ดําขํา

63011000419 นางสาวอริสรา ทองนิล

63011000420 นายญาณวรุตม สมทรง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000421 นางปาริชาติ ศรีสุข

63011000422 นางสาวมัณฑนา พุทธศรี

63011000423 นางสาวนวพร ยงสวัสด์ิ

63011000424 นางสาวภณิดา เปลี่ยนกริม

63011000425 นายปวีณ ดวงใจ

63011000426 นายนรานนท พลงามเลิศ

63011000427 นายทิชากร คุณใหญ%

63011000428 นางสาวพัชรณัฏฐ บัวอินทร 

63011000429 นางสาวนิชา เกตุเที่ยง

63011000430 นายธีรวัฒน ชมภูแสน

63011000431 นางสาวนิศารัตน รอดพล

63011000432 นายจิรายุ กระจ%างศรี

63011000433 นางสาวเขมิกา แซ%ต้ัง

63011000434 นายสิปปวิชญ ย้ิมเหงา

63011000435 นางสาววรรณนรี มูสิกะ

63011000436 นางสาวอภิชญา ธรรมวิเศษศรี

63011000437 นายคมเดช ตรีธเนศวร 

63011000438 นายทานตะวัน จรูณศรี

63011000439 นางสาวตันหยง อุปวรรณ

63011000440 นายสิทธิโชค ทองสุข

63011000441 นางสาวปHลันธน สุขม่ิง

63011000442 นางสาวพิชญาภา ศิริกุล

63011000443 นางสาวภาสินี ศรีสมุทร

63011000444 นางสาววรรณธิราภรณ สําอางค ผิว

63011000445 นายสหวัต กองแก/ว

63011000446 นางสาวกุลธิดา โพธ์ิหวี

63011000447 นางสาวสมรัก กองไชย

63011000448 นางพัชรินทร เลิศวิสาลสิน

63011000449 นายเดชบดินทร โพธ์ิทอง

63011000450 นางสาวปาริฉัตร สอนกล%อม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000451 นางสาวกัญญารัตน วงศ เทิดสิริ

63011000452 นางสาวทับทิม เสมอเหมือน

63011000453 นายอณิสัญญ ภูผา

63011000454 นายเมธา ยาแก/ว

63011000455 นางสาวชนากานต จีรดิษฐ

63011000456 นางสาวจิราภรณ อภิสุนทรกุล

63011000457 นายสาธิต ตาวงค 

63011000458 นายจิรภัทร ยอดล้ํา

63011000459 นายชาคริต นาเงิน

63011000460 นางสาวณฐกมล วิรัตน 

63011000461 นางสาวชโลทร ไชยศรี

63011000462 นางสาวผกามาศ มีแปUน

63011000463 นายธนพัฒน หินนอก

63011000464 นางสาวศิรินันท จันทร

63011000465 นางสาวอลิสา มีหิริ

63011000466 นางสาวดวงฤดี ศรีดา

63011000467 นางสาวธนาภรณ ฮุยเกิด

63011000468 นางสาวสุธาทิพย เรือนใจม่ัน

63011000469 นางสาวสุชาฎา ภักดีสุวรรณ 

63011000470 นางมุกดา ราษฎร นิยม

63011000471 นายกิตตินันท จ/อยชู

63011000472 นางสาวสรวงสุดา ช%างศิริ

63011000473 นางสาวกาญจนา ไชยเดช

63011000474 นางสาวกนกพรรณ ดวงดัน

63011000475 นางสาวเสาวรส บุญพิทักษ 

63011000476 นางสาวนภัสสร คําฟู

63011000477 นางสาวพิมพ ลภัส ซ/ายเกล/า

63011000478 นางสาวสรสิชา ทองสุข

63011000479 นางสาวรัตนา ผาอินทร 

63011000480 นางสาวณิชาภา สินบูรณฉัตร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000481 นางสาวอรทัย มาณียะ

63011000482 นายวาณิชชา แซ%เล%า

63011000483 นายป3ถย บุญญะบุญญา

63011000484 นางสาวนันทิตา เจือจตุรานนท 

63011000485 นางสาวกัญญารัตน สุขประเสริฐ

63011000486 นางสาววิชุดา สิทธี

63011000487 นางสาวน้ําทิพย  วนมา

63011000488 นางวาสนา อภัยนอก

63011000489 นางสาวปHยกานต บุญยบูรณ 

63011000490 นายอัยรัตณ มานะการ

63011000491 นางสาวกมลชรัตน ชมเชย

63011000492 นางสาวพัชราพร พินิจลึก

63011000493 นายอดิศักด์ิ รอบรู/

63011000494 นางสาวณัฐพร ภู%เงิน

63011000495 นายชวลักษณ ชาญค/า

63011000496 นายอนุชา มีสันติสวัสด์ิ

63011000497 นางสาวปุณยนุช แก/วมา

63011000498 นายภาณุเดช ยะมาภัย

63011000499 นางสาวศศิธร เนื้อเย็น

63011000500 นางสาวสุจิตรา ผาบชมภู

63011000501 นางสาวขวัญชนก สังข ทอง

63011000502 นางสาวอมรรัตน นํารอง

63011000503 นางสาวบรรจบพร พุ%มทอง

63011000504 นางสาววราภรณ สิทธิชัย

63011000505 นางสาวอรทัย คลายานนท 

63011000506 นายอานนท คงเพชร

63011000507 นายณรงค ศักด์ิ สุขด/วง

63011000508 นางสาวพรศิริ เมืองแก/ว

63011000509 นางสาวภรผกา ดวงสุวรรณ

63011000510 นางสาวกานต รวี วิรุฒเดชา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000511 นางสาวธนกาญจน มณีนารถ

63011000512 นางสาวสาวิตรี รุจิธรรม

63011000513 นายปHติกานต ผกาแดง

63011000514 นายพงศธร ภูกระเณร

63011000515 นายบุพกัณฑ นิกรวัฒน 

63011000516 นางสาวพิไลลักษณ หาญรันดร

63011000517 นางสาวจิดาภา คุ/มสุภา

63011000518 นางสาวพิชญา อยู%ชื่น

63011000519 นางสาวกานต สุดา ปรัชญาประเสริฐ

63011000520 นางสาวกัญจน ภัสสรณ เม%นขํา

63011000521 นางสาวรพีพรรณ แสงเพ็ชร

63011000522 นางสาวสุกัญญา เลือดไทย

63011000523 นางสาวสโรชา กอบรัตนสุข

63011000524 นางสาวดาราวีร คําสุวรรณ

63011000525 นางสาวนราภรณ อุปมนต 

63011000526 นางสาวพรสุภา ยุคันธร ณ อยุธยา

63011000527 นางสาววิไล แซ%โอOว

63011000528 นางสาวกชมน สังข Xยา

63011000529 นางสาวจิดาภา บูรณป3ทมะ

63011000530 นางสาวกัลยาภัสร จันทร สุทนพจน 

63011000531 นายกัมพล จันทรา

63011000532 นางสาววิราศิณี แสนรัตน 

63011000533 นายัทัตธรรม งามประเสริฐศักด์ิ

63011000534 นางสาวศศิพิมพ แก/วชูศรี

63011000535 นางสาวปุญญพัฒน ทองอิ่ม

63011000536 นางสาวบุปผา รอดงามพริ้ง

63011000537 นางสาวฉัตรกมล วันสุก

63011000538 นายจตุพร คําบอนพิทักษ 

63011000539 นางสาวสาริสา บุญเลิศ

63011000540 นางสาวกาญจนมาศ สุขมา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000541 นางสาววิภารัตน อินทรชิต

63011000542 นางสาวปนัดดา ปานพรหมมาสตร 

63011000543 นางสาวแสงดาว พรมมาก

63011000544 นางสาวธญาณี ทองมี

63011000545 นางสาวศิลาพร รณรงค ฤทธิเดช

63011000546 นางสาวกัลญาณี ผลมะกรูด

63011000547 นางสาวสุดารัตน ทิพย ประเสริฐ

63011000548 นายพงศธร ละเอียดดีนันท 

63011000549 นายพิชัยภูษิต สมปานวัง

63011000550 นายปฐมภพ เกลาฉีด

63011000551 นางสาวทิฆัมพร ศิริมิลินทร 

63011000552 นายมนต มนัส วิวัฒนาธร

63011000553 นางสาววลัยภรณ สิริภัทรพงศ 

63011000554 นายภัคพล กาญจนะ

63011000555 นางสาวชนิตา กํามณี

63011000556 นางสาวชวัลชรัตน สาระสิทธ์ิ

63011000557 นายกิตติศักด์ิ เมฆประสาท

63011000558 นางสาวจารวี ไชยศรี

63011000559 นายกรชวัล ทองสัจจา

63011000560 นางสาวอารีรัตน ประทุมวัฒน 

63011000561 นางสาวโอY หอมจันทร 

63011000562 นายพชร ชูกลิ่น

63011000563 นายเอกพจน คําเพ็ง

63011000564 นายนัธนันท จันทรมณี

63011000565 นางสาวนงนุช เทพเทียม

63011000566 นางสาวณัชชา ไชยพวน

63011000567 นายสกลณัฎฐ สมแก/ว

63011000568 นางสาวต/องใจ เปรมสง%า

63011000569 นางสาวธัญญาลักษณ สมวถา

63011000570 นางสาวธีราภรณ พรหมรัตน 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000571 นางสาวลดาวัลย สุขสุลาภ

63011000572 นายณรงค ศักด์ิ ศรีเมฆ

63011000573 นางสาวอําภาพร มูฮําหมัด

63011000574 นายสันติพงษ ฝZกความดี

63011000575 นางสาวปาริฉัตร พิมสาร

63011000576 นางสาวหฤทัย มากมี

63011000577 นางสาวฐานิตา จันทร เจริญ

63011000578 นายวิทรชัย ใจสุข

63011000579 นางสาวมลฤดี อินกYา

63011000580 นางสาววานุรี อุ%นสอน

63011000581 นายศิริพงษ ศรีนวล

63011000582 นายพรพิพัฒน คงสนุ%น

63011000583 นางสาวพัฒน นรี ศิลปชีวิน

63011000584 นางสาวจริยา เฉลิมชิต

63011000585 นางสาวจันทร จิรา ประสงค 

63011000586 นางสาววิสสุตา ปะอิกูล

63011000587 นายชัชชัย ละออเหลา

63011000588 นายคณาธิป ชมภู

63011000589 นางสาวพิกุล อ%อนเลิศ

63011000590 นายนันทวัฒน ปุกเกตุ

63011000591 นางสาวกรชนก เดชพิสุทธิธรรม

63011000592 นายศักด์ิชัย จารึกกลาง

63011000593 นางสาวกมลวรรณ เกิดมงคล

63011000594 นางสาววรรณภา ศรีสุข

63011000595 นายบิณฑ ยเดช สุขขันศรี

63011000596 นางสาววรรวิษา พุทธวงค 

63011000597 นางสาวศิริธร สุขชัยศรี

63011000598 นางสาวธนาภา เนตรสว%าง

63011000599 นางสาวมณฑาทิพย สุวรรณรัตน 

63011000600 นางสาวณัฐิยา แก/วคง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000601 นายไชยวัฒน มีบุญ

63011000602 นางสาวจรรยาพร แก/วฝQายนอก

63011000603 นางสาวฐิติมา สกุลเขียว

63011000604 นายศาสตรา จันทร ธานี

63011000605 นายคมสัน บัวแก/ว

63011000606 นางสาวนิกรรดา ซอวีระศักด์ิศรี

63011000607 นายศรุต เจริญไธสง

63011000608 นายพันลพ อารุณี

63011000609 นายจิรภัทร วงศ สุริย ฉาย

63011000610 นางสาวอรกมล โฉมวัฒนา

63011000611 นางสาวหัศยาพร เนียมถนอม

63011000612 นางสาวกัญญาณัฐ สุทธิวงษ 

63011000613 นางสาวอรุณี จ/อยจรัส

63011000614 นายวลัญช กร สิริวัฒน 

63011000615 นายเมธัส ธรรมนิษฐ 

63011000616 นางสาวสุนิษา มุ%งกลาง

63011000617 นางสาวศุภิสรา ฟองภู%

63011000618 นายตนุ ดวงสุวรรณ 

63011000619 นางสาวเปรมิกา รุจิโกไศย

63011000620 นายกําจร ยังเถ่ือน

63011000621 นางสาวกมลทิพย แกมกระโทก

63011000622 นางสาวชัชฎาพร ทองสกุล

63011000623 นางสาวจันทิรา ปรางรักย้ิม

63011000624 นางสาวพิชชานันท แก/วรากมุข

63011000625 นายภิเษกชัย เผือกย้ิม

63011000626 นายสันติสุข เขียวหร%าย

63011000627 นางสาวทิพเกสร เอี้ยงมี

63011000628 นางสาวนภัทรสัย สร/อยจิตร

63011000629 นายอรรถพล ทิมเรืองเวช

63011000630 นายครรชิต นพคุณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000631 นายอภิชัย ราชไพบูลย 

63011000632 นางสาวอารีรัตน สาครประเสริฐ

63011000633 นางสาวพันธ สุกาญจน บุญชุ%ม

63011000634 นายสุขเกษม กลิ่นมาก

63011000635 นางสาวนิติพร สว%างบุญรอด

63011000636 นายจิตรกร เวียงนนท 

63011000637 นางสาวธนัญชนก โกเมศ

63011000638 นายภัทรมินฑ สุทธิประภา

63011000639 นางสาวสิริวิมล จันทร ฝUาย

63011000640 นายธีรพงศ พงษ สมบูรณ 

63011000641 นางสาวอรพิมล อําพันแสง

63011000642 นางสาวธนาภา สอนใต/

63011000643 นายณัฐรัชต ศิริจันทิพย 

63011000644 นางสาวธิติพร รอดงามพริ้ง

63011000645 นางสาวปริฉัตร ชัยเลิศวิรุฬห 

63011000646 นายพิริยะ สุภาพ

63011000647 นางสาวกนกภรณ ดวงดัน

63011000648 นางสาวพัชรพร บุญประภัสสร

63011000649 นางสาวพรนิภา คํากลาง

63011000650 นางสาวชลธิชา อรรคพันธุ 

63011000651 นายธนิยะ สวนดอกไม/

63011000652 นางสาวปนัดดา ใสผุด

63011000653 นางสาวหทัยมาศ หมีกุละ

63011000654 นายพีระพงษ สินธุ นอง

63011000655 นายสุภัทร ม่ิงงามทรัพย 

63011000656 นางสาววราภรณ ระงับพิศม 

63011000657 นางสาวสุดปรารถนา แก/วนพ

63011000658 นางสาวมนทิรา คล/ายยา

63011000659 นางสาวณัฐมน มงคลลาภ

63011000660 นางสาวพัชรี เบิกบาน

หน/า 22 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000661 นายณัฏฐชัย รอดโฉม

63011000662 นายธนดล พานพ

63011000663 นายศรุต สกาวรรณ 

63011000664 นางสาวรัตนา สิทธิสุทธ์ิ

63011000665 นางสาวชุลีวรรณ สุขวัฒนะกุล

63011000666 นางสาวสุชัญญา ช%วยวงญาติ

63011000667 นางสาวสุนิสา สุราวุธ

63011000668 นางสาวสุพัตรา ธงสอาด

63011000669 นางสาวชุลีพร แตงอ%อน

63011000670 นางสาวประภาศิริ มากดํา

63011000671 นายกีรติ รุ%งเรือง

63011000672 นางสาวหนึ่งฤทัย พิมพ ทอง

63011000673 นางสาวศศิธร คําทา

63011000674 นายถาวร ยุงทอง

63011000675 นางสาวสุจิตตา เทียนไทย

63011000676 นางสาวจุฑามาส ปาระมีสัก

63011000677 นางสาวบุษกร พันโต

63011000678 นายธนะวัฒน ธูปเอี่ยม

63011000679 นางสาวธัญญารัตน รุจิแก/ว

63011000680 นางสาวดรุณี อรุณศรี

63011000681 นางสาวปณิชา ฐิตะวิริยะยศ

63011000682 นางสาวอัจฉรา พุฒวรรณา

63011000683 นายเอกรินทร เป[ดเวียง

63011000684 นายอนุสรณ เคยนา

63011000685 นางสาวอนัญญา ผอบทิพย 

63011000686 นางสาวอภิญญา นาขวัญ

63011000687 นางสาวณริสสา แสงแดง

63011000688 นายธีรพล แซ%ผู%

63011000689 นางสาวศุภกาญจน กาญจนรังษี

63011000690 นายนัทธ์ินฤกิต์ิ เขตกีรตินันท 

หน/า 23 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000691 นายฐิติรัตน พูลลักษ 

63011000692 นายสุทิวัส นามโคตร

63011000693 นางสาวประภัสสร ซ่ัวเซ%งอิ้ว

63011000694 นางสาวอนัญญา ชนะชัย

63011000695 นายกฤตเมธ ทับทิมทอง

63011000696 นางสาวปาริฉัตร ชีชะวา

63011000697 นางสาวอิสรีย ผดุงทรง

63011000698 นายวัชรพงศ เรือนละหงษ 

63011000699 นางสาวจินตนา เมืองวงศ ษา

63011000700 นางสาวปรารถนา โนโชติ

63011000701 นางสาวธัญญ ทิพาพร ไชพินิจ

63011000702 นางสาวกุลวีณ วรรณวงษ 

63011000703 นายนรเสฏฐ ภาษีทวีเกียรติ

63011000704 นายภาสกร กYาจYอม

63011000705 นางสาวจุฑามาศ นําระนะ

63011000706 นางสาวสกุลทิพย ศรีเมฆ

63011000707 นางสมพร แสงวงษ 

63011000708 นางสาวชาลา ชายศรี

63011000709 นางสาวน้ําผึ้ง ใจตุ/ย

63011000710 นางสาวชญาณี นามวงศ 

63011000711 นางสาวชฎาณิศ จําเริญกิจ

63011000712 นางสาวป3ทมนันท บุญสา

63011000713 นางสาวณัฐชยา บุนนาค

63011000714 นางสาวตรีฉัฐ อินทร ตา

63011000715 นายพนม หรูวัฒนานนท 

63011000716 นายชัยณรงค ทํานา

63011000717 นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ

63011000718 นางสาวกาญจนา แซ%เตีย

63011000719 นายพละศักด์ิ คนธรักษ 

63011000720 นายอภิรักษ อัคภูศักด์ิ

หน/า 24 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000721 นางสาวดวงใจ ผูกจิต

63011000722 นางสาวทิพวรรณ เอี่ยมอ%อง

63011000723 นางสาวภัทรวดี ฉุนเชื้อ

63011000724 นางสาวภาคินี เรืองอินตา

63011000725 นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข

63011000726 นายวุฒิชัย เจอทิ

63011000727 นางสาวมัณฑริกา คงรอด

63011000728 นายธีรพงษ แก/วกาษร

63011000729 นางสาววาสนา บุญเสริฐ

63011000730 นายยศพนธ วงษ เทียน

63011000731 นางสาวเยาวลักษณ ชุ%มจิตร

63011000732 นางสาวสุนิสา ราวิชัย

63011000733 นางสาวพิชยา ตินนังวัฒนะ

63011000734 นายธีระพงษ เรืองฤทธ์ิ

63011000735 นางสาวธมลวรรณ ปราบนรินทร 

63011000736 นางสาวจันทัปภา ซาสังข 

63011000737 นางสาวริษา ปริญญาพุฒิพงษ 

63011000738 นางสาวปานตะวัน คณาโรจน 

63011000739 นางสาวจุฑามาส ชาลายุต

63011000740 นางสาวสมใจ วันศรี

63011000741 นายสุภัค จันทร โอภาส

63011000742 นางสาวพุฒศิริ สุขสถิตย 

63011000743 นายวัชรินทร สีขาว

63011000744 นางสาวณิชมน เพียรดี

63011000745 นายอามีน ตง

63011000746 นางสาววิภาดา เส็งสาย

63011000747 นางสาวจุฑามาศ ปลัดวิเศษ

63011000748 นายสุทธิชัย พรหมลิ 

63011000749 นางสาวฤดีมาศ กล%อมป3ญญา

63011000750 นางสาวจิรัชญา เหล็กดี

หน/า 25 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000751 นายชลัช แคล/วจันทึก

63011000752 นางสาวธันย ชนก รักษาถ/อย

63011000753 นางสาวชุลีกร อินวะษา

63011000754 นางปภัสสร ธันย เรืองคํา

63011000755 นายจักรพันธ อ/วนดวงดี

63011000756 นางสาวจุฑามาศ คงดี

63011000757 นายรัฐธรรมนูญ พรหมเทศ

63011000758 นางสาวศศิพร เศรษฐี

63011000759 นางสาวอัชฌา ศิริรักษ 

63011000760 นายศุภสวัสด์ิ เชื้อวงษ 

63011000761 นายวิรุฬห รัตนชัยพล

63011000762 นายอภิชิต ตังละแม

63011000763 นางสาวณัฐกรณ เรืองจุ/ย

63011000764 นางสาวอทิตยา ดารากัย

63011000765 นางสาวกชพรรณ กาญจนเสน

63011000766 นางสาวสมฤทัย นิลบุตรดา

63011000767 นางสาวกิติมา หนูจ๋ิว

63011000768 นางสาววัชรพร แก/วไพฑูรย 

63011000769 นางสาวอุรัชยานันท จิตตรัตน 

63011000770 นายวีรพงศ คําตา

63011000771 นางสาวญาดาภรณ นิตย นรา

63011000772 นางสาววิภาวรรณ หนูสวัสด์ิ

63011000773 นายวีรพล บัวคํา

63011000774 นางสาวไออรุณ อุ%นเสือ

63011000775 นางสาววีรยา ปอยชีวะ

63011000776 นางสาววราภรณ คําประเสริฐ

63011000777 นางสาวสิรีธร กล/ากสิการ

63011000778 นางสาวนุชนาถ คนึงคิด

63011000779 นางสาวปHยนุช รังษี

63011000780 นายทิยะนนท มีสวน

หน/า 26 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000781 นายอภิชาติ ศิวายพราหมณ 

63011000782 นางเทพิน อังกาบ

63011000783 นายปHยะพงษ ทําปHน

63011000784 นางสาวธารา บุญมา

63011000785 นายวสันต สีวัน

63011000786 นางสาวนงลักษณ สุขเสิน

63011000787 นางสาวฉัตรสุดา เกตุกําพล

63011000788 นางสาวเจนนิสา จันทร สนอง

63011000789 นางสาวอริสา กนิษฐานนท 

63011000790 นางสาวณิชากร เจริญกิจ

63011000791 นายรัฐธนา สิทธิธนะ

63011000792 นายเตโชพฤต ละอองทอง

63011000793 นางสาวณัฐกาญจน ราชแสนชาญ

63011000794 นางสาวสาธิดา ประสาสนสิทธ์ิ

63011000795 นางสาวศลินดา เพชรมโน

63011000796 นายฉัฐพล ไทรฟ3ก

63011000797 นางสาวสิริลักษณ พลวิชัย

63011000798 นายกันต ธร กัมปนาทเสนากุล

63011000799 นางสาววริศเรศ หลากจิตต 

63011000800 นางสาววรดา จูระวัฏ

63011000801 นายสิทธิโชค รอดแก/ว

63011000802 นายณัฐภัทร งามสนอง

63011000803 นางสาวสุพัตรา ฟ3กปUอม

63011000804 นางสาวสุวรรณี สมจุ/ย

63011000805 นางสาวสุกัญญา ตOะมุ/ง

63011000806 นายนพรัตน เหล%าสุนทรวณิช

63011000807 นางสาวรัตติมา สระบัว

63011000808 นางสาวกิตติญา นาวาทอง

63011000809 นางสาวหทัยภัทร วงษ ประเสริฐ

63011000810 นางสาวศุภาพรรณ อนุพันธ 

หน/า 27 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000811 นายพงศกร คงสนุ%น

63011000812 นางสาวภูริตา สัสดี

63011000813 นางสาวณัฐนิดา ขําหินลาด

63011000814 นางสาวชนนิกานต ภาชนะปรีดา

63011000815 นางสาวรวิพร รัชตารมย 

63011000816 นายสรรเสริญ จีรังคีรี

63011000817 นางสาวฐิติพร ง้ิวชน

63011000818 นางสาวศิริวรรณ ดอกดวง

63011000819 นายพีรภพ มีทรัพย นิรันกร

63011000820 นางสาวสุจิตรา เจริญสวรรค 

63011000821 นางสาวอัญมณี ถ/วยทอง

63011000822 นายกิตติธัช ทองหว%าง

63011000823 นายนิพัฒน รุ%งย้ิม

63011000824 นายอดิศักด์ิ หม่ืนสังข 

63011000825 นายธนพัต ป3ญญาไว

63011000826 นางสาวแสงพลอย อยู%มีชัย

63011000827 นางสาวชัชธิดา ไกรศรีวัฒนะ

63011000828 นางสาววราภรณ วัฒนะไมตรี

63011000829 นางสาวธนภร เพียรเก็บ

63011000830 นายรณชัย แก/วมรกต

63011000831 นางสาวกาญจนา สายแสน

63011000832 นางสาวศิริลักษณ สุรัตนกูล

63011000833 นางสาวถิรพร วุฒิยานันท 

63011000834 นางสาวณัฐชา มะปูเลาะ

63011000835 นางสาวอรจิรา แย/มกลิ่น

63011000836 นายนราธิป คําสอนทา

63011000837 นางสาวฟาติน เมฆลอย

63011000838 นางสาวอมร คิมเมย 

63011000839 นายฉัตรฐา นิลเจียรนัย

63011000840 นางสาวบุณยากร เหมือนแขยด

หน/า 28 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000841 นางสาวจิราวรรณ ชื่นชม

63011000842 นางสาวขนิษฐา แจ/งชูศักด์ิ

63011000843 นางสาววัชรี ธุวะนาคะ

63011000844 นางสาวศิริรักษ อองกุลนะ

63011000845 นางสาวทักษิณา สมยัง

63011000846 นางสาวกนกอร วงสมบัติ

63011000847 นายนําโชค นามโคตร

63011000848 นางสาวยุวพร ฐิตธรรมศรีสุข

63011000849 นางสาวเบญญาพร แก/วกําเหนิด

63011000850 นางสาวน้ําผึ้ง อินเอี่ยม

63011000851 นายภูมิ สิงหนารถ

63011000852 นายธํามรงค แจ/งประจักษ 

63011000853 นางสาวขวัญใจ รสทิพย 

63011000854 นางสาวรุจรดา รสเผือก

63011000855 นางสาวสุภาพร ศรีนา

63011000856 นางสาวธมนวรรณ ปHลา

63011000857 นางสาวณัฐธิดา ทุมวารีย 

63011000858 นางสาวพรพิมล ศิริวงค 

63011000859 นายวรชาติ แก/วธวัชวิเศษ

63011000860 นางสาวกัลย สุดา ทองคุ/ม

63011000861 นางสาวศสิรัตน ชวดชุม

63011000862 นายธนันธร ประทีปเมธากุล

63011000863 นางสาวปนัดดา ปราบงูเหลือม

63011000864 นายราชรักษ มีรี

63011000865 นางสาวสุนิสา วิชัยรัมย 

63011000866 นางสาวมุกอันดา บัวพันธ 

63011000867 นางสาวรวิภา จันลอย

63011000868 นางสาวรุ%งทิวา จินดา

63011000869 นางสาวอัณณ ชญา คําแสน

63011000870 นางสาวเสาวนี เกิดทวี

หน/า 29 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000871 นายศุภณัฐ หมอยา

63011000872 นายพีริยพงศ พิลาจันทร 

63011000873 นางสาวปรางค วลัย วงษ สุนทร

63011000874 นางสาวณภัค จิวเจริญ

63011000875 นางสาววิลาสิณี โอทาน

63011000876 นายวชิรนันต กรรณสุรางค 

63011000877 นางสาวณัฐศมน ทองคํา

63011000878 นางสาวมลฑา ชมเสม

63011000879 นางสาวนิรัฏชดา ยาสมุทร

63011000880 นางสาวพิมลพรรณ สาลีผล

63011000881 นายอรรถพล ตะรุสะ

63011000882 นายทศพร นามลําดวน

63011000883 นายกิตติธัช กันเนื่อง

63011000884 นางสาววรณัน  /บุษราคํา

63011000885 นางสาวรัตนาวดี ทําดี

63011000886 นางสาวไพริน คชสาร

63011000887 นายณัชธนพล พันธุ จินดา

63011000888 นางสาวอรทัย เดชมุงคุล

63011000889 นางสาวสัญจิรา นุกาศรัมย 

63011000890 นางสาวปHยะธิดา วันโสภา

63011000891 นางสาวจุรีพร สามสีมี

63011000892 นางสาวกัญญารัตน บุญเต็ม

63011000893 นางสาวเบญจวรรณ ธีระพันธ พงศ 

63011000894 นางสาวปHยมน อินทร ปรุง

63011000895 นางสาวมุกดาการ ศัลยพงษ 

63011000896 นางสาวปนัดดา ทองชื่น

63011000897 นางสาวชณัฐมาศ สระอุบล

63011000898 นางสาวภัทรวดี จันทร มา

63011000899 นางสาวสุดารัช มโนภัค

63011000900 นางสาวดวงใจ พิมพิชัย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000901 นางสาวมาริสา คุ/มถ่ินแก/ว

63011000902 นายสฤษด์ิ พรมจันทร 

63011000903 นางบัณฑิตา โสดา

63011000904 นางสาวกชพร คําด/วง

63011000905 นางสาวภาวินี สุดจิตร สมโภชน 

63011000906 นางสาวสร/อยทิพย แสวงการ

63011000907 นางสาวรัตนาภรณ เชื้อดี

63011000908 นางสาวนงลักษณ เทพสุวรรณ 

63011000909 นายสุรสิทธ์ิ เสาะด/น

63011000910 นางสาวพัทธนันท รัตนวนาสนณ 

63011000911 นางสาวปาริฉัตร มณีรัตน 

63011000912 นางสาววิภาวรรณ เส็งสอน

63011000913 นางสาวศิวปรียา เชื่องพิทักษ 

63011000914 นายยศวิสิทธ์ิ เครือเสนา

63011000915 นางสาวณัฐฌา ไกรวิจิตร

63011000916 นายเอกชัย สุภาพไทย

63011000917 นายชัยยศ แจ%มคล/าย

63011000918 นางสาวสุกัญญา แตงอร%าม

63011000919 นางสาวไพริน เพียรชัย

63011000920 นางสาวนันท นภัส บุษบก

63011000921 นางสาวพรพิรุณ พระไทรย โยค

63011000922 นายสุรศักด์ิ ถาคุณ

63011000923 นางสาวศิริพิชญ คงพันธุ 

63011000924 นายประณต สนธิสวน

63011000925 นางสาวฐิติวัลคุ โมอ%อน

63011000926 นายธีรนัย สงวนบุญ

63011000927 นางสาวทัตพิชา โนรี

63011000928 นายธนานันต พ่ึงบุญญาติ

63011000929 นางสาวนพรัตน กลัดหุ%น

63011000930 นายวิโรจน หวังคู%กลาง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000931 นางสาวอลิตา สีมา

63011000932 นางสาวอินทิลักษณ ธรรมกาวี

63011000933 นายโยธิน จินดานิล

63011000934 นางสาววันวิสา ตันสุภาพ

63011000935 นางสาวอัญชลี อินทองคํา

63011000936 นางสาววรวรรณ วรรณสิทธ์ิ

63011000937 นางสาวสุชาดา เทพหนู

63011000938 นางสาวสิริรักษ เทียนทอง

63011000939 นางสาวเกศรินทร ยาสมุทร 

63011000940 นางสาวพรรณิภา นะแก/ว

63011000941 นางสาวภัสส ฐิตา สิทธิไชย ธํารง

63011000942 นางสาวลิศราภรณ มีกิจรุ%งโรจน 

63011000943 นางสาวศศิกาญจน ประสงค ดี

63011000944 นางสาวอิศราวิชญ บุราณสุข

63011000945 นายวิโรจน เลิศวิสาลสิน

63011000946 นางสาวพัธริดา เนียมหอม

63011000947 นางสาวภัคธีมา  ิอยู%คง

63011000948 นางสาวฐิติวรรณ หัวเมืองแก/ว

63011000949 นางก่ิงกาญจน เตชนันท 

63011000950 นางสาวจันทัปปภา ผลวิงวอน

63011000951 นางสาววิภาวรรณ ชมเปHKน

63011000952 นางสาวศุภรัตน วอนสันเทียะ

63011000953 นางสาวนุจรี พลธเนศชานันท 

63011000954 นายครรชิต อนุสรณ 

63011000955 นางสาวสุภารัตน บุญช%วย

63011000956 นางสาวฐิติรัชต ชัยภักดี

63011000957 นายณัฐธิติ จันทรเพชร

63011000958 นางสาวอารยา สําอางค ศรี

63011000959 นางสาวโสภา พิมพิสัย

63011000960 นางสาวณัฏฐ ธยาน ฟ3งประเทือง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000961 นายชัชพล อินตOะเสาร 

63011000962 นางสาวนัทธมน พวงสมบัติ

63011000963 นางสาวอาทิตยา ก/อนคํา

63011000964 นางสาวพรรณนารา ออเพชร

63011000965 นางสาวณัฐพร อินปา

63011000966 นางสาวพัชรพิมพ สอนอิ่มสาตร 

63011000967 นางสาวภิญรัศม์ิชา ไพศาลอภิพร

63011000968 นายพิชาภพ จันทร สะระ

63011000969 นางสาวฐิตารีย สังข สมศักด์ิ

63011000970 นางสาวฐิตินันท ฉัตรแก/ว

63011000971 นายศักรินทร จันกัน

63011000972 นางสาวปพิชญา ยอดกล/า

63011000973 นางสาวสลักจิต ผาแดง

63011000974 นายเดชาวัด กายทอง

63011000975 นางสาวทิพวรรณ ภัตเวที

63011000976 นางสาวกรรณิการ วิเลปะนะ

63011000977 นายวัชระ อินตOะพิงค 

63011000978 นางสาวธณัชชา กลัดทอง

63011000979 นางฐิติรัตน ชื่นพัก

63011000980 นายวรรณพงศ ชาติชนา

63011000981 นางสาวณัฐฐา ไทยเจริญ

63011000982 นายธนากร นารถสมบูรณ 

63011000983 นางสาวจารุวรรณ จันทร เจOก

63011000984 นางสาวศิริภา เพชรวัน

63011000985 นายกัณฑ วิทัศน กร สังวาลย ทอง

63011000986 นางสาวรพีพร โพธ์ิทอง

63011000987 นางสาวธัญพร ชูประสิทธ์ิ

63011000988 นายอนุรักษ เจOะสา

63011000989 นางสาวธัญญลักษณ เต็งประกอบกิจ

63011000990 นายณรงค ฤทธ์ิ ทองคลอด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011000991 นางสาวทิพจุฑา กมลคุ/มพาณิชย 

63011000992 นางสาวพลอยพิศุทธ์ิ พกคํา

63011000993 นายกิติอนันต ปทุมสูตร

63011000994 นางสาววันวิสา ย่ิงรุ%งเรือง

63011000995 นางสาวศิริลักษณ วงษ สุวรรณ

63011000996 นางสาวอรพินท ว%าวิชัย

63011000997 นางสาววริษฐา ฉันติกุล

63011000998 นายกิตติ ม่ิงขวัญ

63011000999 นางสาวกัลย สุดา จีนประมูล

63011001000 นางสาวไพรวัลย อะทะสุวรรณ 

63011001001 นางสาวอรอุมา สําราญอินทร 

63011001002 นางสาวญานิศา แสนชม

63011001003 นางสาวบุษราภา แสงสีทอง

63011001004 นางสาวจรินทร คงกลิ่น

63011001005 นายอัษฎาวัฒน จตุนาม

63011001006 นางสาวป3ทมพร พลายเปWย

63011001007 นายวันชัย วงค แทน

63011001008 นางสาวเพชรรัตณ มีมา

63011001009 นางสาวปรียาภรณ เหลาแตว

63011001010 นางสาวพรทิพา แก/วย/อย

63011001011 นายนพสิทธ์ิ วรรณเสวก

63011001012 นายศุภณัฐ ฐาปนะดิลก

63011001013 นางสาวรัมณียา เกราะแก/ว

63011001014 นางสาวรัชดาภรณ ใหม%ไส

63011001015 นางสาวอรพินท ดีอินทร 

63011001016 นายวิวัฒน บุญไพศาลดิลก

63011001017 นางสาวอารีรัตน สอนดี

63011001018 นางสาวกัญญาณัฐ ชมภูโกฐ

63011001019 นายวรุตม เทพเจริญ

63011001020 นางขนิษฐา ใจสุทธิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011001021 นายสุรเดช ขาวลา

63011001022 นายสุวัฒนชัย รอดสุพรรณ

63011001023 นายโสฬส สังข คุ/ม

63011001024 นางสาวกรรณิกา โตยะบุตร

63011001025 นางสาวอนิตยา กันทสัง

63011001026 นางสาวศิรินญา สิงสีทา

63011001027 นายอักษร พรมนิล

63011001028 นางสาวจันทร เพ็ญ บุญมีธรรม

63011001029 นางสาววรรณธินี รามณีย 

63011001030 นายอกนิษฐ ย่ิงนิยม

63011001031 นางสาวณิชาภา ทีปศักด์ิ

63011001032 นายวัลลภ การบรรจง

63011001033 ว%าที่ร.ต.จีรเดช อภิชนสาคเรศ

63011001034 นางสาวชุติกาญจน ไตรธนาภัทร 

63011001035 นายพีระพงษ อนุบุตร

63011001036 นายวิชญ พล มะลิวัน

63011001037 นางสาวสุภาภรณ สุการี

63011001038 นายป3ญญา ปWเกาะนาม

63011001039 นายประสิทธ์ิ กระจ%างเเก/ว

63011001040 นายธเนศ อัครจิรโชติ

63011001041 นางสาวลลิดา พวงพร/อม

63011001042 นายสาธิตย พาณีช

63011001043 นายพงศธร แสวงศิลปR

63011001044 นายศิรวิทย นาคย้ิม

63011001045 นางสาวสุพรรษา แปUนประเสริฐ

63011001046 นางสาวชัญญานุช ธนากุลเดชโชติ

63011001047 นางสาวเพชรา ทองใบ

63011001048 นายธนัท สิริจันโท

63011001049 นางสาวจันทิมา หลักแหลม

63011001050 นางสาวอุมาพร อรุณสุวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011001051 นายสายันต คาบเพ็ชร

63011001052 นางสาววรรณิศา ไกรทอง

63011001053 นางสาวณัฎฐ รวี มีแสงพราย

63011001054 นางสาวจิราภา สุธรรมจา

63011001055 นางสาวนิสากร เทศวงษ 

63011001056 นายสุทธิภัทร พ%วงพวงงาม

63011001057 นางสาวสายทิพย โภควนิช

63011001058 นางสาวอภิญญา รักษ ทอง

63011001059 นางสาวรัตน วรา จิตรธาดา

63011001060 นายจิรวัฒน จงรัตนกลาง

63011001061 นางสาวฐิติมา ยะวิเชียร

63011001062 นางสาวอุบล เวชสิทธ์ิ

63011001063 นายศาสตรา สิงหาทอ

63011001064 นางสาวนภารัตน ป3Kนกล่ํา

63011001065 นางสาวปนัดดา สมรรถพันธุ 

63011001066 นายศุภศักด์ิ วรการกุศลไพร

63011001067 นางสาวบุษรินทร ศรีวิราช

63011001068 นางสาววิภาดา ชายมา

63011001069 นางสาวเกศมณี คชสีห 

63011001070 นางสาวสาธินี นุชอยู%

63011001071 นางสาวณัฏฐพร ทรายหมอ

63011001072 นายกฤษณ วงศ วิวัฒน 

63011001073 นางสาววิภาดา แตงตุ%น

63011001074 นายสุนทร จริตงาม

63011001075 นางสาวอาธิตญา เชิญบ%อแก

63011001076 นางสาววริศรา ประจําเมือง

63011001077 นางสาวศิรินทร ทิพย วรสิงห 

63011001078 นางสาวพัชรี รอดขํา

63011001079 นางสาวกวิเนตร พัฒน ระวังด%าน

63011001080 นายเกรียงศักด์ิ ศรีบุญนาค
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011001081 นายขวัญชัย ทองอ%อน

63011001082 นายณัฐวุฒิ สุมานิก

63011001083 นางสาวอชิรญา ทรัพย อนันต 

63011001084 นางสาวนภาพร กาญจนโสภาค

63011001085 นายปุณณภพ จูฑะจันทร 

63011001086 นายวรากร อุดขาว

63011001087 นางสาวทิพวรรณ ศรีวิชา

63011001088 นายธนพล ศรีสม

63011001089 นายนครินทร อ%วมสืบเชื้อ

63011001090 นางสาวณัฐมน มีเจริญ

63011001091 นางสาวชญาดา ธรรมพิทักษ 

63011001092 นายรุ%งโรจน จุ/ยแหวว

63011001093 นางสาวชยาภรณ คงศรี

63011001094 นางสาวละอองดาว วุ%นประโคน

63011001095 นายศรราม ทองสา

63011001096 นางสาวปนัฐดา สินทร

63011001097 นางสาวนิตยา วระศิริ

63011001098 นางสาวพรรับขวัญ กOกเหลี่ยม

63011001099 นายหัสวรรษ ยามมีสิน

63011001100 นางสาวนิภาภร จันทราษี

63011001101 นางสาววาสนา นุ%มสารพัดนึก

63011001102 นางสาวณิชานันท จําปาดี

63011001103 นางสาวนฤมล เจียมเรือน

63011001104 นางสาวเสาร อรุณ ใบเต/

63011001105 นางสาววัชรี ทัศนา

63011001106 นางสาววรัทยา เสือสมบุญ

63011001107 นางสาวพิมพ ผกากาญจน ม%วงประโคน

63011001108 นายสุทธิพัฒน สุริสาร

63011001109 นางสาวยุวดี ใจทน

63011001110 นางสาวอัจฉริยา บุญบํารุง

หน/า 37 จาก 38                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63011001111 นายนิวัฒน เส็งพรม

63011001112 นางสาวพัชราภรณ เพ็ญพน

63011001113 นายไมตรี ชาวสวน

63011001114 นางสาวมนปริยา ขํากลาง

63011001115 นายฤทัต ชาวนาหว%าน

63011001116 นายเหมรัฐ เกตุแพทย 

63011001117 นางสาวชณิชา กะริวัฒน 

63011001118 นางสาวหทัยชนก สุขหม่ืน

63011001119 นายอณุชา บุญลือ

63011001120 นายหัสเดชา ชูดวง

63011001121 นางสาวอุไรรัตน บางสวนหลวง

63011001122 นางสาวจินตนา มาษา

63011001123 นางสาวพิชญดา ประภาธร

63011001124 นางสาวญาณิศา ชั้นเจริญ

63011001125 นางสาวชญาณิศ สุขแสวง

63011001126 นางสาวศุภรักษ ดิษฐสมบูรณ 

63011001127 นางสาวธนภร จันทร กระจ%าง

63011001128 นางสาวจุฑามาศ เทียนขาว

จํานวน 1,128 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63012000001 นายพงศกร บูรณะพิทักษ�

63012000002 นายณัฐพล น�อยนิวรณ�

63012000003 นางสาวอุมาพร โพธ์ิชะคุ�ม

63012000004 นางสาวพรรณี เขียวสา

63012000005 นายวิฑูรย� แซ,จู

63012000006 นางสาวชนิดา วงศ�มะณี

63012000007 นางสาวอรพรรณ เกรียงไกรสีห�

63012000008 นายทวีโชค พงษ�วานิช

63012000009 นางพนิตา เย็นวัฒนา

63012000010 นางสาวรุ,งทิวา ศรีสืบ

63012000011 นางณิชาภา พัฒนพันธุ�

63012000012 นางสาวณพิชญา วะเกิดเป;ง

63012000013 นายอนาวิล บินยะฟ=น

63012000014 นางสาววนิดา วันเต>ะ

63012000015 นายกันตินันท� เงินสมบัติ

63012000016 นางสาวป=ทมพร สมิตัย

63012000017 นางสาวสุชาดา ชาติเผือก

63012000018 นายสุทธิชัย เทาสันเทียะ

63012000019 นางสาวภรณ�รัฏฐ� ตรีสงค�

63012000020 นางสาวณัฐรดา คําตัน

63012000021 นางสาวชวัลรักษ� เลี่ยมอยู,

63012000022 นางสาวธิตยา หนูม,วง

63012000023 นายอําพล วะทา

63012000024 นายวิฑูรย� พุ,มเจ�า

63012000025 นางสาวสุวรรณรัตน� โพธิบุตร

63012000026 นายประกฤต ฤทธ์ิเจริญ

63012000027 นางเพชรเบญจพร คะชาถา

63012000028 นางสาวกมลชนก พุทธสาร

63012000029 ว,าที่ร.ต.หญิงบุณฑริกา อินต>ะสุวรรณ

63012000030 นางจิราวรรณ อินต>ะวิน

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012000031 นางสาวเกศวดี จุไรพัทร

63012000032 นางสาวณัฏฐกมล สาลีผล

63012000033 นางสาวอนุธิดา จันทร�จู

63012000034 นายชิษณุพงศ� วงษ�นาค

63012000035 นางสาวสายสมร ย้ิมอยู,

63012000036 นายชูศักด์ิ พุ,มภัทรชาติ

63012000037 นางสาวปรียานุช สิงห�รัมย�

63012000038 นายจิรวัฒน� ชัยกุลหิรัญนนท�

63012000039 นายสมพงษ� โตลอย

63012000040 นางฐิติมา ศิริสูตร

63012000041 นางสาววิลาสินี พรมร�อยโท

63012000042 นางสาวพรทิพา ธรรมใจ

63012000043 นายนัธชัย มหาเจริญเกียรติ

63012000044 นางสาวพิริยา ถานันท�

63012000045 นางสาวโสรยา วินิจสร

63012000046 นางสาววารุณี เต>ะอุย

63012000047 นางสาววาสนา เสมา

63012000048 นางสาวกอบกุล ย้ิมโฉม

63012000049 นายกิตติศักด์ิ ธรรมสิงห�

63012000050 นางสาวกันยาวีร� พิชยะพงษ�ธนา

63012000051 นางสาวสุรัตนา อะสุระพงษ�

63012000052 นางสาวอังคณา ทิพย�แมม

63012000053 นายวชิรวิทย� สัตบุตร

63012000054 นางสาวณัฐชา นาสิงทอง

63012000055 นางสาวชนัดดา ปุริโส

63012000056 นางสาวบุญรัตน� สมบูรณ�ทรัพย�

63012000057 นางสาววิริยาภรณ� ศรีตันหยง

63012000058 นางสาวพัชรินทร� เกตุแก�วเก้ียง

63012000059 นางสาวธัญลักษณ� อันทะนิล

63012000060 นายพงศพัศ พะโยม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012000061 นางสาวเกร็ดทิพย� ทองรังสี

63012000062 นายยุทธพงษ� ก,อสร�าง

63012000063 นางสาวอลิษา ฮุยพิทักษ�

63012000064 นายเอกวัฒน� เย้ือนหนูวงค�

63012000065 นายคมกฤษ ช,างหล,อ

63012000066 นางอรพรรณ บุษยากร

63012000067 นางสาวพัชรินทร� พลต้ือ

63012000068 นายจักรี ดัดแวว

63012000069 นางสาวนัทชญาพิมพ� วงษา

63012000070 นางสาวโรสนา เจ>ะและ

63012000071 นายสิริวัส ธนกิตต์ิจีรกูล

63012000072 นายสมชัย ต่ิงต�อย

63012000073 นางสาวสุพัตตรา บํารุงศิลปK

63012000074 นางสาวสุรัชฎา จันทร�ทอง

63012000075 นายเทิดศักด์ิ ไกรวงศ�

63012000076 นางสาวเรียมจิตร ชูศรีโฉม

63012000077 นายต,อตระกูล อานนท�

63012000078 นางสาวณัฐชุดา ขวัญใจ

63012000079 นายภาณุพงศ� อินทะรังษี

63012000080 นางสาวจิราวรรณ พุฒนิสัย

63012000081 นายชัชวรินทร� มีสักขี

63012000082 นางสาวสุภาภรณ� แส�ทอง

63012000083 นางสาวอรณิช แจ,มสําราญ

63012000084 นางสาวปณิดา เภรี

63012000085 นางสาวชุติมา พรมพุฒ

63012000086 นางสาวสโรชา กันศิริ

63012000087 นางสาวพิมผกา บุญพ่ึง

63012000088 นางสาวรักษณาลี กุลพรม

63012000089 นายสุทธิสาร เนตรจตุพร

63012000090 นายรัฐพงษ� กริดรัมย�
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63012000091 นายสราวุธ เสนสร

63012000092 นายสุรเชษฐ� แก�วสมศรี

63012000093 นางสาวณัฏฐธิดา วรรณสุทธะ

63012000094 นายพัชรพงษ� จันทร�ทอง

63012000095 นางสาวอัจฉรา สรวงสิงห�

63012000096 นางสาวสุนารี แซ,ฟุ;ง

63012000097 นายธนวัฒน� จําปานิล

63012000098 นายอลงกรณ� ช,วยปุ;ง

63012000099 นายภาณุพงศ� แสงแก�ว

63012000100 นางสาวภีมวรา สุขช,วย

63012000101 นายสิรศิษฎ� อ�นรัตน�

63012000102 นายนิรุตต์ิ นุ,มลมูล

63012000103 นางสาวณัฏฐินันท� แสนสุทธ์ิ

63012000104 นางสาวพัชราวรรณ ฟองบัว

63012000105 นางสาวการะเกด มัชฌิมา

63012000106 นางสาวสุธัญญา จตุเทน

63012000107 นางสาวเรวดี อุหมา

63012000108 นางสาวศุภนิดา จินายะ

63012000109 นางสาวธัญญรัสย� ยศวัฑฒกนันท�

63012000110 นายสิทธิพล เกตุพงษ�

63012000111 นางสาวมนัสนันท� ไชยเสนา

63012000112 นายกฤษณ� ก�อนง,อน

63012000113 นางสาวบุหงา ทองหมุน

63012000114 นางสาวธัญทิพ ภูหัดการ

63012000115 นางสาวณิชารีย� แดงสุวรรณ

63012000116 นางสาวลลิตภัทร บรรณวิชญ�

63012000117 นายปOยะ เศษมี

63012000118 นางสาวปรีญาภรณ� คงสุวรรณ

63012000119 นางสาวเปรมฤดี ไชยคีนี

63012000120 นางสาวกัญญา สมิตร
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63012000121 นายวรวิทย� ชุ,มชิต

63012000122 นางสาวปOติญา อุทัยแพน

63012000123 นางสาวธัญญธร สุวรรณะ

63012000124 นายเทเวศน� สิทธิชัยณรงค�

63012000125 นางสาวพสิกา ชื่นสม

63012000126 นายจิรวิทย� กรกัมพล

63012000127 นายวุฒิชัย แสนสุข

63012000128 นางสาวกานต�ธิดา กําบังตน

63012000129 นายธนาณัติ ขําสกุล

63012000130 นายพงษ�สิทธ์ิ วังคีรี

63012000131 นางสาวกชพรรณ มุทุจิตต�

63012000132 นางสาวเพียงฝ=น แก�วไตรรัตน�

63012000133 นางสาวมณฑพัฒน� ศรีคํา

63012000134 นางสาวเสาวลักษณ� กาบบัวลอย

63012000135 นายนิรุตต์ิ สุระพินิจ

63012000136 นางสาวรวีวรรณ ช,อจําปา

63012000137 นางสาววีณา ป=กเกโส

63012000138 นางสาวพรรณธิกา กันทะ

63012000139 นางสาวนิรชา พิมพา

63012000140 นางสาวเกษกนก วินทะไชย

63012000141 นางมุทิตา ขําหินลาด

63012000142 นางสาวสุนทรีย� อินผักแว,น

63012000143 นายปภาวิน ปOยะลังกา

63012000144 นายธนกฤต คงยอด

63012000145 นายป=ญญาวุฒิ บุญประดิษฐ

63012000146 นายยศดนัย ธุรารัตน�

63012000147 นางสาวกฤตพร เคนยา

63012000148 นางสาวพัฒมน รวิวัฒนวงศ�

63012000149 นางสาวชญานิศ กล่ําคุ�ม

63012000150 นายดิสรณ� แสนคํา
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63012000151 นางสาวนุชวดี จ้ันเขว�า

63012000152 นางสาวเจตนิพัทธ� สุราราช

63012000153 นายกฤษณะ จีระบุตร

63012000154 นางสาวกรรณิการ� รุ,งโรจน�

63012000155 นายพงศธร ซ�อนกลิ่น

63012000156 นายคํานวณ แจ,มจํารัส

63012000157 นางสาวศิวพร อินทรัตน�

63012000158 นายภิรมนัส สีงามผ,อง

63012000159 นายจารุพงศ� หงษ�เทพ

63012000160 นางสาวสุชาดา ภิญโญย่ิงทรัพย�

63012000161 นายพีระพัฒน� ศรีเนาวรัตน�

63012000162 นายอมร คําโท

63012000163 นายกนกกาญจน� ชํานาญเขา

63012000164 นางสาวสุรีนา ไชยชิต

63012000165 นางสาวสรันม�รัชช� วัฒนเศรษฐ�

63012000166 นางสาวพรรณธิดา ดําดี

63012000167 นายเสกสรรค� ตันย่ี

63012000168 นางสาวเมลิตา กลับดี

63012000169 นายณัฐภัทร กุณะ

63012000170 นางสาววรรณิดา สีอ,อน

63012000171 นางสาวเจนจิรา สุวรรโณ

63012000172 นายวัชระ สังข�ทอง

63012000173 นางสาวปภาวรินทร� ชื่นชม

63012000174 นายชยกร มีศรี

63012000175 นางสาวอังคณา ดวงเกตุ

63012000176 นายนัทถพร ลิ้มเก้ือ

63012000177 นายพงษ�เทพ เชิดสุขใจ

63012000178 นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสริฐ

63012000179 นายจรณินท� ดวงพร

63012000180 นางสาวนภาพร ชะม�อย
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63012000181 นายรัชชานนท� เสมสายัณห�

63012000182 นายธนพล ชนธนาศิลปK

63012000183 นางสาวนลัทพร แจ�งงาม

63012000184 นางสาวอภิญญา พูลเพ่ิม

63012000185 นายกฤติน เดชะราช

63012000186 นางสาวปุญชรัสม์ิ ธนันฐิตพัฒน�

63012000187 นายกิตติศักด์ิ แสงคํา

63012000188 นางสาวสมิตานัน ณ นคร

63012000189 นางสาวจิราภรณ� เชิงรัมย�

63012000190 นางสาวศิริพร โพธ์ิทอง

63012000191 นางสาวดวงพร ทวีวรรณ

63012000192 นางสาวธิดารัตร� ชาติจอหอ

63012000193 นางสาววรรณรัตน� ทองแดง

63012000194 นางสาวจันทกานต� สิงห�สท�านทั่วทิศ

63012000195 นายอภินันท� ศรีภิรมย�

63012000196 นายทนงศักด์ิ บุคํา

63012000197 นางสาววิภา ตังแกมูล

63012000198 นางสาวปุณณมาภรณ� คําพานิน

63012000199 นายณัฐพล จุลลัษเฐียร

63012000200 นางสาวศิวพร ปริมาณ

63012000201 นายพิชชาพร ดีวิวัฒน�

63012000202 นางสาวญาสุมิน สินทองวัฒนา

63012000203 นายธัญนพ แก�วสวัสด์ิ

63012000204 นายกิตติพล มณีรัตน�

63012000205 นายนิพิฐ สุรัติศักด์ิ

63012000206 นางสาวฐิติมา อักษรก�านตง

63012000207 นางสาวสุชาดา สิริสวัสด์ิพันธ�

63012000208 นายสิทธิชัย คชาชาญ

63012000209 นางสาวออยรีนา แก�วสาย

63012000210 นายจตุพร สินธุชัย
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63012000211 นางสาวพัดชา จอมงาม

63012000212 นางสาวอนิศรา โพธ์ิQระหงษ�

63012000213 นางทวีรัตน� ธรรมวงค�

63012000214 นางสาวขวัญฤดี ทรงกลด

63012000215 นายเดชาวัต สีดี

63012000216 นางสาววาทินีย� คําภิระ

63012000217 นางสาวมนันญา กิตินาม

63012000218 นางสาวพรญมลวรรณ ส,วนสมพงษ�

63012000219 นายไวทยา นาแพง

63012000220 นายอภิรมย� คงแก�ว

63012000221 นางสาวบุณยานุช บุตรพรม

63012000222 นางสาววิลาวัลย� เยาวะกูล

63012000223 นายรพีพัฒน� จิณะเสน

63012000224 นายอนรรฆ รัศมิมัต

63012000225 นางสาวเยาวลักษณ� เฉลยฤกษ�

63012000226 นายวุฒิพงศ� มาสะธรรม

63012000227 นางสาวพนิดา สอนนวล

63012000228 นางสาวณัฐมล แซ,ลี้

63012000229 นางสาวสาลิณี อรรถจันทร�

63012000230 นางสาวรัศม์ิลภัส สิริภูวนานนท�

63012000231 นายทนงศักด์ิ คําเทพ

63012000232 นายสมศักด์ิ เบ็งยา

63012000233 นางสาวอาภัสรา ภูทํามา

63012000234 นางสาวจตุพล เลิศเดชา

63012000235 นางแสงเดือน เถิงคําดี

63012000236 นางสาวสุทธิจิตร โหตะแสงไกวัล

63012000237 นายสุกฤษณ� ซ,อนกลิ่น

63012000238 นายกิติพงษ� วงษา

63012000239 นายบวรรัตน� เสียมไหม

63012000240 นางสาวจิตราพร นันบุญ
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63012000241 นายภาณุพงศ� แก�วสีนวล

63012000242 นางสาวศรัญญา แผ,นทอง

63012000243 นายบุญส,ง สีผึ้ง

63012000244 นายนิพิฐ ป=Sนอุบล

63012000245 นางสาวเสาวลักษณ� จรูญ

63012000246 นางสาวนิชา ย่ีรัมย�

63012000247 นางสาวมณฑิรา อินต>ะนา

63012000248 นางสาวดวงหทัย พาทัน

63012000249 นางสาวนวพร ทรัพย�จรูญ

63012000250 นางสาวกุสุมา อานนทกูล

63012000251 นางสาวกมลทิพย� บุญกัน

63012000252 นายอดิศร สืบสกุล

63012000253 นายจิณณวัตร บุพพัณหสมัย

63012000254 นายตรองบุญ พุทธรัตน�

63012000255 นายชัยวัฒน� มณีมัจฉา

63012000256 นางพัชรีภรณ� ลอยแก�ว

63012000257 นางสาวเหมรัตน� ทิพย�วัฒน�

63012000258 นายภานุกร สุขสําราญ

63012000259 นางสาวภัทรียา อุ,มอยู,

63012000260 นายพชิรวัสส� จันทร�ทอง

63012000261 ว,าที่ ร.ต.ชวินโรจน� พงษ�สินสุภานน

63012000262 นางสาวชุพาพร พุ,มพวง

63012000263 นางสาวรัชนี หลงสามะ

63012000264 นางสาวภัทรานี นามรัง

63012000265 นางสาวศุภางค� จันทร�สว,าง

63012000266 นางสาวเบญจรัตน� ผลาผล

63012000267 ว,าที่ร�อยตรีกิตติคุณ ชวลิตวิโรจน�

63012000268 นายพรพรม พันธ�ชัย

63012000269 นายชัชวาลย� ทําเสาร�มูล

63012000270 นายภัทรพล ศรีเทียนทอง
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63012000271 นายอภิป=ญญาเดช ฉันทะ

63012000272 นายมัธพงษ� เครือสืบ

63012000273 นายนัษฐพงษ� คล�ายสิงห�โต

63012000274 นางสาวอัจฉรา ชวดนุตร�

63012000275 นางสาวชณาภรณ� บุญหนา

63012000276 นางสาวชญานิษฐ� ไทยเจริญ

63012000277 นายวงศธร วังหล่ํา

63012000278 นางสาวนลินี พรมเรือง

63012000279 นายชีวนัส ภาวิชัย

63012000280 นายวชิระ พร�าวไธสง

63012000281 นางสาวศรสวรรค� บุญเพ็ง

63012000282 นางสาวฤดี หวานแก�ว

63012000283 นางสาวธัญวรัตม� เมินดี

63012000284 นางสาวชุติมณฑน� แจ,มเสียง

63012000285 นางสาววารุณี อาภาพันธุ�

63012000286 นายวศิโรดม สุริยศ

63012000287 นายณัฐพล ชัยเสนสุข

63012000288 ว,าที่ ร.ต.หญิงมนทกานต� อุตธรรมใจ

63012000289 นายคุณานนท� กลิ่นเกษร

63012000290 นายธาราพงษ� ณ. น,าน

63012000291 นายยุทธนา แสนชัยวงษา

63012000292 นางสาวนาฏยา เวียงทอง

63012000293 นายภัทรชัย หาญยุทธ

63012000294 นายกฤตภัค ทองสุขแก�ว

63012000295 นายชุติวัฒน� เกษาชาติ

63012000296 นางสาวกรุณา กองค�า

63012000297 นางสาวจริยา มาเต็ง

63012000298 นางสาววรัชยา ภัทรเคหะ

63012000299 นายจีรัฐติกุล แก�วจรูญ

63012000300 นางสาวเบญญาภา แก�วเทศ
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63012000301 นายฉัตรชัย หงษ�ปรีชานนท�

63012000302 นางสาวสนทะญา เอกป=ชชา

63012000303 นางสาวศิริรักษ� ชุดไธสง

63012000304 นายสุระชัย คํายางจ�อง

63012000305 นางสาวจริยา ไทยบรรเทิง

63012000306 นางสาวประภาพร พรพระสงค�

63012000307 นางสาวเสาวนีย� แปงแก�ว

63012000308 นางสาวเพ็ญณี ชีวนิชพันธ�

63012000309 นางสาวรัชนี ธนาทิพยกุล

63012000310 นางสาวภาชินี ภิรมย�

63012000311 นายสิทธินันท� น�อยกมล

63012000312 นางสาวสุรีรัตน� หนูพิมทอง

63012000313 นางสาวปOยฉัตร นภาพันธ�

63012000314 นางสาววิภาวี ทรงประดิษฐ

63012000315 นายทศพล จิระวัตรวิทยา

63012000316 นางสาวชุติพร ยอดกลิ่น

63012000317 นายเจนรบ กล่ําเพชร

63012000318 นางสาวนาฎฤดี ชมดวง

63012000319 นางสาวนิธิพร ราชเพียแก�ว

63012000320 นายพนมกร เตชะนอก

63012000321 นางสาวพรพรรณ พ่ึงบุญ  ณ  อยุธยา

63012000322 นายภูมิ บาทขุนทด

63012000323 นางสาวอนุธิดา ธีรณรงค�

63012000324 นางสาวอมรทิพย� เสือมาก

63012000325 นางสาววิไลมณี บุญจันทึกจีรวัส

63012000326 นายนภัทร มุทราอิศ

63012000327 นายชัยวัฒน� คงกระพันธุ�

63012000328 นายป=ณณวัฒน� ชูศรี

63012000329 นางสาวดวงพร ศรีสวัสด์ิ

63012000330 นางสาวสกุณี อยู,นาน
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63012000331 นายธนกฤต ศุภเอกฉันท�

63012000332 นางสาวมาลินี สมทรง

63012000333 นางฐิติมา สมบัติยา

63012000334 นางสาววราภรณ� เกตุสุวรรณ�

63012000335 นางสาวสุภัชดา ม่ันหมาย

63012000336 นายอนุกูล ศรีป=ญจากุล

63012000337 นายศิวพจณ� แสงศรี

63012000338 นางสาวฐิติยา บูรณศักด์ิ

63012000339 นางสาวเสาวณิต แก�วดี

63012000340 นายเจริญ โพธิดะนุช

63012000341 นายธีระพงษ� พรชัยภูมิ

63012000342 นางสาวกาญจนา เก,าจอหอ

63012000343 นายจักรภัทร มาหา

63012000344 นางสาวรจนา แก�วชมเชย

63012000345 นางสาวนวลถนอม โต>ะยา

63012000346 นายอุศเรนย� ทับทองคํา

63012000347 นางสาวอติภา กระตืองาน

63012000348 นายณัฏฐ� แย�มชุติ

63012000349 นางสาวสลิตา ผาเลิศ

63012000350 นางสาวจันจีรา ฉายา

63012000351 นายกิตติศักด์ิ ชินสะอาด

63012000352 นางสาวอภิญญา เชื้อสาย

63012000353 นางสาวเบญจพร วงศ�รักษ�

63012000354 นางสาวนัฐญา ไชยกุล

63012000355 นายเสฎฐวุฒิ ทองขาว

63012000356 นางสาวจุธาภัค ลําเนา

63012000357 นางสาวเนตรนารี มัชฌิมาภิโร

63012000358 นายนรากร ศรีวะปะ

63012000359 นางสาวจันทราทิพย� โพธ์ิพรมศรี

63012000360 นายเนรมิตร สุขเจริญ
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63012000361 นายทศพร สุทธิสังข�

63012000362 นายวันวิสาข� ชนะสิงห�

63012000363 นายสุโรจน� ทองนํา

63012000364 นายศุภชัย รัตนอารยธรรม

63012000365 นางสาวพิมพิศา เล็กคํา

63012000366 นางสาวปวันชญา ชัยรัตน�

63012000367 นางสาวอินทิรา นงนุช

63012000368 นางสาวนัดดา นามุลทา

63012000369 นางสาวภัทรวรรณ สวัสดีทัด

63012000370 นางสาวดวงกมล หลิมประสงค�กุล

63012000371 นางสาวอุษา ภู,หนู

63012000372 นางสาวกิรณา ทันพรม

63012000373 นางสาวซัลมี การิแย

63012000374 นางสาวพิมพ�ชนก คลังแสง

63012000375 นายวสิษฐา พงศยารัส

63012000376 นายจักรพงษ� ทุมวงศ�

63012000377 นางสาวสุทธญาณ� คงจันทร�

63012000378 นางสาวอภิมลฤดี ต�นหลุบเลา

63012000379 นางสาวปาริชาติ ชูเช,น

63012000380 นางสาวอรณิชา เอี่ยมละออ

63012000381 นางสาววรมน แก,นอ,อน

63012000382 นางสาววิมล พุ,มประดับ

63012000383 นายโสภณ ขําสมบุญ

63012000384 นางสาวสุนิตา ชาวเวียง

63012000385 นายไชยสิทธ์ิ สุวรรณรัตน�

63012000386 นายอดิศรณ� ปราบแทน

63012000387 นางสาวจุฑารัตน� เขียวเทียน

63012000388 นายณัฐวุฒิ บุญเจริญ

63012000389 นายสุธี บุญชู

63012000390 นางสาวชฎาภรณ� ชัยออ
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63012000391 นายธนกร ทิวิชัย

63012000392 นางบุญชู สดเสมอ

63012000393 นางสาวก�านกฤษณา คนธรรม�

63012000394 นายนราวิชญ� ธรรมลังกา

63012000395 นางสาวศิริวรรณ บรรณสี

63012000396 นายพงศธรณ� สิทธิเวช

63012000397 นางสาวเกตศิณี มุณแก�ว

63012000398 นายสุรพศ มีโคกกลาง

63012000399 นางสาวมาริษา ลีนาท

63012000400 นายประเมศฐ� สินวัฒนนิธิพร

63012000401 นางสาวขวัญฤดี ต,อคุณ

63012000402 นางสาวชัญญาภัค เลี้ยงรักษา

63012000403 นางสาวสุภลักษณ� วัฒน�หนู

63012000404 นายทวีพร แสนสุริวงค�

63012000405 นายชุมพร ชาวงษ�

63012000406 นางสาวจันทร�จิรา เรือนน�อย

63012000407 นางสาวรัชดา เมฆกTา

63012000408 นางสาวสุจิตตรา พุกซ่ือ

63012000409 ว,าที่ ร.ต.หญิงวาสนา เภอเกลี้ยง

63012000410 นางสาวสุพรรณี ระวังภัย

63012000411 นายสหภาพ คชาธาร

63012000412 นายประพจน� ประทิน

63012000413 นายจตุรวิทย� พิมพ�ทอง

63012000414 นางสาวศิรินทร�ญท ผลสอน

63012000415 นางสาวพิชญา งามขํา

63012000416 นางสาวศศิกานรี จันทน�คราญ

63012000417 นางสาวอริสา โพธ์ิศรีชัย

63012000418 นายศักด์ิณรงค� ศรีอุราม

63012000419 นายภคิน ผลประดิษฐานนท�

63012000420 นางจินตนา เกียรติกตัญUู
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63012000421 นางสาวเอรียา อัครเดชกุล

63012000422 นางสาวธนาภรณ� ศรีหาตา

63012000423 นางสาววันวิสาข� ศรีนาทม

63012000424 นางสาวบุษกร สังกะเพศ

63012000425 นางสาวอังคณา จันทสุวรรณ�

63012000426 นางสาวเกศสิริ พิพัฒน�พงศธร

63012000427 นายสิทธิชัย สุนวงค�

63012000428 นายจีระวัฒน� เฉวียงวาศ

63012000429 นายวรากร ปรองดอง

63012000430 นายฐานิสร� ดุลยเกียรติ

63012000431 นายเอกพล มณีคํา

63012000432 นายอุดร เอกสังสรรค�

63012000433 นายชาคริต อินเหมือน

63012000434 นางสาวอนัญญา คงทน

63012000435 นายอนุวัตร รัตนกุล

63012000436 นายนพดล ณัฐเกียรติกร

63012000437 นางสาวสุนิษา แคนคลอง

63012000438 นายณัฐพลธ� รวดเร็ว

63012000439 นางสาวกมลรัตน� แก�ววิเศษ

63012000440 นายนพรัตน� สุดาทิพย�

63012000441 นางสาวรัตติยากร บุนนาค

63012000442 นายประวิทย� หวังกุหลํา

63012000443 นายจตุพร ไชยมาตร

63012000444 นางสาวณัฐาวดี บุญกิจ

63012000445 นายชัยพร อุชุภาพ

63012000446 นายชาตรี ทองด�วง

63012000447 นายไพศาล ปะจู

63012000448 นางสาวนิภาพรรณ รอดตัว

63012000449 นายสุเมธ แซ,เอี๊ยว

63012000450 นายพุฒิพงศ� เกิดสัน
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63012000451 นายสันติ พาติกบุตร

63012000452 นายณพวิทย� จําปาวัลย�

63012000453 นายกิตติ ประทุมสาย

63012000454 นางสาวรัตวรรณ ตรีเกษม

63012000455 นางสาวกาญจนา สทานสัตย�

63012000456 นางสาวกรรณฑาทิพย� ป=ญจพงษ�

63012000457 นายวิจักษ� เชื้อเมืองพาน

63012000458 นางสาวรัชฎาภรณ� เมืองวงค�

63012000459 นางสาวรัตมณี บุ,งอุทุม

63012000460 นางสาวจิตรลดา เสมขํา

63012000461 นางสาวอรุณี คุ�มเสม

63012000462 นายมงคล แดงปWา

63012000463 นางสาวขันเงิน แสงทอง

63012000464 นายปรัชญาทิตย� ไกรกลิ่น

63012000465 นายวีรวัฒน� อินอ�น

63012000466 นางสาวละมัย อโนรัตน�

63012000467 นางสาวอณาลี กะรัตน�

63012000468 นางสาวสุจิรา จันทร�ณรงค�

63012000469 นายณัฐพงศ� กลางทัพ

63012000470 นายพีระพงศ� ม่ันเหมาะ

63012000471 นายสมพงษ� เตชะระ

63012000472 นางสาวเอษา อมรประเสริฐ

63012000473 นางสาวกมลวรรณ เนียมทอง

63012000474 นางสาวกรวรรณ ขันทะสิกรรม

63012000475 นางสาวณัฐริกา สีผึ้ง

63012000476 นางสาววิสสุตา เวชสุนทร

63012000477 นางสาวอําพิน พรมนิมิต

63012000478 นายยุทธนา โตสิน

63012000479 นางสาวหทัยรัตน� แซ,เฮ,า

63012000480 นายภานุวัฒน� ศรีมหาโพธ์ิ
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63012000481 นางสาวลนมล ชื่นอารมณ�

63012000482 นายนรินทร ล�อไป

63012000483 นางสาวฉัตฑริกา กฤษณาลักษณ�

63012000484 นางสาวจิรัฎฐา สุดสอาด

63012000485 นายสิทธิศักด์ิ จันธนะสมบัติ

63012000486 นายศิริชัย ปOXนทอง

63012000487 นายอภิเดช อากาศไชย

63012000488 นายศิริราช โสวรรณาการ

63012000489 นายจารุวัฒน� จรอนันต�

63012000490 นายวิวัฒน� จันทะมูล

63012000491 นางสาวพัชรา รัศมี

63012000492 นางสาวพนิดา วันเจียม

63012000493 นางสาวเรวดี โกรัมย�

63012000494 นายอนุชา หอมแม�น

63012000495 นางสาวสุทินี มีอิน

63012000496 นางสาวปนัดดา มูลณี

63012000497 นางสาวณัฐณิชา ลักษณะคมคาย

63012000498 นายวันชัย นนขุนทด

63012000499 นางสาววรวรรณณี คงดารา

63012000500 นายวิษณุ บุญจันทร�วัฒน�

63012000501 นางสาวสุจิตรา แก�วประเสริฐ

63012000502 นางสาวปริญญาภรณ� แสนวัง

63012000503 นายศรัณย� แสนศรี

63012000504 นายกุลวัฒน� รุ,งมงคล

63012000505 นายภัทธพงษ� ตุยที

63012000506 นางสาวจุฑารัตน� เทียมพวง

63012000507 นางสาวณชิชา กันธิยา

63012000508 นางสาวกรองแก�ว รัตนสร�อย

63012000509 นายนพดล นาคะปOXน

63012000510 นายศักดิพันธ� กลึงสาย
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63012000511 นางสาววิชิตรา ศรีภูมิ

63012000512 นายขันติธรรม ศรีทอง

63012000513 นางสาวกชพรรณ ไกลถ่ิน

63012000514 นางสาวน้ําทิพย� ดาวได�รัมย�

63012000515 นางสาวสายรุ�ง เทียบอัน

63012000516 นางสาวแก�วทองธาร สุวรรณรัตน�

63012000517 นายศุภชัย ทั่งทองคํา

63012000518 นายกฤชชลัช อ่ําโนววยุทธ�

63012000519 นางสาวศิริอร ถ่ินสุข

63012000520 นายกฤษดา ปุยภิรมย�

63012000521 นางสาวทัศนี เกียรตินอก

63012000522 นายวรท สุวรรณประเสริฐ

63012000523 นางสาววัลลภา ผลพรต

63012000524 นางสาวนฤมล ปุนปอง

63012000525 นางสาวธัญชนก โต>ะนาค

63012000526 นางสาวจรรยา สีบุรินทร�

63012000527 นางสาววิไลภรณ� ฟ=กเทพ

63012000528 นางสาวพิมพ�ญาดา สุขเกิน

63012000529 นางสาวนพมาศ เจริญดี

63012000530 นายกิตตินันท� อัศจรรย�

63012000531 นางสาวธิดารัตน� บุบพันธ�

63012000532 นายสุทัศน� วงษ�ประเวศน�

63012000533 นางสาวช,อผกา นันตาวัง

63012000534 นายพลอยภทร วงษ�ทิพย�

63012000535 นางสาวสุวนันท� มะลิลา

63012000536 นายยุทธพงษ� ภิญโญ

63012000537 นายจิรานุวัฒน� ปางสุข

63012000538 นายอภิวัฒน� ชนสูงเนิน

63012000539 นางสาวสุชาดา ยอดสุวรรณ�

63012000540 นางสาวชินนดา อินทอง
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63012000541 นายกลยุทธ เมืองมา

63012000542 นางสาวปาริชาติ วันดี

63012000543 นางสาวกาญจนา ตามประดีบ

63012000544 นางสาวสุภาพร อิ่มปาด

63012000545 นายอนุสรณ� แววนํา

63012000546 นางสาววารุณี อุระ

63012000547 นายธีรศักด์ิ โพธ์ิม,วง

63012000548 นายเมธา โตสวัสด์ิ

63012000549 นางสาวเสาวณี มานะวัน

63012000550 นางสาวนิพัทธา เชยจันทร�

63012000551 นายสุทธิพงษ� สุวรรณรัตนศรี

63012000552 นายสหวัฒน� เลี้ยงสมบูรณ�

63012000553 นางสาวจุฑาพร สุวรรณการณ�

63012000554 นางสาวมิรันตรี รัตนคํา

63012000555 นางสาวเลอปOติ ทองแดง

63012000556 นางสาวพลอยมณี สีสมภาร

63012000557 นางสาวธมลวรรฯ สถานทรัพย�

63012000558 นางสาวกาญจนา ชาญธนู

63012000559 นางสาวกนกนาท นาทวรทัต

63012000560 นางกัลยาณี แสบงบาล

63012000561 นางสาวณัฐสุดา รอดโฉม

63012000562 นายสรายุทธ� กองเพชร

63012000563 นางสาวอรพิณ ถึงถ่ิน

63012000564 นายจิรวัฒน� ลาเลิศ

63012000565 นางสาวกนกพร พลรักษา

63012000566 นายสุรศักด์ิ ใจกล�า

63012000567 นายวรวรรธน� เวฬุวนารักษ�

63012000568 นายคมชาญ เลิศเมธา

63012000569 นางสาวศศิธร แก�วเขียว

63012000570 นางสาวโยธกา เชียงลา
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63012000571 นางสาวมนัสวรรณ ง,วนกิม

63012000572 นางสาวกัญญาพัชร ชมภู

63012000573 นางสาวปาริฉัตร จําปาทอง

63012000574 นางสาวพัณณิตา เนียมจุ�ย

63012000575 นางสาวณัฏฐกมล แผลงศร

63012000576 นางสาวนลิณี โพธิ

63012000577 นางสาวป=ญญภรณ� พันเศษ

63012000578 นายปOยะณัฐ คลี่เกษร

63012000579 นายอโนชา พลับจ่ัน

63012000580 นางสาวศุรัตน�วดี มนเทียน

63012000581 นางสาวนภาพร มิลอน

63012000582 นางสาวกนกวรรณ แถบทอง

63012000583 นางสาวปOXนอนงค� เลยชัยภูมิ

63012000584 นายเอกอรรครวิทย� เทพสุวรรณ

63012000585 นางประภาภรณ� บุญสุทธ์ิ

63012000586 นางสาวธัญญรัตน� กินรา

63012000587 นางสาววิลาวัลย� ตังคจิวางกูร

63012000588 นางสาวสาติยา ไกรสร

63012000589 นางสาวนตา คงดอน

63012000590 นางสาวป=ทมาพร ป=ตตาโน

63012000591 นางสาวภัสราภรณ� คงหวัง

63012000592 นางสาวกัลยาลักษณ� ศรีโพธ์ิ

63012000593 นายรัตน�ชพล จันทร�สิงห�

63012000594 นายพศิน คงสนุ,น

63012000595 นายพีรพงษ� จักรปา

63012000596 นางพรเพ็ญ นาควานิช

63012000597 นางสาวพรพิQมล สุวรรณมาศ

63012000598 นายพัสกร พานิช

63012000599 นายวราศักด์ิ สุขลัด

63012000600 นายณัฐพล นัยเนตร
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63012000601 นายฐิตินันท� คูประเสริฐกุล

63012000602 นางสาวยุพาพร พานชัย

63012000603 นายสานนท� หนูช,วย

63012000604 นายพลากร เหลาทอง

63012000605 นางสาวศุภรดา สมนามี

63012000606 นางสาวเรณุกา รักเมือง

63012000607 นางสาวฐิติพร อุดมกิจโอฬาร

63012000608 นายวิรุฒิ ศรีจันทร�

63012000609 นางสาวสุภาภรณ� รุ,งทิม

63012000610 นางสาวณิชมน พันธ�ขํา

63012000611 นายรัฐศาสตร� นมัสการ

63012000612 นายวีระศักด์ิ นึกม่ัน

63012000613 นางสาวจิตติมาภรณ� ศรีระวรณ�

63012000614 นายธุวาป=ฐน� ทัตทองโต

63012000615 นางสาวอ�อมเดือน ทองธวัช

63012000616 นางสาวยุภา วดี ทองเสภี

63012000617 นางสาวพนิดา ไพรสรรค�

63012000618 นางสาวกิตติยา คําชมภู

63012000619 นางสาววรรณริษา ขําเปลี่ยน

63012000620 นางสาวชนกานต� วรภัทร�จิรนนท�

63012000621 นายชิโนรส เกลียวทอง

63012000622 นายอภิสิทธ์ิ อาจผดุง

63012000623 นางสาวลัดดาวัลย� บุญเหลือ

63012000624 นายสมภพ ตันติมาพาณิชย�

63012000625 นางสาวทิพานัน ขวัญศรีเพ็ชร

63012000626 นางสาวสุวรรณา จ่ันสมจิตต�

63012000627 นางสาวศศินันท� พ่ึงสุยะ

63012000628 นายยูซุบ เจ>ะสัน

63012000629 นายฉัตรชัย อรรจนสุพพัติ

63012000630 นายสรวิชญ� สุกุมลนันทน�
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63012000631 นางสาวสกุลรัตน� พิมพ�ทอง

63012000632 นางสาวอลิษา ปOXนสุข

63012000633 นางสาววรรณวิสา สอนเขียว

63012000634 นางสาวน้ําค�าง อ�อมแอ�ม

63012000635 นายธีรศักด์ิ สมแก�ว

63012000636 นายธีระวัฒน� รองเย็น

63012000637 นางสาวเกียรติสุดา กลางมณี

63012000638 นายประชารัฐ สังข�ทอง

63012000639 นางสาวสกุลทิพย� แหวนทองคํา

63012000640 นางสาวเสาวณีย� ภูวงษ�เดือน

63012000641 นางสาวนริสา แพนสี

63012000642 นายสุรศักด์ิ แหวนเพชร

63012000643 นางสาวบัวบาน กลิ่นหอม

63012000644 นางสาวดรุณี สอนหนูน�อย

63012000645 นายทิชากร หาญคุณตุละ

63012000646 นางสาวศิริลักษณ� จีนบุญมี

63012000647 นายไททัน อาจวิชัย

63012000648 นายสุรเชษฐ เฟ[Xองวัฒนสินชัย

63012000649 นายเทวา ขันทอง

63012000650 นางสาวมยุรฉัตร อ,อนตา

63012000651 นางสาวสุพัตรา ศรีสังวาลย�

63012000652 นางสาวลักษณาพร คําผาบ

63012000653 นางสาววิไลวรรณ บุบผาชืQ่Qน

63012000654 นางสาวปราวีณา เหล,าลือชา

63012000655 นางสาวฐิติกานต� ตุงคะศิริ

63012000656 นางสาวภัทรัตน� พ่ึงประสิทธ์ิ

63012000657 นายธีรนันท� หิรัญศิริ

63012000658 นางสาวญาณ�สิณี ไชยสวัสดีขจร

63012000659 นางสาวนนท�ธี มาบุตรรักษ�

63012000660 นางสาวบุณฑริกา ศรีรัตน�
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63012000661 นายบุณยากร หมายสูนคํา

63012000662 นายปกรณ�ศักด์ิ วงษ�ยา

63012000663 นางสาวภัทรวดี ศิริธรรม

63012000664 นางสาวนภาพร แซ,แต�

63012000665 นายปOยะนันต� หนูโรง

63012000666 นางสาวเกตุสุดา เสาโกมุท

63012000667 นางสาวสุภาวดี ศรีทอง

63012000668 นางสาวกัญญาณัฐ ชินภาคภากร

63012000669 นายปOยสัตย� ลอยสูงวงศ�

63012000670 นางสาววรารัตน� อินทโมลี

63012000671 นายวรธัช อินทรแสน

63012000672 นางสาววริษยา หะสิตะ

63012000673 นางสาวพรรณรินทร� ส,งสุข

63012000674 นางสาวมัฐมน สมสุวรรณ 

63012000675 นางสาวอรวดี เมืองทอง

63012000676 นางสาวอรทัย สุขแดง

63012000677 นายสุทธิพงษ� แสงสวัสด์ิ

63012000678 นายสมพงษ� วันดี

63012000679 นายศักด์ินรินทร� นาคขาว

63012000680 นางสาวสร�อยขวัญ ทองหนู

63012000681 นางสาวลัดดาวัลย� น�อยนวล

63012000682 นายพชร เย็นแจ,ม

63012000683 นายณัฐภัทร พิทักษ�ธรรม

63012000684 นายพิเชษฐ ใจหลวง

63012000685 นางสาวปาริชาติ สุขเวช

63012000686 นางสาวฉัฐวีณ� ธีรเสรีวงศ�

63012000687 นางสาวศิลาพร ก้ัวพิทักษ�

63012000688 นางสาวกัญญาภัค อยู,ยืน

63012000689 นางสาวฐรินรัตน� ฟ=กเขียว

63012000690 นางสาวสุพัฒตรา บุญสิงห�
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63012000691 นางสาวกรองทิพย� จันทร�เพ็ชร

63012000692 นายปOยวัช ศรีมาศ

63012000693 นายพงศกร กุลธนะปรีดาภรณ�

63012000694 นางสาวหนึ่งฤทัย ปองเกียรติคุณ

63012000695 นายบุญรอด คงนาค

63012000696 นางสาวสุมิตรา เตียวสุวรรณ

63012000697 นางสาวกัญญาภัค ชมภู

63012000698 นางสาวนัทปรีญา ป\นะถา

63012000699 นางสาวรัชดาวดี เพียงแก�ว

63012000700 นางสาวราตรี พุ,มเพ็ชร�

63012000701 นางสาวอัชราพรรณ สหรัฐ

63012000702 นางสาวศศิกานต� หงษ�สัมฤทธ์ิ

63012000703 นายกฤษณะ ถนอมสุข

63012000704 นายพงค�อนันต� กลิ่นถาวร

63012000705 นางสาวอนุสา สันปาน

63012000706 นางสาวก่ิงดาว จันทร�พร

63012000707 นายบวรภัค วัลลา

63012000708 นางสาวโสภิตรา อินทรเพชร

63012000709 นายอภิวัฒน� พานทอง

63012000710 นายภานุพงษ� ฉิมเกตุ

63012000711 นางสาวธัชชนัญ เพ็ชร�ขาวเขียว

63012000712 นางสาวอุไรวรรณ หม่ันคํา

63012000713 นางสาวสุชาดา วีระวงศ�

63012000714 นางนฤมล ปOXนแก�ว

63012000715 นายชญานนท� สุดาจันมร�

63012000716 นางสาวพงษ�ลดา ดิษบรรจง

63012000717 นายจิรพงษ� ส,งเสริม

63012000718 นางสาวธัญพิชาณัฐ มาศแจ�ง

63012000719 นางสาวสุนทรี กันสุยะ

63012000720 นายธีศิษฎ� อุ,นเรือน
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ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012000721 นายนิรุธ วงศ�สอนธรรม

63012000722 นางสาวสุชาดา จูห�อง

63012000723 นายพีรพัฒน� หนูทอง

63012000724 นางสาวชลธิชา ประสงค�สุข

63012000725 นางสาววรนิษฐา การะเกษ

63012000726 นางสาวจตุพร ยอดเพ็ชร

63012000727 นางสาวกุลธิดา ยศตะมะ

63012000728 นางสาวแววทิวา อุดยะเข่ือน

63012000729 นางสาวนุชจรีย� สืบเพ็ชร�

63012000730 นางวราภรณ� ต�นชาลี

63012000731 นางสาวนลินภัสร� ชัยภัคกุลสิริ

63012000732 นางสาวดวงฤทัย ยอดศรี

63012000733 นายศรชัย สิริภัครัตติกุล

63012000734 นางสาวสุภาวดี ตรีสงค�

63012000735 นางสาวพลอย กันสมบูรณ�

63012000736 นางสาววิลัยภรณ� แล�วกระโทก

63012000737 นางสาวนฑีกาญจน� สนิทวงศ� ณ อยุธยา

63012000738 นางสาวจันทร�สุดา คําแก�ว

63012000739 นายอนุวัตน� เสลานอก

63012000740 นางสาวณัฐมล ธุรี

63012000741 นายนิพนธ� สิงศรีประภา

63012000742 นายณัฐกร วงค�สิทธ์ิ

63012000743 นายพัชรพล เย็นศิลปK

63012000744 นางสาวไพลิน พ่ึงพันธ�

63012000745 นางเรือนทิพย� พวงทอง

63012000746 นายนิพนธ� กิมประถม

63012000747 นางสาวภาวิกา มหาสุคนธ�

63012000748 นายศุภกาญจน� สายทอง

63012000749 นายกฤตนัย คํามี

63012000750 นายนัทพงษ� เมืองคล�าย
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63012000751 นางสาวศศิมา ละม,อม

63012000752 นางสาวจันทิมา สีดิบ

63012000753 นางสาวยุภาวดี ธิลา

63012000754 นางสาวแพรทอง กลมลี

63012000755 นางสาวศิริวัลย� สุริโย

63012000756 นางสาวมินตรา รุ,งน�อย

63012000757 นางสาวจิราภรณ� หม่ืนคุณ

63012000758 นางสาวศศธร กุลจิตติเกษม

63012000759 นายวทัญUู ต.ตระกูล

63012000760 นางสาวนัฏฐพร สราญจิตต�

63012000761 นางสาวอรทัย ครองเชื้อ

63012000762 นายกุมภรักษ� พรหมจินดา

63012000763 นายนรวิชญ� ภักด์ิโสภา

63012000764 นายนันทพงศ� ไชยมงคล

63012000765 นางสาวศรัย สนศิริ

63012000766 นางสาวปนัดดา ปานเหล็ง

63012000767 นางสาวพัชราภรณ� ลามา

63012000768 นางสาวนิภาพร แดงสง,า

63012000769 นายปองพล เลิศสัจจานุรักษ�

63012000770 นางสาวนพรัตน� ขําสวัสด์ิ

63012000771 นางสาวรวีวรรณ บุญประเสริฐ

63012000772 นางสาวศรีสุดา สุดนิด

63012000773 นายโสภณ ชื่มชมรัตนวงศ�

63012000774 นายณัฐวุฒิ แก�วม,วง

63012000775 นางสาวหนึ่งฤทัย นัยต๊ิบ

63012000776 นางสาวนรินทิพย� อยู,สุข

63012000777 นางสาวอัยรารัตน� โกศล

63012000778 นายสุริยา โพธิษา

63012000779 นายกิตติศักด์ิ ป=ญญาวาทีนันท�

63012000780 นางสาวณิพา ทุริสุทธ์ิ
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63012000781 นางสาวสุพัตรา ตรีสง,า

63012000782 นางสาวอัฑฒ�ศมน เมืองเขียว

63012000783 นางสาวสุณีรัตน� แซ,เฮ�อ

63012000784 นางสาวลักขณา เต็มใจ

63012000785 นางสาวพัชรินทร� ศรีใจมา

63012000786 นางสาวกนกวรรณ เรืองรุ,งโรจน�

63012000787 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีคําภา

63012000788 นางสาวฐิติยา เจริญตาม

63012000789 นางสาวจิตรานุช ม่ันใจ

63012000790 นางสาวกัลยาณี คาราบิน

63012000791 นางสาวทศวรรณ บุตรดี

63012000792 นายภักดี ชาวนาวิก

63012000793 นายอัครพล ประมวลวงศ�

63012000794 นางสาวมัลลิกา สร�อยจันดา

63012000795 นางสาวบุศราคํา คล,องเชิงสาร

63012000796 นายธีระยุทธ มงคล

63012000797 ว,าที่ร�อยตรีหญิงจรัญญา เพ็ญทองดี

63012000798 นางสาวจุฬารัตน� นุ�ยฉิม

63012000799 นางสาวสุนิตา สุนทรชื่น

63012000800 นางสาวกัลยกร นาคสุข

63012000801 นางสาวสุปรีญา คําแก�ว

63012000802 นายภูวนัย สาวะจันทร�

63012000803 นางสาวณัฏฐ�กฤตา บุญมาศ

63012000804 นางสาวณัฐพิชญ�ชา บุตรอําภัย

63012000805 นางสาวขนิษฐา เครือเนตร

63012000806 นายภัทรกร ภารา

63012000807 นางสาวอรทัย ดีแซง

63012000808 นางสาววรรณมาศ ขาวสอาด

63012000809 นางสาวธาราดี ปานพลอย

63012000810 นางสาวหทัยกาญจน� เมฆลอย
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63012000811 นางสาวอาทิตยา ต่ิงดํา

63012000812 นางสาวรัตนา มาลารัตน�

63012000813 นางสาวไพลิน ดอกสันเทียะ

63012000814 นางสาวมนสิชา เทศวัง

63012000815 นางสาวพันธิตรา กุนขุนทด

63012000816 นายพลธนัตถ� น�อมประภานนท�

63012000817 นางสาวมนรวี พ,อค�า

63012000818 นางสาวกมลวรรณ ศิริพัฒนาไพบูลย�

63012000819 นางสาวสุขธนาชนม� โนฟู

63012000820 นางสาวเสาวลักษณ� เศรษฐีสมบัติ

63012000821 นางสาวเกตวดี อนุมาตร�

63012000822 นายธีรเดช ทองหนูนุ�ย

63012000823 นายณัฐวัฒน� พุ,มโกสุม

63012000824 ว,าที่ร�อยตรีหญิงวรนุช บุตรโพธ์ิ

63012000825 นายดิศกุล จันทีอนุกูล

63012000826 นายอัครินทร� มหุวรรณ�

63012000827 นางสาวชนิตา เขียวแช,ม

63012000828 นายจิรยุทธ� พุ,มบุตสุทน

63012000829 นายธนากร เฉลิมพีระโรจน�

63012000830 นายภาณุวัฒน� ยินตัน

63012000831 นายรวิพล พรมจันทร�

63012000832 นายอนุชิต ผ,องใส

63012000833 นางสาวณัฐญา นัยคุณ

63012000834 นายศิวกร ใจอารีย�

63012000835 นายมะซอพี เจ>ะเม>าะ

63012000836 นางสาวศรินดา หนิหมะ

63012000837 นายธนพล บุญเกิด

63012000838 นายธนธัช ยศประดับ

63012000839 นางสาวอภิญญา เสระพล

63012000840 นางสาววรรณิกา แก�วพานทอง
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ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012000841 นายสิปปภาส อยู,สมพงษ�

63012000842 นางสาวธนพร ป=ตถา

63012000843 นางสาวภริญณิภัทร� ภิญโญขวัญ

63012000844 นางสาววิชุดา จันทวารา

63012000845 นางสาวพรชนก สุขหนุ

63012000846 นายชาติชาย นกอยู,

63012000847 นางสาวจิราภรณ� ศรีภา

63012000848 นางสาวเบญญภาณิ์ บัวทอง

63012000849 นางสาวสุรดี บูรณะยุพาพร

63012000850 นายศุภคม ศรีวงษา

63012000851 นายอนุพล ทองสุขมาก

63012000852 นางสาวศิริวรรณ อ่ําแสง

63012000853 นายจิตรกรณ� กระสอบทอง

63012000854 นายธนวัฒน� จอมทัน

63012000855 นางสาวกชกร พันพิบูลย�

63012000856 นายกฤษณ� เผือกนาโพธ์ิ

63012000857 นายปริญญ� แสงรัศมี

63012000858 นายป=ณณทัต กมลณรงค�ภร

63012000859 นางสาวลักษิกา ดีวาส

63012000860 นายศุภชัย สาสุนันท�

63012000861 นายทานุทัต สุขศรีนวล

63012000862 นางสาวประภาสิริ ฤกษ�สังเกตุ

63012000863 นางสาวฤดีรัตน� วรรณนิยม

63012000864 นางสาวสุชาดา ลมเชย

63012000865 นางสาวธันยพร ป=ญญาดี

63012000866 นางวันวิสาข� ผ,องฉวี

63012000867 นางสาวจันจิรา ภูกระเณร

63012000868 นางสาวรุ,งอรุณ นุชยา

63012000869 นางสาวอนัญดา วงษ�กลม

63012000870 นางสาวน้ําพุ จูกลาง
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63012000871 นางสาวมัณฑนา ธิติมูล

63012000872 นางสาวณฤดี แก�วมณี

63012000873 นายกิตติพัฒน� ศรบริสุทธ์ิ

63012000874 นายวิเศษ กรดแก�ว

63012000875 นางสาวฐิดารัตน� ถุงเงิน

63012000876 นางสาววาสนา ปลื้มใจ

63012000877 นางสาวบุญฑริก เลิศปรีชา

63012000878 นายพลธณยศ กาหวาย

63012000879 นางสาวศิริพร รัตนา

63012000880 นางสาวศิรัชญา สารอินจักร�

63012000881 นางสาวสุภาภรณ� ราชปละ

63012000882 นางสาวไพลิน พันธวงค�

63012000883 นางสาวกฤตยา ต้ังใจดุษณี

63012000884 นางสาวอุทัยวรรณ พุ,มอรุณ

63012000885 นางสาวชุตินาท หาญจริง

63012000886 นายจารุเดช นุ,นขาว

63012000887 นางสาวมัณฑิตา ทองใหม,

63012000888 นางสาวมนสิชา มีนิล

63012000889 นายชัยรัตน� ม่ันกลิ่น

63012000890 นายเบ็ญจามิน วงษ�ประเสริฐ

63012000891 นางสาวนันทนา ผมพันธ�

63012000892 นางสาวดวงพร เลิศศรีบุญเรือง

63012000893 นายสมพงษ� สุมนัส

63012000894 นางสาวธิดารัตน� พรหมแสง

63012000895 นายวิชา อ,วมทร

63012000896 นางสาวดาราวรรณ ฉลาดแหลม

63012000897 นางสาวอรอนงค� สิงห�ทอง

63012000898 นางสาวนาตยา รื่นเจริญ

63012000899 นางสาวก่ิงกาญจน� ชื่นชอบ

63012000900 นางสาวชนัณญา บุญธรรม
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63012000901 นางสาวสาลินี คนดี

63012000902 นางสาวสุธารัตน� คําวิชิต

63012000903 นายศราวุฒิ ชุ,มคุมสิน

63012000904 นายนัฐวุฒิ วัฒนะ

63012000905 นางสาวธัญเรศร� เกษภิบาล

63012000906 นางสาวน้ําฝน มนตรี

63012000907 นางสาวชบาพร สุขสุภักด์ิ

63012000908 นางสาววารุณี สุวรรณสุข

63012000909 นายธวัชชัย อกกลั่น

63012000910 นายมนต�ชัย แสนประสิทธ์ิ

63012000911 นางสาวภัสสร ชาญธัญกรรม

63012000912 นางสาวปวีณ�ธิดา ไกรทองสุข

63012000913 นางสาวกมลวรรณ ต�องเชื้อ

63012000914 นางชลลดาวัลย� สิทธิสมบัตร

63012000915 นางสาวชาลิสา โมกสกุล

63012000916 นางสาวนพรัตน� เภาพันธ�

63012000917 นางสาวอนัญญา ภูวงค�

63012000918 นางสาวพนิตพิชา แก�วโพธ์ิคา

63012000919 นายชัยณรงค� พ่ึงไพร

63012000920 นางสาวนพมาศ ภูทวี

63012000921 นายทนากร เล�าชัยวัฒน�

63012000922 นายชลนที จิตถนอม

63012000923 นางสาวสุนิตา สุขกมลวัฒนา

63012000924 นายสิทธิชัย ทองประชุม

63012000925 นางสาวแก�วกานต� แซ,ลิ้ม

63012000926 นางสาวผกายกุล ขวัญพุทธา

63012000927 นางสาวดูม้ิน แซ,ซ้ิม

63012000928 นายภูริทัตร เพชรปานกัน

63012000929 นายอภิสิทธ์ิ จตุรยุค

63012000930 นายศรายุทธ สุนทรพงศ�
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63012000931 นางสาววรินทร ม,วงขวัญ

63012000932 นายปริวรรต เพ็งสุวรรณ

63012000933 นางสาวชวนพิศ เตชะ

63012000934 นายอาคม หลีชัยเลิศ

63012000935 นางสาวคณิตา พรมเมือง

63012000936 นายวัชระ ทรงยศ

63012000937 นางสาวสุกัญญา สุกัณฑ�

63012000938 นางสาวน้ําฝน เหรียญเพชร

63012000939 นายกฤตวัฒน� ประเสริฐวันชัย

63012000940 นางสาวสุภัชชา สายวงศ�ป=ญญา

63012000941 นายพีรวัฒน� พุฒธรรม

63012000942 นายกิตติพงศ� สารอูป

63012000943 นางสาวอมรรัตน� วีรานนท�

63012000944 นางสาวเกษฎา พ,อนามแดง

63012000945 นางสาวอภิญญา งามดี

63012000946 นางสาวศริพร แซ,ลิ้ม

63012000947 นายไพโรจน� กํ่าต>ะ

63012000948 นางสาวทัชชญา ภัทรศุภรัฐ

63012000949 นางสาววันเพ็ญ มงคลคํา

63012000950 นางสาวน้ําฝน ก�อนนาค

63012000951 นางสาวชญาภรณ� มาลากุล ณ อยุธยา

63012000952 นายยศพล เมืองแมน

63012000953 นางสาวกรรณิกา ฉันทศรีวิโรจน�

63012000954 นางสาวสุทธิดา แสงทองสุข

63012000955 นางสาวชนาธินาถ ดอนคํา

63012000956 นางวรรณธนาต� เจริญภาพ

63012000957 นายศุภรักษ� พงษ�เหล,างิQQว

63012000958 นายวัชรพงศ� แก�วพูนศรี

63012000959 นางสาวอามีนะ วงแหวน

63012000960 นางสาวรําพึง รู�บุญ
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63012000961 นางสาววารุณี นันทะชัย

63012000962 นายอําพล เจริญสุข

63012000963 นางสาวนันทิยา เย็นสบาย

63012000964 นางสาวธนัชชา ล,องเลิศ

63012000965 นางสาวอัจฉรา ฟ=กพานิช

63012000966 นางสาวยุวลักษณ� โสภณ

63012000967 นายนิติรัตน� บุญช,วย

63012000968 นายณัฎฐชัย ยะป]อก

63012000969 นายสงกรานต� ขาวประเสริฐ

63012000970 นางสาวสุพรรษา อันทาน

63012000971 นางสาวกนกวรรณ อักษรกาญจน�

63012000972 นางสาวชยุดา มียินดี

63012000973 นางสาวมนันญา พิมภรัตน�

63012000974 นางสาวนงลักษณ� คุณราช

63012000975 นางสาวเอื้องทิพย� เหมือนเงา

63012000976 นางสาวศวรรณยา เทียมสวรรค�

63012000977 นายศยาธร สุขโต

63012000978 นางสาวอัญญานี สีสุข

63012000979 นางสาววรรัตน� โสภา

63012000980 นางสาวณัฐฏิยา พุ,มยาธรรม

63012000981 นางสาวณัฐํธิดา คิดเกษม

63012000982 นางสาวอรุชา วรรณยุทธ�

63012000983 นางสาวกัญญาภัค รวมสุข

63012000984 นางสาวอรอนงค� คูณเมือง

63012000985 นางสาวธารารัตน� ชิณวงศ�

63012000986 นางสาวเบญจมาศ อินทะนนท�

63012000987 นางสาวนริศรา สมพมิตร

63012000988 นางสาวพรรณปพร จําเนียรหล�า

63012000989 นางสาวศิริลักษณ� ศรีปานเงิน

63012000990 นางสาวศุภลักษณ� หล�าจู
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63012000991 นายธีรศักด์ิ บุญเกตุ

63012000992 นายบัญญัติ ศรียาภัย

63012000993 นางสาววิไลวรรณ นิ่มสุวรรณ

63012000994 นางสาวเบญจาพร พุ,มโพธ์ิ

63012000995 นางสาวศุภาวดี สุขสว,าง

63012000996 นายวุฒิชัย แก�วถม

63012000997 นางสาวอมรรัตน� ทองเกตุ

63012000998 นายอภิชาติ ภูยอด

63012000999 นายกิติพงษ� สายบุตร

63012001000 นางสาวนงคราญ เข่ือนคํา

63012001001 นายเสกสรรค� คุ�มอิ่ม

63012001002 นางสาวพิชญ�ระพี สระทองพูล

63012001003 นางสาววรัญญา ทาทิพย�

63012001004 นางสาวสายฝน อ่ํากอง

63012001005 นางสาวจันทิมา สายจันใส

63012001006 นายพีระพล ผลสุขศรี

63012001007 นายปฏิกรณ� รัตนสูรย�

63012001008 นางสาวชุรีพร โพธ์ิเจริญ

63012001009 นายศุภชัย กองธรรม

63012001010 นายชิราวุธ เมืองแก�ว

63012001011 นางสาวชมภูนุช กล่ําพลู

63012001012 นายวุฒิไกร นุใหม,

63012001013 นางสาวทิพยวัลย� สอนโฉม

63012001014 นายธีร�ธวัช ป=นแก�ว

63012001015 นางสาวจตุพร ศรีทอง

63012001016 นางสาวกุสุมา มะหะหมัด

63012001017 นางสาวอรณา หัตถบูรณ�

63012001018 นางสาวปวิษา จันดาหงษ�

63012001019 นายจิรเมธ กองเงินนอก

63012001020 นายศิวกร มีวาสนา
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63012001021 นางสาวเกษรินทร� เกิดรื่น

63012001022 นายปOยวัฒน� ทิพย�ศรีราช

63012001023 นายวิษณุ หนูศรี

63012001024 นางสาวนนลณีย� สิทธิวรสิทธ์ิ

63012001025 นางสาวชยาภรณ� ปานมี

63012001026 นางสาววรวลัญช� อินทร�จันทร�

63012001027 นางสาววราพร นวมศิริ

63012001028 นางสาวปOยพร เสือพันธุ�

63012001029 นางสาวจุฑามาศ ทัพประชา

63012001030 นายอดิศักด์ิ ปราบแทน

63012001031 นางสาวธัญญารัตน� ขําชื่น

63012001032 นายอนันต� นาเมืองรักษ�

63012001033 นางสาวสุมิตรา ใจคํา

63012001034 นางสาวภัทรชาพรรณ กลัดแก�ว

63012001035 นายสหัส คลังบุญครอง

63012001036 นายธีระพงศ� เสมอเชื้อ

63012001037 นางสาวดวงใจ อ,อนสิงห�

63012001038 นางสาวพุทธรักษา พรหมสวัสด์ื

63012001039 นายเอกพันธ� อุดมเพชร

63012001040 นางสาวปลัดดา ศักด์ิสุเวชสกุล

63012001041 นางสาวชนนิกานต� สุประดิษฐ

63012001042 นายกฤตวัชร� ศิริเลิศพิทักษ�

63012001043 นางสาวมัณฑนา แสนสด

63012001044 นายณัฐดนัย ประสงค�ศรี

63012001045 นายอภิวัฒน� ผลเหลือ

63012001046 นายจตุรณต� นิลวิเวก

63012001047 นางสาวเบญจมาศ แสงบุญเรือง

63012001048 นางสาววิไลภรณ� ปลื้มกลาง

63012001049 นางสาวกุลนัฐ แนบเนื้อ

63012001050 นางสาวรัชดาวรรณ สังข�บุญชู
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63012001051 นายศุภชัย แสนมหาชัย

63012001052 นางสาวจารุกัญญ� แวววรรณจิตร�

63012001053 นายชลาวัฒน� อ,อนในชาติ

63012001054 นางสาวภัทราพร โล,ห�ขุนพรหม

63012001055 นางสาวเกวลี หลงผดุง

63012001056 นางสาวชยาภรณ� เกมสวัสด์ิ

63012001057 นางสาววงเดือน สายชลรําไพ

63012001058 นางสาวสุวรรณี พ,วงเกิด

63012001059 นายบูรณศักด์ิ มณีบู,

63012001060 นางธมนวรรณ ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา

63012001061 นางสาววิภาภรณ� ฉายา

63012001062 นางสาวณัฏฐณิชา อกตัน

63012001063 นายศิวกร ศิริพันธุ�

63012001064 นายณัฐวุฒิ วัธถานัง

63012001065 นางลักษมี โกจนาทวงศ�ศา

63012001066 นางสาวนิฟาดีลาร� สนิ

63012001067 นางสาวกนกวรรณ แจ�งประจักษ�

63012001068 นางสาวจริยา คารทอง

63012001069 นายอภิศักด์ิ พูลผล

63012001070 นางสาวสุธาสินี ชลธาร

63012001071 นางสาวกุมุทินี บุญหลง

63012001072 นายอภัสนันท� เย็นพายัพ

63012001073 นายณรงค�ศักด์ิ พันต,าย

63012001074 นางสาวพัทยา วางเชิง

63012001075 นางสาวจิรารัตน� วิริยสังสิทธ์ิ

63012001076 นางสาวศุภธิดา เครือเทพ

63012001077 นายธีรยุทธ คีรีเพชร

63012001078 นายนพพร จันทวงศ�

63012001079 นายอภิเบศ สุขเสริม

63012001080 นางสาวบัณฑิตา วงศ�กิติญา
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63012001081 นางสาวรวิวรรณ สมนึกตน

63012001082 นายอธิศ พิทักษ�กัลยา

63012001083 นางสาวจินตหรา กงม�า

63012001084 นายวรวุฒิ ทาหว,างกัน

63012001085 นางสาวศิรินภา เพียพล

63012001086 นายเกียรติวงศ� ศรีปOXน

63012001087 นางสาวซูรายา มะแซ

63012001088 นายสิทธิกร สุทธิคีรี

63012001089 นางสาวเบญจวรรณ วงค�วรรณดี

63012001090 นางสาวทัตชญา มุนินทรวัฒนา

63012001091 นางสาวนินัสเราะห� โต>ะปO

63012001092 นางสาวธิดา คําทะเนตร

63012001093 นางสาววริยา จันทร�ยุ

63012001094 นางสาวพรลัดดา คงเพชร

63012001095 นางสาวภัคนันท� ผลถาวร

63012001096 นายศุภวิชญ� วงศ�ไตรทิพย�

63012001097 นางสาวรัตติยา จันทรประทัก

63012001098 นางสาวเนตรชนก ศรีศิลปK

63012001099 นางสาวภิมลฑิพย� ทนันชัย

63012001100 นางสาวพนิดา สุดสม

63012001101 นางสาวชรินทร สิงห�บํารุง

63012001102 นายนคร ศรีใจวงค�

63012001103 นางอาภัสรา เจือจันทร�

63012001104 นางสาวจิรพรรณ จันทร�เพ็ญ

63012001105 นางสาวสุวพัชร มีโบ

63012001106 นางสาววิภาดา เหวนอก

63012001107 นางสาวศศิวิมล อินทะโก

63012001108 นางสาวปาริชาต ลิ้มวันนุกูล

63012001109 นายบูรณ�พิภพ สายกระสุน

63012001110 นางสาวชยาภา บุญขัน
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63012001111 นายโกศล ขําริด

63012001112 นางฤทัยรัตน� จันโทภาส

63012001113 นางสาวกนกรัตน� จันทรโชติ

63012001114 นางสาวฉัตรปวีณณ� ธนธนวัฒน�

63012001115 นายอภิสิทธ์ิ พรมรังฤทธ์ิ

63012001116 นางสาวสุชีรา พันธุ�พรม

63012001117 นางสาวอมรรัตน� กาญจนบัวทอง

63012001118 นางสาวธัญญาภรณ� ทองอาสา

63012001119 นายเอกรินทร� พลอยสีขํา

63012001120 นางสาวจันทร�เพ็ญ นิลสุข

63012001121 นางสาวธัญรดา เชื้อทอง

63012001122 นายเมธา เศวตศิริ

63012001123 นางสาวพัชราภา ยอดดําเนิน

63012001124 นางสาวหฤทัย อาวะสาน

63012001125 นายอภิวัฒน� คําหว,าง

63012001126 นางสาวสิริกาญจน� หิรัญพานิช

63012001127 นางสาวภาวนา ศรีสังข�

63012001128 นางสาวเบ็ญจพร ทองใบอ,อน

63012001129 นายอภิสิทธ์ิ สมชอบ

63012001130 นางสาวอติมา แดงเนียม

63012001131 นางสาวสุจินต� ไข,คล�าย

63012001132 นางนันทวรรณ สืบเพ็ชร�

63012001133 นายสารินทร� เลิศสกุล

63012001134 นางสาวพัสตราภรณ� สําลี

63012001135 นางสาวพลอยไพลิน พาอ,อน

63012001136 นายบุญทวี ยอดดําเนิน

63012001137 นางรสริน ไข,ก่ิง

63012001138 นางสาวนวรัตน� วงษ�เจริญ

63012001139 นายธเนศวร คงจันทร�

63012001140 นางสาวอารียา บุญมา
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63012001141 นางสาวปวีณา ชูบัวขาว

63012001142 นางสาวณัชชา ไชยวงษา

63012001143 นางสาวดวงแก�ว มณีน�อย

63012001144 นางสาวพัชทิยา ตะเคียนทอง

63012001145 นายวรเมธ สิงห�แก�ว

63012001146 นางสาวพิมพ�พลอย เอี่ยมอาจ

63012001147 นางสาวปOยะรัช เพ็ชรมณี

63012001148 นายคเชนทร� ราชคม

63012001149 นางสาวกฤติยา ไวยสุณี

63012001150 นายเอกพล ต้ังสกุลวิจารณ�

63012001151 นางสาวกมลชนก วิชิตนาค

63012001152 นายชัยวัฒน� สิงสา

63012001153 นางสาวพิกุล สายคําอด

63012001154 นางสาวฉัตรติยา ม่ันน�อย

63012001155 นางสาวสุทามาศ ขุนเอม

63012001156 นางสาวจิรฐา ถึงนามลี

63012001157 นางสาวรัชฎาภรณ� สีเงิน

63012001158 นายณัชพล มหายศนันท�

63012001159 นายคุณากร วงษ�สาแก�ว

63012001160 นางสาวภัทรพร สระแก�ว

63012001161 นางสาวจัสมิน มะนอ

63012001162 นางสาวฐิติวรรณ ศุภะดี

63012001163 นายวิษณุ พ,วงเพียร

63012001164 นางสาวสุพรรณ แซ,ย,าง

63012001165 นางวรรณวลี พราหมณ�วงษ�

63012001166 นายวรกิจ นามกุล

63012001167 นางสาวลัดดาวัลย� ภูส,งสี

63012001168 นางสาวสุปรีดา อภัยกาวี

63012001169 นางสาวพิมพ�พิศา เจนเชี่ยวชาญ

63012001170 นายชาญวุฒิ สายอ�าย
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63012001171 นายธิติพัทธ� กลัดแพ

63012001172 นางสาววันธิณี นุ,นปล�อง

63012001173 นางสาวรัชณี สกุลรัง

63012001174 นางสาวณหทัย สกุลชัยแก�ว

63012001175 นายชัยยศ ศิริยานุรักษ�

63012001176 นายนนทนันท� ม่ิงขวัญ

63012001177 นางสาววิชุตา เหลี่ยมเคลือบ

63012001178 นายไพสิฐ อินชื่นใจ

63012001179 นางสาวจิรัชญา บุญวัน

63012001180 นางสาวธัญชนก ปOมแก�ว

63012001181 นายนันทพงศ� มุนนท�

63012001182 นายจตุรพัฒน� จิตเทพ

63012001183 นางสาวชาลิตา อิ่มสาย

63012001184 นายธีรศานต� จันต>ะหล�า

63012001185 นางสาวพรพิลัย พิเรนรัมย�

63012001186 นางสาวมนัสนันท� มหารัตน�ธน

63012001187 นางสาวทิวาพร ขาวเมืองน�อย

63012001188 นายเกียรติศักด์ิ จานรัมย�

63012001189 นางสาวทิวา หม,องพิชัย

63012001190 นายเจน สุภาแก�ว

63012001191 นางสาวชุลีพร ขุนเศรษฐ

63012001192 นายอดิเทพ อิ่มสอน

63012001193 นายจักรกฤษณ� ทรัพย�พันแสน

63012001194 นายสุโรจน� ไกรธรรม

63012001195 นายวิสนุกร ชาญสมร

63012001196 นางสาวรัชนก สีพะลาน

63012001197 นางสาวสุพัฒน� หงษ�ทอง

63012001198 นางสาววิภารัตน� สังข�วารี

63012001199 นายจตุพร บุญพยุง

63012001200 นางสาวพิมพ�ลภัส ศรีบุญธรรม
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63012001201 นายณัฐพล ใจหลัก

63012001202 นายสุพจน� ปOXนสันเทียะ

63012001203 นางสาวสุชาวลี พลพิทักษ�

63012001204 นางสาวศิริกานต� ธิวัง

63012001205 นายกฤษฎา จันทร�ทอง

63012001206 นางสาวเพียงฤทัย ฉายย่ิงเชี่ยว

63012001207 นางสาวนิตยา แก�วอารีย�

63012001208 นางฉัตรสิริ ปล�องพันธ�

63012001209 นางสาวดวงกมล รําพึงกิจ

63012001210 นางสาวณัฐศิริ ขวานทอง

63012001211 นางสาวสุมาลี บํารุงปรีชาสิทธ์ิ

63012001212 นายธณาโชค จุไร

63012001213 นางสาวอมรรัตน� โปร,งน้ําใจ

63012001214 นางสาวเฌอกาญจน� แก�วจันทร�

63012001215 นางสาวสุภาพร เอพระเรา

63012001216 นางสาวฑิตภาพร ศรีหวาด

63012001217 นางสาวมินตรา ภาชนะ

63012001218 นางสาววิราณีย� เรืองฤทธ์ิ

63012001219 นางสาวสุพัตรา ประติโก

63012001220 นายศุภษร จารัตน�

63012001221 นางสาวสุพรรณี อุปนันท�

63012001222 นายกชกาญจน� ก�อนเพชร

63012001223 นายรฐนนท� คุณมาศ

63012001224 นางสาวอรทัย สว,างย่ิง

63012001225 นางสาวพรทิพย� เขม�นดี

63012001226 นางสาวปภัทรนันท� กริดรัมย�

63012001227 นายสันติ ทองสมเพียร

63012001228 นางสาวมันสลี ฟองสมุทร

63012001229 นายจารุเกียรติ รัตนสุนทรสิทธ์ิ

63012001230 นางสาวนัฐสุดา สางชัยภูมิ
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63012001231 นางสาววรันลักษณ� เจริญพิทักษ�

63012001232 นายอดิศักด์ิ จันทร�จินดา

63012001233 นายรภัทร ทวีธนพจน�

63012001234 นางสาวกฤชวรรณ บุญเรือน

63012001235 นางสาวกุลณัฐ นามวิเศษ

63012001236 นางสาวบรรจง เจ�ยแก�ว

63012001237 นางสาวจุฑารัตน� บุญรอด

63012001238 นายพงศ�พัฒน� ติยะบุตร

63012001239 นางสาวศศินา นันตมาศ

63012001240 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณสิงห�

63012001241 นายอภิชัย ลําใย

63012001242 นายบุญญฤทธ์ิ ชัยวงค�

63012001243 นายจิตริน โกมล

63012001244 นายวาลีดี เด,นดารา

63012001245 นางสาวหยกฟ;า หอมกลิ่น

63012001246 นายธนนท� บุญแก�ว

63012001247 นางสาวสิริกานต� มีเขียว

63012001248 นายเอกภพ บุญรักศิลปK

63012001249 นายมูฮัมมัดไปซู อาแซ

63012001250 นางสาวปฐมากร เหล,ารัดสี

63012001251 นายประกิต คล�ายประยูร

63012001252 นางสาวกนกพร ทองใบศรี

63012001253 นางสาวอีรณีย� จินดาวิจิตร�

63012001254 นายอลงกต อาจคะนอง

63012001255 นายวรากร พรหมแก�ว

63012001256 นางสาวนิราวรรณ ขัตทะ

63012001257 นางสาวณิรินทร�รดา มูลธิ

63012001258 นายเสกสรร ขะบวน

63012001259 นายภานุพงษ� เอี่ยมสีใส

63012001260 นางสาวโสภิตตา นิลสนธิ
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63012001261 นางสาวลักษณารีย� มีลาภ

63012001262 นางสาวรุสนียะ แวกะจิ

63012001263 นางสาวพีชานิกา ย้ิมอยู,

63012001264 นายพืชมงคล แพทย�วงษ�

63012001265 นางสาวบุญณัฐฏา ทองป=ญญา

63012001266 นายศักรินทร� จวนสาง

63012001267 นางสาวสุภาพร เปรมพงษ�

63012001268 นางสาววิไลลักษณ� พูลคุ�ม

63012001269 นายสุพาสน� บัวศิริ

63012001270 นางสาวพัชรมน เพ,งพัตรา

63012001271 นายวันชัย อบเชย

63012001272 นายฤทธิชัย นามศรี

63012001273 นางสาวอนิสา ไพรจิตรสุวรรณ

63012001274 นางสาวอรทัย วะชังเงิน

63012001275 นางสาวผกามาศ จรัสสถานโชค

63012001276 นางสาวลีลานุช อุดทังไข

63012001277 นางกัญญณัช หงษ�ทอง

63012001278 นางสาววรดา เพ่ือบุญมาก

63012001279 นางสาวกชกร วรรณบุตร

63012001280 นางสาวศศิภา สมประสงค�

63012001281 นายณฤดล งามสง,า

63012001282 นางสาวนิภา พิมเสน

63012001283 นายสหพล ถ่ินแสง

63012001284 นายธิติพล เอี่ยมสอาด

63012001285 นางภวดี ธรรมสุภโชค

63012001286 นายศิโรดม สุขขุมพันธ�

63012001287 นางสาวฐิติพร ภูมิภาค

63012001288 นางสาวชุติอร แก�วพินึก

63012001289 นายวรวุฒิ คุณรอด

63012001290 ส.อ.ฐกรณ�วิศฐ� ลองจํานงค�
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63012001291 นางสาวธัญชนก จันทร�หอม

63012001292 นางสาวเสาวลักษณ� บุญปก

63012001293 นางสาวศศลักษณ� เกียรติกมลชัย

63012001294 นางสาวเพ็ญ ภัสสร ตุงฉิน

63012001295 นางสาวรักชนก ทองดี

63012001296 นางสาวภคมณ ดีไทย

63012001297 นายนิยม ภะคะโต

63012001298 นางสาวรัตติกร ฟ[อสันเทียะ

63012001299 นางสาวศิริพร นามาบ

63012001300 นางสาวศรีวรรณ บัวผัด

63012001301 นายกรธวัช วิเศษรจนา

63012001302 นายอุบล วงษ�ดิษฐ�

63012001303 นางสาวนงลักษณ� กาญจนพิบูลย�

63012001304 นายเบ็น แว,นแก�ว

63012001305 นายสมชาติ บุญเฉลิม

63012001306 นายนราศักด์ิ อิ่นคํา

63012001307 นางสาวกานติมา ส,องแสง

63012001308 นางสาวกนกพร โพธ์ิสุวรรณ

63012001309 นายธีรเดช ศุภรมย�ศรี

63012001310 นางสาวบัณฑิตา ป=ญญางาม

63012001311 นางสาวฐิตาภา ทรสัตย�

63012001312 นางสาวนภาพร ราศรี

63012001313 นายอธิติพันธุ� แช,มไล,

63012001314 นางสาวเบญจมาศ มะสะอะ

63012001315 นางสาวจิระนันท� ฉายงาม

63012001316 นายอรรถพล ศรีบุญขํา

63012001317 นางสาวจุรีพร สุขเกษม

63012001318 นายเจตน�สฤษฏ� มาลัยทอง

63012001319 นางสาวนลินี สุดประเสริฐ

63012001320 นางสาวนิยดา สุประเสริฐ
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63012001321 นางสาวภัทรีรัตน� สงวนศักด์ิ

63012001322 นายชยุตพงศ� อินเทพ

63012001323 นางสาวธันย�ชนก นักหล,อ

63012001324 นางสาวปนัดดา ขาวอําไพ

63012001325 นางสาววริศรา มัญจกาเภท

63012001326 นางสาวเกศรินทร� สิงห�มณี

63012001327 นางสาวภัทรพร ธนะโสภณ

63012001328 นางสาวอุทัยวรรณ ไชยสิทธ์ิ

63012001329 นางสาวมณฑาทิพย� บุตรสาระ

63012001330 นางภัทธิศา ทํารงค�รัตน�

63012001331 นางสาวกุมุททนาถ แซ,ว,อง

63012001332 นายคมกภัค สันเจนดง

63012001333 นายธนบูรณ� สมุทระกพงศ�

63012001334 นายณภัทร นาคจ่ัน

63012001335 นางสาวปวีณา ศรีจุดานุ

63012001336 นางสาวอรวรรณ ทาปOน

63012001337 นางสาวฐิตินันท� เหมันต�

63012001338 นางสาวพันธุ�ทิพย� เหลืองเวคิน

63012001339 นางสาวเยาวลักษณ� ชมโฉม

63012001340 นายธีรวัฒน� หนูทอง

63012001341 นายพุฒิพงษ� แก�วกรี

63012001342 นางสาวศุภาพร ม่ันหมาย

63012001343 นางสาวทิพย�อาภา กินนอน

63012001344 นางสาวพุทธรักษา บุญวัน

63012001345 นายอดิศักด์ิ อิ่มเอิบ

63012001346 นางสาวธารีรัตน� ผดุงธรรม

63012001347 นายครรชิต ซัง

63012001348 นางสาววิชุดา ผุดผ,อง

63012001349 นายนิเวศน� เหล,าวงค�ศรี

63012001350 นายอนวัช ฉายสุวรรณ�
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63012001351 นางสาวชลธิชา สุวรรณวร

63012001352 นางสาวชุติกาญจน� นุ�ยเครือ

63012001353 นางสาวนิศารัตน� อินทอง

63012001354 นางสาวจุฑามาศ สีเชียงสา

63012001355 นายปกรณ� เพ็ชรคง

63012001356 นางสาวขวัญชนก เนียมสวย

63012001357 นายอัครพนธ� พรหมบุญ

63012001358 นางสาววิลาสินี สถาวรนันท�

63012001359 ว,าที่ ร.ต.ทัศนัย ใจรักษ�

63012001360 นางสาวณัฏฐณิชา คํามี

63012001361 นางสาวศศิรินทร� พรหมดิเรก

63012001362 นายจรูญ เป\Sยสาย

63012001363 นางสุภานันท� เงินเนื้อดี

63012001364 นายวีระศักด์ิ ไชยโพธ์ิ

63012001365 นางสาวญาณิศา กําเนิดเพ็ชร

63012001366 ว,าที่ ร.ต.ณัฐกานต� ทิพย�เกษร

63012001367 นายวรพล คําตัน

63012001368 นายวรนารถ แจ�งจิตร

63012001369 นางสาวชาวิศา โปร,งฟ;า

63012001370 นายชัยกําธร สุดพังยาง

63012001371 นายจรัส สิงหเรศร�

63012001372 นายศรัณยู ผลเจริญ

63012001373 นายอภิวัฒน� อนุภักด์ิ

63012001374 นางสาวสุพัตรา ต�นเกษ

63012001375 นางสาวทิพย�วรรณ ห�องสวัสด์ิ

63012001376 นางสาวกันยกร สีแดง

63012001377 นางสาวกุลณัฏฐา พุฒิธัญภิรมย�

63012001378 นางสาวธัญญา เทพสุวรรณ�

63012001379 นางสาววศินี ทองอูT

63012001380 นางสาวกัลยารัตน� บุญรัตน�
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63012001381 นายอลงกฏ จิระวัฒโธ

63012001382 นายเวชกร ศรีชะนนท�

63012001383 นางสาววลัยรัตน� เครือกุณา

63012001384 นายธนวัฒน� ทนคําดี

63012001385 นายจตุพล อินต>ะ

63012001386 นางสาวปวีณา เสมอชน

63012001387 นางสาวจุรีรัตน� หารธูปพงษ�

63012001388 นางสาวสุภาภรณ� โพธ์ิแสน

63012001389 นางสาวพัชราภรณ� ตอนโคกสูง

63012001390 นางสาวปาณิสรา ไล�กาญจนวรรณ

63012001391 นางสาวคอรียะห� มะดีเยาะ

63012001392 นายวิโรจน� กัลยา

63012001393 นายกุลศักด์ิ โกเมศ

63012001394 นางสาวอิศรา เมืองสง,า

63012001395 นายอิศเรศ จักขุเรือง

63012001396 นางสาวฐิติพร วิเศษชาติ

63012001397 นางป=ถยา มีศิริ

63012001398 นางสาวธนิษฐา ลิขุนทด

63012001399 นางสาวสุนิสา พ่ึงมา

63012001400 นางสาวกิติลักษณ� เกิดจันทร�

63012001401 นางสาวพัชราพันธ� คําไทย

63012001402 นายนฤพนธ� นิชวงศ�

63012001403 นางสาวณัฐพร เพชรประดับ

63012001404 นางสาวจุฑารัตน� ไชยภักดี

63012001405 นางสาววนิดา ป=ญญา

63012001406 นายขวัญแก�ว พันธุ�เผือก

63012001407 นายอภิศร แขนยาว

63012001408 นางสาวพรนิพา สิทธิ

63012001409 นายธีรพล ทองย�อย

63012001410 นายชินณพัทธ� ชนกชมนาท
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63012001411 นายพีรวิชญ� รัตนดาราโชค

63012001412 นางสาวหทัยรัชย� มีสวัสด์ิ

63012001413 นายอนันตชัย แสงขาว

63012001414 นายทรงสิทธ์ิ สีแป;

63012001415 นายวีระยุทธ ธรรมนิทา

63012001416 นางสาวจารุภา ทองปอ

63012001417 นางสาวฐิติพร สงวนชีพ

63012001418 นายอนุชา ทาปลัด

63012001419 นายจิรายุ สุวรรณรัตน�

63012001420 นางสาวอรอนงค� เศษลือ

63012001421 นายณฐพงศ� ใจช,วง

63012001422 นางสาวศรียุภา รักเสมอ

63012001423 นายอุกกฤษฏ� รอดเที่ยง

63012001424 นายประพันธ� หาญไชย

63012001425 นางสาวจุฑาพร บัวแพ

63012001426 นางจันทรัตน� ไชยนาพงษ�

63012001427 นายชํานิ ชวดนุช

63012001428 นายพงศ�ภิวัฒน� งอกศิลปK

63012001429 นายรัตนพล ทองสม

63012001430 นายสิทธิพงษ� วงศ�ชมภู

63012001431 นายราชศักด์ิ ทองน�อย

63012001432 นายณวรา รากน้ําเที่ยง

63012001433 นางสาวสุดใจ บูรณะกิติ

63012001434 นางสาวปาริสา วงศ�แก�ว

63012001435 นายสิรวิชญ� เตชะเสน

63012001436 นางสาวอรวรรณ ชื่นบาน

63012001437 นางสาวรพีพรรณ อุราชื่น

63012001438 นายณัฐวัฒน� ชุ,มเย็น

63012001439 นางสาวขนิษฐา เผือกจีน

63012001440 นายกิติศักด์ิ แสนเข่ือน
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63012001441 นายอนุสรณ� ชนะทร

63012001442 นางสาวสุชาวลี นาโตนด

63012001443 นางสาวปาริฉัตร ผิวฟ=ก

63012001444 นางสาวปวริศา คชชะ

63012001445 นางสาวภานิชา มหิกุล

63012001446 นางสาวเกศินี มีรักษ�

63012001447 นางสาวยุพาภรณ� พงษ�อัคคศิรา

63012001448 นายคณิทธ� ดรุณศิริโยธิน

63012001449 นางสาววารุณี เพ็ชรอาภา

63012001450 นายธนกร สุริยะชูโชค

63012001451 นางสาวอุมาพร ปOXนนาค

63012001452 นายวรัญUู บุญคุ�ม

63012001453 นางสาวสุดารัตน� เสมอภาค

63012001454 นางสาวรัศมี ถึกขุนทด

63012001455 นายพันธุ�สุบรรณ สุทธ์ิเสน,ห�

63012001456 นางสาวดรุณี สุวรรณวงศ�

63012001457 นายอรรถพล อ่ําเอี่ยม

63012001458 นายกนกชัย เชิดชาย

63012001459 นางสาววันวิสา แสงอยู,

63012001460 นายวรากร เต็มธารทิพย�

63012001461 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีสมปอง

63012001462 นางสาวชุติมา เกตานนท�

63012001463 นายนครสวรรค� พันธจักร�

63012001464 นายเฉลิมพันธ� ตันอารีย�

63012001465 นายปรเมศวร� ภูน้ําใส

63012001466 นายภานุวัฒน� อินมา

63012001467 นางสาวกาญจนาภรณ� มะโนแจ,ม

63012001468 นางสาวสุพร ธนกิจศุภนันท�

63012001469 นางสาววันดี หัวใจเพชร

63012001470 นางสาวปOยพร ศรีประQทม
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63012001471 นายธีรโชติ ไตรวงค�ย�อย

63012001472 นางสาวศิริประภา พิมแสงทอง

63012001473 นางสาวภัสสร ช,วยชูหนู

63012001474 นายวารินทร� สีนวล

63012001475 นางสาวสมฤดี บุญภา

63012001476 นายพิพัฒน� พิพิธวรรณ

63012001477 นางปOXนทอง ใจกาศ

63012001478 นางสาวนภัทร โกศาสตร�

63012001479 นางสาวทิพย�พวรรณ ทองเฟ[Sอง

63012001480 นางสาวนัดดา ขลิบนิล

63012001481 นางสาวเดือน ศรีวงค�

63012001482 นายโชคชัย อยู,สุข

63012001483 นายกรกช ศรีจุมปา

63012001484 นางสาวณัทฐากัลยา ก่ิงรัตน�

63012001485 นางสาวกุลศิริ แสนจู

63012001486 นางสาวภัทราพร สุขสําราญ

63012001487 นางนาฎนัดดา น้ําใจเพ็ชร�

63012001488 นายพงศกร สันติปาลิต

63012001489 นางสาวธิดาภรณ� ศรีภูมิ

63012001490 นางสาวรัตนาภรณ� อุ,นสวัสด์ิ

63012001491 นายธีรศักด์ิ บุญเหลา

63012001492 นางสาวชญาดา อุ,นชูศรี

63012001493 นายสมบัติ เมืองทอง

63012001494 นางสาวศิริรัญญา ผลสุขศรี

63012001495 นางรุ,งนภา ปุ^ยวงศ�

63012001496 นายกันตวิชญ� อุปละ

63012001497 นางสาวมะลิจันทร� โคตุเคน

63012001498 ส.อ.สหรัฐ ฆังวารี

63012001499 นายธนวัฒน� สวมศิลปKพงษ�

63012001500 นายปารเมศร� ขาวหอมกลิ่น
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63012001501 นายนวกาล หิรัญอนันต�พงศ�

63012001502 นายสกุลชัย บุญธูป

63012001503 นางสาวกรณ�รวีภัค ฉัตรสุวรรณธาดา

63012001504 นางสาวอภิญญา แผนสันเทียะ

63012001505 นางธิรารัตน� ศุภสมภพ

63012001506 นางสาวสุนันทา ทับทิม

63012001507 นางสาวธิดารัตน� ลักษมัน

63012001508 นางสาวยศวดี พร่ําสอนง,าย

63012001509 นายณัฐพงศ� ธีระจันทร�

63012001510 นายชนะศักด์ิ แสงสุข

63012001511 นางจิราภรณ� แจ�งร�Qสุข

63012001512 นางสาววรนิษฐา เถาถาวงษ�

63012001513 นางสาวธันยพร แกล�วกล�า

63012001514 นายวัชทรากร พรหมบุตร

63012001515 นายพรรคพิบูล ตัณฑศิริ

63012001516 นางสาวสุจิมา เจริญสุข

63012001517 นางอรวรรณ ดอนประทุม

63012001518 นายอนุพงศ� พิมแสน

63012001519 นายอนันต� ไตรรัตนวุฒิ

63012001520 นางสาวพิไลวรรณ พันต,าย

63012001521 นางสาวยุพา ชัญถาวร

63012001522 นางสาวอัญญานี เป\ยคง

63012001523 นายเนติพงษ� เย็นใจ

63012001524 นางสาวภิญญาวีณ� วิชัยศักดาภัสร�

63012001525 นางสาวสุนิสา รัตนา

63012001526 นายดนุพล บานเย็น

63012001527 นางสาวจุฑารัตน� สมมุติ

63012001528 นางสาววรรณภา วรรณรถ

63012001529 นางสาวธัญชนก สิงห�พQัน

63012001530 นายปฏิญญา โสดาศักด์ิ
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63012001531 นายธีระวิทย� ใจดี

63012001532 นางสาวศิวพร ภู,ห�อย

63012001533 นางสาวกมลชนก พลอยไป

63012001534 นายกรกฎ บุญธรรม

63012001535 นางวันวิสาข� ทองแสง

63012001536 นางสาวกฤตยา ป=ญญาฉกาจ

63012001537 นางสาวศิริรักษ� รัตนา

63012001538 นางสาวชุติมา เพ็งคุ,ย

63012001539 นางสาวซอบารียะห� อาแซ

63012001540 นางสาวมลฤดี ไชยเชษฐ�

63012001541 นายศรายุทธ คํามณีจันทร�

63012001542 นายปวเรศ ปOนตา

63012001543 นางสาวปนัดดา พรมสมบัติ

63012001544 นายสมิทธ� วงษ�มะเซาะ

63012001545 นางสาวปุณณมาส คําทิพย�

63012001546 นายวิศวกร สุตพันธ�

63012001547 นางสาวเสาวภา มูลศาสตร�

63012001548 นางสาววรรณนิภา เครือศรี

63012001549 นางสาวจิรพรรณ ศรีชัยวงศ�

63012001550 นางสาววิไลลักษณ� แจ,มศรี

63012001551 นางสาวอุมาพร น�อยฉวี

63012001552 นายสิทธ์ิทัศน� ศรีวะปะ

63012001553 นางสาวนาถยา เตชะกุลัง

63012001554 นายไตรรัตน� กลิ่นเกษร

63012001555 นางสาวณัฐธิดา ฉัตรบุรานนทชัย

63012001556 นางสาวสิริกาญจน� ภางค�สอาด

63012001557 นายวุฒิพงษ� ธารายศ

63012001558 นางสาวพรรธิรา โจมพรม

63012001559 นายภาณุวัฒน� พรมสุวรรณ

63012001560 นางสาวธัญเรศ โกเมศ
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63012001561 นางสาวโสภิตา รอดอุตส,าห�

63012001562 นางสาวสุทธิฌา ทิมขลิบ

63012001563 นางสาวสุเนตร� ชมภู

63012001564 นางสาวกัลยารัตน� เศษลือ

63012001565 นางสาวพรภูรินท� เทศงามถ�วน

63012001566 นายอนุชา สมบูรณ�

63012001567 นางสาวพิมพ�นภา เทพย�จันทร�

63012001568 นางสาวณัชชา โพธ์ินฤมิตร

63012001569 นางสาวศศิธร คงเมือง

63012001570 นางสาวพิมพิไล ท�าวพา

63012001571 นางสาวจิราพร เพชรวัน

63012001572 นายวุฒิชัย กลมแชล,ม

63012001573 นายคมกฤษ คงสมของ

63012001574 นางสาวสุภาภรณ� เชื้อผู�ดี

63012001575 นางสาวณัฐนันท� ทองแก�ว

63012001576 นางสาวจีราวรรณ ไชยสุวรรณ

63012001577 นายจตุพร พันธ�เสน

63012001578 นายพิตตินันท� นันไชย

63012001579 นางสาวอมรทิพย� คงเกิด

63012001580 นายอภิชัย ฮยู,สินธุ�

63012001581 นางสาวลัดดาวัลย� วาจะเสน

63012001582 นางสาวแสนสุข เขม�นงาน

63012001583 นางสาวชลธิชา อ่ําอิ่ม

63012001584 นายจิรายุทธ สดีวงศ�

63012001585 นางสาวกาญจนา บุบผากอง

63012001586 นายธีรชัย อดิสสร

63012001587 นายดนุนัย มูลทรัพย�

63012001588 นางสาวเพ็ญนภา หลักดี

63012001589 นางสาวกาญจนา เจริญวงษ�

63012001590 นายสิทธิชัย โรจณะแก�วประเสริฐ
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63012001591 นายวรพรต ดิษทับ

63012001592 นายชญาทิตย� ช�างสกุล

63012001593 นางสาวกรรณิการ� ศรีโมรา

63012001594 นางสาวอรภิญญา ไชยโสดา

63012001595 นายเฉลิม กระชังแก�ว

63012001596 นางสาวอทิตยา ปุรินันท�

63012001597 นางสาวศศิมา รักษาราษฎร

63012001598 นายทักษพล จมพงษ�

63012001599 นางสาวสุทธิรักษ� แก�วสุกแสง

63012001600 นางสาวฐิติยา คงคารัตน�

63012001601 นางสาวสุพักตร� สิบทัศน�

63012001602 นายพงศกร ขมหวาน

63012001603 นายภูมิพัฒน� ทางาม

63012001604 นางสาวน้ําฝน ช,วยขิต

63012001605 นายสิรวิทย� มีพานิช

63012001606 นางสาวอรชร คงทอง

63012001607 นายกษิด์ิเดช เกรียงเกร็ด

63012001608 นายกฤษนะ พรมคํา

63012001609 นางสาววรรณรัตน� บุญประเทือง

63012001610 นางสาวนริวรรณ นาคมอญ

63012001611 นางสาวเกตุวดี สุคนธี

63012001612 นางสาวภัธรภร มณฑาทิพย�

63012001613 นางเจิมขวัญ ปานทิง

63012001614 นายวสันต� รุ,งเรือง

63012001615 นางสาวขนิษฐา พรสี่

63012001616 นางสาวรุ�งตะวัน มงคล

63012001617 นางสาวกนิษฐา แสงโพธิดา

63012001618 นางสาววลัย บุญพิทักษ�

63012001619 นายธัญสิษฐ� อิชณน�อมิตา

63012001620 นางสาวแพรวา เพ่ิมพูลวิทยา
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63012001621 นายมุจลินทร� บัวลอย

63012001622 นายชัยสิทธ์ิ ตุ�มขาว

63012001623 นางสาวปนัดดา ปานสมบูรณ�

63012001624 นางสาวปริยาภา เมืองม่ังค่ัง

63012001625 นางสาวอภิรัญญรัตน� ปOXนม,วง

63012001626 นางสาวอรจิรา ศรีกันใจ

63012001627 ร.ต.กิตติพงษ� ภูดี

63012001628 นางสาววริศรา หะสิตะ

63012001629 นางสาวเจนจิรา มาง้ิว

63012001630 นางสาวเกษรา วงษา

63012001631 นางสาวพิญานันท� สกุลทอง

63012001632 นางสาวชุติมา แรงกสิวิทย�

63012001633 นางสาวสมใจ จ่ันเพ็ช

63012001634 นางสาวอรุชา แดงวิสุทธ์ิ

63012001635 นายณัฏฐ� เกิดชม

63012001636 นายอักษรชัย ใจมา

63012001637 นางสาวธนาภา เเก�วนาคิน

63012001638 นางสาวอัสมาร� สุขะเกศ

63012001639 นางสาวจิตรามาศ มาศเมฆ

63012001640 นางสาวปรมาภรณ� ป=ทมดิลก

63012001641 นายอนันตศักด์ิ ปริญญานุพรชัย

63012001642 นายณัฐชนน แตงทองคํา

63012001643 นางสาวแวมัสตูรา อาแว

63012001644 นางสาวสุธาทิพย� ยะอิตะ

63012001645 นางสาวสมฤดี ทองอินทร�

63012001646 นางสาวเบญจมาศ วิชัย

63012001647 นางสาวสินชญภา อิ่มจิตต�

63012001648 นางสาวนาตาชา อามาตย�มนตรี

63012001649 นางสาวมนฑาทิพย� นวนงาม

63012001650 นายจิระศักด์ิ นิติวิทยากุล
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63012001651 นายภนากร ประกอบศิลปK

63012001652 นายเอกลักษณ� ประดับศรี

63012001653 นางสาวภวรัญน สุริเตอร�

63012001654 นางสาวนัจชรัตน� แย�มส�มธนพงษ�

63012001655 นางสาวป=ณชลี โตสิงห�ชัย

63012001656 นางสาวกรสวรรค� เศษภักดี

63012001657 นายจักรี พงษ�ศรี

63012001658 นายเฉลิมพล พรสิริชัยมงคล

63012001659 นายกมลชัย จํารูญรณสิทธ์ิ

63012001660 นางสาวธิดารัตน� ภูไพรัชพงษ�

63012001661 นายจิระพงศ� วัฒนชัย

63012001662 นางสาวจุฬาวดี มุลกุล

63012001663 นางสาวจิราภรณ� แสงอรุณ

63012001664 นายกิตติชัย โล,ห�สุวรรณ

63012001665 นางสาวปOยวรรณ� จารุกิตต์ิจิรโชติ

63012001666 นายณัฐชัย เดชอินทร�

63012001667 นางสาวรัชนี อนุกูลประชา

63012001668 นางสาวปวีณา ศิลา

63012001669 นางสาวณีรนุช เสนขวัญแก�ว

63012001670 นางสาวณปภัช เข็มแก�ว

63012001671 นายชัยพร เลาแก�ว

63012001672 นางสาวศรัญญา บํารุงกิจ

63012001673 นางสาวเกวลี ป=ญญาหลวง

63012001674 นางสาวสมมาศ อาสานอก

63012001675 นางสาวนิตยา วิเชียรโชติ

63012001676 นางสาวกัญญา ชุมประดิษฐ

63012001677 นายพิสิษฐ� วัฒนาอุดมวงศ�

63012001678 นางสาวมณธิชา แซ,ต้ัง

63012001679 นางสาววิภารัตน� โคตรสขึง

63012001680 นางสาวทิพย�วรรณ นวลฟู
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63012001681 นางสาวปุณชญา คงสระ

63012001682 นางสาวนิศานาถ ทรัพย�คง

63012001683 นายสุรเดช สงวนสิทธ์ิ

63012001684 นางสาวสุจิณณา ชูอรรถ

63012001685 นางสาวสุพิชญา เรืองศรี

63012001686 นางสาวป=ณญาวีย� ขวัญแก�ว

63012001687 นางสาวอรอุมา ศิริบุตร

63012001688 นางสาววรลักษณ� ฉัตรจินดากุล

63012001689 นายธนากร ผะกาเกตุ

63012001690 นายวันชนะ ชมนาวัง

63012001691 นางสาวรุ�งนภา เผือกปลั่ง

63012001692 ว,าที่ร�อยตรีหญิงอังคณา ส,งกลิ่น

63012001693 นางรพีพร โง�วเกล็ด

63012001694 นางสาวอังศุมาลิน หาญกล�า

63012001695 นางสาวอุไรภรณ� เงาศรี

63012001696 นางสาวปาริชาติ ไม,ลืม

63012001697 นายสุเมธ แก�วใส

63012001698 นายนัทธพงศ� ใหม,คามิ

63012001699 นางสาวฐานิดา จันทร�ธิ

63012001700 นางสาวชลธิชา ประวิทย�รัตน�

63012001701 นางสาวธัญวรรณ บุญวงศ�

63012001702 นางสาวศิริลักษณ� ศิริวารินทร�

63012001703 นางสาวสุพัตรา ภูโปร,ง

63012001704 นางสาวศรัญญา ย้ิมละมูล

63012001705 นางสาวพัชราภรณ� โลกคําลือ

63012001706 นายวรายุทธ อ,อนคล�าย

63012001707 นายสหพัช อัญทะป=ญญา

63012001708 นางสาวกิตยาภรณ� สุบรรณา

63012001709 นางสาวพิมลวรรณ สมัย

63012001710 นางสาววิลาสินี ประสพชัย
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63012001711 นางสาวรัตติยาภรณ� วาวิลัย

63012001712 นางสาวพิชชญา ใหม,สุวรรณ

63012001713 นางสาวเจนจิรา นนท�ศิลา

63012001714 นางสาวธัญลักษณ� ดุลย�ทรัพย�

63012001715 นางสาวรจนา เกตุพันธ�

63012001716 นางสาวกมลทิพย� อินต>ะยศ

63012001717 นางสาวจีราภรณ� ดองโพธ์ิ

63012001718 ว,าที่ ร.ต.พีรพัฒน� แปแนะ

63012001719 นายศตวรรษ กรพิทักษ�สุข

63012001720 นายปOติศักด์ิ วุฒิยางกูร

63012001721 นางสาวอัจฉรา น�อยวรรณะ

63012001722 นางสาวกิตติมา วรรณโสภณ

63012001723 นางสาวโสภารัตน� โสภา

63012001724 นางสาวปราณี จันทร� ลอย

63012001725 นายชัยวิเชษฐ ทองฤทธ์ิ

63012001726 นายศุภณัฐ ขันตรี

63012001727 นางสาวศุภลักษณ� เทียนไชย

63012001728 นายวรวุฒิ ฉิมเมือง

63012001729 นายธนพล ยอดแก�ว

63012001730 นางสาววิชญาดา ใจม่ัน

63012001731 นางสาวนิภาพรรณ มุ�งป;องกลาง

63012001732 นายรณกฤต เทียนธรรมชาติ

63012001733 นายถิร หนูวงค�

63012001734 นางสาวนิดา มูลลา

63012001735 นางสาวธนวรรณ ชดกลาง

63012001736 นางสาวขวัญฤดี แดงละอุ,น

63012001737 นางสาววัชรินทร� โกนบาง

63012001738 นายณัฐปคัลภ� สุขศิริ

63012001739 นางสาวณัฐนารี ศรีสมุทร

63012001740 นางสาวพรนภา หงษ�ทอง
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63012001741 นางสาวลดาวัลย� ธงศรี

63012001742 นายธวัชชัย โรจน�ทนงค�

63012001743 นายยุทธพงษ� ศรีละพัฒน�

63012001744 นางสาวเข็มเงิน รอดย�อย

63012001745 นางสาวพัชราวรรณ ชัยวงค�

63012001746 นางสาวทิพธิดา แผ,นชัยภูมิ

63012001747 นางสาวเขมจีรัตน� พันธุ�พฤกษา

63012001748 นางสาวภาวินี เกิดสุข

63012001749 นายรุ,ง พอกระโทก

63012001750 นางสาววรรณพร ชาวชุมนุม

63012001751 นายปOยบุตร มูลจันดา

63012001752 นางสาวภัทราวรรณ ปOโย

63012001753 นางสาวประวีณา พานวงศ�

63012001754 นางสาวอธิชา พรมมา

63012001755 นางสาวกัญณิการ� สิธิต,อม

63012001756 นางสาวนอซีรานา สะมะแอ

63012001757 นางสาวจริญา โบราณศรี

63012001758 นางสาวจิตลัดดา แสนสามารถ

63012001759 นางสาวพรรณนิภา ประดับการ

63012001760 นางอรินทรา ศรีคุ�ม

63012001761 นายธนวุฒิ ศิลาวุธชโรจน�

63012001762 นายจักรพงษ� สงวนพันธ�

63012001763 นางสาวมิรัณตรี พรหมอยู,

63012001764 นางสาวขนิษฐา แก�วทรัพย�

63012001765 นางสาวสิริลักษณ� ตนะทิพย�

63012001766 นางสาวนงลักษณ� พันธ�สวัสด์ิ

63012001767 นางสาวบัณฑิตา ป=ญญาเครือ

63012001768 นางสาวสุธิดา มีจัตุรัส

63012001769 นางสาวศศินา ป=กษี

63012001770 นางสาวกมลชนก ชมภูคํา
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63012001771 นางสาวภาวินี ดวงภูเมฆ

63012001772 นางสาวอักษรา เนรมิตรครบุรี

63012001773 นางสาวณัฐรินีย� วงศ�เณร

63012001774 นายธีรภัทร ราชกิจจา

63012001775 นายกิตติพงศ� แก�วตาทิพย�

63012001776 นางสาวศตพร สุขปาน

63012001777 นายพีรพัฒน� พรหมเพ็ชร

63012001778 นายกิตติชัย โชคดี

63012001779 นายเนติกร ทาเวียง

63012001780 นางสาวนพเก�า แดนประเทือง

63012001781 นางสาวนิตยา แก,นวงษ�

63012001782 นางสาวฐิติยาภรณ� วะภา

63012001783 นายกล่ํา ขาเหล็ก

63012001784 นางสาวอมรรัตน� อินจันทร�

63012001785 นางสาวฑิฆัมพร สมพงษ�เกิด

63012001786 นางสาวภัณฑิรา ทองนุ�ย

63012001787 นางสาวสุดารัตน� รักษาทรัพย�

63012001788 นายธีรติ ธิสาร

63012001789 นายราชัน คํารศ

63012001790 นายธนกร พงษ�อารีย�

63012001791 นางสาววิภา คําเวียง

63012001792 นายภูวนนท� กร่ําน�อย

63012001793 นางสาวพิมพ�ชนก เผือกฉํ่า

63012001794 นางสาวศศิภา ปาละ

63012001795 นางสาววันเพ็ญ เหมือนเพ็ชร

63012001796 นางสาวไพลิน ต้ังจิตม่ันธรรม

63012001797 นายศิลา แจ,มดวง

63012001798 นางสาวแพรวพรรณ เจษฎางกูล

63012001799 นายวัชรพล เพ็งเก,ง

63012001800 นายอาพฤศ เชาวน�ไวย
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63012001801 นายวัชระ โพธ์ิเรือง

63012001802 นายวัชระ สุอุทัย

63012001803 นายประกาศิต แสงเสน

63012001804 นางสาวอาริษา บุญธรรม

63012001805 นางสาวศุภกาญจน� อินทรสิทธ์ิ

63012001806 นางสาวกนกวรรณ ทิพย�แก�ว

63012001807 นางบุญณิศาพร กรมทํามา

63012001808 นายไพรัตน� สุ ชาติ พงศ� 

63012001809 นายพิชยวีร� สมบูรณ�วิทย�

63012001810 นางสาวอภิญญา สุพรังค�

63012001811 นางสาวศศิวิมล เฉลียวฉลาด

63012001812 นางสาวฟารีดา ปุนยัง

63012001813 นายจารุวัฒน� คําอุด

63012001814 นายเสฏฐวุฒิ เทียนมี

63012001815 นางสาวอิษยา จุมที

63012001816 นางสาววิสุดา กาหลง

63012001817 นายวรากร แสงโทโพ

63012001818 นางสาวศุภรัตน� มีลักษณะ

63012001819 นางสาวจิราวรรณ สุกกระ

63012001820 นางสาวมัชฌิมา เลิศล้ํา

63012001821 นางสาวกันยากร แปงกาใส

63012001822 นางสาวพรรณิภา กล่ําบัว

63012001823 นายอิทธิพล ขําลําภู

63012001824 นายพัชรพล ดาวเรือง

63012001825 นางสาวอริยา สิริมงคลไชย

63012001826 นางสาวชนิดาภา เชยานนท�

63012001827 นางสาวนุชธิดา หอมหวล

63012001828 นายจิรเมธ จันทร�ไทย

63012001829 นายกรรณ�ตินันต� ศรีรัตน�

63012001830 นางภรัณภรณ� เฉลยไข
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63012001831 นางสาวสรรพสิริ แสงสุข

63012001832 นางสาวสุภิญญา กล่ําจันทร�

63012001833 นางสาววีนัส ชัยไพร

63012001834 นางสาวอภิสรา ศรีขาว

63012001835 นายวรุณ วัฒนาวงค�พานิช

63012001836 นางสาววิมประภา ทองวิเศษ

63012001837 นายวิรัชญาณ ลําดวน

63012001838 นางสาวอัญฐริญา ทองดี

63012001839 นางสาวปวีณนุช ทรายขาว

63012001840 นางสาวหยกมณี บุญธรรม

63012001841 นางสาวโซเรดา ยศดํา

63012001842 นางสาวเบญจมาศ มาฟู

63012001843 นายรัฐศาสตร� เริงสันเทียะ

63012001844 นางสาวสุพัชรี จุ>สมุทร

63012001845 นางสาววันดี ผิวหนองอ,าง

63012001846 นายพันธกานต� ยะรังวงษ�

63012001847 นางสาวบาจรีย� ลือคําหาญ

63012001848 นางสาวกนกพร ประสงค�สุข

63012001849 นายณัฐวุฒิ เรืองเพชร

63012001850 นางสาวนิภาพร แก�วรัตนะ

63012001851 นางสาวสุพรรษา แพงจันทร�

63012001852 นายปองพล คําทอง

63012001853 ว,าที่ ร.ต.เสฎฐวุฒิ จันทร�เดช

63012001854 นางสาวภัทรศยา มะลิวัน

63012001855 นางสาวนฤมล เกตุทอง

63012001856 นางอมร ศรีเพ็ญ

63012001857 นางสาวสุทธิษา งานสําเร็จผล

63012001858 นางสาวอภัสรา ผาผ,อง

63012001859 นางสาวศิริลักษณ� เอกสิทธิมงคล

63012001860 นางสาวพรทิพย� บุญครอบ
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63012001861 นางสาวศิยา แสงเดือนฉาย

63012001862 นายอนุกุล สิทธิ

63012001863 นางสาวศิรินนา นามหนองอ�อ

63012001864 นายอริย�ธัช สิริตระการวัฒน�

63012001865 นางสาวเบญจวรรณ บุญทูล

63012001866 นางสาวอุษา ฟองรัตน�

63012001867 นางสาวเบญจรัตน� นันใจวงษ�

63012001868 นายพงษ�อนันต� เย็นวังตะโก

63012001869 นางสาวนฤภร ไพโรจน�

63012001870 นางสาวจินตนา พรมเมือง

63012001871 นางสาวธัญญเรศน� ผุยมูลตรี

63012001872 นางสาวหัทยา เครือวัลย�

63012001873 นางสาวพัชรินทร� สาวัตถี

63012001874 นางสาวประภัสสร ปานธูป

63012001875 นางสาวปาณัชชนก ชมเชย

63012001876 นางสาวรุ,งรวี วารีทิพย�

63012001877 นางสาวปุณญาภา อิ่มจิตต�

63012001878 นางสาวอุไร ศรีดํา

63012001879 นางสาวสุไรยา มะดีเยาะ

63012001880 นางสาวนลพรรณ วินัยธรรม

63012001881 นางสาวป=ทมวรรณ จันทร�ภักดี

63012001882 นางสาวพิสมัย แสงศร

63012001883 นางสาวณัชชา ดังสะท�าน

63012001884 นางสาวลาวัลย� อําพันทอง

63012001885 นายกฤษกร ผดุงพวศ�

63012001886 นางสาวอารยา ยะสะกะ

63012001887 นายทัฐษณะ อินทร

63012001888 นางสาวฐิตอาภา อินทยศ

63012001889 นายพลวัฒน� ปานช�าง

63012001890 นายเสกสรรค� สุดใจ
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63012001891 นายวสันต� ขําเดข

63012001892 นายศิรวัษ เกตุสุวรรณ

63012001893 นายธีรพล บุญเอี่ยม

63012001894 นางสาวพิชญาภัค สุทธวงค�

63012001895 นางสาวอธิตญาธร พ่ึงและ

63012001896 นายปฏิภาณ หริรักษ�

63012001897 นางสาววิรฑิตา วิไลกูล

63012001898 นายธีระพงษ� น�อยวิลัย

63012001899 นายศุภฤกษ� พรมจาด

63012001900 นางสาวพัชรินทร� อ,วมอยู,

63012001901 นางศิญาภัสร� ศิระชาตรีพัชร�

63012001902 นางสาวพัชริดา ปรัชญาโณทัย

63012001903 นางสาวชลิดา ณ รังษี

63012001904 นางสาวประภาสิริ ทองนอก

63012001905 นางสาวอ�อมใจ ชอบทํากิจ

63012001906 นางสาวนริศรา ป=นทิ

63012001907 นางสาวเมธินี สินประเสริฐ

63012001908 นายเพทาย เกิดจันทึก

63012001909 นางสาวลําแพน ดีศรี

63012001910 นางสาวจินตนา กล�าหาญ

63012001911 นางสาวสิริมนต�มาศ สืบสิงห�

63012001912 นางสาวสุพัตรา เรืองปาน

63012001913 นางสาวรัตติญา ทิพสม

63012001914 นายพรศักด์ิ สายหวาน

63012001915 นางสาวกชพรรณ กระจ,างฉาย

63012001916 นางสาวสุรจนา ชัยชมภู

63012001917 นายอริญชย� สุวรรณทวี

63012001918 นางสาวอัญชิสา สมบัติจันทร�

63012001919 นางสาววรัญธิดา พุทธิเมืองชื่น

63012001920 นายอภิวัฒน� ภูมิพึ่ง
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63012001921 นายอดิศักด์ิ รติหาญกล�า

63012001922 นายสุภเวช อินต>ะโน

63012001923 นางสาวธัญวัน พรรณรังษี

63012001924 นางสาวจุฑารัตน� โค,บุญ

63012001925 นายพงษ�นรินทร� สวยงาม

63012001926 นางสาวอัญชิสา ก,อแก�ว

63012001927 นายธนัท สาระสิทธ์ิ

63012001928 นายบันลือเกียรติ เสนปOXน

63012001929 นางสาวปรางทิพย� มาวขุนทด

63012001930 นางสาวพิมพ� สิงห�โค

63012001931 นางสาวพุทธิดา ชัยรัตน�

63012001932 นายไกรศักด์ิ ใยแดง

63012001933 นางสาวรัตนาภรณ� ทุตะกิจ

63012001934 นางสาวปวรา สิงห�พัน

63012001935 นางสาวจิตวรรณ วงแสนสุข

63012001936 นางสาวรัตติญากร ชื่นสวัสด์ิ

63012001937 นางสาวอนิส แกตอง

63012001938 นางสาวแสงดาว วาดแสง

63012001939 นางภานุมาศ จันทร�แก�ว

63012001940 นางสาวนภาภรณ� หมุนแทน

63012001941 นางสาวเพ็ญ การะเกษ

63012001942 นางสาวนลินภัสร� วิริยธนวงศ�

63012001943 นายภัทร กันตะคุ

63012001944 นางสาวเกษมณี ขอดเตชะ

63012001945 นางสาวสราลี เมืองสุวรรณ

63012001946 นางสาวจุฑามาศ โรมศรี

63012001947 นางสาวกนกวรรณ กัลยสิริพงษ�

63012001948 นางสาวภัทรพร เมืองแก�ว

63012001949 นายภัทรพงษ� โรยพริกไทย

63012001950 นางสาวอุราพร แสงโชติ
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63012001951 นางสาวสิรารมย� ศิริบุบผา

63012001952 นางสาวสุนิตา ปราศัย

63012001953 นางสาววริศรา พงษ�เผือก

63012001954 นางสาวศดานันท� พิมพ�จันทร�

63012001955 นายสาธิต มุ,งสุจริตการ

63012001956 นายพิสุทธ์ิ ศักด์ิพิสุทธิวณิชย�

63012001957 นายจิรภัทร บูรณบุรุษธรรม

63012001958 นางสาวพัชรมน เกษมเนตร

63012001959 นายทนงค� อภัยวงศ�

63012001960 นายสุเมฆ คลังวิเชียร

63012001961 นางสาวสุราลักษณ� วงค�ชารี

63012001962 นางสาวอรสิริธัญ คืนคง

63012001963 นายวุฒิบูรณ� อินโท

63012001964 นางสาวกุลปริยา จันทะนพ

63012001965 นางสาวกรุณา เชาว�ป=ญญา

63012001966 นางกฤตยา เลิศมงคล

63012001967 นายวันชัย ยานู

63012001968 นางสาวธัญญารัตน� เกตุอินทร�

63012001969 นายเนติวัชร� กานตานนท�

63012001970 นางสาวปOยาพัชร� อัฐกรเขมวรุฬห�

63012001971 นางสาวนภามาศ สุขโกษา

63012001972 นางสาวกัลยรัตน� ศรีจันทร�มาก

63012001973 นายทศพล คาดสนิท

63012001974 นางสาวณัฐชนา จันตระกูล

63012001975 นายสราวุธ สืบเพ็ชร�

63012001976 นางสาวมัทวัน หิรัญกุล

63012001977 นางสาวมยุรา บุญตา

63012001978 นางสาวอมรพันธ� จันตราแจ,ม

63012001979 นายไชยา โพธ์ิโสภา

63012001980 นางสาวอัจญริน บานูอิดรีส
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63012001981 นายสุนันท� สุพรรณชนะบุรี

63012001982 นางสาวสุพัตตรา หมีอินทร�

63012001983 นายวัชรินทร� กTาคํา

63012001984 นางสาวโชติกา ตันเวชกูล

63012001985 นายศรัณยู สุริยา

63012001986 นายเสกสรรค� สร�อยสิงห�

63012001987 นายกฤษณภัทร� หอมเนียม

63012001988 นางสาวชลธิชา คล�ายสุวรรณ�

63012001989 นายสุทธิพงษ� จิตรจักร

63012001990 นายวงศธร เกตุศักด์ิ

63012001991 นายปOยะณัฐ โคตุนันท�

63012001992 ว,าที่ร�อยตรีพร�อมพงษ� วงษ�ประดับ

63012001993 นางกมลทิพย� พุ,มพวง

63012001994 นางสาวรุจิกานต� เขมะพรรค

63012001995 นายนครินทร� ชุมพงศ�

63012001996 นางสาวภาพิชมนท�น บ,อจักรพันธ�

63012001997 ว,าที่ ร.ต.หญิงสิริขวัญ น�อยสังข�

63012001998 นายอดิเทพ กู�ทรัพย�

63012001999 นายณรงธรรม บุญที่สุด

63012002000 นายวราพงษ� สวยสอาด

63012002001 นางสาวศิริลักษ� สุขใจ

63012002002 นายมุสตอฟา มะและ

63012002003 นางสาวขวัญชนก ผาเจริญ

63012002004 นางสาวสุภัทรสรณ� ล,องแก�ว

63012002005 นางสาวรมิตา ป=ญญาอ,อง

63012002006 นายณัฐวัฒน� เหลาคม

63012002007 นางสาวนริศรา เกตุผาสุข

63012002008 นางสาวสุชานาถ ชลายศ

63012002009 นายสรศักด์ิ อุทโธ

63012002010 นางยุวดี ยุนุช
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63012002011 นายํป=ญญา เข่ืองสถุ,ง

63012002012 นางสาวกชมล นิชดา

63012002013 นางสาวภทรวรรณ เชื้อชุ,ม

63012002014 นางสาวชณากานต� สุยะหน,อ

63012002015 นางสาวปุณณดา เตชะศุภตระกูล

63012002016 นางสาวมนัสชนก เกษศรี

63012002017 นางสาวสุกัญญา จานแก�ว

63012002018 นางสาวนฤมล จันทร�แก�ว

63012002019 นางสาวสุกัญญา บุญอาจ

63012002020 นายณัฐกิตต์ิ สุขสวัสด์ิ

63012002021 นายกรศักด์ิ ศรีชมภู

63012002022 นางสาวจุฑารัชต� จันทร�สว,าง

63012002023 นางสาวสายฝน เมฆเกลื่อน

63012002024 นางสาวสาวิณี ชายวิชัย

63012002025 นายฉัตรมงคล รักษาทรัพย�

63012002026 นายพิเชษฐ� จันทร�เพ็ญ

63012002027 นางสาวสุภาวดี ทองประสม

63012002028 นางสาวพรรณอร ชุมสิงห�

63012002029 นางณัฐยา สุวรรณดี

63012002030 นางสาวอรนิช กิจประสงค�

63012002031 นางสาวประภาพรรณ จินจํา

63012002032 นางสาวป=ชจิมานารถ ป=ตตา

63012002033 นางสาวพรทิพย� พิศาลวรพงศ�

63012002034 นายสุวิทย� ชูเพชร

63012002035 นางสาวพรชิตา ปงธิยา

63012002036 นายศุภกิจ แก�วศรี

63012002037 นางสาวทิพย�วรรณ สีลาวงค�

63012002038 นางสาววราภรณ� เป_งมา

63012002039 นายณัฐภัทร นารีรัมย�

63012002040 นางสาวอมรรัตน� พุ,มกะเนาว�
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63012002041 นายชญานิน ฮันสูงเนิน

63012002042 นางสาวเจ>ะรอกีเยาะ สาเมาะ

63012002043 นายวุฒธกานต� มะลาง

63012002044 นางสาวนิศากานต� มะลิหวล

63012002045 นางสาววสุนันท� คําพูน

63012002046 นางสาววลัยรัตน� แสงทอง

63012002047 นางสาวมลฤดี พลายละหาร

63012002048 นายทรงยศ ผมงาม

63012002049 นางสาวมนฑิรา คงคาหลวง

63012002050 นางสาวณภัทร พรอินทร�

63012002051 นายณัฐนันท� คํ้าคูณ

63012002052 นางสาวรัตนา สิริสมวรคุณ

63012002053 นายชิติพัทธ� วงษ�มณีฉาย

63012002054 นางสาวศุภานัน ขึมจันทร�

63012002055 นางสาวทิพย�สุดา เหลืองพุ,มพิพัฒน�

63012002056 นายชัชวาล สุขสนิท

63012002057 นายพงศธร วงศ�หอม

63012002058 นางสาววรรณภา คําเคนม,วง

63012002059 นายพิชชากร สุวรรณมณี

63012002060 นางสาวณัชชาภัทร ดีพงษ�

63012002061 นายเจริญทรัพย� แหลมหลวง

63012002062 นางสาวเกศวรา ศรีจุมพล

63012002063 นางสาวกรรณิกา หนูเสน

63012002064 นางสาวกนกวรรณ เครือรัตน�

63012002065 นายณัฐสันต� ปรุใหม,

63012002066 นายชาคริต แสงกระจ,าง

63012002067 นางสาวรุ,งอรุณ นิยุตรานนท�

63012002068 นายธนชัย ปะมะโน

63012002069 นายอับดลการีม เด็นเด>าะ

63012002070 นางสาวเสาวลักษณ� กาใจ
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63012002071 นางสาวกัญญาภัทร นวลศรี

63012002072 นายชานนท� สมเพ็ชร

63012002073 นางสาวอุไรพร ฟองลาที

63012002074 นางสาวธมลวรรณ บุญชาวนา

63012002075 นางสาวมลลดา แก�วบัวดี

63012002076 นางสาวจิราภา จ่ึงสกุล

63012002077 นางสาวลักขณา ดีสิงห�บุญ

63012002078 นางสาวชไมพร คําวงษ�

63012002079 นางพรหมณี ศรีม,วง

63012002080 นางสาวธิติมา ทองดี

63012002081 นายทรงพล อะวิสุ

63012002082 นายธนพล ซาวแก�ว

63012002083 นายสุชาติ สมบัติความดี

63012002084 นางสาวจิราพร ระน�อย

63012002085 นายภาณุเดช เกตุไกร

63012002086 นางสาวอมรรัตน� สุทธหลวง

63012002087 นางสาววรัสยา วงศ�ซอ

63012002088 นางสาวพันธุ�ทิพย� จันทร�เอี่ยม

63012002089 นางสาวหทัยกานต� สารใจ

63012002090 นายกมล ทองคํา

63012002091 นายวิทยา ทํานุ

63012002092 นายวรายุทธ จันเสน

63012002093 นางสาวประณิดา พ่ึงและ

63012002094 นางสาวจุลีพร ไชยมณี

63012002095 นายวรศักด์ิ ชนะจิตต�

63012002096 นายภาณุกร นรินทร�

63012002097 นางสุกัญญา คําฉิม

63012002098 นายกฤตวงศ� สุวรรณ

63012002099 นางสาวกมลรัตน� แช,มเชย

63012002100 นายเสกสรรค� แสนรัตน�
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63012002101 นางสาวภัคจิรา ขันติธรรมวงศ�

63012002102 นางสาวสุนิชา ไม�สนธิ

63012002103 นางสาวจิรารัตน� เกษบุรมย�

63012002104 นายธนบรรณ ตันหล�า

63012002105 นางสาวโสธารา จุ�ยวาด

63012002106 นายปOยะพงศ� พันธ�ศรี

63012002107 นางสาวสลิลทิพย� พิพรรธวงศา

63012002108 นางสาวปOยฉัตร สุทํา

63012002109 นายเอกอนันต� มงคลอนันต�สิริ

63012002110 นางสาวบุหลัน ฤทธิวรรณ

63012002111 นายวณัฐพงศ� ผดาศรี

63012002112 นายอนุชา ชัยนะรา

63012002113 นางสาวจริยา พงษ�สมบัติ

63012002114 นายนราธิป พรหมสูตร

63012002115 นายณัฐพล มงคลทิพย�

63012002116 นางสาววิภาวรรณ พุทธหอม

63012002117 นายณัฐชัย โชติประพัฒน�

63012002118 นายสุทธิพงษ� ไพรสุดาทิศ

63012002119 นายวีรชน เชื่อมสันเทียะ

63012002120 นางสาวธัญชนก วงทองคํา

63012002121 นางสาววรัทฐยา แก�วทา

63012002122 นางสาวมณีรัตน� จันทร�โรจน�

63012002123 นายณัฐวุธ แสงทอง

63012002124 นายสันติชาย พุ,มลืมคิด

63012002125 นางสาวฑิฆัมพร พิพัฒน�อภิรักษ�

63012002126 นางสาวณัฐชฎา แป;นแก�ว

63012002127 นายพีระพล นภาอัมพร

63012002128 นายพงษ�ศิริ ฐานุปกรณ�ศักด์ิ

63012002129 นางสาวบวรรัตน� กิจมี

63012002130 นางสาวณัฐธิกา ชาติผา
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63012002131 นายสุทธิชัย สตาสิทธ์ิ

63012002132 นายศราวุธ มีคํา

63012002133 นางสาวเบญจมาภรณ� เข็มแก�ว

63012002134 นางสาวกฤตพร บรรจง

63012002135 นายเมธี ราชสีทา

63012002136 นางสาวลักษณา วงศ�ษา

63012002137 นางสาวยุวดี ชัยศรี

63012002138 นางสาวฉัตรสิริน มัจฉาฉํ่า

63012002139 นางสาวอันตรา สากลวารี

63012002140 นางสาวอัจฉราพร คงสมบัติ

63012002141 นายเกียรติภูมิ เครือจันทร�

63012002142 นายสุวัต หัตถโชติ

63012002143 นางสาวสมฤดี มาแก�ว

63012002144 นางสาววรรณวิสา คําเฟย

63012002145 นายศุภโชติ คงสินธุ�

63012002146 นางสาวดวงกมล ไพรมณี

63012002147 นางสาวเสาวลักษณ� อร,ามวัตร

63012002148 นางสาวซารีฮา ดารามิง

63012002149 นายวีระนนท� ดวงล�อมจันทร�

63012002150 นางสาวจิรารัตน� ชูพลาย

63012002151 นางสาวจิราพร ไพรสนธ์ิ

63012002152 นายอภิสิทธ์ิ ดวงสนิท

63012002153 นางสาวสะป\นะห� มะลี

63012002154 นางสาวกัณฐรัตน� มหาบุญ

63012002155 นางสาวสุระกาน สระใหญ,

63012002156 นางสาววรันธร เจริญไทย

63012002157 นางสาวขวัญฤดี แซ,ต๊ัน

63012002158 นายสุทัศน� รินศรี

63012002159 นางสาวศศิพร คํามีสว,าง

63012002160 นางสาววีระญา นาทอง
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63012002161 นางสาวณัฐกานต� ธงศรี

63012002162 นางสาวชนิตา เหมวิลัย

63012002163 นายมีร�ซาน ยีเส็น

63012002164 นางสาวสิริมา ปานะบุตร

63012002165 นางสาวยอดขวัญ น�อมจิตรกตัญUู

63012002166 นายธนพนธ� น�อยสง,า

63012002167 นายณัฐพงษ� ไชยชนะ

63012002168 นายศักด์ิสิทธ์ิ อินไข

63012002169 นายอดิศร ศรีอักษร

63012002170 นายรัชพล รัชสมบัติ

63012002171 นางจิรัชญา เฉลิมชิต

63012002172 นางปริฉัตร ดีเรืองศรี

63012002173 นายชวัลวิทย� ฝ\ปากเพราะ

63012002174 นางสาวสาอาดะห� ฮูเซ็น

63012002175 นางชาลินี สุปOนนะ

63012002176 นางสาวณิชาภัทร ทรัสตีเจริญ

63012002177 นายมานพ คชบาล

63012002178 นางสาวศิรินภา บุญประเทือง

63012002179 นายระพีพัฒน� บูรณะ

63012002180 นายอธิป อนุพัฒน�

63012002181 นางสาวปสุตา สมเสมอ

63012002182 นางสาวโสภิดา แก�วกัณหา

63012002183 นายอาทิตย� วงษ�ภา

63012002184 นางสาวกรพินธุ� คชินทร

63012002185 นายคณาธิป ขุนพิทักษ�

63012002186 นายณัฐดนัย เขาแก�ว

63012002187 นายเกริกเกียรติ ต้ังเต้ีย

63012002188 นางสาวสุดา จรูญอุดมรัตน�

63012002189 นายวีรพันธ� แซ,แจTว

63012002190 นางสาวสกุลรัตน� ปาลฤทธ์ิ
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63012002191 นายจุฑาวัฒน� แกล�วณรงค�

63012002192 นางสาวชุติกานต� ขันทอง

63012002193 นางสาวศศิรดา วัลลภัย

63012002194 นายพงษ�เทพ ทองคําพา

63012002195 นางสาวสิรินรัตน� ฤทธ์ิธนสุเมธ

63012002196 นายศิริชัย โพธ์ิพร�อม

63012002197 นางสาวอติกานต� โคพิชัย

63012002198 นายบรรลือ พ่ึงศาสตร�

63012002199 นางสาวสุมณฑา ย้ิมแย�ม

63012002200 นายวรรณเฉลิม พันธ�นวม

63012002201 นายจิตติชัย หนูนัง

63012002202 นางสาวสุนารี สร�อยสังวาลย�

63012002203 นางสาวนันท�นภัส ขําคง

63012002204 นางสาวนรีวรรณ อัตตะพันธ�

63012002205 นางสาวกุลสิริ พ,อสียา

63012002206 นางสาวอัญชิสา ตลึงสัตย�

63012002207 นางสาวภุมรินทร� คํากาญจน�

63012002208 นางสาวอรทัย มูลธมกข�

63012002209 นางสาวอัญญรัช หิรัญวุฒกร

63012002210 นางสาวภัทระวดี ภมรพล

63012002211 นายพีรพัฒน� อินกอง

63012002212 นางสาวจุฑาทิพย� พิมพา

63012002213 นาย,QQQQกรุงเทพ ฟูเฟ[Xอง

63012002214 นายฃัยวุฒิ ไหมดํา

63012002215 นางสาวธตรฐ เทพพิพิธ

63012002216 นางสาวนัฎฐา สนีเฮง

63012002217 นางสาวอทิตยา เปWากะเด

63012002218 นางสาวอารียา ดวงภูเขียว

63012002219 นางสาววชิราภรณ� พุทธฉาย

63012002220 นางสาวภรณ�ทิพย� ปWาธนู
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63012002221 นางสาวนภัสสรณ� มูลดี

63012002222 นางสาวกชกร มากมี

63012002223 นายขวัญชัย คุ�มแก�ว

63012002224 นางสาวนิรมล ชมศิลปK

63012002225 นางสาวพิมพา สอนสําแดง

63012002226 นายสิทธิพงษ� จ๋ิวอยู,

63012002227 นายธีรพงษ� จงใจรักษ�

63012002228 นางสาวกัญญาวีร� วงษาหาร

63012002229 นางสุนันท� พิเคราะห�

63012002230 นางสาวน้ําค�าง พ่ึงสลุด

63012002231 นางสาวปริยากร สาระคํา

63012002232 นายไพฑูรย� ชาขุนทด

63012002233 นางสาวธนัชพร เกตุมณี

63012002234 นางสาวนุชจรี เผือกขํา

63012002235 นายจักรกฤษ ปริรัมย�

63012002236 นายศราวุธ เชื้อคําเพ็ง

63012002237 นายยุรนันท� พุ,มทอง

63012002238 นายอภิชัย รุกขสิริ

63012002239 นางสาวธีรกานต� แสงเฟ[Xอง

63012002240 นางสาวฉัตรนภา สุขเกษม

63012002241 นางสาวศศิมา พิกุลทอง

63012002242 นายนิรุตต์ิ พันธวงค�

63012002243 นายธีรยุทธ� ยอดศักย�ชนรัญ

63012002244 นางสาวกนกพร จริงแล�ว

63012002245 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิศรีมา

63012002246 นางสาวชลิตา ธนวิเชียร

63012002247 นางสาวณัฐธิดา สืบสาย

63012002248 นางสาวทิตยาพร กุสุมพงษ�

63012002249 นางสาวอภินทร�พร ชูพลาย

63012002250 นายศักดิเทพ ชัยวิชิตร
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63012002251 นางสาวลดาฐินันท� ทัศวงษ�

63012002252 นางสาววรศมน กอใหญ,

63012002253 นางสาวสัณทนีย� เกตุแก�ว

63012002254 นายชัยรัตน� ยวดขุนทด

63012002255 นางสาวศิริพร จําปาทอง

63012002256 นายวรพงษ� เดชไกร

63012002257 นางสาววันวิสา ศรีกระแจะ

63012002258 นางสาวณีรนุช กาญจนวงษ�

63012002259 นางสาวรสสุคนธ� คงเพชร

63012002260 นางสาวสุมาลี บุญมา

63012002261 นายวิเชียร สามงามทอง

63012002262 นางสาวมูนาดียะห� มะเซ็งบางี

63012002263 นางสาวมาริษา พ�นภัย

63012002264 นางสาวนุสรา จําป\รัตน�

63012002265 นางสาววจี ธงชัย

63012002266 นายอนุพล เทียมพาน

63012002267 นางสาวศรัญญ�รัชต� ทรงศิริภาธร

63012002268 นายอํานาจ สังข�ทอง

63012002269 นางสาวธิดารัตน� เจริญสุข

63012002270 นางสาวกัลยรัตน� สืบกลาง

63012002271 นางสาวณัฐนรี นิรภัย

63012002272 นายจักรพงษ� พ่ึงประยูร

63012002273 นางสาวศศิวิมล ใบบัว

63012002274 นางสาวเสาวลักษณ� แสนล้ํา

63012002275 นายเกรียงไกร สุขนุกูล

63012002276 นางสาวภัทรวดี วรษา

63012002277 นางสาวปOยวรรณ อายุสม

63012002278 นางสาวณัฐภรณ� หงษ�ลอย

63012002279 นางสาวพักตร�วิภา อาจหาญ

63012002280 นางสาวขวัญพัฒน� ธรรมเที่ยงธรรม
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63012002281 นางสาวนันทนา เนียมกุญชร

63012002282 นายศิริมงคล พร�อมอุดม

63012002283 นายสราวุฒิ ขันสู�

63012002284 นางสาวป=ทมพร บุตรพรม

63012002285 นางสาวสุนิสา บานชื่น

63012002286 นายทัศนัย คงพลาย

63012002287 นายเจษฎา ชูศรี

63012002288 นางสาวธัญรดา เขียนเขว�า

63012002289 นางสาวกมลชนก สุขะพละ

63012002290 นางสาวเสาวลักษณ� หม,อมดา

63012002291 นายอนุพงษ� แพทย�รักษา

63012002292 นางสาวศิรินันท� ขันยศ

63012002293 นายพชรชัย จักรแก�ว

63012002294 นางสาวจารุวรรณ เมืองโคตร

63012002295 นางสาวเจนจิรา ลาภจิต

63012002296 นายสหัส เพ็ชราการ

63012002297 นายวัชรพงษ� ไกรยะราช

63012002298 นายนิธิบุตร อินบัว

63012002299 นางสาววรัฐภรณ� ขัดทา

63012002300 นายธณสร เข�มศิริ

63012002301 นางสาวสิริยากร ต้ังตรง

63012002302 นางสาวสมใจ เย็นบํารุง

63012002303 นางสาวโสภิดา มีสุข

63012002304 นางสาวฐิตา วัฒนพันธุ�

63012002305 นางสาวสาธิตา ละเลิง

63012002306 นางสาววาทินี เสมอถุง

63012002307 นายอภิภพ หลวงมาลัย

63012002308 นางหนูพิน เหลืองอ,อน

63012002309 นางสาวจริยา ต>ะแก�ว

63012002310 นายจิรโรจน� ศุภลักษณ�
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63012002311 นางสาวศิริพร มาไกล

63012002312 นายสุรเชษฐ� เขียวแก�ว

63012002313 นางสาววสุรัตน� พูลเป\Xยม

63012002314 นายธนภัทร ทับกะแดะ

63012002315 นายวรวุธ จันทองแท�

63012002316 นางสาวณัฐชานันท� ชุ,มเพ็งพันธุ�

63012002317 นางสาวฐิติรัตน� สรรพกิจชาญชัย

63012002318 นางสาวธันยพัฒน� ไร�ท�

63012002319 นางสาวพรหมภัสสร ตันพล

63012002320 นางเพชรรัตน� นายสู

63012002321 นายพัฒน�พงษ� จันทะวงศ�

63012002322 นางสาวรัชนีกร หมัดสอาด

63012002323 นางสาวปรียาภรณ� ธนบัตร

63012002324 นายเอกสิทธ์ิ อมาตยกุล

63012002325 นายเมฆ สินธุสน

63012002326 นายพิภัทร แก�วมี

63012002327 นางสาวสุภัสสร ศรีเพ็ญ

63012002328 นางสาวอรณิช สิทธิประเสริฐ

63012002329 นายกฤตเมธ อ,อนแก�ว

63012002330 นางสาวจันทรพร ม,วงงาม

63012002331 นางสาวอาริยา มาลา

63012002332 นางสาวเจนจิรา ศรียอด

63012002333 นางสาวดลยา เล็กประชา

63012002334 นางสาวทัศนีย� เป\Xยมจันทร�

63012002335 นายคมกริช ยาโน

63012002336 นายวิทยา สีสุ,น

63012002337 นางพรวิภา พอสม

63012002338 นางสาวฐาปนี พิมพ�ภูคํา

63012002339 นายณฐพร แดงบรรจง

63012002340 นายสันติราษฎร� แสงงาม
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63012002341 นายคณิต ชูช,วยคํา

63012002342 นางสาวจุฑารัตน� จรสุข

63012002343 นายอานนท� เขียวคราม

63012002344 นางสาวมนัสนันท� จันทะวัง

63012002345 นายจตุรงค� ขําซ่ือ

63012002346 นายวิชญา ผงวิเศษรัตน�

63012002347 นางสาวชนากาญจน� วรรณประพัฒน�

63012002348 นายอริยะ กําเนิดมณี

63012002349 นางสาวสุทธิพร ศรีทับทิม

63012002350 นายสมพร แสวงชอบ

63012002351 นางสาวชลิตา ฤทธ์ิย้ิม

63012002352 นางสาวนุจรี ดีพุ,ม

63012002353 นายวีรพงศ� พรมนาถ

63012002354 นางสาวธัญญพร สารคณา

63012002355 นายศักด์ินรินทร� ชินภักดี

63012002356 นางสาวจันจิรา ย่ังยืนสมบูรณ�

63012002357 นางสาวปOยลักษณ� ผูกพันธ�

63012002358 นางสาวทินรัตน� ชินโคตรพงศ�

63012002359 นายธีระพงษ� ศรีหาวงค�

63012002360 นางสาวพิจิตรา เต็มปรีชา

63012002361 นายปริญญา ปุระหล,า

63012002362 นายคีรินท� คงแสง

63012002363 นายพงศธร คําพลอย

63012002364 นางสาวศิวรัตน� เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา

63012002365 นางสาววิไลวรรณ พัดลม

63012002366 นางสาวฐาปนันท� สุวัฒนวนิช

63012002367 นางสาวเพชรลดา ชาตรี

63012002368 นางสาวชมพูนุท เมฆประสิทธ์ิ

63012002369 นางสาวอัญชลี กมลสาร

63012002370 นางสาวพรทิพย� อ,อนฉํ่า
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63012002371 นางสาวพรเพ็ญ พรมเทวา

63012002372 นางสาวธนิตา เพชรชํานาญ

63012002373 นางสาวจิตรา ตาเป_ง

63012002374 นางสาวอรทัย ห�วยเรไร

63012002375 นายอนุรักษ� อยู,สําราญ

63012002376 นางสาวกฤติกา ปรีจันทร�

63012002377 นางสาวธนัชชา ต้ังตันติวงศ�

63012002378 นายณัฐพล นุชนารถ

63012002379 นายเรวา ห�อยพรมราช

63012002380 นายนรากร เป\Xยมปฐม

63012002381 นายวัฒนา กานนท�

63012002382 นายจักรพันธ� แสงทรงฤทธ์ิ

63012002383 นางสาวนิมารูนี มะเน็ง

63012002384 นางสาวศิริรัตน� นนท�คํา

63012002385 นางสาววรรณภา ด�วงศิริ

63012002386 นายธยา ทรงพุฒิ

63012002387 นางสาวโสรจิตร� โนราช

63012002388 นางสาวพัณณิตา เจริญพร

63012002389 นายอดิศักด์ิ พิมพ�พงษ�

63012002390 นางสาวสุพรรณี ยอดเพ็ชร

63012002391 นางสาวณัฐปวี ไชยเลิศ

63012002392 นายพรศักด์ิ บรรจงดัด

63012002393 นางสาวสุทัศนีย� ชื่นสกุล

63012002394 นางสาวอารยา มันตนา

63012002395 นางสาวจิรมนัส กิยาหัต

63012002396 นางสาวสุปราณี เต,าทอง

63012002397 นายวชิรวิทย� จอมศรี

63012002398 นางสาวพภัสสรณ� อินทร�ทองน�อย

63012002399 นางสาวดวงเนตร ถ่ินสูงเนิน

63012002400 นางสาวสุวรรณา คงปรีชา
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63012002401 นางสาวปOยะนุช เกตุรัตน�

63012002402 นางสาวมุกธิดา จันทร�แก�ว

63012002403 นางสาวนัฐษิกานต� นาสวนสวัสด์ิ

63012002404 นายสัพพัญUู แผ,นสิงห�

63012002405 นายวิชัย ไลวงษ�

63012002406 สิบเอกนิกร แสงแก�ว

63012002407 นางสาวสมฤดี แก�วงาม

63012002408 นางรวิพร คนึงคิด

63012002409 นางสาวสุกฤตา ชูบัวทอง

63012002410 นางสาววนิดา นุชอุดม

63012002411 นางสาวสกาวรัตน� ไชยศรี

63012002412 นางสาวชลิตตา ภมรพล

63012002413 นางสาวอัญชลี ศรี ศักด์ิ

63012002414 นางสาวปรารถนา บุตรศรี

63012002415 นายชลินทรา เหมือนใจ

63012002416 นางสาวปรางทิพย� จูม,วง

63012002417 นางสาวทิพย�สุดา ป=ญญาวิชาชาญ

63012002418 นางสาวปวีณา ผาสุข

63012002419 นางสาวเวธกา ขจรภพ

63012002420 นายบุญฤทธ์ิ โนรี

63012002421 นางสาวสุธาสินี ปลุกกระโทก

63012002422 นายอติกานต� อภิโชคธนพัฒน�

63012002423 นางสาวศศิกานต� กล�าหาญ

63012002424 นายจักรพันธุ� วันเพ็ญ

63012002425 นางสาวบุษดี สุภาษร

63012002426 นายไพรัตน� มูลทะสิน

63012002427 นายจัตุรงค� ป=ญโญใหญ,

63012002428 นางสาวปรียกร ประวัติเลิศรักษ�

63012002429 นายณัฐนนท� สุดมรรคา

63012002430 นางสาวธนวรรณ ยศดํา
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63012002431 นายคณาวุฒิ โสดาศักด์ิ

63012002432 นายปOยณัฐ ศรีบัวบาน

63012002433 นางสาวพรพิมล มะลิลา

63012002434 นางสาวกานต�ธิดา จันทร�ถาวร

63012002435 นายกฤษนัย เขียวหวาน

63012002436 นายไชย�พรรรณ กล,องเพ็ชร

63012002437 นางสาวอรปรียา ใยบัวเทศ

63012002438 นางสาวประกายเพชร แก�วคํามี

63012002439 นางสาวศศิธร ศรีพระจันทร�

63012002440 นางสาวสุนิสา พลฤทธ์ิ

63012002441 นางสาวเวสิยา สุขก�อน

63012002442 นางสาวขนิษฐา หงษ�สมดี

63012002443 นายสุริยวงศ� ขิงเขียว

63012002444 นางสาวสุนิดา พจน�หรรษา

63012002445 นายพงศกร เลิศรัตนาคม

63012002446 นายนิพนธ� ยุภา

63012002447 นางสาวเพชรวดี สุนทะโร

63012002448 นางสาวสุภารักษ� ปรีดา

63012002449 นางสาวนุชรี ศรีสุข

63012002450 นางสาวสุภาวดี ดามะกุล

63012002451 นางสาวศิริขวัญ เกตุสะอาด

63012002452 นายสุทัศน� ทันรัตนะ

63012002453 นางสาวชุตินันท� โชควิเศษชัยสิทธ์ิ

63012002454 นางสาวฤดีกร มลการนา

63012002455 นายยรรยง แขพิมพันธ�

63012002456 นางสาวพงศ�พัชรา อุทาหรณ�

63012002457 นายวรธรรม สําอางค�ศรี

63012002458 นายชัยยา มินกระโทก

63012002459 นางสาวเกษมศรี ธนเศวตชัย

63012002460 นายกฤษณะ สาริกา
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63012002461 นางสาวฐานิดา ไขระวิ

63012002462 นางสาวพิชญา เพ็งพา

63012002463 นางสาวกัลญาณีย� จิริยะโศภิษฐพงษ�

63012002464 นางอรวรรยา เทวะประทีป

63012002465 นายมนู บุญเฉลียว

63012002466 นางสาววาสิตา นามชุ,ม

63012002467 นายประชาสิทธ์ิ แสงรัตน�

63012002468 นางสาวณัชยา จิตสงคราม

63012002469 นายอนุวัฒน� ตรุณพิณ

63012002470 นางสาวศิริรัตน� จันทร�กล�า

63012002471 นายรัฐศาสตร� หงษ�แสง

63012002472 นางสาวสโรชา กระตุดเงิน

63012002473 นายอานันท� การภักดี

63012002474 นายชยพล ฉิมมาลี

63012002475 นางสาวสุทธาสินี ผิวสร�อย

63012002476 นายจิรพันธ� โพธ์ิอยู,

63012002477 นายวัฐวุฒ มาลัยแดง

63012002478 นางสาวสุดารัตน� ม่ังค่ัง

63012002479 นางสาวกัลยารัตน� คําสุรันทร�

63012002480 นายธรณ�เทพ วรรณไสย�

63012002481 นายอานนท� กุศล

63012002482 นายสมประสงค� สวิงรัมย�

63012002483 นางสาวจิรัฐยา พราหมณ�แก�ว

63012002484 นางสาวพรพรรณ แก�วไพฑูรย�

63012002485 นางสาวกาญจนา บุรีหลง

63012002486 นางสาวมณีรัตน� ป=ญจธารากุล

63012002487 นางสาวมลิวัลย� ป=ญญา

63012002488 นางสาวรัตตกมล ฤกษ�วิเชียร

63012002489 นางสาวพัชอร พงศาชัยกูล

63012002490 นายไพบูลย� ครโสภา
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63012002491 นายไชยฤทธิ อิ่มเอิบ

63012002492 นางสาวมยุรินทร� ทับเสง่ียม

63012002493 นายสมเกียรติ เพ็งสว,าง

63012002494 นางสาววิภาวี ฉิมบุญอยู,

63012002495 นางสาวอารยา อรรถโยโค

63012002496 นางสาวรจนา พยุงดี

63012002497 นายณัฐพล รัตนพงศ�

63012002498 นางสาวมนัสนันท� ช,อประภา

63012002499 นางสาวเรืองพิลาศ จุลพันธ�

63012002500 ว,าที่ร�อยตรี.หญิงบงกช หวังใจ

63012002501 นางสาวชลดา เจริญสุข

63012002502 นายพีระวัฒน� วรรณสระคู

63012002503 นายปฎิการณ� กองตุ�ย

63012002504 นางสาวเหมือนฝ=น ภูนุช

63012002505 นายประทีป นุชอยู,

63012002506 นายวัชระ ถาวรรัตนมงคล

63012002507 นางสาวพลอย หาญวงศ�

63012002508 นางสาวธิติมา ทริสุข

63012002509 นางสาวปุญญวีย� สกุลมุสิกพันธ�

63012002510 นางสาวจุฑารัตน� เต�าน้ํา

63012002511 นางสาวภัทราภรณ� สอนน,วม

63012002512 นางสาวมณรัตน� สมัครสมาน

63012002513 นายดุสิต วงศ�พลอย

63012002514 นายอภิเดช วิสิกสิวิทย�

63012002515 นางสาววิภาวรรณ ชูประพันธ�

63012002516 นายณัฐพนธ� โหมดเทศ

63012002517 นางสาวณัฐณีย� คําพูน

63012002518 นางสาววรัญญา จอมจะบก

63012002519 นางสาวจันจิรา ว,องวิการ

63012002520 นางสาวปรียา ศรีประเสริฐ
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63012002521 นางสาวนราภรณ� อินทรภิรมย�

63012002522 นางสาวชลณธาร เฉิดไทสงค�

63012002523 นางสาวภาวิณี พละสุ

63012002524 นางสาวสาธิตา คําจ่ิง

63012002525 นายธวัชชัย จิณไชย

63012002526 นางสาวขนิษฐา พรหมนุ�ย

63012002527 นางสาวจิราทิพย� ใจจริม

63012002528 นางสาววัลลี แก,นเพชร

63012002529 นายวรรณพล สุวรรณชูศรี

63012002530 นางสาวอัมราฉัตร เปลื้องกระโทก

63012002531 นายวรวุฒิ แซ,เฮ�ง

63012002532 นางสาวศิวะพร ฉิมทิม

63012002533 นางสาวอรปรียา เมฆลอย

63012002534 นางสาวมาลินี ศักด์ิสุวรรณ

63012002535 นายเจนณรงค� จินาวงศ�

63012002536 นางสาวปุณนภา กาญตระศิริ

63012002537 นางสาวศศิมาภรณ� บัวนุภาพ

63012002538 นายกีรติ อรุณโอษฐ�

63012002539 นางสาวมินตรา ลัทธิวรรณ

63012002540 นางสาวมยุรา เสริฐศรี

63012002541 นายปฎิภัทร อําภา

63012002542 นางสาวโชติกา ทองประสูตร

63012002543 นางสาววรรณภา กุหลาบกุลี

63012002544 นางสาวอัชราพร นุ,มสุข

63012002545 นายวิทวัส ทิพย�ดํารงค�

63012002546 นางสาวปทุมพร จันทรเทศ

63012002547 นางสาวพิชญ�ณิยา น้ําจันทร�วัฒน

63012002548 นางสาวศิริกัลยา นรม,วง

63012002549 นางสาวศศินา รุ,งทองคํากุล

63012002550 นายวัฒนา ชินโชติ
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63012002551 นางสาวยุพิน กล,อมใจ

63012002552 นางสาวสตรีรัตน� ฟ=กทองอยู,

63012002553 นางสาวกัณฐญา ทาหนองค�า

63012002554 นางสาวมณิฐญาณ� กองแก�ว

63012002555 นางสาวฐิติกร กลิ่นสอน

63012002556 นายวาทิตย� บาลทิพย�

63012002557 นายกฤตเมธ แก�วกับทอง

63012002558 นายเกียรติศักด์ิ ปานจํารุณ

63012002559 นางสาวธัญญรัตน� สอนหล�า

63012002560 นางสาวขนิษฐา อนุศาสน�

63012002561 นายภัทรพงศ� คชภักดี

63012002562 นางสาวสราลี ยลพันธ�

63012002563 นางสาวพัทธนันท� ครามบุตร

63012002564 นายนธี สมทรง

63012002565 นายปรากานต� แสนทวีสุข

63012002566 นายพันธกานต� มาลา

63012002567 นายพิพัฒน� ไสวดี

63012002568 นายอรรถสิทธ์ิ โห�สาลี

63012002569 นางสาวภัทราภรณ� คําปOงยศ

63012002570 นางรัตนา เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา

63012002571 นายพงษ�ศักด์ิ วงศ�Qเป\Sย

63012002572 นางสาวนาลิวัน เผ,นโผน

63012002573 นายจรัสพัฒน� ศิลปสมบัติ

63012002574 นายทวีศักด์ิ สอนพ,วง

63012002575 นางสาวธัญสิริ มโนบุราพากร

63012002576 นางสาวกนกวรรณ รุ,งถกลสุขเวช

63012002577 นางสาวสาวิตรี ตัวงาม

63012002578 นางสาวนิภา โฉมยงค�

63012002579 นายภูวเนตร โปดํา

63012002580 นายธวัชชัย ถาวรสังข�
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63012002581 นางสาวปรวรรณ แก�วลา

63012002582 นางสาวนภานุช สืบสันต�

63012002583 นายมนัสวิน อําพร

63012002584 นางสาวอรกัญญา ธีระพัฒนพงศ�

63012002585 นายป=ญญา รัตนบุตร

63012002586 นายทินกร ชื่นบาน

63012002587 นางสาวชุติมา ขัดต>ะ

63012002588 นางสาวพัชรินทร� ชิณภา

63012002589 นางสาวสุพิชา รัตนพันธ�

63012002590 นางสาววรัญญา ทับทวี

63012002591 นางสาวน้ําฝน แตงเนียม

63012002592 นายพิเชษฐ� เนมินทร�

63012002593 นางสาวโสภิดา เทียนสันต�

63012002594 นางสาวเพ็ญประภา ไชยขํา

63012002595 นางสาวกนกวรรณ เกิดสืบมา

63012002596 นางสาวกรนิภา ฮ,มปWา

63012002597 นางสาวศิริลักษณ� คําวุ,น

63012002598 นางสาวสุดใจ พลศิลปK

63012002599 นายศรายุทธ วงค�สกุล

63012002600 นางสาวนิพิชฌม�ชา ณัฏฐ�อิระ

63012002601 นางสาวยุวธิดา จันทร�สี

63012002602 นางสาวพัชราภา ศรีเหมือน

63012002603 นายศุภมิตร นาคจาด

63012002604 นางสาวปุณณ�ณพิชญ� เสาวพันธ�

63012002605 นางสาวสโรชา หอมจันทร�

63012002606 นางสาวอําพา ดอกนาค

63012002607 นายอภิสิทธ์ิ ชุมแสง

63012002608 นางสาวนุชจนาถ บัวเพ่ิม

63012002609 นางสาววัชรี ชาญยุทธ

63012002610 นายณัฐวิทย� เอียดพล

หน�า 87 จาก 169                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012002611 นายเอกรัตน� นิยมเขตร�

63012002612 นางสาวกันตา ธนูผาย

63012002613 นางสาวยุภาภรณ� อนันทยศ

63012002614 นายสรรพจน� เครือวงษา

63012002615 นางสาวอาทิตยา หอมสมบัติ

63012002616 นายไพวัลย� ส,งเสียง

63012002617 นางสาวมารตี ปรุงทอง

63012002618 นางสาวอุดมลักษณ� สติถิตย�

63012002619 นางสาวอัจฉริยา เตตะมะ

63012002620 นางสาววิมลตรี แก�วคือ

63012002621 นางสาวจงกิจ หวังพงษ�

63012002622 นายตระกูล คํายวง

63012002623 นางสาวศิริรัตน� เนกอนันต�

63012002624 นางสาววิรยา สุภะคะ

63012002625 นางสาวชฎารัตน� โตแห�ว

63012002626 นายอัครพงศ� น�อยปา

63012002627 นางสาวมานิสา เทียนศิริ

63012002628 นางสาวพรพรรณ เหมวิเชียร

63012002629 นางสาวจิรวรรณ รัตนพืช

63012002630 นางสาวสุธิดา อิ่มใจ

63012002631 นางสาวพรกมล ศิริกุล

63012002632 นางสาววาสนา คงรัศมี

63012002633 นางวัชรา ศรีภิญโญ

63012002634 นายกิตติพร แสนสะสม

63012002635 นางสาวณัชพร ศรีคําขัติ

63012002636 นางสาวนันธชา มาโต

63012002637 นางสาวกันต�ฤทัย ศรีศักดา

63012002638 นางสาวสุภาวดี พุ,มพวงแก�ว

63012002639 นายณัฐพล แสนหล�า

63012002640 นางสาวสุกัญญา อิทธิธาดากุล
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63012002641 นายกิตติศักด์ิ งามศิริชัยกุล

63012002642 นางสาวอุไรวรรณ ขยันการ

63012002643 นางสาวธิดารัตน� สุนทรภักด์ิ

63012002644 นายอานันท� แซ,เถียน

63012002645 นางสาวสุพรรษา ทัศบุตร

63012002646 นางสาววณิช ข้ึนเสา

63012002647 นางสาวณฐมน สะแต

63012002648 นางสาวสQุQนี มะสีละ

63012002649 นายอโนเชาว� หลวงพิทักษ�

63012002650 นายรุจจิวัจน� แก�วลิ้นไม�

63012002651 นายอัครเดช ด�วงคํา

63012002652 นายธนพงศ� กองเนียม

63012002653 นางสาวจิราวัลย� ศิริมงคล

63012002654 นางสาวนุชจรีย� เรืองสังข�

63012002655 นายวรุจน� พรมภักดี

63012002656 นางสาวรัสนันท� คําศรี

63012002657 นายเกียรติศักด์ิ จงสกุลศิริ

63012002658 นายบุรินทร� รุ,งโรจน�

63012002659 นางสาวปรมาภรณ� เรืองเนตร�

63012002660 นายเกรียงไกร วงษ�งามขํา

63012002661 นางสาวชุติมา พรมตุ>

63012002662 นางสาวฐิตนันท� บุญสม

63012002663 นางสาวจิราภรณ� มะราช

63012002664 นายณัฐพงษ� นนทรีย�

63012002665 นางธัญวลัย สีส,วน

63012002666 นางสาวธนพร พาพทิพย�

63012002667 นางสาววงสุดา จุลศรี

63012002668 นางสาวปวีณ�สุดา สุขประเสริฐ

63012002669 นางสาววิลาศิณี แก�วคําป=น

63012002670 นางสาวนิศรา ชาลีพร

หน�า 89 จาก 169                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012002671 นางสาวจอมสุรางค� วรจําปา

63012002672 นางสาวอติพร วงษ�ลา

63012002673 นายศรัณย� ตุ�ยดี

63012002674 นางสาวรวีภัสส� พสุโชคอังกูร

63012002675 นางสาวธันยพร กอบแก�ว

63012002676 นายยุทธวีร� ศรีเนาว�

63012002677 นายพิชานนท� พรหมทอง

63012002678 นายทวีศักด์ิ มุกสิกชาติ

63012002679 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญเรืองศรี

63012002680 นายพลวิศิษฏ� เพ่ิมทองคํา

63012002681 นางสาวชนิตา อุทธิยา

63012002682 นายสรรเพชญ ปานนภา

63012002683 นายพีร อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา

63012002684 นายศิวัช แก�วประดับ

63012002685 ว,าที่ ร�อยตรีขจรทศพล ภาคสาร

63012002686 นางสาวณิชาต� ปราบมนตรี

63012002687 นางสาวณัฐชานันท� โอภาพ

63012002688 นางสาวจัญญา นันตะสุคนธ�

63012002689 นายฉัตรชัย ปOติภัทรวรโชติ

63012002690 นายภูมิพัฒน� วิญญา

63012002691 นางสาวมณีรัตน� ไกวัลส,องรัศมี

63012002692 นางสาวพัชราภรณ� ผานัดถ�

63012002693 นางสาวนิสาชล เป\Xยมศัทธา

63012002694 นางสาวบุปผา เลิศทรัพย�เจริญ

63012002695 นายอธิเบศร พรหมศร

63012002696 นางสาวบาซีเราะห� เจ>ะเล็ง

63012002697 นายนพภล บุญน�อม

63012002698 นายเกรียงศักด์ิ ในจิตร�

63012002699 นางสาวชลิตดา ภมรพล

63012002700 นายจิตรกร คําวัง
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63012002701 นางสาวชนัญญา รุ,งจันทร�

63012002702 นางสาวกาญจนา พิชิตไชยพิทักษ�

63012002703 นายประพันธ�ศักด์ิ กันทะวงค�

63012002704 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณโครธ

63012002705 นายกิตติธัช คงคาหลวง

63012002706 นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดเจริญ

63012002707 นางสาวชฏาพร สัจมณีย�

63012002708 นางสาวกวินทิพย� ลิ้มฉุ�น

63012002709 นายบัญชา โชติช,วง

63012002710 นายมยูรศักด์ิ ทิมประเสริฐ

63012002711 นายผดุงศักด์ิ บุญศรี

63012002712 นายพิชUุตม� เสริมสุข

63012002713 นายฐิตินันท� เอี่ยมมงคล

63012002714 นายเด,นชัย พิมพ�โพชา

63012002715 นางสาวรัตนาภรณ� หอมชื่น

63012002716 นางสาวเนตรชนก ส,งเสริม

63012002717 นางสาวอริสรา โพธ์ิทอง

63012002718 นายพิริยะ ปุWมแม,น

63012002719 นายอัศรี ราแดง

63012002720 นางสาวศุภัชฌา แจ,มใส

63012002721 นางวรรดี สุขใจ

63012002722 นางสาวศรัณญา จอมสวรรค�

63012002723 นางสาวณิชาภา เตชอมรศิริ

63012002724 นางสาววิมลรัตน� จันทรมณี

63012002725 นางสาววารุณี ทับสวัสด์ิ

63012002726 นายนวพล สมานทรัพย�

63012002727 นางสาวกนกวรรณ เข็มนิ่ม

63012002728 นายชัยณรงค� วงศ�ไชยวัฒน�นิติ

63012002729 นางสาวสุรีย�พร คงสี

63012002730 นางสาวสุรีพร ไหมทองคํา
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63012002731 นางสาวน้ําฝน หารมนตรี

63012002732 นายเอกกมล สุคันธมาลา

63012002733 นายดลฤทธ์ิ เดชะบุญ

63012002734 นายณัฐนนท� สันติเพ็ชร

63012002735 นางสาวสุพรรษา จินดาธรรม

63012002736 นางสาวจุฑามาศ เดชผิว

63012002737 นางสาวสุอธิญา ทองเกลี้ยง

63012002738 นายสิทธิชัย เมืองแวง

63012002739 นายอิทธิพล วังสาร

63012002740 นางสาวโกมลชนก สุรินทร�

63012002741 นางสมทิพย� สมานทรัพย�

63012002742 นางสาววันวิสา ปOงยศ

63012002743 นายจเด็ด จันทร�เอม

63012002744 นางสาวอโณทัย ธะราวุฒิ

63012002745 นางสาวปOยะธิดา ขุนชิต

63012002746 นางสาวรัชนีย� เข็มราฐ

63012002747 นางสาวกุสุมา บุญศรัทธา

63012002748 นายกิตติทัต ต้ังสมบูรณ�

63012002749 นางสาวสุชาดา บรรจงกิจนิกร

63012002750 นางสาวชนากานต� สุวะรัตน�

63012002751 นายวิชญะ คล�ายคลิ้ง

63012002752 นางสาวกรวิภา อาวรณ�คุม

63012002753 นายสรฉัตร กันคํา

63012002754 นางสาวจุฑาภรณ� อุทโท

63012002755 นายทศพร ภูนาสอน

63012002756 นายสิรภพ แจ็งเกษตร

63012002757 นางสาวประภาพรรณ แก�วจ�ง

63012002758 นางสาวสุนันทา จันโทวาส

63012002759 นายพงศ� ก รช หาร ภูมิ

63012002760 นางสาวกนกวรรณ จันทร�อินทร�
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63012002761 นางสาวยอดขวัญ คล,องแคล,ว

63012002762 นางสาววรรณดา โล>ะซอ

63012002763 นางสาวชุติมา ป=ตถาทุม

63012002764 นายปรัชญาวัต ไกรกลิ่น

63012002765 นายกิตติวัฒน� มีเสนา

63012002766 นายวรัญชิต ป=ญญายืน

63012002767 นางสาวสุภาพร พลอยประเสริฐ

63012002768 นางสาวเมธินี ศรีสุดดี

63012002769 นางสาวปรารถนา ศรีบุญแปลง

63012002770 นายอภิชัย อรุณวัฒนานันท�

63012002771 นางสาวฟองแก�ว ต้ิงเพ็ง

63012002772 นายวุฒิศักด์ิ รังษี

63012002773 นางสาวยุพารัตน� ป=Sนหุ,น

63012002774 นายสพลเชษฐ� โรจนไพรวงศ�

63012002775 นายศุภการ ไชยรัตน�

63012002776 นางสาวภรัญญา ตาราช

63012002777 นางสาวพิไลลักษณ� ม่ังบุญธรรม

63012002778 นางสาวนิสารัตน� พัฒนพรหม

63012002779 นายศุภวัฒน� นวลศรี

63012002780 นายฉันชนก แซ,ต้ัง

63012002781 นายจิรายุ น�อยย�อย

63012002782 นายภัทรพงศ� บุญชู

63012002783 นายสงกรานต� ตระกูลพงษ�

63012002784 นายสาธิต ม่ิงมิตร

63012002785 นางสาวรัศม์ิภัชสรณ� นาคซ่ือตรง

63012002786 นางสาวดารุณี จุ�ยแดง

63012002787 นางสาวสุดารัตน� กิจรุ,งวัฒนากร

63012002788 นายศุภวิชญ� พุทธขันธ�

63012002789 นางสาวพรนภา บุญเรืองลือ

63012002790 นายขจรศักด์ิ สิมมาทอง
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63012002791 นายนพดล ชัยพิเนตร

63012002792 นางสาวปOยะนุช เมฆหมอก

63012002793 นางสาวสุปริญญา สุขวงศ�

63012002794 นางสาวกฤตพร เผือกทิพย�

63012002795 นายวัฒนา บุญภิภักด์ิ

63012002796 นางสาวศศลักษณ� นิยม

63012002797 นายสุรกฤษณ� วงค�มุสิก

63012002798 นางสาวชมพูนุท สอนนนท�

63012002799 นายศรีรัช วงศ�แจ�ง

63012002800 นางสาวณัฐสิมา เชาว�อุบล

63012002801 นางสาววริศรา จินาวงศ�

63012002802 นายจักรกฤษณ� ผิวทอง

63012002803 นายวุฒิพงษ� ดุจพันธ�

63012002804 นายเจษฎาพร ประสงค�ผล

63012002805 ว,าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณา พวงทวาย

63012002806 นายกิตติศักด์ิ รอดแล�ว

63012002807 นายธวัชชัย มณีเขียว

63012002808 นายวีระวุฒิ มีใจกลั่น

63012002809 นางสาวน้ําทิพย� พัดเงิน

63012002810 นางสาวชุติมา จันธิจร

63012002811 นางสาวนภัสวรรณ หาญมนตรี

63012002812 นางสาววรรณนิสา แจ,มดอนไพร

63012002813 นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต�

63012002814 นางสาวอรอุมา รัตนาภรณ�

63012002815 นางสาวศิวาลัย วงษ�บุญมีเดช

63012002816 นางสาวสุภัทรา ต้ังนิติกาล

63012002817 นายพลวัฒน� แสงสว,าง

63012002818 นางสาวอมรรัตน� คล�ายแย�ม

63012002819 นางสาวลัดดา คําเถ่ือน

63012002820 นางสาวสุภมาส อุปเสน
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63012002821 นายณัฐพล นุ,มยองใย

63012002822 นางสาวพรนิภา ใจเป_นใหญ,

63012002823 นายภฑิล พรามนาค

63012002824 นางสาวปOยะรัตน� ชมฉํ่า

63012002825 นางสาวปาณิชฐา ทองประสาน

63012002826 นายปOยะวิทย� บุญมาก

63012002827 นางสาวสายธาร จันทร�ศรี

63012002828 นางสาวนันธิญา นะหุตานนท�

63012002829 นางสาวศรัทธาทิพย� บุริทัศน�

63012002830 นางสาวธนัมพร ศรีโสภา

63012002831 นายเอกพงศ� ไฝWแจ�คํามูล

63012002832 นางสาวภัทร�ชนก อุตพันธ�

63012002833 นางสาวกาญจนา แก�วทน

63012002834 นางสาวอรุโนทัย ไชคํา

63012002835 นายณัชพล ทองแท�

63012002836 นางสาวชมมาศ พุดด�วง

63012002837 นางสาวพิณฌ�นภัส บุญศรีติรัตน�

63012002838 นางสาวสุภาวดี ชนะมินทร�

63012002839 นายจตุรพร ฉิมฉํ่า

63012002840 นายพิพรรษา ร,มโพธ์ิชี

63012002841 นางสาวพัชราภรณ� คันธเนตร

63012002842 นางสาวเจนจิรา มาลัยงาม

63012002843 นางสาวสุดารัตน� หาญมนตรี

63012002844 นางสาวนวลตา เมตตาไพจิตร�

63012002845 นางสาวนิตยา ท�าวทอง

63012002846 นางสาววราภรณ� สมชื่อ

63012002847 นางสาวซูไฮดา จิใจ

63012002848 นางสาวพชรวรรณ สท�อนดี

63012002849 นายนพดล ลมเย็น

63012002850 นางสาวธนัสณรัญธรณ� ร,มคํา
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63012002851 นางสาวศศิธร ศิลป=กษา

63012002852 นายเณรัญ โรจน�ประดิษฐ�

63012002853 นางสาวณัฏฐพร กาสา

63012002854 นางสาวอภิสรา วงษ�สกุลดี

63012002855 นางสาวสิรนุช รัตนเพ็ชร

63012002856 นางสาวศิริพร แจ,มใส

63012002857 นางสาวชวัลลักษณ� พงษ�ไทย

63012002858 นางสาวเกตุวรี เถ่ือนถํ้า

63012002859 นางสาวลลิตา เฮ�าประโมง

63012002860 นางสาวจันทิมา ใหญ,เสมา

63012002861 นางสาวฐปนัท แย�มพรหม

63012002862 นายสิทธา ศิริโรโรจน�

63012002863 นายธีระเจต เหล็กสี

63012002864 นางสาวณิชมณ แพดิษฐ�

63012002865 นางสาวศิริพร อภัยนุช

63012002866 นายพชร เอี่ยมเจริญ

63012002867 นางสาวป=ทมา ฮัมดาณี

63012002868 นายสุประวิทย� รัตนไพบูลย�

63012002869 นางสาวเกษนภา ศรีชาดา

63012002870 นายอนุชา ปฤชานนท�

63012002871 นายปรัชญา สรแก�ว

63012002872 นายธีภพ แย�มเลี้ยง

63012002873 นางสาวอรยา ไชยสุรี

63012002874 นายสุพจน� นาคอุดม

63012002875 นายวิชญ�พล เก้ือกูลวงษ�

63012002876 นางสาวนิสารัตน� พ่ึงผลพฤกษ�

63012002877 นายนิกร กลิ่นส,ง

63012002878 นางสาวอรพิน ตันติประภากิจ

63012002879 นายสุพัฒน� ผาเทพ

63012002880 นางสาววรรณิษา แดนเขต
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63012002881 นายณัฐวุฒิ ปุตุมาจันทร�

63012002882 นางสาวทัศนีย�วรรณ เพชรศรีทอง

63012002883 นางสาวสุภัสสรา อนุรักษ�

63012002884 นางสาวสมฤทัย ใหญ,หลวง

63012002885 นายอนุวัฒน� เพชรขาว

63012002886 นางสาวจุฑามณี นาน�อม

63012002887 นางสาวกาญจนา ฤทธิเสน

63012002888 นางสาวณัฐวดี ครุฑน�อย

63012002889 นางสาวอรุณี สาลี

63012002890 นายอาณิต ป=ญญาคํา

63012002891 นางสาวพรณภัส นาคเพ,งพิศ

63012002892 นางสาวรติกร ไกรวิจิตร

63012002893 นายกิตติพงษ� เอี่ยมอ,อน

63012002894 นายอภิสิทธ์ิ ไชยดิลก

63012002895 นายชูเกียรติ แก�วคํา

63012002896 นางสาวพรพิมล ก�อนมณี

63012002897 นายสุรเดช สุริกร

63012002898 นางสาวอัญชลี ขันเข่ือน

63012002899 นางสาวธิติมา ทองคํา

63012002900 นางสาวกาญจนาภรณ� น�อยจันทร�

63012002901 นายภานุชินพัฒณ� ไชยชมภู

63012002902 นางสาวกรรณิการ� แสงทอง

63012002903 นางสาวสุจารีย� ธูปจีน

63012002904 นางสาวจันทนา จันทร�ชื่น

63012002905 นายนิธิศ โสบิน

63012002906 นางสาวณัฐพิมล นินทศรี

63012002907 นายธรณ�เทพ ศรีสว,างรัตน�

63012002908 นายอลงกต ศิริกุล

63012002909 นายนัฐวุฒิ ทองนาคะ

63012002910 นายวสุภัทร จันทร�เทศ
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63012002911 นางสาวสุธาทิพย� เกตุแก�ว

63012002912 นายฉัตรชัย วรศิริ

63012002913 นายทศพร สุภารี

63012002914 นางสาวมณีรัตน� ชาวสองคอน

63012002915 นายธนวัฒน� ภักดีกลาง

63012002916 นางสาวเมธินี ปานกล่ํา

63012002917 นายธนากร เปลื้องกลาง

63012002918 นางสาวอุษา ป=ตทวีวงศ�

63012002919 นายวินธัย ดอกเกษ

63012002920 นางสาวศรัญญา กันตัว

63012002921 นายณัฐพร บูชา

63012002922 นายชัชวาลย� พรทักษิณ

63012002923 นางสาวนิภา ธูปแก�ว

63012002924 นางสาววนิดา เกิดวังหิน

63012002925 นายธนวัฒน� กาทองทุ,ง

63012002926 นางโชติกา อู,คงคา

63012002927 นางสาวธชาวดี สุขพกาแก�ว

63012002928 นางสาวผกาวรรณ ใจหลวง

63012002929 นางสาวพัชรินทร� สายเสมา

63012002930 นางสาวสุจิตรา ชุบทอง

63012002931 นางสาวปริณดา สุภาพงษ�

63012002932 นางสาวกนกกร พรหมเพศ

63012002933 นางสาวกรรวี ศรีคําชุม

63012002934 นางสาวศุภกานต� สลับสี

63012002935 นายณัฐวุธ ขุนณรงค�

63012002936 นางสาวพิชชาภร ระบือนาม

63012002937 นางสาวพิมพ�กานต� ตู�ทอง

63012002938 นางสาวชนม�นิภา เทพสุวรรณ

63012002939 นางสาวเพ็ญธนัท มานุจํา

63012002940 นายวิษณุ สีเดช
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63012002941 นางสาวพรเพ็ญ แสงอินทร�

63012002942 ว,าที่ ร.ต.เดชบํารุง สุกศรี

63012002943 นางสาวไพรินทร� คําโพยนอก

63012002944 นายกิจตณศักด์ิ ฐานิชธนาภัทร�

63012002945 นางสาวกันตินันท� กลางประพันธ�

63012002946 นายธัญรัตน� แซ,ล�อ

63012002947 นางสาวณิชาภา เพ่ิมพูล

63012002948 นายพิษณุ ป;อมสา

63012002949 นางสาวณัฐฐินี สุขประเสริฐ

63012002950 นางสาวสุรีย�รัตน� เสวกวงษ�

63012002951 นางสาวกัญญ�ลภัสรา กลับคง

63012002952 นางสาวนิลุบล ผึ้งหลวง

63012002953 นางสาวทรงสุดา เหมริหนี

63012002954 นายสมพล สันทัดรบ

63012002955 นางจรวยพร ป=ญญาตุ�ย

63012002956 นายพลวิชญ� แซ,ต้ัง

63012002957 นางสาวธนภรณ� โพธ์ิศรี

63012002958 นางสาวปริษา พาลึก

63012002959 นางสาวปวริศา แก�วคําหอม

63012002960 นายกัณฑ�ชณัฏฐ� สะแม

63012002961 สิบตรีกฤษฎา กิตติขจรวงศ�

63012002962 นางสาวภัททิยา วนาพฤกษ�พงศ�

63012002963 นางสาวสุวิมล ธรรมนิยม

63012002964 นางสาวดาริณี ไชยแก�ว

63012002965 นางสาวสุดา ชัยมณี

63012002966 นางสาวสิริมา แสนประสิทธ์ิ

63012002967 นายธนาวุฒิ อินผ,อง

63012002968 นางสาวชลลดา อิ่มเจริญ

63012002969 นางสาวมีนา นามาเรีย

63012002970 นางสาวกรกมล จันทร�แจ,มแจ�ง

หน�า 99 จาก 169                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012002971 นางสาวปริชญา ศรีสมพร

63012002972 นายภาราดา ทองเทียม

63012002973 นายฟุรกอน สาและ

63012002974 นายสุรชัย โอสถปราสาท

63012002975 นางสาวนิชดา เสาร�แก�ว

63012002976 นายเฉลิมพงษ� โพนทัน

63012002977 นางสาวมณีฉาย พุ,มโพธ์ิงาม

63012002978 นายเอกพงศ� วรรัฐพงศ�

63012002979 นายประกาศิต เกษร

63012002980 นางสาวกฤษณา แก�วมณี

63012002981 นายปริวัฒน� เกตุแก�ว

63012002982 นางสาวสุวรรณา ธนะสันต�

63012002983 นางสาวปนัตดา ศรีสําราญ

63012002984 นายพิพัฒน� ช,อผกา

63012002985 นางสาวพิชิตา ช,วยนุกูล

63012002986 นางสาวลลิตา สุขมา

63012002987 นางสาวอารียา เทศงามถ�วน

63012002988 นายพรประดิษฐ� คงมุสิก

63012002989 นางพรทิพย� จักอะโน

63012002990 นายณัฐิวุฒิ รัชตะพันธ�

63012002991 นางสาวณปภัช ม่ังมาลัย

63012002992 นางสาวอรสา ศรีอุทธา

63012002993 นายณัฐกิตต์ิ แย�มชุติ

63012002994 นายอรรถพร อ่ําปรีดา

63012002995 นายปรินทร� จําปาแก�ว

63012002996 นายนริศ ต>ะมัง

63012002997 นางสาววราภรณ� สุขเกิด

63012002998 นางสาวเรณุกา ตรีสุขี

63012002999 นางสาวรุ,งนภา อินลุเพท

63012003000 นายสถาพร คล�ายพันธ�
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63012003001 นางสาวจิรนันท� นครแก�ว

63012003002 นางสาวนันทวรรณ ตลับเพชร

63012003003 นางสาวดุษฎี เสรีกุลวิวเทย�

63012003004 นางสาวศิริพร เผือกคล�าย

63012003005 นางสาวธนกาญจน� อินจิตร

63012003006 นางสาวลักษิกา แสงปาน

63012003007 นายคมวุฒิ ฉวีวรรณมาศ

63012003008 นางสาวกชวรรณ ไชยทอง

63012003009 นางสาวบุษสิตา ฉาบทอง

63012003010 นางสาวพรชนิตว� แก�วอํานาจ

63012003011 นางสาวณัฐรดี แซ,หว�า

63012003012 นางสาวณัฏฐวรรณ� แก�วดี

63012003013 นางสาวสาธิมา วิชาชัย

63012003014 นายพิรุฬห� ศรีสว,าง

63012003015 นางสาวพัชรินทร� ชาวสวน

63012003016 นางสาวกาญจนาภา เขตตบุรี

63012003017 นางสาวทวินันท� แสงสุข

63012003018 นางสาวภัทราพร แก�วช,วย

63012003019 นางกัลยารัตน� มีลุน

63012003020 นายสหพัฒน� ลิมปพนาทอง

63012003021 นางสาวเพ็ญนภา เรียงสูง

63012003022 นางสาวพรพิมล สุวรรณบุตร

63012003023 นายปรีชา ศรีจันทร� 

63012003024 นางสาวกฤษณีญา ภูติจันทร�

63012003025 นางสาวสุวนันท� พลอยบุตร

63012003026 นางสาวหญิง ยอดดําเนิน

63012003027 นายถิรวัฒน� อ�วนมี

63012003028 นางสาวชุติมา เคารพคุณ

63012003029 นายไพศาล เจริญเพชรนาค

63012003030 นางสาวดรุณี ปOXนแก�ว
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63012003031 นายยุทธพงศ� ไพรกลิ่นสุคนธ�

63012003032 นางสาวสุดารัตน� แสวงจิตต�

63012003033 นางสาวปOยะรัตน� สุขประดิษฐ�

63012003034 นางสาวมีนศิญา ธีระพงค�

63012003035 นางสาวอัญวีณ� เรืองสิทธาวัชร�

63012003036 นางสาววชิราภรณ� วงษ�เจริญ

63012003037 นางสาวเมธาวี ถาวะละ

63012003038 นางสาวเมทิกา นาคแหลม

63012003039 ว,าที่ร�อยตรีจิรัฏฐ� ลี้สิทธิวงศ�

63012003040 นางสาวธัญชนก โพนรัตน�

63012003041 นายไพศาล ธิบดี

63012003042 นางสาวสีเนตร น้ําพ้ี

63012003043 นายวสิษฐ�พล แหสกุลหิรัญ

63012003044 นางสาวอิสราภรณ� จันหวาน

63012003045 นางสาวสุภาพรณ� ใจดี

63012003046 นายปOยวิชญ� พันธ�แขก

63012003047 นายฤทธิชัย เพชรกูล

63012003048 นางสาวจารวี วาโยพัด

63012003049 นางสาวกมลวรรณ ตาวงศ�

63012003050 นางสาวลิศา พุ,มพยุง

63012003051 นางสาวรุจิรัตน� แสนโบราณ

63012003052 นางสาวณิชาภัทร อินทร�โต

63012003053 นางสาวสนทยา วงศ�มณีใส

63012003054 นางสาวอะคิรา พ่ึงบุญ  ณ  อยุธยา

63012003055 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิทอง

63012003056 นางสาวระวีวรรณ ดอกไม�ดอย

63012003057 นางสาวสุธิดา หงษ�ทอง

63012003058 นางสาวทัศนีย� ทองสร�อย

63012003059 นางสาวชัญญา คุ�มม,วง

63012003060 นางสาวศิริรุ�ง ชิณวงศ�
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63012003061 นางสาวพัณณิตา ธนภัทรชูโชติ

63012003062 นายธนายุ มากดวงเทียน

63012003063 นางสาวทุติยาภรณ� ใหญ,สมพุง

63012003064 นายภานุวัฒน� ศรีแก�ว

63012003065 นายอินติศักด์ิ อบภิรมย�ภู,

63012003066 นางสาวกนกวรรณ ศรีภูมิ

63012003067 นางสาวจีรพรรณ ศรีเมือง

63012003068 นายนัทธพงศ� กุลวงศ�

63012003069 นายสมคิด ฉิมวัย

63012003070 นางสาวกาญจนา จันทร�สม

63012003071 นายเทวาฤทธ์ิ ต�นพรม

63012003072 นางสาวปริชาติ ทองแก�ว

63012003073 นางสาวณพาพร บุตรพรม

63012003074 นางสาวณัฐริกา จักรไชย

63012003075 นายพิสิษฐ� ทองรอด

63012003076 นางสาวหยาดพิรุณ แสงมณีย�

63012003077 นางสาวปOยวรรณ เขตวิจารย�

63012003078 นางสาววิลาวัลย� หาญยุทธ

63012003079 นายสุประวัติ คนึงการ

63012003080 นางสาวนิตยา นาอุดม

63012003081 นางสาวพิมพ�ใจ ตึดพันธ�พงษ�

63012003082 นางสาวกาญจนา ทวีร,าง

63012003083 นางสาวอรยา บุญยอด

63012003084 นางสาวไพรลิน ยศสมุทร�

63012003085 นางสาวศิริขวัญ รูปดี

63012003086 นายอิสรพงษ� เอียงเทศ

63012003087 นางสาวณัฏฐ�กัญจน� นาทันเลิศ

63012003088 นางสาวอาภากร กนกศิลปKเมฆิน

63012003089 นางสาวสุธิตา ใจคําวัง

63012003090 นายวสัน ต�นงาม
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63012003091 นางสาวภัคจิรา การโชค

63012003092 นางสาวสิริพร พิลา

63012003093 นางสาวสุพิชญา ขัดทะเสมา

63012003094 นางสาวชุติมา สามารถ

63012003095 นางสาวภัทรจารีย� พงศ�ปOยสิริ

63012003096 นางสาวสาริณี นาวาสิทธ์ิ

63012003097 นางสาวชลธิดา เกราะแก�ว

63012003098 นางสาวอพันธุ�ตรี อุตมะ

63012003099 นายอภิรุจ ภุมกา

63012003100 นางสาวสุภาพร ย่ิงดัง

63012003101 นางสาววราพร นิลรัตน�

63012003102 นางสาวจียวรรณ ภารสถิตย�

63012003103 นางเตือนใจ จันทร�ลอย

63012003104 นางสาวสสิกัณย� พ้ืนหัวสระ

63012003105 นายปรีชา ช�างศรี

63012003106 นางสาวอรุณรัตน� ดวงสุวรรณ�

63012003107 นางสาวกฤษณา มีศรี

63012003108 นางสาวสิริยากร แสงสุริยา

63012003109 นางสาวมาริษา คชสาร

63012003110 นายศุภโชค จิตต�รัก

63012003111 นางสาวนฤมล ลาดใหญ,

63012003112 นายราชศักด์ิ กําแพงแก�ว

63012003113 นางสาวพัชรินทร� ยินดี

63012003114 นางสาวผกาพันธุ� จงชาญสิทโธ

63012003115 นายเนติพงษ� ทัดเทียม

63012003116 นางสาวขวัญลดา เสือแก�ว

63012003117 นางสาวณัฐพร อัศวศิลปกุล

63012003118 นายสุรเดช อ,อนโอน

63012003119 นางสาวสุธิกัญญา ระดาพงษ�

63012003120 นางสาวนุชจรีย� นาคขํา
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63012003121 นายวรากร อินทะสืบ

63012003122 นางสาวอารียา เสนนันตา

63012003123 นางสาวเกวลี เรืองศรี

63012003124 นายภานุกร พรหมศร

63012003125 นางสาวกันต�กนิษฐ� ขําสังข�

63012003126 นางสาวสุนิสา เหลาะเหม

63012003127 นางสาวกานต�ธิดา รักษาทรัพย�สิน

63012003128 นายศรัณยู จงดู

63012003129 นางสาวอริชา นิลพันธ�

63012003130 นางสาวลลิตา จันปุWม

63012003131 นายสุนทร ผ,องใส

63012003132 นางสาวอนัญญา ศรีลิขิต

63012003133 นายกิตติพงษ� แสงจันทร�

63012003134 นางสาวกฤษณา ไชยชนะ

63012003135 นายชานุพันธ� สวนสมจิตร

63012003136 นางชุติมา แน,นอุดร

63012003137 นางสาววรยา จําปา

63012003138 นางสาวธัญธิกา บางม,วง

63012003139 นายภัทรพงศ� แก�วกุณฑล

63012003140 นางสาวสลิลทิพย� สายรัตน�

63012003141 นางสาวนันทิยา ชูนุ,น

63012003142 นางสาวธัญรัตน� คําภีระ

63012003143 นายทศพล ทองคํา

63012003144 นางสาวธันย�ชนก ระย�าแก�ว

63012003145 นายบอย แก�วกําแพง

63012003146 นางสาวอริศรา บุญมาเทพ

63012003147 นางสาวอัญมณี หนูด�วง

63012003148 นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร

63012003149 นายนพดล ยอดแก�ว

63012003150 นายวิชัย รักสาตร
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63012003151 นางสาวจิรวรรณ จิรวรรณพันธุ�

63012003152 นางสาวสุกัญญา ศรีแสง

63012003153 นางสาวชุติภา นาที

63012003154 นางสาวพิมพ�ชนม� แมลงภู,

63012003155 นางสาวปวีณา ศิริอังคณาไชย

63012003156 นายวัฒนกร อุทัยวิวัฒน�กุล

63012003157 นางสาวณัฐพร เนื้อนิล

63012003158 นางสาวลลิตา ทรงผาสุข

63012003159 นางสาวเสนาะ สมีเพ็ชร

63012003160 นายวีรยุทธ คํามี

63012003161 นางสาวนวพรรษ ธนลาภกุล

63012003162 นางสาวหทัยชนก พรหมชาติ

63012003163 นางสาวธัญวรรณ จันทฤกดี

63012003164 นางสาวเสาวคนธ� เดชครอบ

63012003165 นายชมภัก โตวงค�

63012003166 นายลัภพงษ� วงค�เวียน

63012003167 นางสาวปOติพร จันทร�กลับ

63012003168 นายบุญประดิษฐ� สุวรรณมงคล

63012003169 นางสาวเปรมฤทัย สกุลยา

63012003170 นายธนรักษ� ประภาสมณเฑียร

63012003171 นายอนุพงษ� ชุ,มก่ิง

63012003172 นายอนุรุธ แก�วกลัวภัย

63012003173 นายธนกฤต โพธ์ิเรือง

63012003174 นางสาวจิรัชญา ศิริบูรณะกูล

63012003175 นายภานุมาศ นิลเพชร

63012003176 นางสาวชัชชษา โอรพันธ�

63012003177 นายอรรถพล อ,วมจ่ัน

63012003178 นางสาวพรรณิภา ราชกระโทก

63012003179 นางสาวนัฏฐิมา กันฑ�ไพบูลย�

63012003180 นายณัฐวุฒิ คําเหล็ก
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63012003181 นางสาวจิณัฐถญา สิงห�พรหม

63012003182 นางสาวพรรณิพา ดงแก�ว

63012003183 นายจักราวุธ ตันตยานนท�

63012003184 นายทรงศักด์ิ เอ็นยอด

63012003185 นางสาวนันธิดา เกษรบัว

63012003186 นางสาวแพพลอย จันทร�แรม

63012003187 นายศุภณัฐ มะลิอ,อง

63012003188 นายรัชพล กิมป\

63012003189 นางสาวภรณ�ชนก บุญเนตร

63012003190 นางสาวเอมพิกา สังฆพรร

63012003191 นายพีรพล ขุนคํ้า

63012003192 นางสาวมณฑิญา ทองจําปา

63012003193 นางสาวจุฑามาศ วามรุณ

63012003194 นายคมกฤษ บุญโนนยาง

63012003195 นายธนกร จันทร�อักษร

63012003196 นางสาวธมลวรรณ รุ�งธนาลาภ

63012003197 นางสาวอัญชลีพร เวยยาวัจมัย

63012003198 นางสาวกัญยาณี มีสิน

63012003199 นายพิชชากร หว,อง

63012003200 นางสาวสิริมาส ม่ันภูผา

63012003201 นางสาวกาญจนา ศรีบุญขํา

63012003202 นายยุทธนา นันทนธาดา

63012003203 นายศุภชัย นุชดารา

63012003204 นางสาวดรุณี โคศรี

63012003205 นางสาวอาธิฎาภา น�อยมี

63012003206 นายสัตยา คงเป_นไทย

63012003207 นายกนกศักด์ิ รัตนสูตร

63012003208 นางสาวจินตนา ก่ิงจันทร�

63012003209 นางพัชร�อริญ ศรีสุวรรณ

63012003210 นางสาวอรปรียา แดนกาไสย
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63012003211 นางสาวอรอนงค� ฆ�องนอก

63012003212 นางสาวอรทัย อินทร�เกตุ

63012003213 นางสาวปาริฉัตร ยอดประเสริฐ

63012003214 นายน,านน้ํา เทพแก�ว

63012003215 นายกามาลยูซูฟ ทิพย�ยอแล>ะ

63012003216 นายนิราศ เตชะนันท�

63012003217 นายสหชัย ถ่ินแสง

63012003218 นางสาวช,อฟ;า โกศิลา

63012003219 นายธนิต จิตสว,าง

63012003220 นางสาวสาวินี กาญจนะ

63012003221 นางสาวอําพรภา อมุงมา

63012003222 นายรักวิชญ� ยาสุวรรณ

63012003223 นายชัยวัฒน� คลังศิริ

63012003224 นางสาวเพ็ญพร สุขนา

63012003225 นางสาวจีฬารัตน� เกษทองมา

63012003226 นายศุภสิทธ์ิ เครือยศ

63012003227 นางสาวพิมพ�ขวัญ คงทน

63012003228 นายธนภัทร ภูมิชาติ

63012003229 นายทศพร พวงพุก

63012003230 นางสาวไอรดา สบายตัว

63012003231 นางสาวสุนิสา เงินจันทร�

63012003232 นางสาววรพิมพ�ลักษณ� จันทร�แก�ว

63012003233 นางสาวอุบลรัตน� จัดสนาม

63012003234 นายบัญชา วรากูลศิริวรรณ

63012003235 นางสาวดุจเพชร ดวงรัศมี

63012003236 นางสาวณัฐภัสสร พาละพล

63012003237 นางสาวอัญชนา จุลอักษร

63012003238 นางสาวสุกัญญา ทวีกันย�

63012003239 นางสาวรมณภัทร สุดดี

63012003240 นายธีรศักด์ิ แสนผล
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63012003241 นางสาวพิไลวรรณ นาคประสิทธ์ิ

63012003242 นายเอกชัย สวนฟ=ก

63012003243 นางสาววัชรา เพ็ชรรัตน�

63012003244 นายโสภณ หอจําปา

63012003245 นายปOยะพันธ� ทรายแก�ว

63012003246 นายจักรพงษ� แสงงาม

63012003247 นายสถิตย�พงษ� มะนิยม

63012003248 นายจิระตพงษ� ช,อรัก

63012003249 นางสาวสุวรรณนา เกาะม,วงหมู,

63012003250 นางสาวเปรมกมล ใกล�ผล

63012003251 นายชิดชัย หอมเย็น

63012003252 นางสาวสุวนิตา กองจันทร�เพชร

63012003253 นายสุรัตน� ขุนรักษ�

63012003254 นางสาวณัฏฐนันท� สวัสดี

63012003255 นางสาวเพชรนภา ด�วงจาด

63012003256 นายธนพล วรนุชกุล

63012003257 นางสาวธิดารัตน� จันทรัตน�

63012003258 นางสาวประภัสศร ไชยสนอง

63012003259 นายชัยสิทธ์ิ บุญโปร,ง

63012003260 นายพงศธร คําก�อน

63012003261 นางสาวณัฐฐา โพธิไพสิฏ

63012003262 นางสาวฐิติกา อุ,นเสียม

63012003263 นางสาวอรอนงค� รักคุณ

63012003264 นางสาวสุนันทา ปOXนอ่ํา

63012003265 นางสาวหัถยา ธรรมชาติ

63012003266 นายภัคพงศ� โรจนเมธีทรัพย�

63012003267 นางซาฟ\น,า โซ,โดบ

63012003268 นางสาวลัดดาวัลย� ลาพร

63012003269 นายกิตติพงษ� แสนพล

63012003270 นางสาววรางคณา บุญป;อง
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63012003271 นางสาวบุศรา สุขสําราญ

63012003272 นางสาวรัตนวลี ศรีพล

63012003273 นางสาววิภาวรรณ เชื้อยา

63012003274 นางสาวมนัสนันท� ต้ันสุน

63012003275 นางสาวแพร จุฬามร

63012003276 นายวิศวัสต� บุญรงค�

63012003277 นายณัฐพงศ� กลมขุนทด

63012003278 นายทรงพล เลิศวิกรานต�

63012003279 นางสาวอัญชลี เขียวงาม

63012003280 นางสาวปรางค�วลัย ศรีสุนทรไท

63012003281 นางสาวทิพย�พวรรณ คํานึง

63012003282 นางสาวรัสยา คนซ่ือ

63012003283 นางสาวเอมอร บุญยอง

63012003284 นายภิตภรณ� พละสุ

63012003285 นางสาววรวรรณ โสตถิวัฒน�

63012003286 นางสาวกาญจณา กล�าแข็ง

63012003287 นางสาวรัตนภรณ� ก�อนสมบัติ

63012003288 นายปรีชา ทาช,วย

63012003289 นางสาวกมลชนก มณีสุข

63012003290 นางสาวอนุสรา ศึกษากิจ

63012003291 นายอานนท� จีนย�าย

63012003292 นางสาวซารีนา แนปOแน

63012003293 นายศิริชัย ฉัตรแสงศุภวงศ�

63012003294 นางสาวอาทิตยา สมวันดี

63012003295 นางสาวธนิดา โดมภัทรศักด์ิ

63012003296 นางสาวทัศนีพร แร,ทองขาว

63012003297 นางสาวกชณิชา ธรานันทวิทยา

63012003298 นางสาววิลาวัลย� โพนงาม

63012003299 นางสาวสุพรรณี สุวรรณาคม

63012003300 นางสาวจิราภรณ� งอกลาภ
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63012003301 นางสาวสุธิตา ช�างสาร

63012003302 นางสาวจารุพิตร เอกภูมิ

63012003303 นายเจษฎา กมลศิลปK

63012003304 นายศรัณยู พนมศิลปK

63012003305 นายวัชระ อุ,มมี

63012003306 นางสาววรรณา นาแพง

63012003307 นางสาวธนิดา สุขล้ําเลิศ

63012003308 นายวฤทธ์ิ เจริญสุข

63012003309 นางสาวเมย�วี อ่ําทุ,งพงษ�

63012003310 นายนที โพธ์ิศรี

63012003311 นายยุทธกิจ ดํามณี

63012003312 นางสาวพัฒน�นารี คงกล,อม

63012003313 นางป=ทมาภรณ� เหล,าทอง

63012003314 นางสาวดวงกมล ดวงตานนท�

63012003315 นางสาวจตุพร สายแวว

63012003316 นางสาวพัชรีญา โปรดปราน

63012003317 นายบรรพต ภู,ใหม,

63012003318 นางสาวเบญจวรรณ แสงรัตน�

63012003319 นางสาวสุกัญญา วิริยะ

63012003320 นายกฤษฎา กานต� ศรี ทอง 

63012003321 นางสาวระวีวรรณ รัตนวาร

63012003322 นางจุฑารัตน� ผิวสุข

63012003323 นายธนะภาพ ชัยคํา

63012003324 นางสาวปุณญณุช พรหมน�อย

63012003325 นางสาวพิชญาภา ธนากรเลิศ

63012003326 นายมนัส จันทร�ยอยศ

63012003327 นางสาวจีราวรรณ ณ ลิขิต

63012003328 นายสุทินกร ชาวห�วยหมาก

63012003329 นางสาวปOธิญา เดชะคัมพร

63012003330 นางสาวนฤมล จันเครื่อง
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63012003331 นางสาวรจนา เริงรื่น

63012003332 นายรัตนตรัย ย่ิงกําแหง

63012003333 นางสาวสุภาภรณ� ศิริวิยานนท�

63012003334 นายเอกพันธุ� วังปา

63012003335 นายชิษณุพงศ� กองสิน

63012003336 นางสาวประพิณรัชต� มะลิขาว

63012003337 นางสาวเจนธิชา เกิดผล

63012003338 นายอภิ รัฐ เกียรติ ก�อง ไพศาล 

63012003339 นางสาวชุติมา อรรคจันทร�

63012003340 นางสาวสุวรรณี ขุนแสง

63012003341 นางสาววรารัตน� บุญชูดํา

63012003342 นางสาวพรธีรา สรเพ็ชร

63012003343 นางสาวรณกร บุตรรอด

63012003344 นางสาวภัทรฤทัย เข็มเงิน

63012003345 นางสาวสุภาพร ขอวาดกลาง

63012003346 นางสาวกุลฑีรา วันพรม

63012003347 นายศุภวัฒน� อนุนันตกุล

63012003348 นายสุทธิพงศ� ขวัญณรงค�

63012003349 นายภัทรพล อิทธิสุริยะกุล

63012003350 นางสาวสุรัมภา โพธ์ิทอง

63012003351 นายสหวรรษ กิติยะ

63012003352 นายยศกร ธนพรจิรภัทร

63012003353 นายพงศ�ธนาพัฒน� ขุนเนียม

63012003354 นายณัฐยศ ไทยเจริญ

63012003355 นางสาววิลาวรรณ เพ็งกระจ,าง

63012003356 นางสาวชญานี สุภาพ

63012003357 นายเกียรติศักด์ิ เพชร�นิล

63012003358 นางสาวนันทภรณ� เทพจันทร�

63012003359 นายอัครพลชัย บูชา

63012003360 นางสาวสุดารัตน� พาชื่น
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63012003361 นางสาวนงนุช แตงร,ม

63012003362 นางสาวอรญา ละดากุล

63012003363 นางสาวรัตนาภรณ� เทศงามถ�วน

63012003364 นายตฤณ พลพันธ�ข�อ

63012003365 นางสาวณิชารีย� สอนแก�ว

63012003366 นางสาวชวัลนุช อินใบ

63012003367 นางมีบุญ พงศาปาน

63012003368 นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตร

63012003369 นางสาวชนม�นิภา ดวงเงิน

63012003370 นายเอกมล อินตุ�ย

63012003371 นางสาวพรทิพย� สังเจียม

63012003372 นายสุประดิษฐ� พวงเทศ

63012003373 นางสาวพลอยนภา รักหม่ืนไวย

63012003374 นางสาวโยษิตา วัฒนสิทธ์ิ

63012003375 นางสาวญาดา นองสินไทย

63012003376 นางสาวกรกมล ตุ�ยกาศ

63012003377 นางสาวกัลญากรณ� ปาเต็ม

63012003378 นางสาวสุดารัตน� จักสมศักด์ิ

63012003379 นางสาวนวรัตน� สุขเฟ[Xอง

63012003380 นายนัฐวุฒิ รังผึ้ง

63012003381 นางสาวญานิกา บุญเชิด

63012003382 นายสมพงษ� วงศ�ชนะจิตต�

63012003383 นายสิทธินันท� เค็งสม

63012003384 นายสันติ มากชู

63012003385 นางสาวอรรถรส ศรีประดิษฐ�

63012003386 นางสาวฐิตารีย� แสนสะท�าน

63012003387 นายกฤษฎา ม,วงศิริ

63012003388 นางสาวภานุมาศ แก�วขุนทอง

63012003389 นายธนพันธุ� พูนหมี

63012003390 นายธนวรรณ รณชัยพิทักษ�
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63012003391 นางสาวศศิวิมล สะพุ,ม

63012003392 นายอภิชาติ แสงศรี

63012003393 นางสาวกฤตยา วัจนวิทยา

63012003394 นางสาวสุภาพร พรายน้ํา

63012003395 นางสาวนิภาภรณ� กลิ่นเกษร

63012003396 นางสาวรุ,งทิวา แฉ,งศิริ

63012003397 นางสาวเดือนฉาย โหมนอก

63012003398 นายนิภัทร� โพธ์ิศรี

63012003399 นางสาวกัญญ�วราลักษณ� สุตวงศ�

63012003400 นายวิทวัส สว,างวงศ�

63012003401 นางสาวกนกวรรณ เผือกแดง

63012003402 นายทัตพงษ� บุญช,วย

63012003403 นายประดิษฐ�ชัย เพ็งระวะ

63012003404 นางสาวรุ,งทิพย� ปุWนบรรลือเดช

63012003405 นางสาวนัสมียะห� กาเด็ง

63012003406 นางสาวปาวีณา อ,อนแก�ว

63012003407 นางสาวอุษา ทิพย�รักษา

63012003408 นายนัฐดนัย ป=ญเศษ

63012003409 นางสาวกฤตินี จงกาญจนาสุนทร

63012003410 นางสาวรัชฎาภรณ� ไทยศรี

63012003411 นายวชิรพันธ� วิริยานนท�

63012003412 นางภัทราพร มิเถาวัลย�

63012003413 นางสาวนัดดา คณะชาติ

63012003414 นางสาวทิพวรรณ คําโฮง

63012003415 นางสาวพิมพ�พิพิธ กวาวสิบสาม

63012003416 นายวาฟOร บินฮาริส

63012003417 นางฐิติรัตน� โพธ์ิขํา

63012003418 นางสาวศิริพร มีบุญรอด

63012003419 นางนภษร วรพินท�

63012003420 นายธีรพล สะโสดา
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63012003421 นายพันสมุทร ขาวล�วน

63012003422 นางสาวธิดารัตน� ชัชวาลย�

63012003423 นางสาวกนกวรรณ ทองทวี

63012003424 นางสาวชุติญา สุธานันต�

63012003425 นางสาวกาญจนา มหาพรหม

63012003426 นางสาวสีวิกา ธิอิน

63012003427 นางสาวปาราวี คําเจริญ

63012003428 นางสาวสาวิตรี พิมสอน

63012003429 นางสาวพรพรรณ บุญสว,าง

63012003430 นายณัฐกิตต์ิ เตชะพี

63012003431 นางสาวปาริฉัตร รักษาแก�ว

63012003432 นางสาวชุติกาญจน� เสนนันตา

63012003433 นายมหิธรณ พงษ�สุวรรณ

63012003434 นายนพพร บัวเพชร

63012003435 นางสาวสุวิมล วัตตธรรม

63012003436 นายอิทธิ เชาว�ม่ัน

63012003437 นายวิรัตน� แก�วงาม

63012003438 นางสาวบุปผา พิลมป=Xน

63012003439 นายอัษฎาวุธ คําคง

63012003440 นางสาวภาลิณี เอมสมุทร

63012003441 นางสาวทรรศน�มน เทพพงษ�

63012003442 นางสาวสุรภา เวียงนนท�

63012003443 นางสาวศศิประภา เฉลียวฉลาด

63012003444 นางสาวอริสา อ,อนแสง

63012003445 นายอรุณเดช อยู,แก�ว

63012003446 นางสาววันวิสา ศรเเก�ว

63012003447 นางสาวนริศรา ภูครองนาค

63012003448 นายภาณุพงศ� มูลทรัพย�

63012003449 นายธัญพิสิษฐ� สุขสวัสด์ิ

63012003450 นายกฤษฎี ทบวงศ�
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63012003451 นายจิตรกร ภิรมย�

63012003452 นางสาวเบญจพรรณ ป=ญญา

63012003453 นางสาวพจนีย� แก�วพันธุ�

63012003454 นายอุปถัมภ� บุนนาค

63012003455 นางสาวปานทิพย� ยะอ�อน

63012003456 นายอนันธชัย อนุภาพ

63012003457 นางสาวเอมมิกา สายทองคํา

63012003458 นายศราวุธ บุญมาก

63012003459 นางสาวต,วนอามีเนาะ ไซยิดมูฮําหมัด

63012003460 นางสาวสมฤทัย ดิฐาพร

63012003461 นางสาวเจียระไน โสมสี

63012003462 นางสาวจุฑารัตน� ชาญกว�าง

63012003463 นางสาวศิริกาญดา กลิ่นโท

63012003464 นางสาววิมลวรรณ สกุลฉํ่า

63012003465 นางสาวกฤษณา แก�วรุ,งเรือง

63012003466 นางสาวเกตุแก�ว บุญยอด

63012003467 นายณัฐวุฒิ ส,งบุญธรรม

63012003468 นางสาววัลลภา สงไข,

63012003469 นายพงศกร ณ พิบูลย�

63012003470 นายสาทิศ จูสวัสด์ิ

63012003471 นางสาวปราณีย� แก�วทิศ

63012003472 นางสาวจุฑาทิพย� โจมรัมย�

63012003473 นางวรัญญา บุญค�Qม

63012003474 นางสาวณัฐพร วรรณโก

63012003475 นางสาวนรากร ขุนสิงห�

63012003476 นางสาวพรวิไล หัวใจเพ็ชร

63012003477 นายคมชาญ ทองทับทิม

63012003478 นางสาวสุภิญญา บัวบาน

63012003479 นางสาวนันทิดา รุ,งโรจน�รัศมี

63012003480 นางสาวอารียา สุสุข
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63012003481 นางสาวรติชา ปานทอง

63012003482 นายวิษณุ เจริญพจน�

63012003483 นายสุริยา รัตนนุกูล

63012003484 ว,าที่ ร.ต.ทวีศักด์ิ กลิ่นธูป

63012003485 นางสาวสุภัสสร พงษ�นิล

63012003486 นายโรจน�ศักด์ิ โชติธนสุวรรณ�

63012003487 นายวราเทพ กมลวิบูลย�

63012003488 นายชวิน เจิมขวัญ

63012003489 นางวันวิสาข� ศรีสุข

63012003490 นางสาวพิชญ�สิณี แสงสวัสด์ิ

63012003491 ว,าที่ ร.ต.ณัฐรัตน� ยืนยง

63012003492 นายกิตติกร บุญทัน

63012003493 นางสาวจิราวรรณ บุ�งทอง

63012003494 นางสาวนันธิญา บุตรกัณหา

63012003495 นางสาวณิชชา แพทย�มด

63012003496 นางสาวธัญญลักษณ� เกตุมณี

63012003497 นางสาวเรณุกา วัฒนราช

63012003498 นายรัชนาท วรติยะ

63012003499 นางสาวสุธิชา พ,วงสูงเนิน

63012003500 นางสาวลลิตา บรรจงการ

63012003501 นางสาววิไลลักษณ� อ,อนเปรี้ยว

63012003502 นางสาวนรินทิพย� บุญเอีย

63012003503 นายวงศกร กู�เมือง

63012003504 นางสาวอรอนงค� ดิสโร

63012003505 นางสาวชญานี ช�างพลี

63012003506 นางสาวอริสรา วิมานรัก

63012003507 นายวิภาส ประสาท

63012003508 นางสาวเยาวรี สะอิ

63012003509 นายอนุวัฒน� เชื้อบุญไทย

63012003510 นางสาวนภาพร สียะ
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63012003511 นายธรรมนูญ หอมเเก,นจันทร�

63012003512 นางสาวอินทุกร พ่ึงเถ่ือน

63012003513 นางสาวมารียาน ปาทาน

63012003514 นายพีร� แก�วประเสริฐ

63012003515 นายสุวิชชา ข�ามสี่

63012003516 นายธรรมนูญ ผุดผ,อง

63012003517 นายนิธินันท� ฟูวุฒิ

63012003518 นายจักรกฤษณ� อินทนนท�

63012003519 นายธนธรณ� หม่ืนปราบ

63012003520 นางสาวอังคนาถ ศรีโมรา

63012003521 นางสาวทัศนีย� ณรงค�หนู

63012003522 นายนรินทร�ธร ริยาพันธ�

63012003523 นายธีฆวัฒน� องอาจอิทธิชัย

63012003524 นางสาวลัดดา เครือฟ=Sน

63012003525 นายธีระพงศ� ทาดาวุธ

63012003526 นางสาวพราวพรรณ จันทร�โต

63012003527 นายธนวันต� ศิริขันธ�

63012003528 นางวิริยา เชียงทอง

63012003529 นายภูวนาท นามวิชัย

63012003530 นายนักรบ นงนวล

63012003531 นางสาวเกศินี เขาทอง

63012003532 นายรณชัย ศรีประเสริฐ

63012003533 นางสาวธนพร วงศ�ธนเดช

63012003534 นายกุศล ผมทอง

63012003535 นางสาวชุติมา พานศรี

63012003536 นายหัสฐพงศ� วงศ�ไชยา

63012003537 นางสาวณัฐนี บัวเพ็ญ

63012003538 นายอรรถชัย สว,างแจ�ง

63012003539 นายดลนภูมิ เจตะบุตร

63012003540 นายศตวรรษ ศรตะบํา
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63012003541 นางสาวจิตต�กวี หวังรวยนาม

63012003542 นายจักรพงษ� อิสระ

63012003543 นางสาวจุรีพร มะลิโพธ์ิกลาง

63012003544 นายพัสกร ห�วยผัด

63012003545 นายบรรจง ยานะศรี

63012003546 นายจักรพงษ� อุณวงค�

63012003547 นางสาวอรณิชา พานทอง

63012003548 นายจักรี อิ่มอุบล

63012003549 นายกฤษฎา หนูคง

63012003550 นายสรคม เฮงย่ิง

63012003551 นางสาวฮายาตี แลเบาะ

63012003552 นายอาจินต� โลมาสืบสกุล

63012003553 นายนนทการณ� นพเก�า

63012003554 นางสาวเยาวภาณี สนิทวงศ� ณ อยุธยา

63012003555 นางสาวกรรณิการ� ศรีเจริญ

63012003556 นางสาววรรษกร อุปสาร

63012003557 นางสาวธัญชนก แปขุนทด

63012003558 นางสาวปริยากร ศุภประเสริฐ

63012003559 นางสาวพรรัตน� ศรวิเศษ

63012003560 นายสุนทร แนบจันอัด

63012003561 นายภาณุพงศ� ใยระย�า

63012003562 นางสาวปนัดดา หลวงราช

63012003563 นางสาวณัฏฐนันท� เพียสุระ

63012003564 นางสาวพนิดา โพธ์ิใบ

63012003565 นางสาวกิตติยา แก,งสันเทียะ

63012003566 นางสาวยุพเรศ พิมดี

63012003567 นายธนพงศ� โสภาวัฒน�

63012003568 นายพิพัฒน� ก�องเวหา

63012003569 นางสาววนิดา น�อยเกิด

63012003570 นางสาวเมธินี พิกษร
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63012003571 นางสาวหัศนีย� มีหวัง

63012003572 นางสาวนภิกัลยา ตรงประเสริฐ

63012003573 นางสาวกาญจนาพร ขาวเหลือง

63012003574 นายมนตรี การชัยศรี

63012003575 นายธเนศณัฏฐ� สุรดีวิราพันธ�

63012003576 นางสาวปนัดดา สุขช,วย

63012003577 นางสาวฐาปนี ทีนาคะ

63012003578 นางสาวขนึงนิตร� โพธ์ิดี

63012003579 นางสาวพัฒนาพร แก�วนิมิตรชัย

63012003580 นายทรงยศ เนียมท�วม

63012003581 นางสาวขวัญจิรา เครือรัตน�

63012003582 นางสาวธนาภรณ� คุ�มบุญน�อย

63012003583 นางสาวญาณิศร แสงอ,วม

63012003584 นายสมโภชน� อิงคนินันท�

63012003585 นางสาววริสยา สกุลเงิน

63012003586 นางสาวสุนิกา ป;องภัย

63012003587 นายอนันต� อาราเบีย

63012003588 นางวิสุทธิรัตน� ธรรมาภิมุข

63012003589 นายตรีปพัฒน� ทรัพย�สงวน

63012003590 นางสาวพิชญาพร โพธ์ิทอง

63012003591 นายธีรโชติ พลยะเรศ

63012003592 นายชัยวัฒน� ถนอมพงค�

63012003593 นางสาวศิริพร ดําสนิท

63012003594 นางสาวฟูลมี มะแซ

63012003595 นายทนงศักด์ิ แสงจันทร�

63012003596 นายชัยพฤกษ� ย่ีสุนแย�ม

63012003597  ,ว,าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ ลีลอย

63012003598 นายอานนท� ปรากฎผล

63012003599 นางสาวนุชนาถ โอสถานนท�

63012003600 นางสาวปารีรัฐ ฉิมแก�ว
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63012003601 นางสาวเกณิกา พุฒหอม

63012003602 นางสาวนันทิกานต� เนียมใจวงศ�

63012003603 นายรุ,งโรจน� นามมะเริง

63012003604 นางสาวขนิษฐา คําผา

63012003605 นางสาวสุกัญญา อุ,นเจริญ

63012003606 นางสาวชิดชนก หว,องสุวรรณ

63012003607 นายสุรัตน� โสขะรัตน�

63012003608 นางสาวกนกวรรณ ใสพลกรัง

63012003609 นายภูไท ใจตาเสาร�

63012003610 นายปฐมพงษ� ศรีชุม

63012003611 นางสาวยุภาพร กันเกียว

63012003612 นางสาวโยษิตา เมืองซ่ือ

63012003613 นางสาวจิตาพร ปาลีกุย

63012003614 นางสาวรัตติยา เกตุการณ�

63012003615 นางสาวพรเพชร สงวนทอง

63012003616 นายณัฐพร สุภาพุฒ

63012003617 นายศิรัส พ่ึงศิริ

63012003618 นายศุภชัย ภูมิสภาพ

63012003619 นางสาวปOญญานุช จันทะเพชร

63012003620 นางสาวสุกัญญา อินทร

63012003621 นางสาววราภรณ� อินแฝง

63012003622 นายศักด์ิริน ไทยเจริญ

63012003623 นายรัฐวิศว� โสภน

63012003624 นายชนาธิป ชมดวง

63012003625 นางสาวอรปรียา พันธุ�พงษ�

63012003626 นางสาวจิราภรณ� ใจบุญดี

63012003627 นายอาทิตย� ศรแก�ว

63012003628 นางสาวศิริกาญจน� ศรีรักษา

63012003629 นายนพดล สุขวานิตย�

63012003630 นางสาวชนกนันท� ประกิตเจริญสุข
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63012003631 นางสาวเบญจพร ม�าวทุ,งตัน

63012003632 นางปภาวดี สวัสดีผล

63012003633 นางสาววิยะดา ราชรินทร�

63012003634 นายวีรยส มีบุญญา

63012003635 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย�

63012003636 นางศศนนท� ปานกลีบ

63012003637 นางสาวณัฐริกา ปานนาค

63012003638 นางสาวดุสิตา บุญชนะเมธี

63012003639 นางสาวสุดารัตน� อาสาธรรม

63012003640 นางสาวกัลยรัตน� สิงสันจิตร

63012003641 นางสาวสุทิสา โพธ์ิป\

63012003642 นางสาวธรรมพร ฮกชุน

63012003643 นายเกรียงไกร เอกเก้ือบุญ

63012003644 นางสาวขนิษฐา สังเฉวก

63012003645 นางสาวัอัจฉรา บัวพา

63012003646 นายธีระวิทย� วงศ�เบาะ

63012003647 นางสาวสุพรรษา เริงศาสน�

63012003648 นางสาวรัตนมน พ่ึงพระ

63012003649 นายจตุพล ทองดา

63012003650 นายธนัญชกร หอมทวนลม

63012003651 นางสาวลัดดา สังหารเพ็ชร

63012003652 นางสาวปOยวลี โสรัตน�

63012003653 นางสาวสุวนันท� ปOณฑโก

63012003654 นางสาวสุธีกานต� ม่ิงขวัญ

63012003655 นางสาวอติกานต� ปานเดชา

63012003656 นางสาวปภัสรินทร� วิบูลย�จิรพร

63012003657 นางสาวกานดา นุ,นยะพรึก

63012003658 นายอมรเทพ ห�วยเส�ง

63012003659 นายกิตติชัย ดีกุล

63012003660 นางสาวปุญณิศา บุญเป\Xยมรัก
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63012003661 นางสาวกนกพร อุ,นเรือน

63012003662 นางสาวสุปวีณ� วัฒน�หนู

63012003663 นายเรวุฒิ วงศ�ป=น

63012003664 นางสาวเกศรินทร� วรนาถกิจจาธร

63012003665 นางสาวฌัชชภรณ� ฤกษ�ดี

63012003666 นางสาวฐิติพร บุญดี

63012003667 นางสาววิศัลย�ศยา สืบชุน

63012003668 นายเอกพัฒน� สร�อยคํา

63012003669 นายอนุชิต สิงห�ทอง

63012003670 นางสาวมุชิตา ชัยศิริ

63012003671 นายสมภพ อ,อนสุระทุม

63012003672 นายพัฒนพงษ� วงษ�จันทนา

63012003673 นางสาวอุทุมพร แจ,มจันทร�

63012003674 นางสาวอุทุมพร รัตนชัย

63012003675 นางสาวธิดารัตน� วงค�ละคร

63012003676 นางสาวสิรินทรา ตระกูลย่ิงเจริญ

63012003677 นางสาวอรอนงค� มาตรแท,น

63012003678 นางสาวอัญชลี สมบัตินนท�

63012003679 นายสมพงษ� บัวอยู,

63012003680 นางสาวรัชดาภรณ� กาวี

63012003681 นางสาวสุรางคนางค� สอนสุด

63012003682 นางสาวอันธิดา กันทะแบน

63012003683 นางสาวสุวิชญา วัฒนาโกศัย

63012003684 นางสาวนิอัฟนาน เตาะสาตู

63012003685 นางสาวเสาวลักษณ� ปุณณินท�

63012003686 นายสุไลมาน ลิลา

63012003687 นายเจษฎา สีมาเมฆ

63012003688 นางสาวพิชญาภา พลเย่ียม

63012003689 นายอาทิตย� กันจู

63012003690 นางสาวพัธรียา สุขโภคา
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63012003691 นางสาวฐิติมา บํารุงจิตร�

63012003692 นายวสินธ์ิ จรสุข

63012003693 นางสาวกําไร สีหะราช

63012003694 นายธนกฤต แสนสงวน

63012003695 นายพีรพล มาลี

63012003696 นางสาวปรียาพร อบสุข

63012003697 นายสุขกมล ดวงแก�ว

63012003698 นางสาวชญานันทน� สังขะวร

63012003699 นางสาวสาวิตรี ดีพิณ

63012003700 นายคุณวุฒิ จินดามงคล

63012003701 นางสาวจันทรา ปานหอมยา

63012003702 นางสาวอรอนงค� เชเดช

63012003703 นางสาววัลลภา ศรีวัชระ

63012003704 นางสาวกัญญาภัค ธรรมศิริ

63012003705 นายอรุณ สมจิตตะ

63012003706 นายพฤหัส ประภากมล

63012003707 นางสาววนิดา มาลามาศ

63012003708 นายสุชาติ สินสม

63012003709 นายศุภชัย โพธ์ิไกร

63012003710 นายเทวาฤทธ์ิ ศรีธรรมภาณ

63012003711 นายทิน ดวงสวัสด์ิ

63012003712 นางสาวธนาภรณ� เทพาชุมภู

63012003713 นายเจตริน คล�ามสถิต

63012003714 นายอนุศักด์ิ สุขเวช

63012003715 นางสาวเนตรชนก ป=Xนสุ,น

63012003716 นายสกล ทรเดช

63012003717 นางสาวอมรรัตน� เรืองแก�ว

63012003718 นางสาวภรณ�ธิภญ� โชติ

63012003719 นายสุชาติ แย�มมี

63012003720 นายจักรพันธ� แก�วพันธุ�ศรี
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63012003721 นางสาวไพรินทร� สุริเทศ

63012003722 นางสาวเจนจิรา โตTวศิริพันธ�

63012003723 นางสาวพรพิมล แสนจันทร�

63012003724 นางสาววนิดา แพรกทอง

63012003725 นายอัมรินทร� วงค�คํา

63012003726 นางสาวขนิษฐา ยาวิลาด

63012003727 นางสาววีรยา ดีสวัสด์ิ

63012003728 นางสาวไพริน ศรีเพ็ชร

63012003729 นายนลธวัช กุมมาน�อย

63012003730 นางสาวจุฑาทิพย� ทวีชัย

63012003731 นางสาวอัญชลี จุ�ยฤทธ์ิ

63012003732 นายจิณณวัตร เหมือนฤทธ์ิ

63012003733 นายศิริภูมิ สุภา

63012003734 นายจักรพงษ� วงศ�วัง

63012003735 นางสาวธัญญา หม,องพิชัย

63012003736 นายจุลภักด์ิ บ,อไทย

63012003737 นางสาวเกศพัฐอร ทองเงิน

63012003738 นางสาวสุวรรณภา เจตนาดี

63012003739 นางสาวฐิติวรรณ เหล,าอินทร�

63012003740 นางสาวศิริรัตน� จันเสน

63012003741 นายบัญชา ฉลูศรี

63012003742 นายภาสวิชญ� หะรินสวัสด์ิ

63012003743 นางสาวอําภา ฉันทะมิตร

63012003744 นางสาวยามีหล>ะ สะแต

63012003745 นางสาวโสรยา เรือนคํา

63012003746 นางสาวนงนุช แซ,ซ้ิม

63012003747 นางสาวบัณฑิตา ทิพชัย

63012003748 นางสาวโสรยา ชูแสง

63012003749 นายเอกราช แซ,เท�า

63012003750 นายราชวัติ โชติรัตน�
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63012003751 นางสาวกรรณิการ� ทองพลาย

63012003752 นางสาวสุภาวดี ฮ,มปWา

63012003753 นายเกียรติณรงค� จันทร�ศรี

63012003754 นางสาวสุพัตรา วิเศษบุรุษ

63012003755 นายวัชราวุธ ปานป=Sน

63012003756 ว,าที่ รต.กิตต์ิธเนศ เพชรจํานงค�ฐิติ

63012003757 นายยุธสมิตร บุญครอง

63012003758 นางสาวสาวิตรี ศรีโยธา

63012003759 นายกิตติชัย คําบัว

63012003760 นายป=ณณทัต ชอบมาก

63012003761 นางสาวยุพารัตน� สงัดรัมย�

63012003762 นางสาวสุมิตตรา วิไลกิจ

63012003763 นางสาวจิตรา ศิลาพักตร�

63012003764 นางสาวแก�วรุ�ง ตันสิงห�

63012003765 นางสาวนุชจรี สังข�ศิลปKชัย

63012003766 นางสาวอารีรัตน� สินธุประเสริฐ

63012003767 นางสาวอัญขลี เส็งสาย

63012003768 นางสาวเจนจุรา เชิดกาย

63012003769 นายบุญเกิด ภู,พิพัฒน�

63012003770 นายก�องภพ เขียวเหลือง

63012003771 นางสาวมะลัยวัลย� เหล,าโคตร

63012003772 นายเมธากรณ� เพียรประเสริฐ

63012003773 นางสาวธนพร ป=Sนสุวรรณ

63012003774 นางสาวรัตนาภรณ� ปOXนนาง

63012003775 นางสาวอัญกาญจณ� จันทบดี

63012003776 นายราชวินิต เอื้อภราดร

63012003777 นางสาวนฤมล สมจิตร

63012003778 นางสาววราภรณ� กําลังเลิศ

63012003779 นางสาวจีรวรรณ ไชยไกร

63012003780 นางสาวยุคลธร หยวกแก�ว
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63012003781 นางสาวศศิธร โอวาท

63012003782 นางสาวณัฐสุดา พรหมทอง

63012003783 นางสาวแพรวพลอย ภูรัต

63012003784 นางสาวนารีรัตน� เนียมปูน

63012003785 นางสาวกุลณัฐ หนานไทย

63012003786 นางสาววาสนา ศรีลาภ

63012003787 นางสาวศรุตยา มหัตธน

63012003788 นายเลอสรรค� ยอแสง

63012003789 นางสาวอรวรรณ วิรุณพันธุ�

63012003790 นายจักรพงษ� อังคะเวย�

63012003791 นายต,วนอนุมาศ ตอกอ

63012003792 นางสาวอธิชา อยู,ภู,

63012003793 นางสาวภูริชญา เนตรเชวียง

63012003794 นายชิโนรส เกตุพุก

63012003795 นางสาวณัฐฐินันท� เชื้อเมือง

63012003796 นางธิภาพร ศรีกกโพธ์ิ

63012003797 นางกานดา ศรีป=ญญาชน

63012003798 นางสาวพัชรี หนูจีน

63012003799 นางสาวจิรัชฎาภรณ� พรมย,อง

63012003800 นายทิชากรณ� ศรีสวัสด์ิ

63012003801 นางสาวนันทินี ทองประสูตร

63012003802 นายธนาวิทย� ถ่ินฐาน

63012003803 นางสาวกรรภิรมย� อัญญโพธ์ิ

63012003804 นางสาวกัลยาณี ขันทอง

63012003805 นายปฏิภาณ นาคสวัสด์ิ

63012003806 นายเพ่ิมพูล กรุดไทย

63012003807 นางสาววาสินี ขาวสนิท

63012003808 นายธีระศักด์ิ วงษ�ราช

63012003809 นายเชฏฐกร ลาภทวี

63012003810 นางสาวอัจฉรา เปลี่ยวปลอด
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63012003811 นางสาวกัญญาพร ไตรสินธุ�

63012003812 นางสาวพิมพร พันดวง

63012003813 นางสาวอินทิรา พลายทอง

63012003814 นางสาวศศิธร ไชยสัจ

63012003815 นางธนาภรณ� พุ,มวิมล

63012003816 นางสาวจารุวรรณ คชอาจ

63012003817 นางสาวขวัญฤดี รัตนะ

63012003818 นายศิวากร แสงวงค�

63012003819 นางสาวกรรณิการ� พิทักษ�วศิน

63012003820 นายจิราภัทร� จีนบางช�าง

63012003821 นางสาวกาญจนา มาม่ัง

63012003822 นางสาวอภิญญา แสงแสน

63012003823 นายณัฐกานต� คุณารักษ�

63012003824 นางสาวชนิกา สุวรรณวิโก

63012003825 นางสาวรจนา ใจฟู

63012003826 นางสาวกุสุมา ทุ,ยอ�น

63012003827 นางสาวรุ,งนภา คําแก�ว

63012003828 นางสาวชลิตา บุญเสถียร

63012003829 นายกฤษณพงศ� อินทะเข่ือน

63012003830 นายวิริทธ์ิพล วาณิชวิวัฒน�

63012003831 นางสาวบุรัญญา ภูอุภัย

63012003832 นายรวิภาส เกียรติเอกสิทธ์ิ

63012003833 นางสาวกลิ่นมณี นามชารี

63012003834 นายเกรียงไกร เมฆเกลื่อน

63012003835 นางสาวสุชาณัณ กันทา

63012003836 นางสาวสุวรรณี แซ,ซ,อ

63012003837 นางสาวจิรัชญา สัจจะวัฒนากิจ

63012003838 นางสาวพัชรี พหลยุทธ

63012003839 นางสาวบุษยา บางเวียง

63012003840 นายกฤตภัค สงวนถ�อย
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63012003841 นายโชติวัน คล�ายอักษร

63012003842 นางสาวจุฑามาศ กTองเมือง

63012003843 นางสาวกฤษณา วังจํานงค�

63012003844 นางสาวอุทุมพร ทองต�ง

63012003845 นายจักรกฤษ ศิริแสน

63012003846 นายอนุชิต ไชยแก�ว

63012003847 นางสาววทันยา สุขย่ิง

63012003848 นายมนตรี ศรีจันทร�ทอง

63012003849 นายพิจักษณ� เดชปรารมย�

63012003850 นายนันทวัฒน� ตรีเนตร

63012003851 นางสาวชนนิกานต� หอมหวล

63012003852 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมิพงศ�

63012003853 นางสาวภัทรกันย� สาพงษ�เอี่ยม

63012003854 นายจีระพันธุ� ดากงแก�ว

63012003855 นางสาวเพ็ญพร งามขํา

63012003856 นายพงษ�สวัสดิชัย ถนอมทรัพย�

63012003857 นายศุภเดช สุขเกษม

63012003858 นางสาวจันทร�เพ็ญ คําภูมี

63012003859 นางสาวณัฐริกา โตงาม

63012003860 นางสาวสุประวีณ� ดงพระจันทร�

63012003861 นายอภิสิทธ์ิ บริสุทธ์ิ

63012003862 นายปรเมศวร� ศรีเพ็ง

63012003863 นายเจนณรงค� ศรีพรหม

63012003864 นางสาวณัฎฐณิชา ภู,เล็ก

63012003865 นายอัตพล ล�าป=ง

63012003866 นางสาวพิมพ�นารา คงกล,อม

63012003867 นางสาวดวงกมล ทรงคาศรี

63012003868 นางสาวณัฐธิดา ช,วยสีนวล

63012003869 นายศิริวัฒน� ฤกษ�วศินกุล

63012003870 นางสาวเกศนภา ถวิลกิจ
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63012003871 นายประดิษฐ� อ่ําสมบูรณ�

63012003872 นายภูริช ทองใบ

63012003873 นางสาวรุสนี กาเปะแต

63012003874 นางสาวกนกวรรณ สอาดพรม

63012003875 นางสาวสุกานดา สกุลเดช

63012003876 นายจิระศักด์ิ จิรรัศมีกาญจนา

63012003877 นางสาวธนัญชนก ไพบูลย�

63012003878 นายอนุชา นันทะโย

63012003879 นายณัฐพัทธ� ดวงใจ

63012003880 นายดลภัทธ� ฐิติพลพัฒน�

63012003881 นายสมชัย ลานขามป;อม

63012003882 นางสาวลินดา หอมสมบัติ

63012003883 นางสาวพรทิวา พ่ึงแก�ว

63012003884 นางสาวอรอนงค� โพทธ์ิดํา

63012003885 นางสาวไพจิตร โกทา

63012003886 นางสาวชฬภัสสร หม่ืนลาง

63012003887 นางสาวศิริกมล ธนะโสภณ

63012003888 นางสาวศยามล พูดเพราะ

63012003889 นายทศฐ�พร สุวรรณหงษ�

63012003890 นางสาวสุมาลี แซ,เอี้ยว

63012003891 นางสาวพมลพร วงค�คํา

63012003892 นายกวีวัฒน� กันทา

63012003893 นางสาวศิริรัช แพ,งสภา

63012003894 นายวันชัย อินต>ะเขียว

63012003895 นายสุชาติ เก,าราชการ

63012003896 นางสาวเพชรรัตน� ราชคม

63012003897 นางสาวกานติมา กลิ่นทองใบ

63012003898 นางสาวปวีณา สังข�กร

63012003899 นายคมสัน พันคําภู

63012003900 นายเอกนิติ ทิพย�อักษร
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63012003901 นางสาวทัศนีย� เผ,าวิหก

63012003902 นายสามารถ พ,วงโสภา

63012003903 นางสาวกนกวรรณ ตาดอยู,

63012003904 นายณัฐพล สุริโย

63012003905 นายชญานิน ธาตุรักษ�

63012003906 นายณัฐพงศ� ศรีจรัส

63012003907 นางสาวทัศนีย� ประถมพนากุล

63012003908 นางสาวเปมิกา จันทวรรณรัตน�

63012003909 นางสาวเพ็ญศรี โกศล

63012003910 นายสันติสุข พิทักษ�รัศมี

63012003911 นางสาวกนกวรรณ พ่ึงอ�น

63012003912 นางสาวพัฒน�นรี สุทธิประภา

63012003913 นางสาวพิริยาภรณ� คําวรรณ�

63012003914 นายวรุฒ เจริญสุข

63012003915 นายสัมฤทธ์ิ ศรีธนัญญากุล

63012003916 นางสาวกันญา หนูประชุม

63012003917 นายณภัทร สวัสด์ิมูล

63012003918 นายพัสกร นาครัตน�

63012003919 นางสาวรุจาภา ฤทธิเรืองเดช

63012003920 นางสาวนันทวดี ศรีสวัสด์ิ

63012003921 นางสาวภณิตา ชูกาล

63012003922 นางสาวกัญญา โพธ์ิศรี

63012003923 นายปวิตร ศรีสุวรรณ�

63012003924 นายภูมิศักด์ิ สายตา

63012003925 นางสาวดารินกร มีชํานาญ

63012003926 นางสาววิภารัตน� เข็มแก�ว

63012003927 นางสาวซีตีอาแอเสาะ โตะเจะเดง

63012003928 นางสาวศิริลักษณ� ไชยจันทร�

63012003929 นางสาวหงษ�หยก จริยะพันธ�

63012003930 นางสาวปราณี สุขโคก
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63012003931 นางสาวสโรชา ตะคร�อกลาง

63012003932 นางสาวพรรณทิพย� แก�วผัด

63012003933 นางสาวยุพารัตน� พิชัยหล�า

63012003934 นางสาวศิริลักษณ� พิสิทธ์ิ

63012003935 นายศิวศร ศรีรัตน�

63012003936 นายกุลดิษฐ� ธนพลอนันต�

63012003937 นายกฤษดากรณ� ภู,มะณี

63012003938 นางสาวพิชชากร ฉลองกลาง

63012003939 นางสาวสุดา ไกรสิทธ์ิ

63012003940 นางสาวจันทิมา ชาติขุนทด

63012003941 นางสาววดาพร อรุณศรี

63012003942 นายธวัชชัย โตทน

63012003943 นางสาวฐิติชญา สาแก�ว

63012003944 นางสาวอามีเน>า แย�

63012003945 นางสาวอรกช แก�วสุวรรณ

63012003946 นายธนกร พลศักด์ิ

63012003947 นางสุกัญญา ศรียูเป;า

63012003948 นางสาวศศิธร นครเกตุ

63012003949 นายอนวัช บุญสูง

63012003950 นายชัยณรงค� จุ�ยเป\Xยม

63012003951 นางสาวอรทัย รอดเผือก

63012003952 นายเดชนรินทร� อินทนนท�

63012003953 นาย�QQณัฐพล ประกอบดี

63012003954 นางสาวกนิษฐา มูลคํา

63012003955 นางสาวกนกกาญจน� อิ่นโดด

63012003956 นางสาวอุไรวรรณ มณีสร�อย

63012003957 นายสดายุ ฝาชัยภูมิ

63012003958 นางสาวกฤษดา อาสายุทธ

63012003959 นายนรากร ติใจ

63012003960 นางสาวสุภาพร วงษ�พลบ
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63012003961 นางสาววิภารัตน� คําปลื้ม

63012003962 นางสาวอภิรดี พิพัฒน�เอนก

63012003963 นายเจนธรรม มหาโพธ์ิ

63012003964 นางสาวนาตยา เรืองเย็น

63012003965 นางสาวกรประกาย รัตนบัลลังก�

63012003966 นางสาวนาถยา ราชเพ็ชร�

63012003967 นางสาวธารณา เติมบุญ

63012003968 นายชยกฤต ชาญภัทรศิริ

63012003969 นางสาวขวัญกมล รุผักชี

63012003970 นางสาวเกวลี ศรีกาญจน�

63012003971 นางสาวเมขลา พูลสุข

63012003972 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีน�อย

63012003973 นายกฤษกร รักคํา

63012003974 นางสาววัชราภรณ� เมืองใจ

63012003975 นายชังพงศ� ต้ังจิตต�งาม

63012003976 นางสาวประทุมมา พูลศรีสวัสด์ิ

63012003977 นายพลภัทร ชื่นฉํ่า

63012003978 นางสาววราภรณ� สุพร

63012003979 นางสาวอาริยา ทิวาวาร

63012003980 นางสาวลัดดาวัลย� โภชน�สูงเนิน

63012003981 นางสาวสุภัชษา แฝงด,านกลาง

63012003982 นางสาวอัฉรา บุญสุข

63012003983 นายนันทิพัฒน� มูลพุ,มสาย

63012003984 นางสาวยุวดี แสงสาร

63012003985 นายธีรภัทร ต>ะรังษี

63012003986 นางสาวอุมาภรณ� วงษ�ช,าง

63012003987 นายอัศวเดช รอสวัสด์ิ

63012003988 นายเกริกพล จีนคําตุ�ย

63012003989 นางขวัญดี ยอดคํา

63012003990 นายฉัตรมงคล พรกวีรัตน�
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63012003991 นายอธิบดี เดชประดิษฐ

63012003992 นายเอกพงษ� ใจม่ัน

63012003993 นางสาวอุษา สังข�ย้ิม

63012003994 นายธนบดี เจริญชัยสุขสม

63012003995 นางสาวผักกาด ทองด�วง

63012003996 นายศิริชัย เก้ือกูล

63012003997 นายจักรพงษ� จ,าเขียว

63012003998 นางสาววชิรญาณ� ลัพบุตร

63012003999 นางสาวดัลลัชวรรณ มุสิกสุตร

63012004000 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรคุปตร

63012004001 นายธนภูมิ สุระวัง

63012004002 นางสาวสุชานันท� คําหมู,

63012004003 นางสาววรรณา บริบูรณ�

63012004004 นางสาวกาญจนา เต,านารี

63012004005 นางสาวพัฒมนัส รองอ่ํา

63012004006 นายวิเชียร ดวงต๊ิบ

63012004007 นางสาวรัชฎาภรณ� เปลี่ยนแสง

63012004008 นางสาวฐิติรัตน� วันตา

63012004009 นายกฤษฎา เพ็ชรรุ,ง

63012004010 นายกิตติศักด์ิ อยู,สุข

63012004011 นายจิตรภณ ก,อเกียรติสุข

63012004012 นางสาววนิตา ไทรทอง

63012004013 นางสาวธนาพันธ� บุ�งทอง

63012004014 นางสาวณิชารีย� ไกรฤกษ�

63012004015 นายวีระวัฒน� นิลรัมย�

63012004016 นายสมัย อวยชัย

63012004017 นางสาวลัดดา ศิรินัย

63012004018 นายเทพพิทักษ� ฤทธิบูรณ�

63012004019 นางสาวชนาพร สมประสงค�

63012004020 นายต,อสกุล ฟูวุฒิ
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ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012004021 นางนันทิยา สหสันติเวช

63012004022 นางสาวนิตยา สืบพลาย

63012004023 นางสาวจีรญาดา บุตตะเกิด

63012004024 นางสาวเจนจิรา พรรษา

63012004025 นายภัทรวิทย� พลศรี

63012004026 นางสาวนุชธิดา สังขาว

63012004027 นางสาววชิรญาณ� ปอน�อย

63012004028 นางสาวพวงผกา ปะวันเต

63012004029 นางสาวจินดารัตน� โสมาศรี

63012004030 นางสาวสร�อยสุดา แย�มสัจจา

63012004031 นายวุฒิไกร ไชยอักษร

63012004032 นายพัฒนะ สนธิระ

63012004033 นายนิรุจน� ทรัพย�ผล

63012004034 นางสาวรัตนาภรณ� เถ่ือนขวัญ

63012004035 นางสาวอภิญญา มาศสุข

63012004036 นางสาวบัณฑิตา เจียมสมบุญ

63012004037 นายสมชาย ปOนใจกุล

63012004038 นางสาวศศิธร ปฏิโชติ

63012004039 นางสาวรวีวรรณ พงษ�สมนาม

63012004040 นางสาวกีรติ ไทยอุดม

63012004041 นายธิวา อินาวัง

63012004042 นายสุรศักด์ิ โพธ์ิกระจ,าง

63012004043 นางสาวกันทร บุญเลิศ

63012004044 นางสาวพรพิมล พองาม

63012004045 นางสาวฐนัญดา กาณารักษ�

63012004046 นางสาวชุติปภา ชุมพล

63012004047 นางสาวสรญา อ,อนดี

63012004048 นางสาวธันย�นลิน คุ�มทรัพย�

63012004049 นายสหรัฐ ผดุงจรูญ

63012004050 นายปริวรรต เหลาอ,อน
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63012004051 นางสาวอารียา ถานีโกด

63012004052 นายสมเพชร สีแดง

63012004053 นางสาวอนัญญา ไหมอ,อน

63012004054 นางสาวขวัญแก�ว สิงห�วี

63012004055 นายณัฐพล จันทร�ต>ะภาพ

63012004056 นางสาวจินตนา เฮ�าพา

63012004057 นางสาวกัญญ�สิริ รัตน�กฤษฎารักษ�

63012004058 นางสาววนิดา อันทรินทร�

63012004059 นางสาวอรวรรณ พุทธสอน

63012004060 นางสาวศุภวิช มีสุข

63012004061 นายทิวากร เกษมสุข

63012004062 นายกฤษฎา อินทสมบัติ

63012004063 นางสาวจงกลนี จุลเจนใจ

63012004064 นางสาวหัสดี เมษา

63012004065 นางสาวอนงค� โมลานิล

63012004066 นางสาวจิราวรรณ พิทักษ�

63012004067 นายวีระวัฒน� เหล็กพิมาย

63012004068 นายจิรานุวัฒน� ท,าสว,าง

63012004069 นางสาวอรัญญา ศิริกุล

63012004070 นางสาวพัชนิดา จ�อยจ๊ีด

63012004071 นางสาวณัฐธิดา โชติวิไลวรรณ

63012004072 นายกัมพล ย่ิงอาจหาญ

63012004073 นางสาวณภาส�ณัฐ ใยทอง

63012004074 นางสาวกัญญ�ปภัส หิรัญยันวงษ�

63012004075 นางสาวชุติมา ธันยภักด์ิ

63012004076 นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมจิตติรักษ�

63012004077 นางสาวสุธิดา แช,มช�อย

63012004078 นางสาวจุฑารัตน� พัดลม

63012004079 นางสาวจุฑาภรณ� ต,างจรูญ

63012004080 นางสาวศุภนิดา สุขสวัสด์ิ
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63012004081 นางสาวฐิติกา เนตรสุนทร

63012004082 นางสาวพุทธรักษา เย็นฉํ่า

63012004083 นางสาวหทัยรัตน� ไชยวงศ�

63012004084 นางสาวจุฬาลักษณ� สาครธนะศักด์ิ

63012004085 นางสาวศิริลักษณ� แจ,มจ�า

63012004086 นางสาวฐิติมา พยัคฆ�คุ�ม

63012004087 นางสาวจันทวรรณ ศรบริสุทธ์ิ

63012004088 นางพิชญพร ฤกษ�ธานี

63012004089 นายอภิชาติ ขวัญยืน

63012004090 นายธารินทร� ทองอ,อน

63012004091 นายนัธทวัฒน� บุญดีมาก

63012004092 นางสาวนิติรัตน� ทุ,ยอ�น

63012004093 นายพศิน เรืองกิจ

63012004094 นางสาวพรภิมล พลเสน

63012004095 นายชัยวุฒิ เรืองวงษ�

63012004096 นางสาวสุนิสา เรืองดํา

63012004097 นางสาวธิติมา นิลพฤกษ�

63012004098 นายมนูญ รักสมจิตต�

63012004099 นางสาวรมณียา ศิริสมานจิตติกุล

63012004100 นางสาวกาญจนา มิรัตนไพร

63012004101 นางสาวศุภสุตา เรียบร�อย

63012004102 นางเกศกมล ใจสาหัส

63012004103 นางสาวอาซียะห� อาบู

63012004104 นางสาวเสาวณีย� เทพนู

63012004105 นางสาววาสนา บุญอินเขียว

63012004106 นายเรเศรษฐวัสส� โกมลไสย

63012004107 นางสาวเพชรระภี ระหารนอก

63012004108 นางสาวขันติศรี พรหมมี

63012004109 นางสาวปOติพร หมัดสอาด

63012004110 นางสาววิภา ละอองเงิน
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63012004111 นางสาวสุกัญญา ฝูงดี

63012004112 นายสุรพงษ� เกตุคําขวา

63012004113 นางสาวพนมกร จํานงบูรณแพทย�

63012004114 นายโตพร ณราแก�ว

63012004115 นางสาวพนิตกานต� ร�อยบาง

63012004116 นางสาวพัชรินทร� สุขนุ,ม

63012004117 นายสาธิต แปงอุด

63012004118 นายสามารถ กาฬภักดี

63012004119 นางสาวธีรัช แสงพลาย

63012004120 นายธรรมรงค� ศิศาวิกรณ�

63012004121 นางสาวสิริกร นาถอนุพันธุ�

63012004122 นางสาววิภารัตน� ศักดา

63012004123 นางสาวรุ,งนภา ประยงค�หอม

63012004124 นางสาวภัทรวดี ธรรมเจริญ

63012004125 นางสาวโชติกา เล็กสุวรรณ�

63012004126 นางสาวณัฐณิชา ภูสง,า

63012004127 นายอัษฎาวุธ นุเสน

63012004128 นางสาวเจนจิรา ร,วมยอด

63012004129 นางสาวขนิษฐา บุญเหลือ

63012004130 นายวีระเดช กิตติตระกูล

63012004131 นายพุทธินันท� ดวงจันทร�

63012004132 นายอัซวัลย� หะยีหวัง

63012004133 นางสาวกัลยา ขันตี

63012004134 นางสาวพรชนก ดีทะบูชา

63012004135 นายณัฐนนท� คูณคํา

63012004136 นายณัฐรักษ� แสนขัน

63012004137 นายทวีศักด์ิ ทัพทวี

63012004138 นางสาวอามีน>ะ เส็นเส็ม

63012004139 นางสาวณัฐธิดา มณีโชติ

63012004140 นางสาวกรรณาภรณ� เดชฤดี
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63012004141 นายวัฒนา ทรายใจมา

63012004142 นางสาวดวงดาว ผ�าQวดี

63012004143 นายพัชรพล ชนะพันธุ�

63012004144 นายดรันภพ ใจยศ

63012004145 นายดนุพล ต้ังตัว

63012004146 ว,าที่ร.ต.เอกชัย ท�าวหน,อ

63012004147 นางสาวญาณิศา จันทร�เอี่ยม

63012004148 นางสาวกวิสรา ใยสําลี

63012004149 นางสาวสิริยากร เฉ่ือยกลาง

63012004150 นางสาวพิมพกานต� กันทะถ่ี

63012004151 นายเอกพัฒน� โพธ์ิทอง

63012004152 นายจักรกฤษณ� สีลายงค�

63012004153 นางสาวธันย�ชนก กิจโสภา

63012004154 นางสาวดลยา ดีแย�ม

63012004155 นางสาวป=ทมา เปลี่ยนเปรม

63012004156 นางสาวณัฐกานต� บัวเมือง

63012004157 นายกรภัทร� ขํามณี

63012004158 นางสาวแววตา เกตุเพ็ชร

63012004159 นายพงษ�ศิริ ปOตะคง

63012004160 นายศรัณย�กฤษฎ์ิ โพธิเนตร

63012004161 นายอภิสิทธ์ิ ปวงงาม

63012004162 นายพิชิต บุตรสอน

63012004163 นางสาวพรนะภา คําน�อย

63012004164 นางสาวเนตรดาว เลี่ยมจ�อย

63012004165 นางสาวอัจฉราวรรณ วิสุทธิสิงห�

63012004166 นางสาวกัลยกร แสงจันทร�

63012004167 นายอนุชิต กรึงไกร

63012004168 นางสาวนวรัตน� วงศ�สุวรรณ

63012004169 นายพงศกร ศรีวรรณะ

63012004170 นางสาวอมรรัตน� ปรีดีชม
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63012004171 นางสาวหัตถยา วิชชุวาณิชย�

63012004172 นายไพศอล เจ>ะอาแซ

63012004173 นางสาวศรีรัตน� ลาภมี

63012004174 นายอภิรมย� ขันบรรจง

63012004175 นายพัชรพล ไชยอ�าย

63012004176 ว,าที่ร�อยตรีหญิงชลวสา มะลาใส

63012004177 นางสาวจิราพร ปานโต

63012004178 นายสุรเชษฐ� บรรณทอง

63012004179 นายทนงศักด์ิ เอกกัณหา

63012004180 นายพีรณัฐ หมัดอาดัม

63012004181 นายศิริพันธุ� ศรีจันทา

63012004182 นางสาวจิดาภา ฤกษ�เย็น

63012004183 นางสาวอิสริยะ ใจรังษี

63012004184 นางสาวชัฐรา เอกศรีเพชร

63012004185 นางสาวงามตา เข็มทรัพย�

63012004186 นายสุริยพงศ� ดอนลาว

63012004187 นางสาวชฎากานต� เกิดประเสริฐ

63012004188 นางสาววันเพ็ญ จุลเสถียร

63012004189 นางสาวอธิชา คล�ายเขียว

63012004190 นายวรวุฒิ เก้ียมชัยภูมิ

63012004191 นางสาววิกาญดา ไชยวัน

63012004192 นางสาววรรณภรณ� ย่ิงวัฒนไกร

63012004193 ส.อ.กฤษฎา ประดิษฐจา

63012004194 นายสุมิตร อํานวยพร

63012004195 นายฉัตรชัย วงศ�แสง

63012004196 นายทัชชากรณ� มูณีย�

63012004197 นางสาววันเพ็ญ นิลดํา

63012004198 นางสาวเยาวลักษณ� เทศถมยา

63012004199 นางสาวเจนจิรา จําเริญ

63012004200 นายเอกรัตน� เปลี่ยนกลิ่น
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63012004201 นางสาวอภิสรา บุญแก�ว

63012004202 นางสาวฟ;าใหม, ศรีลาชัย

63012004203 นายเกียรติคุณ ปาเวียงมูล

63012004204 นายธิวาวัฒน� เอี่ยมระออ

63012004205 นางสาวนรารัตน� บุญตัน

63012004206 นางสาววันเพ็ญ บัวสอน

63012004207 นางสาวรินรดา อินต>ะนัย

63012004208 นางสาวอนุธิดา ผิวศิริ

63012004209 นางสาวกวินทิพย� ทัพซ�าย

63012004210 นายพรศักด์ิ ตุละรัต

63012004211 นางสาวรงบานี เจะแห

63012004212 นางสาวสุภาพร ลิ้มคองโค

63012004213 นางสาวนูรีนา หะยีวาจิ

63012004214 นายนราทิพย� ช,วยราชการ

63012004215 นางสาวสิริกานต� กาศสกุล

63012004216 นายฐิติภัทร� พางาม

63012004217 นายทศพล ทองนอก

63012004218 นางสาวภูธีรันทร� หงษา

63012004219 นายกัมพล นรายะเศวต

63012004220 นางสาววรรณวรินทร� ลํามะเวช

63012004221 นางสาวภารดี ศรีละเอียด

63012004222 นางสาวมาเรียม แสงสวย

63012004223 นางสาวศิโรรัตน� พันธ�ธร

63012004224 นางสาวนุชจรีย� สุภาวษิต

63012004225 นายเดชา หุมอาจ

63012004226 นายซานูซี อาแว

63012004227 นายบุญรัก สังข�แก�ว

63012004228 นางสาวณัฐกานต� คัมภีรพงษ�

63012004229 นายภากร ศุภบูรณ�ศิริ

63012004230 นางสาวกระต,ายทอง สระหงษ�ทอง
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63012004231 นางสาวสุตาภัทร สุพรรณ�

63012004232 นายศุภกร แช,มชื่น

63012004233 นายภาณุพงศ� วะชุม

63012004234 นางสาวอุมาพร เหล,ารอด

63012004235 นายวัชระ สุขเกษม

63012004236 นายธัญญะ ม่ังนิมิตร

63012004237 นางสาวอิรสา ศรีมันตะ

63012004238 นายพงษ�ดนัย ไทยพิทักษ�

63012004239 นางศินีนาฏ โคมน�อย

63012004240 นางสาวพรทิพย� ศรีเจริญ

63012004241 นางสาวธิติยา เหล,าอุดม

63012004242 นายรณชัย ทะนุ

63012004243 นางสาววันเพ็ญ ซ,อนซุย

63012004244 นางสาวสุภาวดี พรายด�วง

63012004245 นายวีระชัย สมบูรณ�นิธิกุล

63012004246 นายอานนท� ภาหวาย

63012004247 นายหฤษฎ� ทรัพย�เข่ือนขันธ�

63012004248 นางสาวมรรณทนีย� กลัดแก�ว

63012004249 นางสาวมณฑิรา จันทร�กระจ,าง

63012004250 นายธนชิต อ,อนน�อย

63012004251 นายสุรชัย ยินดีงาม

63012004252 นายวัชริศสร� คชารักษ�

63012004253 นางสาวจิรันธรณ� ทองสุขทา

63012004254 นางสาวเบญจมาศ กันสมบูรณ�

63012004255 นางสาวกัญญาภัค บุนนาค

63012004256 นางสาววรัญญา อินประเสริฐ

63012004257 นางสาวภาณินี บุตรคูณ

63012004258 นายศักดินนท� เริ่มเจริญ

63012004259 นางสาววรรณภา ทองจิต

63012004260 นายธัญวัฒน� โตนิล

หน�า 142 จาก 169                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012004261 นายอดิศร บุญชู

63012004262 นางสาวทิพย�รักษ� คําเพชรดี

63012004263 นายณัฐวัฒน� รัตนโชติ

63012004264 นายมนัส สมชัย

63012004265 นายป=ณณวัฒน� ยังแก�ว

63012004266 นางสาวอริย�ษา กลางมณี

63012004267 นายธนะชัย นาคอยู,

63012004268 นายไพโรจน� หลักกําจร

63012004269 นางสาวกัตติกา เจริญสุข

63012004270 นายวชิราวุธ นาไชยโย

63012004271 นายธรรมรัตน� พันธ�พุทธรัตน�

63012004272 นายวศิน ชูทรัพย�

63012004273 นางสาวกษมา สิงห�ทอง

63012004274 นางสาวทัศตรา สร�อยทอง

63012004275 นางสาวกัญจน�ชญา ศรีนาค

63012004276 นายสุทิวัส เติบโต

63012004277 นายพงพันธ� ทองมาก

63012004278 นายแจ>ค คล�อยบุญ

63012004279 นายพีร ทัศน� เชียง ทอง 

63012004280 นางสาวชลธิชา ทองสุข

63012004281 นางสาวอารีรัตน� บัวธรรมบูชา

63012004282 นางสาวศศินา พืชเพ็ญ

63012004283 นางสาวรมิดา อุณหะกะ

63012004284 นายศักด์ิชัย ครองยุติ

63012004285 นางสาวทิพญาตา ลูกผักชี

63012004286 นางสาวเจนจิรา จ,างศรี

63012004287 นายสัตยา ปล�องใหม,

63012004288 นางสาวชญาพรรณ เกตุไชโย

63012004289 นายก�องภพ บรรลุศักด์ิ

63012004290 นายคัมภีร� พงค�ไพศาล
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63012004291 นางสาวอรกัญญา ลิ้มกัลยกร

63012004292 นายปราโมทย� น้ําจันทร�

63012004293 ว,าที่ ร.ต.หญิงปริชาติ บุดชาดา

63012004294 นางสาวสุวรรณี สาอิ

63012004295 นายวีระศักด์ิ พ,อชมภู

63012004296 นางสาวอําพร สิมณี

63012004297 นายภัคพล ใจอยู,

63012004298 นางสาวประภัสสร เกตวงษา

63012004299 นายธารพระกร โอ,งอินทร�

63012004300 นางสาวบูรณิมา วัฒนาย่ังยืน

63012004301 นางสาวธนัชชา สุขสุเหิม

63012004302 นางสาววีรินทร�ทิรา การินทร�

63012004303 นายกวิน มะหูณี

63012004304 นางสาวปุญณิศา คุ�มเกตุ

63012004305 นายเลอศักด์ิ สมร,าง

63012004306 นายพิทยา เรี่ยวแรง

63012004307 นายชนกนันท� ผลสนิท

63012004308 นายนัฐพล น,วมเทียม

63012004309 นายภานุพงศ� แสงเพชร

63012004310 นางสาวกาญจนา บุญแก�ว

63012004311 นายวรพัฒน� ขวัญทอง

63012004312 นางสาวกรนันท� สมบูรณ�

63012004313 นางสาวสุธีรา ศรีต,ายขํา

63012004314 นางสาวจันทิมา เหล,าเจริญ

63012004315 นางสาววรรลี ทาสวัสด์ิ

63012004316 นางสาววริตา จุ�ยซ่ือ

63012004317 นางสาวชนิตสิรี กังแฮ

63012004318 นายธีระพงษ� จันดี

63012004319 นางสาวอาภัสรา สระทองหลาง

63012004320 นางสาวบวรลักษณ� การุณสกุลเถิด
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63012004321 นางสาวมณีรัตน� กลิ่นด�วง

63012004322 นายรอคิ ตาเยะ

63012004323 นายธเนศ อุดมเอนกลาภ

63012004324 นางสาววิมพ�วิภา เจริญลาภ

63012004325 นางสาวสุมาลี เพ็ชรพินิจ

63012004326 นางสาวธัญภรณ�ลักษณ� สุขเสถียร

63012004327 นายศุภณัฐ พันธ�สวัสด์ิ

63012004328 นางสาวญาณิศา จันทร�ศรี

63012004329 นางสาวลมิตา เสนีย�วงค� ณ อยุธยา

63012004330 นางสาววันวิสา อิ่มศิล

63012004331 นางสาวพรทิพย� สัตยาธร

63012004332 นางสาวสุวิมล รวยอบกลิ่น

63012004333 นายอัฐพงษ� สาวิกัลปK

63012004334 นางสาวอรญาณี วงศ�เป\Sย

63012004335 นางสาวสุวภัทร พุทธรัตน�

63012004336 นางสาวกนกวรรณ ผลทิพย�

63012004337 นายภูกฤษ ไชยยาธนกุล

63012004338 นางสาวปาจรีย� เหลืองประทีป

63012004339 นางสาวอาทิตา สงค�ประชา

63012004340 นางสาวณํชชา ป=Sนรูป

63012004341 นางสาวกิตติยา เพียรเสมอ

63012004342 นางสาวชลิตา แดงสกล

63012004343 นางสาวสุธิดา ฉ,อยทนงค�

63012004344 นายจิรพันธ� เขียวภักดี

63012004345 นางสาวเจนจิรา ถาจอมใจ

63012004346 ว,าที่ร�อยตรีหญิงศิริมณี พันธ�จันทร�

63012004347 นางสาววรรณวิศา มะลิแย�ม

63012004348 นายเจริญชัย มะเค็ง

63012004349 นางสาวธิดารัตน� เพชรนาคิน

63012004350 นางสาวณัฐสุดา ยาวิละ
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63012004351 นายสิทธิไกร ใจคํา

63012004352 นายณัฐพงษ� เพ็ญการ

63012004353 นางสาวปภัสรา แก�วเจริญ

63012004354 นางสาวณัฐินีย� อินนาค

63012004355 นางสาววารี ดาวงษ�

63012004356 นายยูสรี ยูโซ>ะ

63012004357 นายวราวุฒิ คํายันต�

63012004358 นางสาวจิราภรณ� เทศศิริ

63012004359 นายอรรถพล ยันไธสง

63012004360 นางสาวภัณฑิรา วรพันธโยธิน

63012004361 นายณรงค�ศักด์ิ แสงศรี

63012004362 นางสาวดิฐชิตา จิรายุกุล

63012004363 นายนพฤทธ์ิ เหมนุกูล

63012004364 นายสิทธิกร คุ�มชนะ

63012004365 นางสาวมินตรา ลุนละหุย

63012004366 นางสาวภิญญาพัชญ� คําเบี้ย

63012004367 นางสาวนฤมล อินต>ะ

63012004368 นางสาวสุทิสา แสงทองสุข

63012004369 นางสาวดวงกมล กุลละเนตร

63012004370 นายนฤเบศร� ชื่นแดง

63012004371 นายวรภัฏ อินพรม

63012004372 นางสาวณัฐริกา กวยรักษา

63012004373 นางสาวนุชรี พ,วงลาบุตร

63012004374 นางสาวโสภาชินี วงค�หงษ�

63012004375 นายพงค�พันธุ� ศรีเกตุ

63012004376 นายสรวิชญ� ดิษเกษม

63012004377 นายกิตติ มณีเลิศ

63012004378 นางสาวเพ็ญศรี โพธ�ชัยรัตน�

63012004379 นางสาวเบญจพร ละอองทอง

63012004380 นางสาวสุชาดา จงศักด์ิสกุล
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63012004381 นางสาวอินทุอร พุ,มบางแก�ว

63012004382 นางสาวเนตรนภา เกียรติธํารงกิจ

63012004383 นายณัฐวุฒิ ขัดโต

63012004384 นางสาวธมภร สุทธิธรรมพร

63012004385 นางสาวเกวลิน สุขป=Xน

63012004386 นางสาวธวัลรัตน� บัวมาก

63012004387 นางสาวสุชัญญา นิมมานพิภักด์ิ

63012004388 นายณัฐวุฒิ ถวิลผล

63012004389 นางสาวเมวิน อิ่มแก�ว

63012004390 นางสาวขวัญนภา เรืองสุข

63012004391 นายภูชิต แก�วสีนวล

63012004392 นางสาวเปมณัฎฐ� กิตติธราพงษ�

63012004393 นายสันติภาพ อนุเคน

63012004394 นายวัฒนา สมบัติหอม

63012004395 นางสาวเพ็ชรรัตน� พวงภู,

63012004396 นายเกชา เหมือนแขยด

63012004397 นายขวัญ จันทร�โท

63012004398 นายอาลี กระดุมจิตร

63012004399 นางสาวชุตินันท� พวงสมบัติ

63012004400 นายพงษ�ศักด์ิ แซ,แต�

63012004401 นายคเณศพงษ� สระทอง

63012004402 นางสาวอัญชลี จันทร�สว,าง

63012004403 นายกฤษฎ�กร แสงแห,งธรรม

63012004404 นายญาณกร คําผาย

63012004405 นางสาวจิราภรณ� อนันตะวัน

63012004406 นางสาวจิรัชยา บุญทอง

63012004407 นายคณิต พ่ึงศรีเกล�า

63012004408 นางสาวรัตนาภรณ� วันสวัสด์ิ

63012004409 นายธีรวัฒน� ป=ญญาคํา

63012004410 นางสาวอุทุมพร หอมศิริ
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63012004411 นางสาววิจิตรา สุทธิต้ัง

63012004412 นางสาวปริฉัตร เทพแก�ว

63012004413 นางสาวจุฑารัตน� ธูปโชติ

63012004414 นางสาวพัชรพร ปลั่งไปล,

63012004415 นางสาวสุพิชญา พรหมมา

63012004416 นางสาวนลินี นาบํารุง

63012004417 นายนิติกร บุญจิตร

63012004418 นางสาวศรีกัญญา จิตร�แก�ว

63012004419 นายยุติธรรม ธีระคานนท�

63012004420 นางสาวณิชารีย� สีเงิน

63012004421 นายสุรศักด์ิ บุญรอดดวง

63012004422 นายคมสันต� กาบคําบา

63012004423 นายธีระพร สําราญใจ

63012004424 นางสาวสุพัฒพร นาดี

63012004425 นายภูมิสิทธ์ิ อุทธตรี

63012004426 นางสาวบุญเสริม นานอก

63012004427 นางสาวจันทรกานต� จันดากุล

63012004428 นางสาวญาดาภรณ� โซ>ะอาดํา

63012004429 นางสาวสุทิดา จินดาวงค�

63012004430 นางสาวณัฐธิดา มันตะรักษ�

63012004431 นายธนพงศ� เหลือสืบ

63012004432 นางเพชรเบญจพร คะชาถา

63012004433 นางสาวธันยาพร กาขาว

63012004434 นายนราธร หันน้ําเที่ยง

63012004435 นางสาวปณิสา ศิวิวงษ�

63012004436 นายธีทัต เรณู ณ อยุธยา

63012004437 นางสาวยุพาวดี ศรีตอง

63012004438 นายฉัตรชัย ปOXนแก�ว

63012004439 นางสาวพัณณิตา แมลงภู,

63012004440 นางสาวศิริญญา วาป\ทะ
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63012004441 นายพัตธะพงษ� ยาดิบ 

63012004442 นายณรงค�ศักด์ิ สารบุณย�ประดิษฐ�

63012004443 นางสาวอริสรา อวยจินดา

63012004444 นายอรรถพล ศรีบัวลา

63012004445 นางสาวมาลัย วิรมรัตน�

63012004446 นายทิวานนท� ศรีมูล

63012004447 นางสาวสวลี เหลืองรุจินันท�

63012004448 นางสาวรัตน�วรา นคร

63012004449 ว,าที่ ร.ต.จักรกฤษณ� แข็งแรง

63012004450 นางสาวสิรินวรรณ อินทนุ

63012004451 นางสาวฐาปนี พ่ึงภู,

63012004452 นายคุณานันต� เตมีย�

63012004453 นางสาวจิราพรรณ กาศกุล

63012004454 นายสรุชาติ ป;อมี

63012004455 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมคํา

63012004456 นายอินทรเดดช อยู,ดี

63012004457 นางสาววันทนี ไกรวุฒิวงศ�

63012004458 นางศุภมาศ รัตนวงศ�

63012004459 นายธีรนัย อินไชย

63012004460 นางสาวนธิดา ศรีอุตะ

63012004461 นางวราภรณ� มาลัย

63012004462 นายวิชิต มุกไกร

63012004463 นายเสกสรร ยศทะนะ

63012004464 นางสาวรัศมี เสนาคํา

63012004465 นายชัยรัฐ ทับศรี

63012004466 นางสาววราทิตย� หวัดสูงเนิน

63012004467 นายเลิศชาย คล,องสารา

63012004468 นายวิโรจน� จันทรพิภพ

63012004469 นายอภิรักษ� ต�นกัน

63012004470 นายทวีพงศ� สุมาศ
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63012004471 นางสาวธีรารัตน� พงศาสิทธิรัตน�

63012004472 นางสาววิไลจิตร สงวนรัมย�

63012004473 นางสาวปนัดดา อินตา

63012004474 นายนิรัติศัย ต,อพันธ�

63012004475 นายศุภกร คุ�มโศก

63012004476 นางสาวธนัญชา คํามุงคุณ

63012004477 นางสาวภาระตรี หันชะนา

63012004478 นางสาวเยาวเรตน� เทียมเทศ

63012004479 นางสาวอําไพ ลึแฮ

63012004480 นางสาวณัฐธิดา สาแก�ว

63012004481 นายณัฐนนท� เสาร�แดน

63012004482 นางสาวพัชราภรณ� ปานป=Xน

63012004483 นายอภิวัฒน� อินอ�น

63012004484 นางสาววราภรณ� เชื้อวงษ�

63012004485 นายสาโรช โกธรรม

63012004486 นายภูริภัสสร� พันธ�เดช

63012004487 นางสาวจรรยารักษ� มงการ

63012004488 นางสาวเพชรน้ําผึ้ง ใจตรง

63012004489 นางสาวทัศนียา นุ,นปาน

63012004490 นายเฉลิมพล เชื้อกูล

63012004491 นางสาวอาริษา อยู,โต

63012004492 นางสาวจิตอารีย� นัดกล�า

63012004493 นายคณิน เผือกสี

63012004494 นายเสรี แหละปานแก�ว

63012004495 นางสาวธันยมัย เต็มตันนา

63012004496 นางสาววิไล ผลเลขา

63012004497 นางสาวทิพย�วราพร ฤษฎีร

63012004498 นายชัยวุฒิ อินสว,าง

63012004499 นายศุภกฤต เจาทา

63012004500 นายสุรเชษฐ รักเรือง
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63012004501 นายสกุลวุฒิ บุตรเพชร

63012004502 นายจิรกิตต์ิ ทะวาย

63012004503 นางสาวกวิตา สาวะรี

63012004504 นางสาวมาลินี ส,งเสริม

63012004505 นางสาวสุจิตรา เจริญเหล,า

63012004506 นางสาวชนัญธิดา แซ,เตีย

63012004507 นางสาวสุนันทา สุวรรณ�

63012004508 นางสาวประภัสสร ไตรโกมุท

63012004509 นางสาวกนกวรรณ แผนคงนาม

63012004510 นางสาวอรวรรณ สินถิรม่ัน

63012004511 นางสาวเกวรินทร� อ�นใจเอื้อ

63012004512 นางสาววีรันทร�ทิษา จันทร�แรม

63012004513 นางสาวอรุณรัตน� มุกันโท

63012004514 นายอภิวัฒน� บุญศรีวงศ�ทอง

63012004515 นางสาวนภาภัสสร� ศรีเพ็ชร�

63012004516 นางสาววัชรี เพชรขจี

63012004517 นางสาวกมลวรรณ วิเศษบริสุทธ์ิ

63012004518 นายกิตติคุณ สุนทรวัฒนพันธุ�

63012004519 นางสาวนิภาธร นันทนนท�

63012004520 นางสาวสุภัทรา ชนะ

63012004521 นางสาวกาญจนา นิลป=กษา

63012004522 นางสาววาสนา ป=นนะตัง

63012004523 นางกนกกาญจน� รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

63012004524 นายจิรายุ ด�วงทอง

63012004525 นายณัฐวุฒิ ป=ญจาศิริ

63012004526 นางวรัทยา พงศ�ทอง

63012004527 นายอิทธิเชษฐ� ผลไม�

63012004528 นางสาวแก�วกัลยา พุ,มอ,อน

63012004529 นางสาวดวงหทัย อินวกูล

63012004530 นายฐิติปฐม หิรัญพันธุ�
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63012004531 นางสาวสุรีรัตน� จันทนารักษ�

63012004532 นายปOยะพงษ� บับภีร�

63012004533 นายพงษ�พันธ� ทองมา

63012004534 นายจารุกิตต� ก่ิงหิรัญ

63012004535 นางสาวเกศรินทร� วันโย

63012004536 นายธนวันต� เทพศิริ

63012004537 นายณัฐพงศ� มณเทียร

63012004538 นายชาตรี เย็นสวัสด์ิ

63012004539 นางญาริญยดาฏ� ขุนพานเพิง

63012004540 นายณรงค�ศักด์ิ กองแดง

63012004541 นางสาวดวงกมล ทับทอง

63012004542 นายนนท�ธวัช สายป;อง

63012004543 นายณัฐวัสส� นิลประดิษฐ�

63012004544 นายสันติ วีเปลี่ยน

63012004545 นางสาวโสมอุษา พลนิกร

63012004546 นายพีระพงษ� แสวงศรี

63012004547 นายมงคล อินเถิง

63012004548 นางสาวปานตะวัน พรหมอยู,

63012004549 นายนัฐพงษ� ใจวงศ�

63012004550 นางสาวอัจฉรา ด,านแพ

63012004551 นายเฉลิมพล สุขมณี

63012004552 นางสาวณิชาภัทร กลมเกลี้ยง

63012004553 นางสาวอรรชฌิมา หมาดอะดํา

63012004554 นางสาวทัศนีย� พระทัยงาม

63012004555 นางสาวฤทัย หนูเมือง

63012004556 นางปริญญาวีร� อุทัย

63012004557 นางสาวพันธ�ฤดี โคตรแสง

63012004558 นางสาวปวีณา โกษาวัง

63012004559 นายศิริพล สุขมี

63012004560 นางสาวศศิวิมล ทองประเสริฐ
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63012004561 นางสาวเสาวลักษณ� ปราณะ

63012004562 นางสาวสุธิตา อิ่มชื่นศรี

63012004563 นางสาวจันจิราภรณ� รักสัญชาติ

63012004564 นายจิตษณะ เสมอใจ

63012004565 นายอดิเรก เปรมทอง

63012004566 นางสาวนิสารัตน� ภู,พันธ�

63012004567 นางสาวอาภัสรา ศรีวิชัย

63012004568 นางสาวอุษา กิมประถม

63012004569 นางสาวอภิญญา เรียมแสน

63012004570 นางสาวพรชนก เกตวงษา

63012004571 นายรัฐพงศ� จันทร�เจริญ

63012004572 นางสาวภริตา ภูลังกา

63012004573 นายเมธิวัจน� จันทร�อ�าย

63012004574 นางสาวสุวนันท� มนปราณีต

63012004575 นายอภิสิทธ์ิ คึมยะราช

63012004576 นางนิชา กล่ําสี

63012004577 นางสาวปณธร ม่ินชื่น

63012004578 นายอทิวรา สนธิวงศ�

63012004579 นายสรวิชญ� โตมี

63012004580 นางสาวขวัญใจ นุ,มคล�าย

63012004581 นายสมปOติ เกษมวิลาศ

63012004582 ว,าที่ ร.ต.เอื้ออังกูร ป=ญญาตุ�ย

63012004583 นางสาวเบญจมาศ อ,อนศรี

63012004584 นายณัฐวุฒิ หว,างวิวัฒน�

63012004585 นางสาวรัญชนา คชศักด์ิ

63012004586 นางสาวณัฐจงกล มณีมาศ

63012004587 นายอาทิตย� นันอภัย

63012004588 นางสาวซันนี่ ดีเอง

63012004589 นายสรัณกร วรรณแก�ว

63012004590 นางสาวสุภารัตน� จันทา
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63012004591 นายธนศักด์ิ หมัดสมบูรณ�

63012004592 นางสาวรัติกา ช,วยทุกข�

63012004593 นายอภิชิต ศาสตราชัย

63012004594 นายสุเทพ แก�วคล�าย

63012004595 นางสาวสุดา สุขสุภาพ

63012004596 นายเวชประสิทธ์ิ หนุ,มเจริญ

63012004597 นายสิทธิพล สุวรรณโสภา

63012004598 นายภัทรพล จิตรตรง

63012004599 นางสาววรภา เหล็กสูงเนิน

63012004600 นางสาวสุภาพร ข�อพิสังข�

63012004601 นายสุทิวัส วงศ�งาม

63012004602 นางสาวสวรส จําปาทอง

63012004603 นางสาวลดาวัลย� คุรุวาศรี

63012004604 นางสาวธัญวรัตน� จันทร�ดุ�ง

63012004605 นางสาวธัญญ�นภัส เครือนวพันธุ�

63012004606 นายนพรุจ ศรีเพ็ชร

63012004607 นางสาวปOยะณัฐ ชูชุม

63012004608 นายวิสุทธ์ิ สมสาร�

63012004609 นางสาวธนญชนก จันทร�เชย

63012004610 นางสาวอาชียา มะโนเที่ยง

63012004611 นางสาวเมธินี ดําดี

63012004612 นายเลอพงศ� มาบุญลือ

63012004613 นายอดิศร พิมพ�เสง่ียม

63012004614 นางสาวเจะซาวดะห� ฮะ

63012004615 นางสาวนฤมล อินทะนา

63012004616 นายนครินทร� ทองบุญเนือง

63012004617 นางสาวนวลปราง ฤทธ์ิเดช

63012004618 นายธีรพัฒน� คําภา

63012004619 นางสาวเบญจวรรณ บุญนุช

63012004620 นางสาวนัทธมณ แก�วศรี
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63012004621 นายพยุงศักด์ิ หนูเกตุ

63012004622 นายอรรถพันธ� จรสุข

63012004623 นางสาวไพจิตร จันทร�อับ

63012004624 นายธนภัทร ปวงจักรทา

63012004625 นางวรรณวนัช สายแสง

63012004626 นางสาวณัฐณี สริรัตน�

63012004627 นางสาวฑิฆัมพร วงศ�พัฒนกุล

63012004628 นางสาวอารียา ทองดี

63012004629 นางสาวมาลินี แก�วชิณ

63012004630 นางสาวพรไพลิน คชรัตน�

63012004631 นางสาวกชกร เริ่มยินดี

63012004632 นางสาวศศิรัฐ อ,วมเอี่ยม

63012004633 นายแนววิทย� ทิศศรี

63012004634 นางณฐกร เอกนิธิเศรษฐ�

63012004635 นายณัฐพล วงษ�นิ่ม

63012004636 นายอนุชิต พรหมเพรา

63012004637 นางสาวพรประภา สวยสม

63012004638 นางสาวนิศารัตน� เทพรัตน�

63012004639 นายสุทธิพจน� กิตติกาญจนพงศ�

63012004640 นางสาวอณีซา สะอะ

63012004641 นายธนพล ชาภู,พวง

63012004642 นางสาวนภา ลิทธรรม

63012004643 นายสุพจน� สุจริต

63012004644 นางภคภรณ� ธนกาญจน�

63012004645 นางสาวเพชรชรินทร� อ,อนทอง

63012004646 นายสารัตน� โพธ์ิขอม

63012004647 นายสมชาย พรหมศรี

63012004648 นายชยพัทธ� วงษ�บัณฑิตย�

63012004649 นางสาวชุติมา บุญรอด

63012004650 นางสาวจินตนา ปOXนแก�ว
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63012004651 นางสาวภัทรวดี ทองหนู

63012004652 นางสาววิธิดา ไชยโกฏิ

63012004653 นายธวัชชัย ภูศรี

63012004654 นางสาวรุจิกร พรหมณี

63012004655 นายบริวัฒน� สืบสอน

63012004656 นายมนัสนันท� แสงวันทอง

63012004657 นายนบพระวงศ� ประชุมเหล็ก

63012004658 นายธนธัช ไชยโพธ์ิ

63012004659 นางสาวศิริมา นีละไพจิตร

63012004660 นายสําราญ บุญทัน

63012004661 นางสาวณัฐฐิณีพร ชัยชมภู

63012004662 นายจิรัฐ ศิริวรินทร�

63012004663 ว,าที่ ร.ต.อนันตสิน สิ่วกลาง

63012004664 นายธีรวัฒน� บุญทัย

63012004665 นางสาวฐิติรัตน� ลามุงคุณ

63012004666 นางสาวณิชนันทน� ไกยะฝWาย

63012004667 นายกิตติ ศรีชาย

63012004668 นางสาวณิชนันท� พงศ�วนัชพร

63012004669 นายสมบัติ ใจช,วง

63012004670 นางสาวศศิมา อังคนิยมกิติ

63012004671 นางสาววรรณาพร มีความรู�

63012004672 นายณัฐภาส สมโพธ์ิ

63012004673 นางสาวนันธิชา แก,นจันทร�

63012004674 นายศักด์ินรินทร� ใหม,จันทร�แดง

63012004675 นางสาวปวรัญญกานต� สุดชา

63012004676 นางสาวภวริศา สิริวรรณสิน

63012004677 นายภควัจน� แก�วเกตุ

63012004678 นางสาววรลักษณ� ศิริบุตร

63012004679 นายพันธกานต� เผ,าต>ะใจ

63012004680 นางสาวกิตติมาพร คืนคง

หน�า 156 จาก 169                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

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

63012004681 นางสาวปุณฑริก แสงแจ,ม

63012004682 นางสาวศศิวิมล คําไพเราะ

63012004683 นางสาวกฤติยาภรณ� ใจประสาท

63012004684 นางสาววาสนา อุดหนุน

63012004685 นายธีระวัฒน� วิชาเหล็ก

63012004686 นายเดชาธร บุญชู

63012004687 นางสาวณัฐภรณ� กล�าเชี่ยว

63012004688 นายชรินทร� วิชา

63012004689 นางสาวนุรฮายาตี กอและ

63012004690 นางสาวชนกนันท� พรปกเกล�า

63012004691 นางสาวรติยา สนทะวิน

63012004692 นางสาววิชุดา วงศ�ระกา

63012004693 นางสาวสุวชานันท� แสนสุข

63012004694 นางสาวศิรินทร สายป^า

63012004695 นางสาวอาทิตยา แก�วคํา

63012004696 นางสาวอโนทัย รกไพร

63012004697 นางสาวศุภิสรา บุญป;อ

63012004698 นายรังสรรค� ทรัพย�ออมมี

63012004699 นางสาวสุภาดา เดชา

63012004700 นางสาวพิมพ�ชนก ฤกษ�บําเพ็ญ

63012004701 นางสาวชญานุศภัฒค� วะราหะ

63012004702 นางสาวจิราวรรณ สีสด

63012004703 นายวุฒิชัย กาญจนรักษ�

63012004704 นางสาวทิพวรรณ ฉายา

63012004705 นายคุณานนท� ลํามะวงค�

63012004706 นางสาวปนัดดา แก,นพิมพ�

63012004707 นางสาวสุภาพร ปุพพโก

63012004708 นายหัสชัย หนูทิม

63012004709 นางสาวพัณณิตา ข�องม,วง

63012004710 นายนิรนันท� ตันปOง
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63012004711 นางชุติมา ทองสนธิ

63012004712 นายกฤษณะ ควรแถลง

63012004713 นางสาวใบเฟOร�น ดําแก�ว

63012004714 นายจินดา สละบาป

63012004715 นายณัฐจักร ทับหลักสินธุ�

63012004716 นางสาววนิดา วงค�ฉายา

63012004717 นางสาวทัศนีย� คําใจ

63012004718 นายณัฐภัทร ยืนยง

63012004719 นายณัฐพล เสาร�แดน

63012004720 นายยุทธพงษ� ธิไหล

63012004721 นายณัฐพงศ� ไชยแก�ว

63012004722 นางสาวพลอย จันทร�ทวร

63012004723 นายชัยรัตน� แก�วมณี

63012004724 นางสาวมณทิรา วงษ�พันธ�

63012004725 นายจิรายุ ศรีรัตนาภิรมย�

63012004726 นางสาวชยาดา ป=ญญานาย

63012004727 นางสาววัลวิภา ไชยคุณ

63012004728 นางสาวหยกมณี คล�ายคลึง

63012004729 นายธเนศ โพธ์ิอยู,

63012004730 นางสาวบุษบง ยูงรัมย�ภัทร

63012004731 นางสาวชลชา ตาคํา

63012004732 นางสาวอรอุมา มาลาสาย

63012004733 นางสาวพรพิมล มูลเดช

63012004734 นายสุเนตร สุขสบาย

63012004735 นางสาวฐิติมา ศรีเกษ

63012004736 นางสาวสุกัญญา สีอ,อน

63012004737 นายสงกรานต� โชคชุติโสภณ

63012004738 นางสาวณัฐติกานต� ยะไข,

63012004739 นางสาวจรัสทรามาศ สง,าเรืองฤทธ์ิ

63012004740 นางชุลีพร กลัดแก�ว
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63012004741 นางสาวจริญญา แสงวงศ�

63012004742 นางสาวธัญชนก ล,ามสมบัติ

63012004743 นายสิริศักด์ิ อาจองค�

63012004744 นายวัชรพงษ� คันธินทระ

63012004745 นางสาวภัทราวดี พรหมหาญ

63012004746 นายธนากรณ� วันริโก

63012004747 นางสาวกันต�ดนย� ทัพมาก

63012004748 นางสาวกมลทิพย� ปริฉัตร

63012004749 นายธวัช คําบุญมี

63012004750 นายวัชระ แช,มชื่น

63012004751 นางสาวสุดธิดา เทียนชัย

63012004752 นางสาวนพวรรณ คงคํา

63012004753 นางสาวธนภรณ� วงษ�วิลาศ

63012004754 นายศิริวัฒน� รักกูล

63012004755 นางสาวศิริลักษณ� ระเมียดดี

63012004756 นางสาวบุญยวีร� น้ําแก�ว

63012004757 นางสาวรัชนก อินสองใจ

63012004758 นางสาวพรภัทร พวงราษฎร�

63012004759 นางสาวศยากร ชูลําภู

63012004760 นายคีณาฤทธ์ิ พรหมพร

63012004761 นางสาวลลิตา อยู,เย็น

63012004762 นางสาววรสุดา จันทวีวัฒน�

63012004763 นางสาวสุดารัตน� ผัดเว้ิน

63012004764 นางสาวณัฐฐาพร อุ,นศรี

63012004765 นางสาวจิระนันท� ปรีดี

63012004766 นายชัชวาลย� บ,อนิล

63012004767 นายนพดล ท�าวต้ือ

63012004768 นางสาวธัญลักษณ� เชี่ยวชาญ

63012004769 นางสาวจันทิมา อินทร�แสง

63012004770 นายจรัสชัย นะยะเนตร
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63012004771 นางสาวเกษริน วงษ�วิจารณ�

63012004772 นางสาวศิริลักษณ� ไม�รัง

63012004773 นายภาณุพันธ� ประสิทธิเขตรวิทย�

63012004774 นายศราวุธ นาคา

63012004775 นางสาวกรรณิการ� สีมาปาน

63012004776 นางสาวมยุรีย� พลีชมภู

63012004777 นางสาวสุภานัน อินทร�เหย่ียว

63012004778 นางสาวจิราพร แท�ธนกิจ

63012004779 นางสาวสลิลทิพย� จักรโนวัน

63012004780 นายเฉลิมศักด์ิ ครไทย

63012004781 นายโยทกานต� บุญเผือก

63012004782 นางสาวประวีณา พิมพ�เรือง

63012004783 นางสาวสุรีพร ทองเถ่ือน

63012004784 นางสาวสิรินิภา กาลเศรณี

63012004785 นางสาวแสงรวี อิ่มอุไร

63012004786 นางสาวอณัฐศรา ชาขุนทด

63012004787 นายวนัชศิลปK เสียงดี

63012004788 นายศราวุฒิ ศิริรัตน�

63012004789 นายกรวีร� ตรงสิริศิลปK

63012004790 นายศรพิทักษ� เดสี

63012004791 นางสาวณฐสร ศรีอินทรสุทธ์ิ

63012004792 นายวสุรัตน� สุนทรอนุศาสตร�

63012004793 นางสาวปวีณา ธุลี

63012004794 นางสาวนฤมล ตาป=น

63012004795 นายไพรัช จันทร�ไข,

63012004796 นายธนพล แปลงศรี

63012004797 นางสาวอุไรพร อินณรงค�

63012004798 นางสาวศิริพร โถทอง

63012004799 นายสุรเชษฐ โฉมศรี

63012004800 นายศราวุทธ ปOสมแสง
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63012004801 นางสาวอุมาพร กลัดแก�ว

63012004802 นางสาวเสวนา แสวง

63012004803 นายธวัชชัย ย้ิมละม�าย

63012004804 นายนพดล พ่ึงรัตนา

63012004805 ว,าที่ ร.ต.หญิงรสิตา นาคพิพัฒน�

63012004806 นางสาวกนกวรรณ แก�วกาญจน�

63012004807 นายสุรวิช นาคเทวัญ

63012004808 นายภาสกร ภักดี

63012004809 นางสาวอารญา ยุบยําแสง

63012004810 นายจิณัฐกริษฐ� กล�าสงคราม

63012004811 นางนุชราภรณ� รัฐเมือง

63012004812 นางสาวอรญา วงษ�ลุน

63012004813 นายมานพ มุสิกชาติ

63012004814 นางสาวจาวณิชย� ธงสุธนาพันธ�

63012004815 นางสาวบุหงา ใจสมุทร

63012004816 นายก�าวโชค โพธ์ิอยู,

63012004817 นางสาวกรรณภัทร คําเรือง

63012004818 นายทรงสิทธ์ิ พุดตาลเล็ก

63012004819 นายราชัน เอกพันธ�

63012004820 นางสาวจิรัชญา อินทร

63012004821 นางสาวนิภาพร อักษรพิมพ�

63012004822 นายจํานงค� ดีแสน

63012004823 นายสิริชัย ชํานาญไพร

63012004824 นางสาวเบญญทิพย� ไสยดี

63012004825 นายศิระสิทธ์ิ ถุงแก�ว

63012004826 นายเทวา กองหาโคตร

63012004827 นายสมศักด์ิ ทาไชย

63012004828 นายมานพ คล�ายสุคง

63012004829 นายปฐวี สุภา

63012004830 นายทวี ธรรมบุตร
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63012004831 นางสาวณัฐณิชา ทองย�อย

63012004832 นางสาวพัสวี แหละตี

63012004833 นางสาวพัชราภรณ� โอชติน

63012004834 นายศุภกิตต์ิ ภักดี

63012004835 นางสาวสุชาดา วงษ�ขันธ�

63012004836 นางสาวจิราพร เครือเนียม

63012004837 นางสาวกชมล สุขสุนทรีย�

63012004838 นายธนากร เชื้อวงษ�

63012004839 นางสาวณัฐติยา สุดรัก

63012004840 นางสาวรัตน�ติญากร โพธ์ิศรี

63012004841 นางสาวเนติลักษณ� ดีอุดม

63012004842 นางสาวบัวลอย ศรีอุดร

63012004843 นางสาวบวรลักษณ� ชื่นชูเดช

63012004844 นางสาวดวงตา สัมฤทธ์ิ

63012004845 นางสาวกฤษณา เพชรหนูเสด

63012004846 นางสาวพรพิมล เนียมสังข�

63012004847 นายกฤตษฎากร หวังกุล

63012004848 นางสาวนิศารัตน� วิกสิตพงศา

63012004849 นางสาวกมลฉัตร ทวีโคตร

63012004850 นายบริวัฒน� แสนทวี

63012004851 นางสาวญาณวรรณ� ม่ันภักดี

63012004852 นางสาวณัฐพร บุญสูง

63012004853 นางสาวพิมลพรรณ จันทรา

63012004854 นางสาวนุชนาถ ยาจิตร

63012004855 นายธเนศ ชูสุทน

63012004856 นางสาวจารุภา จงประจักษ�สกุล

63012004857 นายกฤตภาส จันทร�คํา

63012004858 นางสาววัลลี หากงสี

63012004859 นายปรีชา กันธิยะ

63012004860 นายปริญญา สีหาอินทร�
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63012004861 นางสาวปนัดดา นิลพัฒน�

63012004862 นายจิรพัส ตุ�ยโชติ

63012004863 นางสาวกัญญาวีร� สิงหรา

63012004864 นายชญานนท� วงค�ป=ญญา

63012004865 นายเจษฎากร อาจคงหาญ

63012004866 นายณัฐวรรธน� จํารัสจรุงผล

63012004867 นางสาวปริยพร ไชยวงค�

63012004868 นายพรพล ประทีปพรศักด์ิ

63012004869 นางสาวรุ,งนภา ประคํามินทร�

63012004870 นายพิเชฐ มีจันทร�

63012004871 นางสาวกนกรัตน� บุญทศ

63012004872 นายวีระพงศ� กิติภูวดล

63012004873 นายพีรดนย� อัครานิธิศนนท�

63012004874 นางสาวธัญลักษณ� ป=Xนแก�ว

63012004875 นางสาวกัญญาณัฐ รุ,งสุวรรณวงค�

63012004876 นางสาวสุนิษา สุวรรณ�

63012004877 นายภาณุพงค� ไชยบูรณ�

63012004878 นางสาวฤดีวรรณ คําพยา

63012004879 นายเดชาวัต เหล็งสุดใจ

63012004880 นายประทีป แก�วสวัสด์ิ

63012004881 นางสาวศิรินทิพย� บุญพรม

63012004882 นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข

63012004883 นางสาวจินต�ทิพา ฤทธ์ิน�อย

63012004884 นางสาววัชรี รูปขันธ�

63012004885 นางสาวนันทิตา วังวิสัย

63012004886 นางสาวอรสา สังข�รัมย�

63012004887 นางสาวเพียงพิศ มาตผาง

63012004888 นางสาวกมลวรรณ จันทร�สายทอง

63012004889 นางสาวพิมลแข มิตรสนิท

63012004890 นางสาวมณยา ศักดี
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63012004891 นายสิริพล ป=Sนเทศ

63012004892 นางสาวพิมพ�ญาดา โชติวิริยะพรกุล

63012004893 นายอาคม ณุวงษ�ศรี

63012004894 นายวิทยากร อ,อนศิริ

63012004895 นางสาวแสงดาว อินท,าเสาร�

63012004896 นายมงคล กัพัฒนะ

63012004897 นางสาวพรมณี มีสัตย�

63012004898 นายเอนกพงศ� ศรีสุข

63012004899 นางสาวพัชรี รัตนะดี

63012004900 นางสาวป=ณณภัทร สิมมะลี

63012004901 นางสาวศุภานัน รุ,งพนาศิลปK

63012004902 นายภานุวัฒน� ศรีมหาโพธ์ิ

63012004903 นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย�

63012004904 นางสาวจิราพรรณ โยธาธรรม

63012004905 นางสาวเจนสุภา ธนสัจจพรชัย

63012004906 นายชัยวัฒน� ทรัพย�ประเสริฐ

63012004907 นางสาวณฐมน จันทร�หอมฟุ;ง

63012004908 นางสาวมรกฏ เพ็งอุ,น

63012004909 นายสุทธิภัทร รัตนะประภา

63012004910 นางสาวบงกชกร บุญมา

63012004911 นายประสิทธ์ิ โลหิตคุปต�

63012004912 นางสาวสุฑาธิณี จงจงประเสริฐ

63012004913 นายรณชัย สุวรรณเหลา

63012004914 นางสาวปางทิพย� เรกระโทก

63012004915 จ,าสิบตรีสราวุธ นุ,มลมูล

63012004916 นางสาวมยุรี ดังเจดีย�

63012004917 นางสาวมานี วารีรัมย�

63012004918 นางสาวณัฐณิชา ห�อยย่ีภู,

63012004919 นางสาวพรทิวา สินธุเสน

63012004920 นายศิรเศรษฐ� ฟูทะนันชัย
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63012004921 นางสาวชลัทภรณ� ย้ิมโสด

63012004922 นายไพศาล ร,วมสุข

63012004923 นายสุรพัศ ญัตติเก้ือกูล

63012004924 นางสาวสมหญิง สันทวุฒิ

63012004925 นางสาวฐานิตา กลิ่นวัน

63012004926 นางสาวอาทิตยา อาจหยุด

63012004927 นายสิทธิพันธ� อินทร�พันธ�

63012004928 นางสาวอมรรัตน� หล,อแหลม

63012004929 นางสาวดรุณี พาณิชย�

63012004930 นางสาววิรังรอง แก�วคง

63012004931 นางสาววิลาวัลย� ทับโทน

63012004932 นายไชยวัฒน� เบี้ยวน�อย

63012004933 นางสาวนัฐพร สิงห�ไชย

63012004934 นางสาววรางคณา หมัดโต>ะหมัน

63012004935 นางสาวศุภางค�สินี จินดาทวีป

63012004936 นางสาวนภัสสร รัฐการ

63012004937 นางสาวเกศรินทร� อ,วมภูมิ

63012004938 นายวิภพ กลุ,มยา

63012004939 นายทศพล อนันทภิรมย�สุข

63012004940 นางสาวจิราภรณ� นาคแจ,ม

63012004941 นางสาววณิษา มัตนามะ

63012004942 นายภาณุกฤษณ� ต๊ิบอ�าย

63012004943 นางสาว�QQแคทลียา ธีระดํารงศักด์ิ

63012004944 นางสาวทัศนีย� สีลาวงค�

63012004945 นายบัญชา ช,วยนิมิตร

63012004946 นางสาวรวิสรา ยอสมเพ็ชร

63012004947 นายเกรียงศักด์ิ จิตประสงค�

63012004948 นางสาวกนกวรรณ นิลจรัส

63012004949 นางสาวเบญจมาศ แซ,ต่ัน

63012004950 นางสาวโสภา จิรังดา
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63012004951 นายธนากร นิลภาทย�

63012004952 นายกฤษฏา สารวัตร

63012004953 นายจักรพงศ� พรรณ�โภคัย

63012004954 นายศราวุธ ชอบสาร

63012004955 นางสาวชลิดา หญีตบึ้ง

63012004956 นางสาวศศิธร บุญวระ

63012004957 นางสาวพิมพ�ชนก ภัทรนภาวัน

63012004958 นายกันตภณ คหบดีรัตน

63012004959 นางสาวจารุวรรณ ทรายทอง

63012004960 นางกิฬาพร นาโสก

63012004961 นางสาวฐานุสรณ� ทับธานี

63012004962 นางสาวพรสุดา จินาไหม

63012004963 นายภิญโญ น้ําผุด

63012004964 นายทัศนพงษ� บุญสุข

63012004965 นางสาวสมาพร ไทยศรี

63012004966 นางสาวนุสรณ�สุข สมบูรณ�วรรณะ

63012004967 นางสาวนวพร เทียนไชย

63012004968 นายฉัตรดนัย ชัยวิเศษ

63012004969 นางสาวนุชวรา สัตนาโค

63012004970 นายลภน พูลพิพัฒน�

63012004971 นางสาวประนิตตา เฉิดฉาย

63012004972 นางสาวณัฐ วดี เวียงนิล

63012004973 นางสาวกรกนก ป=ญญาวรรณ

63012004974 นายปOยวัฒน� เถ่ือนฤาชัย

63012004975 นางสาวอภิญญา กล่ําพุก

63012004976 นายจักรพงษ� กันทา

63012004977 นางสาวระพีพรรณ พรมต่ิง

63012004978 นายสุรศักด์ิ ชุมป=ญญา

63012004979 นางสาวอรทัย สุขสีทา

63012004980 นางสาวบุษบา สมโพชัย
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63012004981 นางสาวรัตติกาล ต๊ิปปะละ

63012004982 นางสาวพลอยไพลิน ตุงคะศิริ

63012004983 นางสาวมนปริยา ดอกไม�งาม

63012004984 นางสาวจิตรา ศริพันธ�

63012004985 นางสาวรัชฎา อินทร�ประสงค�

63012004986 นางสาวสุทธาทิพย� ทวยภา

63012004987 นางสาวสุวรรณี ศิริหล�า

63012004988 นางสาวสุธาสินี แสงสนธ์ิ

63012004989 นางสาวสุพัตรา คํายอดแก�ว

63012004990 นางสาวบุญสิตา อุคํา

63012004991 นางแดนดาว จานสังคโลก

63012004992 นายเอกฤกษ� ทองมี

63012004993 นางสาววนิดา ไกรหาญ

63012004994 นางสาวเนตรชนก รูปพรมราช

63012004995 นายพลวัฒล� จิกนอก

63012004996 นางสาวกันยกร ดวงทิพย�

63012004997 นายชลิต หรินทรัตน�

63012004998 นางสาวอนัญญา คล�อยนาม

63012004999 นายอรรถพล โคตรโนนกอก

63012005000 นางสาวสิริกร คงคา

63012005001 นางสาวอนุสรา เกตสระชัย

63012005002 นางสาวภัทรสุดา สามก>ก

63012005003 นางสาวกาญจนา แดงมุกดา

63012005004 นายวศิน เกิดสุภาพ

63012005005 นางสาวนิตยา ฤทธ์ินอก

63012005006 นางสาวสกุลทิพย� พลอยอยู,

63012005007 นายวรพล อิ่มโอชา

63012005008 นายทวีวัฒน� วงษ�เขียว

63012005009 นายปฐวีกานต� สมหมาย

63012005010 นางสาวศศิธร เที่ยงธรรม
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63012005011 นางสาวภัควลัญชญ� โลหะการ

63012005012 นางสาวพรนภา บุญน�อย

63012005013 นายศักด์ิสิทธ์ิ ย้ิมละม้ัย

63012005014 นางสาวพัชรา เปรมเพชร

63012005015 นายปรัชญา กรมขุนทด

63012005016 ว,าที่ร�อยตรีกฤษณ� ไชยงาม

63012005017 นางสาวรสสุคนธ� สังคง

63012005018 นางสาวสุภัสสร ลัมวุฒิ

63012005019 นางสาวนภาดา แตงสมบูรณ�

63012005020 นางปุณญรัตน� ฤทัยเป\Xยมสุข

63012005021 นางสาวจิราพัชร เปรมปราศภัย

63012005022 นางสาวสุภาพร ศรีสระ

63012005023 นายเชาวลิต เหตุทอง

63012005024 นางสาวป=ทมวรรณ สินเสมอ

63012005025 นางสาวนูรีดา สาแม็ง

63012005026 นายสมชาย ชินขุนทด

63012005027 นางสาวณัฐยาภรณ� คงคํา

63012005028 นางสาวนันทิตา พานจันทร�

63012005029 นางสาวอรวรรณ ปานสังข�

63012005030 นางสาววลัยลักษณ� พรหมศร

63012005031 นางสาวอาจารีย� วรรณวงค�

63012005032 นายปวีร�พงศ� มีนิธิสม

63012005033 นางสาวอัจฉรา ขุนชัย

63012005034 นางสาวอาทิตติยา แย�มกระโทก

63012005035 นายวัชระ ไชยยอดวงษ�

63012005036 นายชวลิต พลอยศรีสุข

63012005037 นายนันทภัค เครือสนิท

63012005038 นายวราพงษ� ขาวนวล

63012005039 นางสาวสุพัตรา ลาขุมเหล็ก

63012005040 นายพีรพัฒน� เพ็งเรือง
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63012005041 นายกิติศักด์ิ เลื่อนแก�ว

63012005042 นางสาวกชพร มีเนตรทิพย�

63012005043 นางสาวสุปราณี นิลละออ

63012005044 นางสาวธัญญาลักษณ� ชูช,วย

63012005045 นางสาวดวงพร ถาวรเศรษฐ�วัฒน�

63012005046 นายเลิศนที เลิศประวัติ

จํานวน 5,046 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63013000001 นายสถาพร อังคะมาตย�
63013000002 นายวรงพงษ� พงษ�สีมา
63013000003 นายปราโมทย� ชื่นขํา
63013000004 นางสาวณัฐชา ไตรรัตน�
63013000005 นางสาวศุภิสรา วรรณบวร
63013000006 นางสาววิลาวัณย� พรหมจรัส
63013000007 นายณัฐพงษ� สุดใจ
63013000008 นางสาวสุปาณี พุกแก3ว
63013000009 นางสาวสวรส ชินศรีสุข
63013000010 นางสาวสาธิตา ชื่นอารมย�
63013000011 นางสาวธนัญญา ป7ญญาเหลือ
63013000012 นางสาววารีรัตน� ศรีบุญ
63013000013 นางสาวณัฐภากร พรลี้เจริญ
63013000014 นางสาวพัชรีภรณ� หรพริ้ง
63013000015 นายชพัชร คําทอง
63013000016 นางสาวภัทรสุดา ทองแถว
63013000017 นางสาวรุ:งอรุณ วรรธนันทกุล
63013000018 นายพรรณเศรษฐ� กานต�รวีกุล
63013000019 นางสาวปริศนา ขันแก3ว
63013000020 นางสาวณัฐพร แย3มเมฆ
63013000021 นางสาวสุรีย�วัล แจ3งสัจจา
63013000022 นางสาวธันยมัย ฉลองภาค
63013000023 นางสาวสุชาดา วุฒิกิจจานนท�
63013000024 นางสาวทัศนา จันโหนง
63013000025 นางสาววราภรณ� ใจสุทธ์ิ
63013000026 นายวัชระ เพชรา
63013000027 นายจักรกฤษณ� พระใหม:งาม
63013000028 นางสาวธัญญรัตน� วงศ�ขันธ�
63013000029 นางสาวมาศศิรินทร� เพ็ชรส:ง
63013000030 นางสาววาสนา พูลเขตรกรม

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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หน3า 1 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013000031 นางสาววิชุดา คํานิกร
63013000032 นายพรชัย วรรณเจริญ
63013000033 นางสาวเบญจา กานต�รวีกุล
63013000034 นางสาวศิริพร นนทิพิเชฐ
63013000035 นางสาวหัตทยา จรนามน
63013000036 นายภาณุเดช สินสาคร
63013000037 นางสาวปราวีณา แข็งกสิการ
63013000038 นางสาวธนัฐชา ประแก3ว
63013000039 นางสาวกชพร ไทยภักดี
63013000040 นายวิทยา สุจันทา
63013000041 นางสาวสุธิดา ศิโรรัตน�ธัญโชค
63013000042 นางสาวพรรษวรรณ ชัยรัตน�
63013000043 นางสาวสมโชคดี ปกปCองประชา
63013000044 นางสาวนงลักษณ� พ:วงเพ็ง
63013000045 นายมนตรี เชื้อสกุล
63013000046 นางสาวธัญรดี ก:อต้ังสัมพันธ�
63013000047 นางสาวณัชชา กีรณานันท�
63013000048 นางสาวนภาพร อินตDะป7ญญา
63013000049 นางสาวพัชร�สสิ เตชะวัฒนนพกุล
63013000050 นางสาวจันทราพร พงษ�วิเศษ
63013000051 นางสาวริมมนัส อุบลศรี
63013000052 นายธรรมนูญ นนท�ผม
63013000053 นายพงษ�กฤต โตสมบัติ
63013000054 นางสาวปาจรีย� ปFยะไพศาลสกุล
63013000055 นางสาววิลาวัลย� โยธี
63013000056 นางสาวนฤมล อินทอง
63013000057 นางสาวลลิดา สระเจริญ
63013000058 นางสาววิรากร ชนะพงษ�
63013000059 นางสาวศศิธร สินเพ็ง
63013000060 นางสาวชีวรัตน� พลซ่ือ
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63013000061 นางสาวนภาวรรณ วศินรังสี
63013000062 นายอภิสิทธ์ิ คําเอี่ยม
63013000063 นางสาวพัชรินทร� ปลื้มใจ
63013000064 นางสาวจันทนี สมโภชน�
63013000065 นางสาวอุษมา ฉิมท3วม
63013000066 นางสาวชลดา วิภาศิริ
63013000067 นางสาวอัจฉราพร ต3นสวรรค�
63013000068 นายมนตรี จันทร�แปCน
63013000069 นางสาวพิรญาณ� รัตนประสบ
63013000070 นางสาวทิพย�อาภา อินทรีย�
63013000071 นายวัชรพล พลเย่ียม
63013000072 นายอรรถชัย สายสุด
63013000073 นางสาวกุลิสรา ก่ิงแก3ว
63013000074 นายอรรถพล หาศิริ
63013000075 ว:าที่ร3อยตรีหญิงมัตติกา เขียวเจริญ
63013000076 นางสาววรรณา ศรีวิรัตน�
63013000077 นางสาวพิชชาพร ศรีอ:อน
63013000078 นางสาวอรอุมา ธรรมเกษา
63013000079 นางพรรษกร ภูศรี
63013000080 นางสาวพัชราภรณ� สวงโท
63013000081 นายพชร ดิษฐศร
63013000082 นางเยาวนาฏ ไชยสง:าศิลปI
63013000083 นางสาววีณา ซุ3มบัณฑิต
63013000084 นายสุรเดช เหมือนเสมอใจ
63013000085 นางสาวจันธิมา รุ:งเรือง
63013000086 นายวันชัย แม3นพยัคฆ�
63013000087 นายจักรพงศ� วงค�ขัติย�
63013000088 นางสาวสรวงกนก มีปFด
63013000089 นางสาวจิตรานุช สัญจรดง
63013000090 นายวาริช ทอดทิ้ง
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63013000091 นายศรายุทธ ศรีวิชัยเชือน
63013000092 นายสิริกล ศรีปล3อง
63013000093 นายธนาขวัญ กัณหาบุตร
63013000094 นางสาวภันฑิรา กนกรัตนา
63013000095 นางสาวเบญจพร มีศรี
63013000096 นางสาวปFยะพร บัวทอง
63013000097 นางสาวฉันทยา คํายุทธ
63013000098 นางสาวทิพา ม:านกลาง
63013000099 นางสาวรินรดี โลหะบริสุทธ์ิ
63013000100 นางสาวปาริชาติ ชัยรัตน�
63013000101 นางสาวป7ณฑิตา นวลละออง
63013000102 นางสาวโสรยา เชื้อบุญ
63013000103 นางสาวภัทรภา โตคมขํา
63013000104 นางสาววิไลพร สายยศ
63013000105 นางสาวบัณฑิตา ชุมนุม
63013000106 นางสาวปวิชญาภา อมรภัทร
63013000107 นายณัฐพล ไชยสงคราม
63013000108 นางสาวพิมพ�พร นฤภัย
63013000109 นางสาวจิรนันท� ลุนอุบล
63013000110 นายวิทวัส อ:อนละมัย
63013000111 นางสาวพัชร�ธีรัตน� พงษ�นิกร
63013000112 นายอานันท� เกตศักด์ิ
63013000113 นางกฤษณกาญจน� ตราวนิสกุล
63013000114 นายพงศกร กําจรกิตติคุณ
63013000115 นายธีรพงศ� ฤกษ�โชคดี
63013000116 นางสาวธัญวรัตน� ทิมอุดม
63013000117 นางสาวฉัตราภรณ� ขนอม
63013000118 นางสาวฺปFยากร ยศประสงค�
63013000119 นายหฤษฎ� สมบัติชัย
63013000120 นายพันธมิตร วงศ�อุดมศิลปI
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63013000121 นางสาวกนกวรรณ สุวจนพงศ�
63013000122 นางสาวปทุมพร หม่ันทํา
63013000123 นางสาวเพชรละมัย เพชรหนองชุม
63013000124 นางสาวมนัญชยา เหลางาม
63013000125 นางสาวสุรางค�รัตน� นันศฺริ
63013000126 นายอรรถพร พูลเผ:า
63013000127 นายชับวุฒิ จ่ันลา
63013000128 นายกัญจน�ณพงศ� พลเดช
63013000129 นางสาวพัณลดา วิกรมาภิรมย�
63013000130 นางสาวพัณณ�ชิตา แบนอ3น
63013000131 นางสาวดวงทิพย� ขุนจันทร�
63013000132 นางสาวกันยา ถนอมสิน
63013000133 นายอนาวิน ขันเงิน
63013000134 นางสาวสุนิสา สมศักด์ิ
63013000135 นายสิริศักด์ิ ย่ีกะแพทย�
63013000136 นายบัญชา ศรีชนะ
63013000137 นางสาวป7ตติพร แผ3วประยูร
63013000138 นางสาวสิริยุพน ศรีเดช
63013000139 นายธันย�ฌาณ นันท�นนท�สิริ
63013000140 นางสาววิชญาพร สุภาโสด
63013000141 นางสาวอริสา บุญคุ3ม
63013000142 ว:าที่ร.ต.หญิงศิริรัตน� ศรีเจริญ
63013000143 นางสาวสุดารัตน� ถ่ินเมืองป7กษ�
63013000144 นางสาวณัฐสุจิรา แก3วตา
63013000145 นายฐิติวัฒน� สิตวงษ�
63013000146 นางสาวธัญวัลย� ละว3า
63013000147 นางสาวภัสราภรณ� อุ:นใจเพ่ือน
63013000148 นางสาวอรุณศรี กสิกิจพาณิชย�
63013000149 ว:าที่ ร.ต.หญิงพรสุดา ครองธัญการ
63013000150 นางสาวอริษา เกตุมาชม
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63013000151 นายศุภณัฐ จันทบุรี
63013000152 นางสาวเจวรินทร� วงคําซาว
63013000153 นางสาวพิมพ�นิภา ต๋ันต๊ิบ
63013000154 นางสาวอภิญญา เรืองเดช
63013000155 นางสาวจิดาภา ธิวรรณ�
63013000156 นายฐิติพงศ� ด3วงป7Qน
63013000157 นางสาวจินตนา ปลื้มชัย
63013000158 นายวรัญRู ทองชํานาญ
63013000159 นางสาวณริศรา นิยมราช
63013000160 นางสาวรุ:งนภา ลั่นอรัญ
63013000161 นางสาวโยษิตา รัตนะ
63013000162 นายรังสิมันตุ� ตงเตDา
63013000163 นางสาวจรสวรรณ วงศ�ทองดี
63013000164 นายณัฐภัทร มากประดิษฐ�
63013000165 นางสาววาทินี อามสุรินทร�
63013000166 นางสาวพิชญา กุวลัยรัตน�
63013000167 นางสาวธมลวรรณ สําเภาแก3ว
63013000168 นางสาวรจนา สนแก3ว
63013000169 นางสาวพิชญา มณีแจ:ม
63013000170 นางสาวสุภาภรณ� พันชน
63013000171 นางสาวพวงเพ็ชร หนูประเสริฐ
63013000172 นางสาวรัตน�ติญา ศิริประเสริฐ
63013000173 นางสาวสุกาญจนา คงคา
63013000174 นางสาวพัชราพรรณ ทัศดี
63013000175 นางสาววิลาวัลย� สมสาย
63013000176 นายพงศ�นรา พูนวัฒนะพิสุทธ์ิ
63013000177 นางสาวบุษยา พรมทอง
63013000178 นางสาวพรชนก แนบเนียน
63013000179 นางสาวพลอยชมพู ศรีภา
63013000180 นายอชิร ศิริ
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63013000181 นางสาววรรณภา จงมีเดช
63013000182 นางสาวชณันภัสร� มหันตกุลรัศม์ิ
63013000183 นางสาวปริญญา สุขไสว
63013000184 นางสาวสิวารัตน� โอดทวี
63013000185 นางสาวขุติกาญจน� ทรัพย�คุ3ม
63013000186 นางสาวมัสรินดา พงษ�ย่ีหล3า
63013000187 นางสาวอทิตยา อุปมา
63013000188 นางสาวยุภา พรชัย
63013000189 นางสาวนริศรา สิริวัฒนานนท�กุล
63013000190 นางสาวจริยา เย็นใจมา
63013000191 นายณัฐพงษ� สุขคะปะ
63013000192 นางสาวสุนิศา ณารัตน�
63013000193 นายวโรตม� ไทยตรง
63013000194 นางสาวรพีพร วงษ�เล็ก
63013000195 นางสาวประธานพร โสธร
63013000196 นายทัชชกร รัชตบัญชาสุข
63013000197 นางสาวสุภาวดี พรมพรสวรรค�
63013000198 นายอาชาไนย แก3วกSา
63013000199 นางสาวนภัสวรรณ สัมพันธ�สกุล
63013000200 นางสาวประภัสรา พุ:มโพธิสาร
63013000201 นายกรกฎ ไสยนารถ
63013000202 นายพิชิษฐ กุศล
63013000203 นางสาวเรวดี ศิริรักษ�
63013000204 นางสาวตวงพร อํานวยกิจ
63013000205 นางสาววลัยกร ก3านลาย
63013000206 นางสาวนูรมี แวซูแต
63013000207 นายปรีชา ทองทิว
63013000208 นางสาวรังสิมา กุ3ยประเสริฐ
63013000209 นางสาวแพรพรรณ มหาลือ
63013000210 นางสาววิชุตา ตาสุวรรณ�
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63013000211 นายไตรรัตน� นรเศรษฐกานนท�
63013000212 นางสาวเอเซีย ศรีวิเชียร
63013000213 นางสาวภัทรสุดา รอดคํา
63013000214 นางสาวจุฑารัตน� พรหมมิ
63013000215 นางสาวสุรัสดี ทิพรัตน�
63013000216 นางสาวรุ:งทิพย� ปาระมีแจ3
63013000217 นายปFยะพันธ� อาจอ่ํา
63013000218 นางสาวอิสรีย� คูณคําตา
63013000219 นางนงนุช วิริยะวัฒนา
63013000220 นางสาวพรรณิภา สิงห�บุบผา
63013000221 นายปวันท� จันทวี
63013000222 นายชวลิต อิ่มเจริญ
63013000223 นางสาวรักชนก ทองหยู
63013000224 นางสาวลฎาภา สังข�ทอง
63013000225 นายสุทธิวัฒน� เหล:าอาภากุล
63013000226 นางสาวดรัลพร สุรินธรรม
63013000227 นายจามิกร ธรรมราช
63013000228 นายเฉลิมชัย เย่ียมชื่น
63013000229 นางสาวดวงพร เซงสีแดง
63013000230 นายวีรวัฒน� เวชมะโน
63013000231 นางสาวดลพร สังข�สุวรรณ
63013000232 นางสาวซุรอยยา ชลเจริญ
63013000233 นางสาววาสนา กองชัย
63013000234 นางสาววธูสิริ หิรัญสุทธ์ิ
63013000235 นายรุ:งเรือง ลาภรุ:งเรือง
63013000236 นางสาวอภิญญา วรรณทวี
63013000237 นางสาวเจนจิรา ศรีสมวงศ�
63013000238 นางสาวคอลีเยDาะ มามะ
63013000239 นางสาวสุทธาสา พูลประเสริฐ
63013000240 นางสาวพิมพ�ชนก สําเภา
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63013000241 นางสาวกัญจน�นิชญา หนูรักษ�
63013000242 นายคฑาเทพ สุขเสริม
63013000243 นายปณภัช วิชัยดิษฐ
63013000244 นางสาวธิชานันท� ถ่ินน้ําใส
63013000245 นายคมกริช วงศ�สวัสด์ิ
63013000246 นางสาวศิรินภา จันทะบาน
63013000247 นางสาววิชชุดา แว:นระเว
63013000248 นางสาวปภัสนันท� พานิชกุล
63013000249 นางสาวอรวิภา บอกขุนทด
63013000250 นางสาวฐิติรัตน� สมสุวรรณ
63013000251 นางสาวโยธกา มากมี
63013000252 นายอรรถชัย บุญจันทึก
63013000253 นางสาวพรรณี สูรโรคา
63013000254 นางสาวณัฐธิดา รองเดช
63013000255 นางสาวสุดารัตน� เหล:าทอง
63013000256 นางสาวสุรัตชฎา วิเชียร สิทธ์ิ 
63013000257 นางสาวกฤษนี เพ็งแก:นแท3
63013000258 นางสาววิภาดา สีกิมซ่ิว
63013000259 นางสาวนิภาพร พลเสน
63013000260 นางสาวบุญญินท� สุวรรณน3อย
63013000261 นางสาวสุจิดานันท� บุญทองเหลือ
63013000262 นายพีรดล เกตุสุริยพงศ�
63013000263 นางสาวจันทิมา แย3มเย้ือน
63013000264 นางสาวมารีแย มาหิเละ
63013000265 นางสาวมาตารี ปูเตDะ
63013000266 นางสาวรัตนา สิงห�ไชย
63013000267 นายเจนณรงค� สุนันท�
63013000268 นายดณัยนันท� ศรวิเศษ
63013000269 นายไพโรจน� มุขช:วย
63013000270 นางสาวกาญจนา สุขจันดี
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63013000271 นางสาวสุพรรณนิกา สาสิงห�
63013000272 นายวิกิจ แก:นเกษ
63013000273 นางสาววรรณนิษา ทองภู
63013000274 นางสาวปFยาภรณ� หร:ายขุนทด
63013000275 นางสาวนฤมล จ่ีเอี่ยม
63013000276 นายนัฐพล วิริยะ
63013000277 นางสาวจันทนีย� น3อยกอน
63013000278 นายชนกฤษณ� ตันสมหมาย
63013000279 นางสาวกุลธินันท� รังษี
63013000280 นางสาวมาลินี สาระรักษ�
63013000281 นายวรรธนันต� อมรพัฒนกิจ
63013000282 นายนัปนที บุษบรรณ�
63013000283 นางสาวกนกวรรณ ชิตมีไชย
63013000284 นางสาวป7ทมา ได3แทน
63013000285 นางสาวณัฏฐณิชา ทองชื่น
63013000286 นางสาวสุดารัตน� ศิลวิศาล
63013000287 นายภูวนาถ ปCอมเมือง
63013000288 นางสาวกนกพร หามนตรี
63013000289 นายอรรถวุฒิ คงสวัสด์ิ
63013000290 นายสนธยา รัตนวรรณ
63013000291 นางสาวชนินาถ สิริอร:ามวงศ�
63013000292 นางสาวดรัลรัตน� มณีโรจน�
63013000293 นายประมาณ ทองจันทร�
63013000294 นางสาวศิริขวัญ หม่ืนวงรักษ�
63013000295 นางสาวชิราภรณ� บุญช:วย
63013000296 นายณัฐภัทร แท:นทอง
63013000297 นางสาวบัณฑิตา เตชานุรักษ�
63013000298 นายพิเชษฐ นามโสม
63013000299 นายพิพัฒน� สว:างศิริพรชัย
63013000300 นายศุภโชติ นิยมแก3ว
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63013000301 นางสาวกรวิการ� นนท�บุลัย
63013000302 นางสาวนิตยา ผ:องราศรี
63013000303 นางสาวดวงดาว คงทอง
63013000304 นางสาวสุปราณี แสงโฉม
63013000305 นางสาวรตา ศิริวัฒนกุล
63013000306 นางสาวภัทร�ทราภรณ� พาคําตา
63013000307 นางสาวกาลดา บุรีรักษ�
63013000308 นายณัฐสิทธิ วัชรปุญญา
63013000309 นายธนาวิทย� หนูสอน
63013000310 นายศุภวัฒน� เขียวภักดี
63013000311 นางสาวสุนิสา ศิริเย็น
63013000312 นางสาวพัฒน�ชญา แก3วการ
63013000313 นายธิติพันธ� ทองประสาน
63013000314 นางสาวอรอุมา มัฆวิมาลย�
63013000315 นายสมชาย หอมเฉ่ือย
63013000316 นายปฐพี พันธเดช
63013000317 นางสาวฐิติยานารี ตาทิคุณ
63013000318 นางสาวปFยนันท� เหล็กเพ็ชร
63013000319 นายศรายุธ ฉลาดแฉลม
63013000320 นายภูชิต เลิศเกียรติรัชตะ
63013000321 นางสาวยุวนิตา ดีกุล
63013000322 นางสาวณัฐนิชา เสือทิม
63013000323 นายบารเมษฐ� สุวรรณ
63013000324 นางสาววริศรา วิฑูรย�พันธุ�
63013000325 นางสาวณิณทิรา ศรีเมือง
63013000326 นางสาวธารินี ด:านไทยวัฒนา
63013000327 นางสาวธัญธร โฆษิตอนันต�
63013000328 นางสาวกล:อมฤทัย มณีฉาย
63013000329 นางสาวฮาซียะห� เจะดาเร็ง
63013000330 นางสาวสายสกุล เบี้ยทอง
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63013000331 นางสาวพัชรี สุดสายเนตร
63013000332 นายอรรถพล มณเฑียรทอง
63013000333 นางณัฏฐภัทร� เมืองมาหล3า
63013000334 นางสาวสุขฤดี ใยย่ังยืน
63013000335 นางสาวสกุลรัตน� ภูบํารุง
63013000336 นางสาววารีรัตน� ศรีพันลม
63013000337 นางสาวณัฐนิช อุเบกขานุกุล
63013000338 นางสาวรุ3งไพลิน สุขุมาลพงษ�
63013000339 นางสาวกุลธิดา ม่ันอ:วม
63013000340 นางสาวสายฝน ชัยศิริ
63013000341 นางสาวกัณฐิกา มาแว:น
63013000342 นางสาวนันท�นที เพ็งพุฒ
63013000343 นายลัทธพล เหมือนตา
63013000344 นางสาวกรานต�พิรุณ ศรีทน
63013000345 นางสาวเบญญาทิพย� สกุลเสรีวัฒนา
63013000346 นายชิติพัทธ� อนวัชตระกูล
63013000347 นายพิชญ� แซ:ต๊ัง
63013000348 นายพงศธร ขนอม
63013000349 นางสาวสุภารัตน� คะตา
63013000350 นายกฤตนันท� ในจิต
63013000351 นางสาวศยามล เพียวิเศษ
63013000352 นางสาวปวันรัตน� เดชอุดมการ
63013000353 นางสาวจินต�จุฑา ธนพรชัยสิทธ์ิ
63013000354 นางสาวชิดาวัลย� พาก่ิงสวัสด์ิกุล
63013000355 นางสาวรัชอุมา ขุนหลวง
63013000356 นางสาวนววรรณ โพธ์ิสิทธ์ิ
63013000357 นางสาวอัญชลี แก3วกล3า
63013000358 นางสาวพารารัตน� บางกระ
63013000359 นางสาวประทุมทิพย� มณีคุ3ม
63013000360 นางสาวปภาวรินท� ชาอิน
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63013000361 นายธีระพงษ� เที่ยงตรง
63013000362 นายชิตพล เทพา
63013000363 นางสาววิมลสิริ อินทรประสิทธ์ิ
63013000364 ว:าที่ ร.ต.หญิงพจนีย� สิทธิขํา
63013000365 นายภูเบศร� หันหวล
63013000366 นางสาวอภิชญาพร ศรีบุศยกุล
63013000367 นายณัฐธัญ วัชรีบํารุง
63013000368 นางสาวปฏิมาภรณ� กาวี
63013000369 นายธีรภัทร� จิตประไพกุลศาล
63013000370 นายพชร ตัญตระกูล
63013000371 นายกิจฏิภพ โพธ์ิ งาม
63013000372 นางสาวผกามาศ แช:มเอี่ยม
63013000373 นางสาวศุภนุช จันทร�ประเสริฐ
63013000374 นางสาวปFยนุช ดวงวิญญาณ
63013000375 นายพัฒนะ ภัทรพรหม
63013000376 นางสาวศิรภัสสร เกษรแย3ม
63013000377 นายณัฐสิทธ์ิ ชิดงาน
63013000378 นายณัฐชัย อัมพร
63013000379 นางสาวกนกพร พิมพ�แก3ว
63013000380 นายนลทวัฒน� ม:วงเกตุมา
63013000381 นายนพรัตน� จาตา
63013000382 นางสาวนิชกานต� ภาณุรักษ�
63013000383 นางสาวพัชรินทร� ขันธ�รัตน�
63013000384 นางสาวญาณิศา เวธิตะ
63013000385 นางสาวสิริพา นากลางดอน
63013000386 นายพงษ�ดนัย บานเย็น
63013000387 นางสาวชิดชนก อินชวด
63013000388 นายป7ญญาพล โสบรรเทา
63013000389 นายปรัชญา เทพคุณ
63013000390 นางสาวอรชร โมทนา
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63013000391 นางสาวนันท�นภัส ธงฤทธ์ิ
63013000392 นางสาวอภิญญา กองนาค
63013000393 นางสาวมธุรดา หีตชนะ
63013000394 นางสาวสิริวิภา ฉะอิ้งรัมย�
63013000395 นางสาวเบญจมาศ พันธ�คํา
63013000396 นายเอกกวินท� วัฒนศรี
63013000397 นางสาวศศิวิมล ภักดี
63013000398 นางสาวอภิรญา รัตนแสงสุวรรณ
63013000399 นางสาวปFยะพร งามม่ัง
63013000400 นายเจษฎา อินทนชิตจุ3ย
63013000401 นางสาวนรินรัตน� แก:นสุข
63013000402 นายพุฒิพงศ� มานวิโรจน�
63013000403 นางสาวสุวรรณี พรมทอง
63013000404 นางสาวจินดามณี จันพิพิศ
63013000405 นายปริวัตร คล3ายโต
63013000406 นางสาวรุจิกร สมาธิ
63013000407 นางสาวชมพูนุช สุขใจ
63013000408 นางสาวพัทธ�ธีรา เทพหาร
63013000409 นายบริพัชร จันดี
63013000410 นายชุติเดช ลิ่มมณีธร
63013000411 นายชยพีรกร จันทรนิมะ
63013000412 นางสาวกชวรรณ สถาป7ตย�
63013000413 นางสาวจริยาพร วงษ�ละคร
63013000414 นายสุไลมาน หมานระเด็น
63013000415 นางสาวรติรส กล:อมเกลา
63013000416 นายฟาร�ณัฐ ระยะวรรณ
63013000417 นางสาวกวินนา อํามลา
63013000418 นางสาวนันท�สุชา ละมูล
63013000419 นางสาวนะวรรณ แปลงงาม
63013000420 นางสาวชิวาภรณ� ทรัพย�หนุน
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63013000421 นางสาวชฎารัตน� กองศรี
63013000422 นายธนวรรธก� สุวรรณศรี
63013000423 นางสาวหริณโรชช� เชาว�เจริญ
63013000424 นางสาวอัญชิสา มะสุวรรณ�
63013000425 นางสาวปFยะธิดา นุ:นสังข�
63013000426 นางสาวนวรัตน� เกลี้ยงณรงค�
63013000427 นายศุภวิชญ� เสง่ียมงาม
63013000428 นางสาวกนิษฐา กันภัย
63013000429 นางสาวณัฐนิชา ศรีงาม
63013000430 นายรักชาติ โตDะเตD
63013000431 นายอัฑฒ�พล อาทิจจวงศ�
63013000432 นางสาวอภิวรรณ สุกใส
63013000433 นางสาวธนัชชา สายยาโน
63013000434 นางสาวกัญญารัตน� บุญม่ัน
63013000435 นายมนัสพล มาดะมัน
63013000436 นางสาวชญาภา ยีส3า
63013000437 นายกิตติฤทธ์ิ จ:างจิต
63013000438 นายนพพล ชูแสงศรี
63013000439 นางสาวกชกร รุ:งเรืองชัยศรี
63013000440 นายสุทิวัส ปะโมทะโก
63013000441 นางสาวพัชรา ชัยญา
63013000442 นางสาวสุดาภรณ� กู:กอง
63013000443 นางสาวธารทิพย� อินวานิช
63013000444 นางสาวณัฐญา สุกาญจนะ
63013000445 นางสาวปFยนุช ใจดี
63013000446 นางสาวสุวิชชา สังข�วะระปรีชา
63013000447 นางสาวสุทธิตา มหาชัย
63013000448 นางสาวกรกมล ขจรไพร
63013000449 นางสาวสิริธร สุขยฤกษ�
63013000450 นายณฐกฤตฌ� เสนา
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63013000451 นางสาวนทภรรตรี บุญธรรม
63013000452 นายฐิติพันธ� พูลประดิษฐ�
63013000453 นางสาวศศิวิมล รัตนมาลี
63013000454 นายนวเทพ นาอุดม
63013000455 นางสาวกันต�กนิษฐ� ธานีรัตน�
63013000456 นางสาววรรษมณ รอดถนอม
63013000457 นายปรากฏการณ� จิตติพิบูลวัฒน�
63013000458 นางสาวพัชยา ผาสุข
63013000459 นางพัฒน�วิลัย สมศิลา
63013000460 นางสาวณัฐมน คูณเรือง
63013000461 นางสาวภาริน พุทธชาติ
63013000462 นางสาวฑิตยา พวงมะลิ
63013000463 นางสาวศภัXสสร ทรงลักษณ�
63013000464 นางสาวมรกต รุ:งเรือง
63013000465 นางสาวอังคณา สมคิด
63013000466 นางสาวเนตรนภา เพ่ือพัก
63013000467 นางสาวชัญญานุช พลทรัพย�
63013000468 นางสาววาสนา พ่ึงศาตร
63013000469 นางสาวเนตรา ถัทธพงศ�
63013000470 นางสาวสมฤดี แสงอรุณ
63013000471 นางสาวพัชรประภา เนียมหอม
63013000472 นางสาวดาริกา รอดดี
63013000473 นางสาวเสาวลักษณ� แปCงหอม
63013000474 นางสาวชุติมาพร พูลศิริ
63013000475 นางสาวรัตนา พุทธรักษ�
63013000476 นางสาวอักษราภัค รอดประเสริฐ
63013000477 นายกฤษฎา เหนือทอง
63013000478 ว:าที่ร3อยตรีหญิงฐิตารีย� ฐิติสุวรรณกุล
63013000479 นางสาวกมลวรรณ สุดใจ
63013000480 นางสาวกนกภรณ� พ:วงฟู
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63013000481 นายกิตติกุล อุ:นจิตติ
63013000482 นายเอกราช สิงหศิริ
63013000483 นางสาวณัฐพร ปองดอง
63013000484 นายนรวีร� สุทธิพันธุ�
63013000485 นายเชิดพงษ� มีผล
63013000486 นางสาวมินตรา พรมนําปาโน
63013000487 นายว:าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ดํารงศักด์ิศิริ
63013000488 นางสาววนาลี เทียมไธสง
63013000489 นางสาวสุกัญญา พุ:มแห
63013000490 นางสาวพลอยไพฑูรย� วัฒนสุวรรณี
63013000491 นายดนัย วีระยุทธวัฒนะ
63013000492 นายสุรเดช พัฒนมงคล
63013000493 นายณัฐนันท� จุสะปาโล
63013000494 นางสาวกัญภร มาศชาญสิน
63013000495 นางสาวธัญญารัตน� ช:างหิรัญ
63013000496 นางสาวรัตนพร อ:อนเทศ
63013000497 นางสาวศรัณยา สูตรสุข
63013000498 นายกฤตติน บัวแย3ม
63013000499 นางสาวทีศริญา ตะกรุดโฉม
63013000500 นายเสกสรร อ:อนจู
63013000501 นางสาวชลธิชา ฉายอรุณ
63013000502 นายชานนท� ทิพย�มาศ
63013000503 นางสาวกัญญาพัฒน� ยะปะนันท�
63013000504 นางสาวณัชชา ยูนชุ:ม
63013000505 นางสาวนิภาดา คัทเนตร�
63013000506 นางสาวอุไรวรรณ เจริญวิทย�ธนเดช
63013000507 นางสาววริสา ทองชูนิตย�
63013000508 นางสาวนันฐิกา เปรียบวารี
63013000509 นางสาวศศิธร ทองดี
63013000510 นายประพัฒน�สรณ� เพ็งรักษ�
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63013000511 นางสาวณัฐฐา ยามประโคน
63013000512 นางสาวสุพาทิพย� แก3วธานี
63013000513 นางสาวฐิตาพร แซ:ว:อง
63013000514 นางสาวนภัค ตันติโชติวรกุล
63013000515 นายสิทธิพล ถาพรม
63013000516 นายณัฐกุล กาชัย
63013000517 นางสาวสุนิษา ชมเชย
63013000518 นางสาวปองกานต� ไข:แก3ว
63013000519 นางสาวปริตตา ชํานาญพล
63013000520 นางสาวผกามาศ มหาราชเสนา
63013000521 นางสาววีรยา ย:อยกระโทก
63013000522 นางสาวสุชาดา จินดาทิพย�
63013000523 นางสาวอภันตรี นุชดํารงค�
63013000524 นางสาวรุ:งอรุณ กองทอง
63013000525 นางสาวกิตติยา เต็นฉอย
63013000526 นางสาวภาวิณี ราศรี
63013000527 นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ
63013000528 นางสาวอาอีเซาะห� สูหลง
63013000529 นางสาวแสงระวี ไม3แก3ว
63013000530 นางสาวชนากานต� มาม่ังค่ัง
63013000531 นายวรป7ญญา เมธางกูร
63013000532 นางสาวศิริพร ขันทอง
63013000533 นางสาวพิทยารัตน� วุ:นอ:อน
63013000534 นางสาวพัชญาพรรณ โสพัฒน�
63013000535 นางสาวสุกานดา มาขุนทด
63013000536 นางสาวปFยนันท� ศิริกุล
63013000537 นายนพพล รัตนบุรี
63013000538 นางสาวอรัญญา หวังแก3ว
63013000539 นางสาวดารารัตน� มินบํารุง
63013000540 นายวรากฤษณ� ภู:งาม
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63013000541 นายจตุพร ศรวัฒนา
63013000542 นางสาวญาณิศาม� นามเมือง
63013000543 นายภูรี เก3าเอี้ยน
63013000544 นางสาวนิภาภรณ� เพชรชัยนนท�
63013000545 นางสาวอรจิรา พาโพพันธ�
63013000546 นางสาวพิมพ�พิสา เหมพิจิตร
63013000547 นายอรรจน�ทสร ใจหลัก
63013000548 นางสาวกนกวรรณ แฝงสมศรี
63013000549 นางสาวสุวรรณทิพย� เติมแก3ว
63013000550 นางสาวน้ําทิพย� จีนจันทร�
63013000551 นางสาวญาดาวรรณ คงเสน:ห�
63013000552 นางสาวเกวลี ชุมชิต
63013000553 นางสาวเจนจิรา โคตรทิพย�
63013000554 นางสาวภัสพรรณพร มณีโชติ
63013000555 นางสาวเกตุวลี ศิริโรจน�
63013000556 นางสาวกุญชรี ถนัดเดินข:าว
63013000557 นางสาวกาญจนาพร สุเทวี
63013000558 นางสาวปณัสยา จาวิสูตร
63013000559 นางสาวพรชนก ทนทาน
63013000560 นายอนุรักษ� ขาวฤกษ�
63013000561 นายชาญณรงค� พลศรี
63013000562 นางสาวกนกพร แทนบุญ
63013000563 นางสาวสุอาภา เพชรที่วัง
63013000564 นางสาวอลิศา ศรีระวัตร
63013000565 นางสาวสุณัฐฐิณี มีสาตรพงษ�
63013000566 นางสาวก่ิงกาญจน� เชื้อฮ3อ
63013000567 นางสาวฉัฐยา สุทันต�
63013000568 นางสาววิชุดา สิงคะตา
63013000569 นางสาวณัฏฐา สุป7ญโญ
63013000570 นางสาวลลิตา เสริมส:งสิทธ์ิ
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63013000571 นางสาวปริยาภัทร ทองเจือ
63013000572 นายสุรเชษฐ� กุหลาบสวัสด์ิ
63013000573 นางสาวชญาณี คันธมาลี
63013000574 นางสาวรัชนีกร วานิชวรรณ
63013000575 นางสาวชมณิศา สบายดี
63013000576 นางสาวนิลวรรณ แก3วกรูด
63013000577 นายยุทธพงษ� ดวงรัตน�
63013000578 นางสาวกาญจนาพร คําภู:
63013000579 นายฐิตติเดช งามเนตร�
63013000580 นางสาวสาวิตรี จงรักษา
63013000581 นางสาวอรวีร� พุกะทรัพย�
63013000582 นางสาวสุภารัตน� ชัยชุมภู
63013000583 นางสาวนาฏชลี โพธ์ิแสร�
63013000584 นางสาวนิภาพร จิบกระโทก
63013000585 นายศิริพงศ� บุญเม:น
63013000586 นางสาวนฤมล นีระพันธ�
63013000587 นางสาววรรณิศา สิทธี
63013000588 นางสาวอทิตา อิสระภาพ
63013000589 นางสาวปภาวรินทร� ใจห3าว
63013000590 นายวชิรพันธุ� วิทยาประภากร
63013000591 นางสาวทิพย�วิมล ใจกระจ:าง
63013000592 นายชาญนิธิ ดีลี
63013000593 นางสาวสมฤดี สงรอด
63013000594 นางสาวกัลยา ฉวีนวล
63013000595 นางสาวอานุสรา เจDะมะ
63013000596 นายสุชิต อรุณรัมย�
63013000597 นายเฉลิมพันธ� ชูอินทร�
63013000598 นายอภิมุข งามสุวัฒน�
63013000599 นางสาววชิราพรรณ เดชสุวรรณ
63013000600 นางสาวอัจฉริยา ป7ญญาประทีป
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63013000601 นางสาวสายรุ3ง สุขสว:าง
63013000602 นายปกรณ� เปรมทอง
63013000603 นางสาวชัญญาภรณ� เรื่อศรีจันทร�
63013000604 นายวิชัย เกิดสวัสด์ิ
63013000605 นางสาวเจนจิรา ฟองเกิด
63013000606 นางสาววิภาพร ทั้งสุข
63013000607 นายวรรธนะ ทั้งจารุสิริ
63013000608 นางสาวพัชรี เปรมเดช
63013000609 นางสาวนิติสา ดอกคําแดง
63013000610 นายปรัชญา ศรีชาติ
63013000611 นางสาวฮายาตี สุหลง
63013000612 นางสาวเกตุแก3ว จงไพศาล
63013000613 นางสาวนฤภัทร สงอุปการ
63013000614 นางสาวหยดเทียน ธานี
63013000615 นางสาวอมิตรา เจริญผล
63013000616 นางสาวนฤทัย ช:วยปลอด
63013000617 นางสาวดารินทร� เพ็งเปFQน
63013000618 นางสาวธัญญารัตน� ปCองคํา
63013000619 นายมีสิทธ์ิ จินดาวัฒนวงศ�
63013000620 นายชนะภูมิ เบญจชลฤทธ์ิ
63013000621 นางสาวกอแก3ว เกิดไกร
63013000622 นางสาวศิรประภา สวัสดี
63013000623 นางสาวกรรณิการ� บุญปกครอง
63013000624 นางสาวฑิตยา แก3วอยู:
63013000625 นางสาวณฐพร สุราศรี
63013000626 นางสาวภัควดี แย3มชู
63013000627 นายกมล บางย่ีขัน
63013000628 นายสุวิชา พิมพรัตน�
63013000629 นางสาวอุสราพร ปFนะกาโน
63013000630 นางสาวพร3อมพรรณ เปรมธนวิศิษฏ�
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63013000631 นางสาวชลลิตา อุ:นใจ
63013000632 นางรองขวัญ บุตรครอง
63013000633 นายอนัส สนิทสมานลาภ
63013000634 นางสาวศรีอุดมรัตน� หาญสุริย�
63013000635 นายคณพัฒน� สัมภวคุปต�
63013000636 นางสาวศิริพร ทรัพย�ภักดี
63013000637 นางสาวนุจารี จิตรา
63013000638 นางสาววันวิสาข� พานทอง
63013000639 นายปกรณ� มูลรส
63013000640 สิบเอกหญิงเพ็ญศิริ ชูราช
63013000641 นางสาวณัฐิยา สิทธินาค
63013000642 นางสาววิลาสินี ยศป7ญญา
63013000643 นายทรงวุฒิ นันทวงค�
63013000644 นางสาวสโรชา สุพัฒน�
63013000645 นางสาวเตือนจิต ทองแก3ว
63013000646 นายจีรศักด์ิ พันนี
63013000647 นางสาวนวพรรษ ลี้เจริญผล
63013000648 นางสาวภารดี ศรีสุวรรณ�
63013000649 นางสาววันทนี เจิมกลิ่น
63013000650 นางสาววรดา ผ:านพินิจ
63013000651 นางสาวภัสรักษ� เกียรตินอก รังษีเพชรา
63013000652 นางสาวธัญธิดา บวรสมพงษ�
63013000653 นางสาววรรณวนัช แดงสัมฤทธ์ิ
63013000654 นางสาวสุกัลญา สีบาน
63013000655 นายชนุดม มุขแก3ว
63013000656 นางสาวปวิชญา ชนะวงศ�
63013000657 นางสาวกัญญาภัค กาญจนภิรมย�
63013000658 นางสาวสกุลรัตน� คมแหลม
63013000659 นางสาวณิชาภัทร ดําประภา
63013000660 นายทัตเทพ ประสิทธิสรรหา
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63013000661 นางสาวปรียานุช สายเชื้อ
63013000662 นางสาวกฤติมา โพธ์ิน3อย
63013000663 นางสาวจารุภา เวชผสาร
63013000664 นางสาวขวัญเรือน แก3วงาม
63013000665 นางสาวสุจิราภา เรือนศรี
63013000666 นายอัคคเดช ภาคภูมิ
63013000667 นายวุฒิกาล เดชบุญ
63013000668 นางสาวศุภสุดา ไกรทศ
63013000669 นางสาวธัญธร สุทธสิทธ์ิ
63013000670 นายพงศกร จันทร�แย3ม
63013000671 นางสาวชัชชญา มูลสาร
63013000672 นายอนันต� คนกาญจน�
63013000673 นางเมธิกา เติมศักด์ิมิตรชัย
63013000674 นางสาวทิวา กาฬภักดี
63013000675 นายพงศ�กฤษณ� เมืองสง
63013000676 นางสาวรัตนพร ปFZนเขียน
63013000677 นางสาวสรวงเกล3า สองพิมพ�
63013000678 นางสาวจีราณา ชนะพาล
63013000679 นางสาวพรธวัล เดชอาษา
63013000680 นางสาวดนิตา พัฒนกิจเจริญ
63013000681 นางสาวหงส�สุดา เย็นหาญ
63013000682 นางสาวปFยทิพย� ขจีเจตน�
63013000683 นางสาวนัทธมน ตันเครือ
63013000684 นางสาวเทียนทิพย� ฉัตรชัยดํารง
63013000685 นายชยาวีร� ศรีเกตุ
63013000686 นางสาวอสมาภรณ� ตรีอาภรณ�วงศ�
63013000687 นายประสิทธ์ิ คําโทน
63013000688 นายปริญญากร คนึงเพียร
63013000689 นายรณชัย เสือศักดาเดช
63013000690 นางสาวทยุตา ถ่ินจอม
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63013000691 นางสาวอาทิตยา เลิศสกุลภัทร
63013000692 นายพีรภัทร ธานีรัตน�
63013000693 นายภูริณัฐ ขุนศรี
63013000694 นายรัฐศาสตร� โชคทรัพย�
63013000695 นางสาวกมลวรรณ อินเปล:ง
63013000696 นางสาวจุฑารัตน� จันละมา
63013000697 นางสาวพรพรรณ แก3วเรือง
63013000698 นางสาวอิบตีซัม โตDะเด็ง
63013000699 นายอิศรากูร รุ:งโรจน�
63013000700 นางสาวธารารัตน� แดงไสว
63013000701 นายภูชิต อุทยาน
63013000702 นางสาวจรีรัตน� หล3าอามาตร
63013000703 นายอรรถพันธ� เจริญศรี
63013000704 จ:าอากเอกโรจน�ศักด์ิ ชมภู
63013000705 นางสาวจิราวรรณ ทองเจิม
63013000706 ว:าที่ ร.ต.หญิงณัฐวดี วงษ�นาศรี
63013000707 นางสาวชนิดา พันธุ�หนอง
63013000708 นางสาวรุ:งนภา พรอินทร�
63013000709 นางสาวธารินี พุฒจันทร�
63013000710 นางสาวธันย�ชนก ดวงคํา
63013000711 นางสาวนัดธิดา เหลือสิงห�กุล
63013000712 นางสาว:นภัสวรรณ ศรีวิเศษ
63013000713 นางสาวสุวรรณา กาหลง
63013000714 นายวิทยา แผนบัว
63013000715 นางสาวผการัตน� ประจงพันธุ�
63013000716 นางสาวสุวนิตย� สุขขี
63013000717 นางสาวทิพรัตน� ลิ้มเจริญ
63013000718 นางสาววิรัญญา คุ3มวงศ�
63013000719 นางสาววรัญญา ย่ิงหาญ
63013000720 นายณัฐวุฒิ หลิมปFชาติ
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63013000721 นางสาวนลินทิพย� สุนทรานันทกิจ
63013000722 นางสาวเกศรินทร� ปริญญา
63013000723 นางสาวฐานิตา คงเมือง
63013000724 นายเกษม สาธร
63013000725 นางสาวสิพัชญ�ตา คําสอน
63013000726 นางสาวสุคนึง แซ:เฮา
63013000727 นางสาวสุรีมาส ภูธนะกูล
63013000728 นายณัฐวุฒิ ชวนดี
63013000729 นายรัชพล กล่ําคํา
63013000730 นายภูม์ินริศ เหมือนโพธ์ิ
63013000731 นางสาวจันทัปปภา เจดีย�แปง
63013000732 นางสาวอาทิตยา ขอสุข
63013000733 นางปารณีย� ยังปFZน
63013000734 นางสาวสุขจิต จิตระกูลณี
63013000735 นายสันติภาพ ดวงสุวรรณ�
63013000736 นางสาวอรพรรณ นาควานิช
63013000737 นายปริวัฒน� สมจันทร�
63013000738 นางสาววิภาพร จ๋ิวกาวี
63013000739 นางสาวบุณยชา เจริญมิน
63013000740 นางสาวเมธินี ยอดสีมา
63013000741 นางสาวโญชิเอะ โคบายาชิ
63013000742 นางสาวอังฆะณี ศรีวิชัย
63013000743 นางสาวฉัตรชมพู สัณหรักษ�
63013000744 นางสาวสวรรยา ดาฉาว
63013000745 นางสาววฤนนท ฉํ่าสมบูรณ�
63013000746 นางสาวกูไซนับ กูแมเรDาะ
63013000747 นางสาวโสรยา หนูภักดี
63013000748 นางสาวพัชรา พาทุพาน
63013000749 นางสาวสุริยุ ปุ[ดใต3
63013000750 นางสาวกนกพรรณ กลิ่นละออ
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63013000751 นางสาวศิริลักษณ� ศรีนุ:ม
63013000752 นายสุเมธี หม่ืนโฮ3ง
63013000753 นางสาวสุนิกา ธนะสิทธฺ�
63013000754 นางสาวกัญญารัตน� เกตุมาก
63013000755 นางสาววรัญญา ชนะพาล
63013000756 นางสาวนันท�กมล รัตนพันธ�
63013000757 นางสาวถนอมศรี อนันต�
63013000758 นายชัยพร หอมเทียน
63013000759 นายวรพล ปานช3าง
63013000760 นางสาวบุญญาลักษณ� โพธาราม
63013000761 นางสาวอรพรรณ ทนงาน
63013000762 นางสาวอชิรญา ขําเหล็ง
63013000763 นางสาวศศิภิญญา เจริญรัฐมงคล
63013000764 นายสัมพันธ� บุญชู
63013000765 นางสาวแกมกาญน� กาพัทธพงศ�
63013000766 นางสาวทิพวรรณ พิมพ�สุวรรณ
63013000767 นางสาวอรอนงค� คําแปCน
63013000768 นางสาวปนัสยา จันทร�แดง
63013000769 นางสาวไอยลดา วนพานิช
63013000770 นางฐิตาภา สกลนคร
63013000771 นางสาววริศรา วงค�สุวรรณ
63013000772 นายสมศักด์ิ สัมสู
63013000773 นายกิตติพงษ� อยู:สถิตย�
63013000774 นายโกมินทร� ประมวล
63013000775 นายวริศ สูงสถิตานนท�
63013000776 นางสาวกชณัช สโมสร
63013000777 นายบุลากร คํานะ
63013000778 นางสาวปFยภรณ� ไชยกายุต
63013000779 นางสาวพิยดา ย่ังยืน
63013000780 นางสาวกิรติกานต� ชื่นแช:ม
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63013000781 นางสาวอาทิตยา ออละเอี่ยม
63013000782 นายกิตติพันธุ� บัญชากร
63013000783 นางสาวแพรวนภา ชุมศรี
63013000784 นางสาวเจกิตาน� วรรณธนัง
63013000785 นางสาวสตรีวิชญ� จูเจ่ีย
63013000786 นางสาวพิมพ�ตะวัน อติศักด์ิ
63013000787 นางสาวชนิกานต� ทองสาย
63013000788 นายเมธัส สุขธรานนท�
63013000789 นายปรวีร� มะสะ
63013000790 นายสรวิชญ� เย็นจิตต�
63013000791 นางสาวจุฑามาศ ศุภดิษฐ�
63013000792 นายชํานาญ ยอดย่ิง
63013000793 นางสาวรัชนีกร ธรรมเกตุ
63013000794 นางสาวศิริญทิพย� มงคล
63013000795 นายวรรณลภย� อนันตเจริญโชค
63013000796 นางสาวจุฬาลักษณ� สหายฟCา
63013000797 นายวรลักษณ� นิยมธรรม
63013000798 นางสาวณัทธพัชร� มีนาค
63013000799 นางสาวปรียานันท� ภูสีเงิน
63013000800 นางสาวดวงฤทัย พันธ�ทอง
63013000801 นางสาวณิชากร ชุมถาวร
63013000802 นายศุภกิจ อ่ําฟ7ก
63013000803 นางสาวธนัชชา สําราญฤทธ์ิ
63013000804 นางสาวศิริรัตน� คงเรือง
63013000805 นางสาวหัทยา อินทร�จันทร�
63013000806 นางสาวธนภรณ� ขาวคง
63013000807 นางสาวลักษณาวดี สวัสดิวงศ�
63013000808 นางสาวสุนิษา นาคสงค�
63013000809 นางสาวชฎาทิพย� ย่ังยืน
63013000810 นางสาวนุชปวี รุ:งเรือง
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63013000811 นางสาวชนาภัทร จําปาศรี
63013000812 นางสาวลักษิภา เสนาพิทักษ�
63013000813 นางสาวจิตพิศุทธ์ิ พิมรี
63013000814 นางสาวจันทิมา ม่ันรอด
63013000815 นายวรากร นุ:นทอง
63013000816 นายกัญจน� แสงสายัณห�
63013000817 นายศุภชัย พรหมโบสถ�
63013000818 นางสาวนริศรา อ:อนกุล
63013000819 นางสาวเบญจวรรณ� แถมเจริญ
63013000820 นางสาวฐิติภรณ� จูทอง
63013000821 นางสาวศศกช ทองไพจิตร
63013000822 นางสาวจารุณี แสงสุกดี
63013000823 นางสาวชยาภรณ� จอมใจ
63013000824 นางสาวอรนิจ ทองจีน
63013000825 นางสาวนิสาชล มังษา
63013000826 นางสาวจุฑามาศ บุญศรีเจริญ
63013000827 นางสาวดวงพร อินใจธรรม
63013000828 นายสุวพัฒน� ศรีสว:าง
63013000829 นางสาวปFยนุช บุรี
63013000830 นางสาวว:าที่ ร.ต.หญิง ภูษณิศา สังข�ช:วย
63013000831 นางสาวปวริศา ชินนภาแสน
63013000832 นางสาวสุชิลา ชูจิตร
63013000833 นางสาวลักคณา อาสนสุวรรณ�
63013000834 นางสาวฐิติชญา อินชู
63013000835 นางสาวมาริสา รอดจริง
63013000836 นางสาวศิริลักษณ� อิ่มลาภ
63013000837 นางสาววิรากานต� ยาแก3ว
63013000838 นายอิทธิกร น3อยเซีย
63013000839 นายสมบัติ หาญชาญเลิศ
63013000840 นางสาวศศิประภา สารทรัพย�
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63013000841 นายเมธี เพ็ชรอําไพ
63013000842 นางสาวภรณ�ทิพย� สายบุ:งคล3า
63013000843 นางสาวภาวิณี วรรณศรี
63013000844 นายกษิดิศ อักกะมานัง
63013000845 นางสาวณิษา อาบสุวรรณ�
63013000846 นางสาวณัจฉรียา ทองแท3กูล
63013000847 นางสาวณัฐณิชา สุริวงค�
63013000848 นางสาวป7ทมาพร ราชไชยา
63013000849 ว:าที่ ร.ต.หญิงพนิตธิดา สมะพงษ�
63013000850 นางสาววาสนา ทานกระโทก
63013000851 นางสาวภัฐรฎา แซ:เตีย
63013000852 นายจารุวิทย� ภูครองตา
63013000853 นางสาวกนิษฐนาฏ วงศ�เครือ
63013000854 นางสาวจิราภรณ� วอแพง
63013000855 นางสาวพรทิพา ศรีสุข
63013000856 นางสาวปภาวรินทร� อมรโชติวงศ�
63013000857 นายวิวัฒน� เอี่ยมประพันธ�
63013000858 นางสาวอุสุมา สรหงษ�
63013000859 นางสาวธิชาพร ท3าวหลวง
63013000860 นางสาวศิวพร วันทา
63013000861 นายกฤษฎา มังคละไชยา
63013000862 นางสาวกุลรวี รอดลอยทุกข�
63013000863 นางสาวอัสมา ไทพิทักษ�
63013000864 นางสาวจุฑามาศ อายุยืน
63013000865 นางสาววิไลลักษณ� มณีสุวรรณ
63013000866 นางสาว3Xศรัญญา สามารถเจริญ
63013000867 นางสาวอารีย� พุกน3อย
63013000868 นายทศพล กิจใบ
63013000869 นายภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร�
63013000870 นางสาวสุทธิดา เดชวรรณ
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63013000871 นายป7ณณธร ชัยประเสริฐ
63013000872 นางสาวเกวลี ม่ันทอง
63013000873 นางสาวจุฑาทิพย� สงคราม
63013000874 นางสาวจันทร�ธิมา กองนันตา
63013000875 นางสาวหทัยรัตน� ดวงแก3ว
63013000876 นางสาวณัฐวดี คะเชนทร�เชื้อ
63013000877 นางสาวเมศิญา มาลาพล
63013000878 นางสาวธารารัตน� บุญมหามงคล
63013000879 นางสาวชุดาภา บัวทอง
63013000880 นางสาวดวงสมร ภาษยะวัต
63013000881 นางสาวระวี ลีศิริเสนา
63013000882 นางสาวณัฐกานต� ราชนิยม
63013000883 นางสาวมลิวัลย� กันตนะ
63013000884 นางสาวอรุณี เพ็ชร�วัฒนา
63013000885 นางสาวอรอนงค� มูลจันที
63013000886 นางสาวนิธิตา หนิโซDะ
63013000887 นางสาวอัจฉรา แจ:มจร
63013000888 นางสาวแพรวา นาคง
63013000889 ว:าที่ร3อยตรีฑิฆัมพร ฤทธายุวงศ�
63013000890 นายศักด์ิชัย เตียนมีผล
63013000891 นางสาวสาวินี แก3วทองมา
63013000892 นางสาวรัตน�สุดา เสนาดี
63013000893 นางสาวศิรินภา พิกาศ
63013000894 นางสาวพิมศิริ นาคสําแดงฤทธ์ิ
63013000895 นายธนคม กูเดร�ดาเก็ง
63013000896 นางสาวนภัสวรรณ ศิริวงศ�
63013000897 นายพรหมมินทร� โชติงาม
63013000898 นางสาวชุฎาพันธุ� เชื้อสาย
63013000899 นายวัฒนะ ดีดอม
63013000900 นางสาวพิชชาพร กิติยานุภาพ
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63013000901 นายเดชธัญเทพ ชาญทัฬหพงศ�
63013000902 นางสาวสุทธิกานต� มานพพันธ�
63013000903 นายภานุวัฒน� รัตนฉัตรชัย
63013000904 นายอนุชัย วุฒิกรคณารักษ�
63013000905 นางสาวชาลิสา สีเหลือง
63013000906 นางสาวนนิชฌาน� ศรีปาน
63013000907 นายชัยภัทร ยํ่ารุ:ง
63013000908 นางสาวปุณยภา โฉมยงค�
63013000909 นางสาวเวธกา หงส�ทวี
63013000910 นางสาวสุรีรัตน� สุวรรณสุทธ์ิ
63013000911 นายภูริณัฐ ดีลิ่น
63013000912 นางสาวไทรลดา นามมุงคุณ
63013000913 นางสาวศยามล เจริญผล
63013000914 นางสาวรุ:งนภา วันทองสังข�
63013000915 นางสาวสุนีย�กร พลพหล
63013000916 นายสรวิศ ภัคมงคล
63013000917 นายคณิน จันทร�ดํา
63013000918 นายชวัลวัฒน� หงส�ลดารมภ�
63013000919 นางสาวสุภาพร ปานิเสน
63013000920 นางสาวณัชรัตน� สหัส
63013000921 นางสาวศิริลักษณ� ทิศเสถียร
63013000922 นางสาวรสสุคนธ� กวางเงิน
63013000923 นายชยพล เทียนพิทักษ�
63013000924 นายวรทัตต� มณีนพรัตน�
63013000925 นายชาคริต จันทร�เเก:นเเก3ว
63013000926 นางสาวกาญจณา มัจจรี
63013000927 นางสาวรัตนภรณ� นาโสก
63013000928 นางสาวนุชจเนตร เดชอุดม
63013000929 นางสาวณัฐกานต� เรืองพานิช
63013000930 นางสาวฟาราตี ยีบือราเฮง
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63013000931 นายชวลิต ทรงศิริวรกุล
63013000932 นางสาวณฐภารัตน� พุฒพรม
63013000933 นางสาวธัญญารัตน� รื่นเกษม
63013000934 นางสาวจิตรลดา เอี่ยมอุไร
63013000935 นางสาวอําพร ปาสี
63013000936 นางสาวจินห�จุฑา เพ็งสกุล
63013000937 นางสาวนิตยา มาศชาย
63013000938 นางสาวกิติยา พูลขาว
63013000939 นายวรวุฒิ สนั่นสุข
63013000940 นางสาวอัมพิกา ศราคนี
63013000941 นางสาวสุธีระภัทร ภิรมย�
63013000942 นางสาวญาณิศา บรรณพรม
63013000943 นางสาวอารญา จตุเทน
63013000944 นางสาวป7ญญ�นรี แปCนเนียม
63013000945 นางสาวทัศนีย� มีวังแดง
63013000946 นางสาวสุพนิดา ใคร:ครวญ
63013000947 นายกฤตนัย ยามาโนะ
63013000948 นางสาวอัญชลี พ่ึงคุ3ม
63013000949 นางสาวสุภาริณี พูลเกษม
63013000950 นายวิสิทธ์ิ ยางสี
63013000951 นางสาวณัฏฐริกา สาลี
63013000952 นายชาญชัย โศจิพิทักษ�พงษ�
63013000953 นายรณชัย อร:ามรักษ�
63013000954 นางสาวจิราพร สุวรรณรินทร�
63013000955 นางสาวอุไรวรรณ บุญล3อม
63013000956 นางสาวธีร�จุฑา นาคชลธี
63013000957 นางสาวปรียาวดี เรืองขํา
63013000958 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพรพรรณ เป\Qยปาละ
63013000959 นางสาวณพิชา คันธฬิกา
63013000960 นางสาวแสงเดือน หอกคํา
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63013000961 นางสาวสุรัตน� ศิริมงคล
63013000962 นางสาวทิพย�ภาภร พงค�สุภา
63013000963 นายจักรพงษ� เพ็งนาค
63013000964 นายพลากร อนุพัฒน�
63013000965 นายอภิสิทธ์ิ สงฆรักษ�
63013000966 นางสาวสิรินัดดา ฤทธ์ิรักษา
63013000967 นางสาวกวินทรา บรรลือ
63013000968 นางสาวสิทธินี แสวงศรี
63013000969 นางสาวภัทรรัตน� ปู]เณร
63013000970 นางสาวอติญา ประโยชน�ชล
63013000971 นางสาวฌัชมาภรณ� หนูขจร
63013000972 นายณัฐชัย รุ:งโรจน�วิทยกุล
63013000973 นางสาวณิชาภา ไร:สูงเนิน
63013000974 นายอภิชาติ ชูทอง
63013000975 นางสาวซอฟ\ยา หลีเส็น
63013000976 นางสาวนภาพร ทองเก้ือ
63013000977 นายอิทธิฤทธ์ิ บัวสถิตย�
63013000978 นายอํานวยวิทย� สําเภา
63013000979 นางสาวณัฐธยาน� สาสนาม
63013000980 นางสาวปนิดา กลิ่นสีสุข
63013000981 นางสาวชนัญชพร นามหนองอ3อ
63013000982 นางสาวพรนภา บุปผา
63013000983 นางสาวนวรัตน� ปFงเมือง
63013000984 นางสาวสิริยากร อรจันทร�
63013000985 นางหนึ่งดาว โอปลอด
63013000986 นางสาวยุพา ขอบวนชน
63013000987 นางสาวชลธิชา เชิดชู
63013000988 นางสาวปารวี เทียนชัย
63013000989 นายสมบูรณ� กันธะวงศ�
63013000990 นางสาววรารัตน� เล:าสกุลสุขไพศาล
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63013000991 นางสาวชื่นชนก ขุนทอง
63013000992 นายศุภกฤต กิจมณี
63013000993 นางสาวนวลนภา คลังนอก
63013000994 นางสาวนิรัชฎา อุปนัน
63013000995 นายนิธิศ ศิริพจนากุล
63013000996 นางสาวสุกัญญา ธรรมกิจ
63013000997 นางสาวปFยาภัทร ปริกเพ็ชร
63013000998 นางสาวสุนิสา บินหะยีสะมะแอ
63013000999 นางสาวสุพรรญดา อุดมรัตน�นุภาพ
63013001000 นางสาวจุฑามาส อินทวิชญ
63013001001 นางสาวคณิศร เพชราเวช
63013001002 นายวัชระ จันทร�ประสิทธ์ิ
63013001003 นางสาวนันทวรรณ วัฒนกุญชร
63013001004 นางสาวกฤษณี บางจาก
63013001005 นางสาวเมธิญา ใจตรง
63013001006 นางสาวพฤกษา อมรรัตนดิลก
63013001007 นางสาวบุญศิริ สุขเมือง
63013001008 นายพิรุณโรจน� ดอนจันทร�
63013001009 นางสาวประภาวดี จันทรโส
63013001010 นายศิวนัย กาวีวน
63013001011 นายซู เบร� โค ลี โค สี 
63013001012 นางสาวจุฑามาศ เทพนุรักษ�
63013001013 นางสาวเสาวดี หนูเนี่ยว
63013001014 นางสาวพนานันท� ยะนันโต
63013001015 นางสาวปFยะพร วรรณสุทธ์ิ
63013001016 นางสาวศศิอาภา ชื่นจิต
63013001017 นางสาวอริยาภรณ� คงบุรี
63013001018 นายเจษฎา เอื้อเฟ̂Qอ
63013001019 นายพูนทรัพย� ทะริ
63013001020 นายสรวิชญ� รัตกิจนากร
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63013001021 นายยอดเพชร ดอนสินเพ่ิม
63013001022 ว:าที่ ร3อยตรีหญิงศิริรัตน� คัชมุข
63013001023 นางสาววนิดา เพชรสังข�
63013001024 นางสาววิจิตรา พ่ึงขํา
63013001025 นางสาวขวัญชนก ชมชื่น
63013001026 นางสาวสรัลชนา ไชยฤกษ�
63013001027 นางสาวกาญจนาพร เนาว�สุข
63013001028 นางสาวพรทิพย� พูลเกษม
63013001029 นางสาวศรีกัลยา มาลาบุญ
63013001030 นางสาวณิชา ดีแจ3ง
63013001031 นางสาวนวพร คงดี
63013001032 นางสาวสุริย�ฉาย วงศา
63013001033 นางสาวจุฑาทิพย� อนันต�วาทศิลปI
63013001034 นางสาวณัฐนันท� วิมาลา
63013001035 นางสาวธณกร ศรีรัตนโช
63013001036 นางสาวสิราภรณ� ขันติสิทธ์ิ
63013001037 นางสาวธนัชพรรณ อิสรไกรศีล
63013001038 นางสาวประภาพร จันทะ
63013001039 นางสาวอุษณี มอนศิลา
63013001040 นางสาวศรัณย�ธรณ� เสริฐขุนทด
63013001041 นางสาวศิริลักษณ� แก3วงาม
63013001042 นางสาวอนุสรา แสนสุข
63013001043 นางสาวอรจิรา เพ็งแพ
63013001044 นางสาวนิรดา เอสาตี
63013001045 นางสาวปาณิสรา เพชรขํา
63013001046 นายเตวิช โรจนานนท�
63013001047 นางสาวบุณยาพร ต้ังโตDะทอง
63013001048 นายบวรวิช วิภาดาเกษม
63013001049 นายธวัชชัย แข็งสง:า
63013001050 นางสาวอรินญา คงวัฒนานนท�
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63013001051 นายอิศรา พงศ�มโนภาพ
63013001052 นางสาวนิตยา หาญขุนทด
63013001053 นางสาวศิรินทรา แก3วพวง
63013001054 นายณัฐวุฒิ กาหลง
63013001055 นางชลิดา รุ:งอุทัยถาวรสุข
63013001056 นายคมสัน เทียนถาวร
63013001057 นางสาวชนิกา แก3วมานะ
63013001058 นางสาวจิตรภรณ� เพชรอาวุธ
63013001059 นางสาววนรัศมี ชลชาชีพ
63013001060 นายศิวกร โวหาร
63013001061 นางสาวนันทนัช ศิริมาสกุล
63013001062 นายภูมิ เข็มเพ็ชร
63013001063 นายจอมไตร ไชยจารีย�
63013001064 นางสาวกัญญาณี เอื้ออารี
63013001065 นางโศภิตา หงษ�ษา
63013001066 นางสาวณชยา จาดประทุม
63013001067 นางสาวจิดาภา พุทธเมฆา
63013001068 นายคุณัช เพ็งบุญ
63013001069 นางสาวภณัชรา สุริมล
63013001070 นางสาวกวินนา วงษ�สมศรี
63013001071 นายยุทธนา มาตัน
63013001072 นางสาวศิริวรรณ จันมะณี
63013001073 ว:าที่ร3อยตรีหญิงลลิตา จันทร�แดง
63013001074 นายรณกฤต ชูประยูร
63013001075 นางสาวมาริษา ทานะเวช
63013001076 นางสาวอรพิน มะโนปา
63013001077 นางสาวเสาวลักษณ� เทพธานี
63013001078 นางสาวรุ:งนภา กลับกลั่น
63013001079 นางสาวทิพาพร เสือลอย
63013001080 นางสาวพิชญ�สินี ป7Qนรูป
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63013001081 นางสาววิลาวัณย� ไชยนันท�
63013001082 นางสาวณัฐธิกา ชุมอักษร
63013001083 นายเจษฎากร นวมสุคนธ�
63013001084 นายมูฮัมหมัด กาแบ
63013001085 นางสาวสมฤทัย ธาราพิตร�
63013001086 นางสาวกมลชนก วีรบรรจง
63013001087 นางสาวศรารัตน� มาพระลับ
63013001088 นางสาวเดือนดารา คงสอน
63013001089 นางสาวสุจิตราภา บุณยายน
63013001090 นางสาวปองทิพย� ภักดีรักษ�
63013001091 นางสาวนนทิยา แสงเขียว
63013001092 นางสาวชุดาพร ภู:แก3ว
63013001093 นายประวิทย� จันปุย
63013001094 นายจิระวิชญ� ชูพูล
63013001095 นายญาณพัฒน� กาญจนรัตน�
63013001096 นางสาวแจ:มใส ลามคํา
63013001097 นางสาวเนรัญชรี ใจดี
63013001098 นายภูรีวัฒน� จันทร�แย3ม
63013001099 นางสาวสินิธร จงย่ิงยศ
63013001100 นายนิรัชพงศ� มณฑาพันธุ�
63013001101 นายกันตชาติ กุลิสร�กุล
63013001102 นางสาวเพชรหทัย จันทร�สุข
63013001103 นางสาวชนิดา บุญรอด
63013001104 นางสาวอาทิตยา เชิดดอก
63013001105 นางสาวอุรชา อรัญนารถ
63013001106 นายณัฐกิตต์ิ วงศ�ยาไชย
63013001107 นางสาวฤดีรัตน� ย้ิมแย3ม
63013001108 นายอภิเดช วังชนะ
63013001109 นางสาวป7ทมวรรณ แก3วอบเชย
63013001110 นายสิทธิศักด์ิ มาสิงบุญ
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63013001111 นายอิทธิพล หม่ืนหาญ
63013001112 นายจักรินทร� คงหัด
63013001113 นางสาวอภิชญา บุญเรือง
63013001114 นายณัฐชนน วัฒฐานะ
63013001115 นางสาวชนากานต� สมวงศ�
63013001116 นางสาววิลาวัณย� สมใจ
63013001117 นางสาวอมราวดี สุวรรณศรี
63013001118 นางสาวสุพิชชา อุดม
63013001119 นายพัชร�ฌาวัฒน� พัชนะกิจ
63013001120 นางสาวศศิวิมล มะสาตสม
63013001121 นางสาวเปมนัทธ� ปรางเลิศ
63013001122 นางสาวมณฑลี สัณหสกุล
63013001123 นางสาวนุชราภรณ� ศรีระบาย
63013001124 นางสาวจุฑามาศ สวนสมจิตร
63013001125 นางสาวหนึ่งฤดี คําแพงจีน
63013001126 นางสาวปFยนุช ไพศาลส:องอรุณ
63013001127 นายกิตติพงษ� มะลิซ3อน
63013001128 นางสาววริศรา เกษณียบุตร
63013001129 นายชนกนันท� หนูแปCน
63013001130 นางสาวภัทรสุดา นกทอง
63013001131 นายถนอมศรี พูลมาศ
63013001132 นางสาววราภรณ� กาญจนภักด์ิ
63013001133 นายกฤติเดช หนูเผือก
63013001134 นางสาวสุกัญญา ภู:เชิด
63013001135 ว:าที่ร3อยตรีหญิงมณีพร ฉัตรเงิน
63013001136 นางสาวสุนันทา นบนอบ
63013001137 นางสาวมณีนุช จุ3ยเอี่ยม
63013001138 นางสาววีนัส ทวีวัฒนกิจกุล
63013001139 นางสาวชุติมา อัศวเผ:าพงศ�
63013001140 นางสาวกมลวรรณ มะลิแย3ม
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63013001141 นายชัชพล เมฆดี
63013001142 นางสาววันทนี คุ3มทรัพย�
63013001143 นางสาวกัญชลี ศรีสุรางค�
63013001144 นางสาวศิรดา มหาขันธ�
63013001145 นางสาวปุณณัฏฐา นันต�วรารักษ�
63013001146 นางสาวพรกนก สังเมียน
63013001147 นางสาวณัฐริกา สุวรรณรัตน�
63013001148 ว:าที่ร3อยตรีหญิงขวัญชนก ย3อยคํา
63013001149 นางสาวณพัฐอร แก3วงาม
63013001150 นางสาวสุนีย�รัตน� พัฒรักษ�
63013001151 นายสมบูรณ� สุทธิธรรม
63013001152 นายอนุชา เสนทาวงศ�
63013001153 นายณัฐนนท� ศักดาสกุลคุณากร
63013001154 นายปFยะพงศ� ไชยสวัสด์ิ
63013001155 นางสาวภัสส�ศา มีป7ญญา
63013001156 นางสาวฉัตรนารี ทองเรืองวงค�
63013001157 นางสาวธันยาภรณ� สมานมิตร
63013001158 นางสาวธันย�ชนก บุญพรหม
63013001159 นายมณฑล สุขย่ิง
63013001160 นางสาวณัฏฐ�ปภัสร� ณรงค�เดชกุล
63013001161 นางสาวชญานิน งามขํา
63013001162 นายประพัทธ� เทียมจันทร�
63013001163 นางสาวสุภาภรณ� รักษศรี
63013001164 นางสาวพิกุลทอง จันทรศร
63013001165 นางสาวธนิดา แก3วแสน
63013001166 นางสาวปFZนดารา นุ:นสุวรรณ�
63013001167 นายฐานันท� นิภารัตน�
63013001168 นายพงษ�พิพัฒน� นันทิโค
63013001169 ว:าที่ร.ต.หญิงภัทรานิษฐ� ดอนบุญไทย
63013001170 ว:าที่ ร.ต.ประเสริฐศักด์ิ จิตติศักด์ิ
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63013001171 นางสาวปFยะวรรณ ธรรมอินทร�
63013001172 นางสาวญาสุมินทร� ขลังธรรมเนียม
63013001173 นายปฏิเวธ หน:อแก3ว
63013001174 นายทัตพงศ� สุทธิวรา
63013001175 นายธนภัทร ศรีสุข
63013001176 นางสาวสินีนาถ เขียวจีน
63013001177 นายศักด์ินรินทร� ธรรมขันธ�
63013001178 นายธรรมรงค� ต้ังซ3าย
63013001179 นางสาวรอฮะนา วังละ
63013001180 นางสาวตัซนีม ฮินนะ
63013001181 นางสาวกชพรรณ พัฒนภูทอง
63013001182 นายลีนวัตร วงศ�เวียร
63013001183 นางสาวดวงกมล จงทวีเกียรติ
63013001184 นางสาวลลิตา ปลักปลา
63013001185 นางสาวพรรณทิพย� อินทมณD
63013001186 นางสาวสุทิศา วรธงไชย
63013001187 นางสาวชนัญชิดา ส:งแสง
63013001188 นางสาวปFZนแก3ว วงษ�เกลียวเรียน
63013001189 นางสาวพิมพ�วิภา ดิษฐบุญเชิญ
63013001190 นายนรวรรษ ระโยธี
63013001191 นายณัฐสิทธ์ิ แดงสัมฤทธ์ิ
63013001192 นายอมรเศรษฐ� สันตวิริยะพันธุ�
63013001193 นางสาวอริสา หะรีเมา
63013001194 นางสาวขวัญนภา วะชุม
63013001195 นางสาวปาริษา สุภาภรรณ
63013001196 นายจักรพันธ� ไล
63013001197 นางสาวสุจิตรา พรหมเลิศ
63013001198 นางสาววรรณวิภา เนียมหอม
63013001199 นางสาวเกศศิณี จันทร�ศิริ
63013001200 นางสาวปFยธิดา สนิท
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63013001201 นางสาวปFยะพร ป7นวัง
63013001202 นางสาวสุดารัตน� กอบโลหะ
63013001203 นางสาวปุญคณัสน� อําไพ
63013001204 นางสาวอารีรัตน� บุญแรง
63013001205 นางสาวนภาพร ใจสุยะ
63013001206 นางสาวนันทพรรษ คงม่ันสถาพร
63013001207 นางชนิดา วังหนองหว3า
63013001208 นางสาวณัฐธิดา เรือนหล3า
63013001209 นางสาวนรินดา เป\ยสระศรี
63013001210 นางนิตยา มุสิกสาร
63013001211 นายชัชชยุตม� ฟองสันเทียะ
63013001212 นายวรพล จาละ
63013001213 นายกังวาน พิรุณจินดา
63013001214 นางสาวกฤษณา น3อยสร3าง
63013001215 นางสาวบุษกร เสาร�จันทร�
63013001216 นางสาวตรงศร เหลืองทองคํา
63013001217 นางสาวณัฐฌา คําร3อง
63013001218 นางสาวอนงค�ลักษณ� จันทะชัย
63013001219 นายสุรชัย สอีด
63013001220 นางสาววิภาพร ธนจารุวิทยากร
63013001221 นางสาวลักษณพร ประสูตร
63013001222 นายจตุพร มีวิเชียร
63013001223 นางสาวฐาปนีย� มณีโชติ
63013001224 นางสาวดายารัตน� จินตานนท�
63013001225 นางสาวฮาป^อเซาะ สาแม
63013001226 นางสาวภาษิตา โง3วประดิษฐ�
63013001227 นางสาวเกศนี พรามนัส
63013001228 นายดนยกฤตย� โรจน�สุการย�
63013001229 ว:าที่ร3อยตรีหญิงมาริสา คงทวี
63013001230 นางสาวนิโรบล นาคูณ
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63013001231 นางสาวชวัลลักษณ� โพธ์ิเงิน
63013001232 นางสาวสุชาวดี สุริโย
63013001233 นางสาวธัญรดา เผือกเกิด
63013001234 นายปฏิภาณ พ่ึงธรรมคุณ
63013001235 นางสาววราภรณ� พุ:มพร
63013001236 นางสาวเพียงขวัญ ผิวจันทร�
63013001237 นายกีรติ สิทธิเขตการ
63013001238 นายธนวัฒน� ฉันทวัฒนานุกุล
63013001239 นางสาวภัคญาดา ขําขาว
63013001240 นางสาวพัชนิญา ฉ่ิงทอง
63013001241 นางสาวภัทรกันย� พิชัยยุทธ�
63013001242 นางสาวกัญญารัตน� อัมภาพร
63013001243 นายจุมพล เหนี่ยงแจ:ม
63013001244 นางสาวณัฐธยาน� อักษรโกวิท
63013001245 นางสาวสุวรรณา เผือกย้ิม
63013001246 นางสาววริสรา จันทร�อร:าม
63013001247 นางสาวพนาวรรณ� ชัยหะนิจ
63013001248 ว:าที่ร3อยตรีภพ สังข�ทอง
63013001249 นายอุกฤษฏ� เจนวิทย�การ
63013001250 นายธีรภัทร ภิรมรักษ�
63013001251 นางสาวเกศราภรณ� เวระนะ
63013001252 นางสาวธัญชนก จํานง
63013001253 นางสาววริศรา รชตะพฤกษ�
63013001254 นางสาวเสาวลักษณ� แข:นจันทร�โส
63013001255 นางสาววรวลัญช� ช:วงชู
63013001256 นางสาวอรุณศิริ เมืองคํา
63013001257 นางสาวอัจฉรา สิมศิริวัฒ�
63013001258 นางสาวพรพรรณษา มากโฉม
63013001259 นายวรสิงห� จิตรม่ัน
63013001260 นางสาวเสาวลักษณ� โมฆรัตน�
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63013001261 นางสาววิชุดา กิจบํารุง
63013001262 นางสาววิไลวรรณ จันทร�ดอก
63013001263 นางสาวญาดา อดิเรกลาภกุล
63013001264 นางสาวศิรินทิพย� มากเขียว
63013001265 นายอนุตร ขําเจริญ
63013001266 นายวีรพงษ� จ:ายพงษ�
63013001267 นางสาวอจลญา จันทรขจร
63013001268 นางสาวรุจรดา ศักด์ิสงวน
63013001269 นางสาวนราสินี ศรีนุกูล
63013001270 นางสาวปFยมาศ พรหมเสนา
63013001271 นางสาวพัชราภา จิตติรัตนกุล
63013001272 นางสาวพิรุณขวัญ หงส�สิริรัตน�
63013001273 นางสาวพรสวรรค� ใบบ3ง
63013001274 นางสาวสุพัตรา อินตา
63013001275 นายธรรมนันท� เชาวลิต
63013001276 นางสาวกนกพร พุทธรักษา
63013001277 นางสาววรรณภา แจ:มจันทร�ศรี
63013001278 นางสาวจุฑานันท� ขอเจริญ
63013001279 นางสาวเจนจิรา อุปจันโท
63013001280 นางสาวเพ็ชรไพลิน ศิริวัฒน�
63013001281 นางสาวจิราภรณ� จันทร�ทศ
63013001282 นายณัฏฐภัทร� เพียรภัทรสกุล
63013001283 นายสมศักด์ิ เพชรลือชา
63013001284 นางสาวปณิศา หมัดสมัน
63013001285 นายธนะวิทย� กลมเกลียว
63013001286 นางสาวปาริชาติ แก3วดอนรี
63013001287 นางสาวอ3ญญ�ธิกา สุวรรณศิลปI
63013001288 นางสาวศศิธร นัยจิตร
63013001289 นายพลากร วงศ�สายญาติ
63013001290 นางสาวไพรัลยา วงศ�สกุลเพชร
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63013001291 นางสาวเจนจิรา สุวรรณสอน
63013001292 นางสาวภัทรมล สินธุศรี
63013001293 นายวัชราพณ ขาวนาค
63013001294 นางสาวณัฐณิชา จิระบรรจง
63013001295 นางอมรรัตน� พรหมดา
63013001296 นางสาวอมลรดา ยอดหนู
63013001297 นางสาวเปมิกา ผาสุก
63013001298 นางสาวสุนิสา บุญหล3า
63013001299 นางสาวฐาปนี ศิลปรายะ
63013001300 นางสาวสาวิตรี ชูศรี
63013001301 นางสาวศิริพร สิงห�โต
63013001302 นางสาวธนาพร ต:วนชื่น
63013001303 นางสาวนันทวัน มีชํานาญ
63013001304 นายเกียรติชัย จันหา
63013001305 นางสาวนริศรา นามเหลา
63013001306 นายฐาปกรณ� อันสน
63013001307 นางสาวณัฐธันยา ปานช:วย
63013001308 นายสมพงษ� นกอยู:
63013001309 นางสาวพลอยไพลิน พันธุกูล
63013001310 นางสาวรรินทร�มาศ กรีเทพ
63013001311 นายสถิตพงศ� สินธรวิโรจน�
63013001312 นางสาวขวัญเดือน โพธ์ิศรี
63013001313 นางสาวพิมพ�ชนก ระพีพัฒน�
63013001314 ว:าที่ร3อยตรีนพดล สิงหา
63013001315 นายตรีธัช เชื้อแฉ:ง
63013001316 นายทิวเกียรติ รมหิรัญ
63013001317 นางสาวอนัตตา พันธุกูล
63013001318 นางสาวศรินยา อานามวงษ�
63013001319 นางสาวอุทุมพร จันเขียน
63013001320 นางสาวอารียา ปรีชา
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63013001321 นางสาวปริยฉัตร ภระมรทัต
63013001322 นางสาวปภัสรา จันทวัฒนชาติ
63013001323 นางสาวกรรณิการ� สุกใส
63013001324 นางสาวศศิวิมล ใหม:เอี่ยม
63013001325 นางสาวณฐพร คําภูเงิน
63013001326 นางสาววรวรรณ สันตยากร
63013001327 นางสาวป7ทมพร พิศเพ็ง
63013001328 นายกฤตยชญ� แก3วสุทธิ
63013001329 นางสาวนฤมล กาญจะแสน
63013001330 นายณัฏฐ�ปกรณ� โรจนนิติ
63013001331 นางศิริพร ดุลยพิพัฒน�
63013001332 นางสาวเกวลิน ลายทิพย�
63013001333 นายณัฐวัฒน� พิมพ�สงวน
63013001334 นางสาวภัสชนิตา อันแสน
63013001335 นางสาวณัฐฐิกาพร โพธ์ิสีดา
63013001336 นายรูสลัม อาแว
63013001337 นางสาวลลิดา เที่ยงสกุล
63013001338 นางสาวศิราภรณ� ตันสุวรรณ
63013001339 นางสาวกวินทิพย� มงคลหว3า
63013001340 นางสาวทิพวัลย� จันทเลิศ
63013001341 นางสาวจิตรานุช ตะวงค�
63013001342 นายวชรธร บัวทวน
63013001343 นางสาวชฎาพร สุกการ
63013001344 นายเสนาวิท อิศรเสนา ณ อยุธยา
63013001345 นางสาวนฤษา คชสาร
63013001346 นางสาวกรรณิการ� คชรักษ�
63013001347 นางสาวศิริวรรณ ศรีแดง
63013001348 นายวทัญRู การผลดี
63013001349 นางสาวลัดดา บํารุงโชค
63013001350 นางสาวชลิตา ประดิษฐ�วงศ�
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63013001351 นางสาวศรีวิภา เฉลิม
63013001352 นางสาวปFยรัช สิงห�
63013001353 นางสาวเบญจวรรณ เลอลภ
63013001354 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพิชญา เรืองจิตต�
63013001355 ว:าที่ร3อยตรีชินวุฒิ เนติธรรมากร
63013001356 นางสุคนธ�ทิพย� คํามาตย�
63013001357 นางสาวฮัสนะห� ยูโซะ
63013001358 นางสาววปุน จันทมัตตุการ
63013001359 นายทรงยศ เจริญสุข
63013001360 นางสาวเจนจิรา อินทร�จันทร�
63013001361 นายสุทัศน� แย3มนวน
63013001362 นายปาณสิฏฐ� วิทนา
63013001363 นางสาวสุภัทตรา อิ่มเอิบ
63013001364 นายชาญณรงค� ศิริแสน
63013001365 นายพัทธพงศ� พุทธพงศ�
63013001366 นายสิริวัฒน� ราโช
63013001367 นางสาววีรวรรณ สระทองห3อย
63013001368 นางสาวสุดาบดี เทศสุรินทร�
63013001369 นายชาติชาย สุวรรณเพชร
63013001370 นางสาวยุภาวรรณ คงประพันธ�
63013001371 นางสาวสุนันทา แหละยุหีม
63013001372 นายพงษ�นรา ดิษฐวิเศษ
63013001373 นางสาวเสาวลักษณ� ทองตัน
63013001374 นายสุภัทธลักษณ� โพธ์ิหา
63013001375 นายชวกร เหล:าเพชรสกุลชัย
63013001376 นางสาวจันทร�จิรา แก3วมณีชัย
63013001377 นางสาวสุรัยนี มะยี
63013001378 นางสาวสินาภรณ� ทองอิ่น
63013001379 นางสาวสุธิดา ประทุมทอง
63013001380 นายอุดมศักด์ิ เขียวบุตร
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63013001381 นางสาววริศรา อยู:ดี
63013001382 นางสาวยศพร นาคราช
63013001383 นางสาวฉัตราภรณ� สนธิอ:วม
63013001384 นางสาวเกษสุดา จันทปา
63013001385 นางสาวชิดชนก ผลาผล
63013001386 นางสาวกนกวรรณ นาลาแก3ว
63013001387 นางสาววรรณ แซ:ลี้
63013001388 นางสาวเสาวลักษณ� เผ:าพันธ�
63013001389 นางสาวภัทราพร พุทธวงศ�ษา
63013001390 นางสาวอัญชลี ทองช:วย
63013001391 นางสาวนัฐกานต� รัตนชู
63013001392 นางสาววิชาณี สังข�โสด
63013001393 นางสาวศิริผกา ศรีสุภา
63013001394 นางสาวนัตตญา เวียงจันดา
63013001395 นายเอกสิทธ์ิ ชมชื่นจิตร�
63013001396 นายอุสมาน นาปาเลน
63013001397 นางสาวอุษณีกาญ หล3าสุด
63013001398 นายณัฐพงษ� ถนัดค3า
63013001399 นางสาวเบญญาภา วงษ�เอก
63013001400 นางสาวพัชราภา ใจดี
63013001401 นางสาวอรวรรณ วรกุล
63013001402 นางสาวกฤติพร สุมงคล
63013001403 นางสาวอรอิริยา ดวงมณี
63013001404 นางสาวเมฑาวี วสันต�
63013001405 นางสาวสุวพัชร พะลัง
63013001406 นางสาวอรสินี วงศ�สิงห�
63013001407 นางสาวซาจิ แซ:อื้อ
63013001408 นางสาวเจนจิรา บุญศรีไตย
63013001409 นางสาวชุติกาญจน� นาคขาว
63013001410 นางสาวอัจฉรา อ:อนแก3ว
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63013001411 นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข
63013001412 นางสาวอนุธิดา อร:ามวิบูลย�
63013001413 นางสาวนภาพร แก:นชัยภูมิ
63013001414 นางสาวศศิพัชร� ธนพัทธนันท�
63013001415 นางสาวณัชนินทร� ผู3ผ:อง
63013001416 นางสาวทักษพร บุญสุข
63013001417 นายอัครเดช เชียรแก3ว
63013001418 นางสาวทัศนียวรรณ ทองสุก
63013001419 นายจิรภัทร ทองหยวก
63013001420 นายวรพงค� อัศวไพศาลกุล
63013001421 นางสาวประไพพรรณ อินป7_น
63013001422 นางสาวรมณีย� กระแซง
63013001423 นางสาวจาฏ̀พัจน� นุหนุนจันทร�
63013001424 นางสาววิไลวรรณ บุตรวงศ�
63013001425 นายธนณัฏฐ� เสรีพันธ�พานิช
63013001426 นายกษิภานุ ยอดคํา
63013001427 นางสาวปวีณา นาคบําเพ็ญ
63013001428 นางสาวจุฬาลักษณ� จิรัฐติศักด์ิ
63013001429 นางสาวพรรังษี ราชวงษ�
63013001430 นางสาวชุติมา น:วมประวัติ
63013001431 นางสาวเบญจวรรณ เชื้อเพ็ง
63013001432 นายกฤษณะ บัวทองรังสิมา
63013001433 นางสาวชญาภา เลาหะอุดมโชค
63013001434 นายธีระพล พันธ�ศรี
63013001435 นางสาวหัทยา สารธิมา
63013001436 นางสาวศศิลักษณ� งามขํา
63013001437 นางสาวศศิประภา มะโนศิลปI
63013001438 นางสาวสาธิตา ไชยชมพู
63013001439 นางสาวจันทิมา ลุนใต3
63013001440 นางสาวเนตรชนก สุขสวัสด์ิ
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63013001441 นางสาวธวัลรัตน� ฉันทแต:ง
63013001442 นางสาววนิดา บัวล้ําล้ํา
63013001443 นางสาววิภาวดี ยวนตา
63013001444 นางสาวอรทัย สังทอง
63013001445 นายปติพัธน� แก3วทอง
63013001446 นายกฤษณพล พุทธเษม
63013001447 นางสาวบูรพรรณ เทียบมัง
63013001448 นางสาวจุฑารัตน� ทูขุนทด
63013001449 นายพชร จันทร�ทอง
63013001450 นายชนะชัย พรธาดาวิทย�
63013001451 นางสาวภาวิณี ป\Zแก3ว
63013001452 นางสาวจันธุษา แอSวกอง
63013001453 นางสาวนาอีมะ ดาปะ
63013001454 นางสาวชุติมา ติมวงค�ษา
63013001455 นางสาวสุภชา เหมทานนท�
63013001456 นายทวีสิน ชะนะวานิชย�
63013001457 นางสาวธีรดา จันทร
63013001458 นางสาวนฤมล ปู]อ3าย
63013001459 นายภูวิช โชติการทองกุล
63013001460 นางสาวกรกนก ย้ิมแย3ม
63013001461 นางสาวป7ทมาพร ฤทธ์ิอักษร
63013001462 นางสาวเจนเนตร คุยสี
63013001463 นางสาวกาญนภา ปFZนแก3ว
63013001464 นางสาววริศรา รัมมะพันธ�
63013001465 นางสาวเอมอร แก3วสย�
63013001466 นางสาวกานต�พิชชา แสนสุธา
63013001467 นางสาวศิริพา ญาณารณพ
63013001468 นายวรรณชัย เอมบํารุง
63013001469 นายนัฐพร สายทอง
63013001470 นายพูนศักด์ิ ว:างป]อ
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63013001471 นางสาวลดามณี โลหะการก
63013001472 นางสาวอารีรัตน� มีณรงค�
63013001473 นายสมชาย พรหมมี
63013001474 นายศุภวัฒน� ชูจันทร�
63013001475 นางสาวอรนิภา แก3วกําเนิด
63013001476 นางสาวธนาพร สุขศรี
63013001477 นายจักรพงศ� ศรีทวีกูล
63013001478 นายพิสิทธ์ิ แก3วพุทธ
63013001479 นางสาวฐิติรัตน� ศรียะรัตน�
63013001480 นางสาวจิราพร พรมโคตร
63013001481 นางสาวเมวิยา นวลพรม
63013001482 นายอนุวัฒน� จันมา
63013001483 นางสาวกัญญา สามารถ
63013001484 นายป7ณณพัฒน� จงธนาวิกรัย
63013001485 นางสาวบวรลักษณ� ปภินวิช
63013001486 นายมนัสชัย อุ:นศิริ
63013001487 นายกันตภพ สุวัฒวิตยากร
63013001488 นายดนุพล ม:วงสุขศรี
63013001489 นางสาวลลิตา ชูชมฉาย
63013001490 นางสาวพรประเสริฐ อินทรง
63013001491 นางสาวสุพัชรี แสงสุข
63013001492 นายวัณชัย ช:วยพริก
63013001493 นางสาวสุพรรณี ครุฑโคกกรวด
63013001494 นายณรงริศ แสงทอง
63013001495 นายทศพล มีจันทร�
63013001496 นางสาวบุญญิสา ก3านทอง
63013001497 นายกษิด์ิเดช สุวรรณประทีป
63013001498 นางสาวศศิธร บุญจง
63013001499 นางสาวกมลลักษณ� เพ็ชรรัตน�
63013001500 นางสาววาสนา ตรงสิน
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63013001501 นางสาวนภสร สาสุนันท�
63013001502 นายจักรพงศ� ธิธรรมมา
63013001503 นายสิทธิพงศ� เพชรสุทธ์ิ
63013001504 นายนฤเบศร� เชื้อฮ3อ
63013001505 นางสาวเป\ยทิพย� กลิ่นสด
63013001506 นายพิษณุ ลีลาธร
63013001507 นางสาวกมลพรรณ นาคบุตร
63013001508 นายศรัญณุพงศ� สุวภิญโญภาส
63013001509 นางสาวนุชจรินทร� นามโคตร
63013001510 นายวทันย� ไชยโอสถ
63013001511 นางสาวอนุสรา เจียมตน
63013001512 นางสาววรัญญา ขาวลา
63013001513 นางสาวภัทรชิตา สุวรรณภักดี
63013001514 นางสาวก่ิงกาญจน� มาพิจิตร
63013001515 นางสาวปวีณา โยธาภักดี
63013001516 นางสาวอรวรรณ หอนิยม
63013001517 นางสาวปวิณาวดี เพ็ชรรัตน�
63013001518 นางสาวป7ญญาพร ต้ังกิจกิตติพงศ�
63013001519 นางสาวกาลธร มาสน
63013001520 นางสาวธัญชนก บุญมาก
63013001521 นางสาวทิพย�สุดา คําโพธ์ิ
63013001522 นางสาวพิไลวรรณ เสือแก3ว
63013001523 นางสาวทิพย�เกษร คนเพียร
63013001524 นายชนะประสิทธ์ิ โพธิพันธุ�
63013001525 นางสาวภัทรียา โพธ์ิศรี
63013001526 นางสาวนิโลบล แสนธรรม
63013001527 นางสาวแพรวพรรณ เตียนพลกรัง
63013001528 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงสว:างโชติ
63013001529 นางสาวเกวลี วัฒนรุ:งเรือง
63013001530 นางสาวสุดารัตน� วรรณวงษ�
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63013001531 นางสาววิลาสินี อิ่นคํา
63013001532 นางสาวนูรีมะห� บากา
63013001533 นายอภิโชค พงษ�กษัตริย�
63013001534 นายอาทิตย� จันทรมุณี
63013001535 นางสาวจิราพร ศรียะวงศ�
63013001536 นายวีราพล ประซอลี
63013001537 นายอัษฎาวุธ อัมลา
63013001538 นางสาวดุลยลักษณ� สุทธิงาม
63013001539 นายวิเชียร ชัยเพชร
63013001540 นายศุภชัย บุญทรง
63013001541 นางสาวธนิกา มุนทาเย็น
63013001542 นางสาวสิราพร คําพะยอม
63013001543 นางสาวสุภาพร สุทธศรีฉวีฉาย
63013001544 นายเฉลิมจักรพรรณ� พุฒิคุณเกษม
63013001545 นางสาวบุณรดา สุวรรณมโหสถ
63013001546 นายสัชฌะ เวธิตะ
63013001547 นางสาวนิยดา เกิดสมบัติ
63013001548 นางสาวลัดดา แสงสว:าง
63013001549 นางสาวภัทร�นรินทร� พจน�จําเนียร
63013001550 นางสาวศิโรรัตน� สาลีงาม
63013001551 นางสาวชญาน�นันท� แก3วกล่ํา
63013001552 นายพิศาล สิงห�พันธ�
63013001553 นางสาวโชติรส บํารุงผล
63013001554 นางสาวชิดชญา จันทร�แก3ว
63013001555 นายธีระพงษ� ไทรงาม
63013001556 นางสาวปFชญา เคนหล3า
63013001557 นางสาวสวรส ขุนทองแก3ว
63013001558 นางสาวสิภาลักษณ� วสุอัครภิรมย�
63013001559 นางสาวสุมน เป\Zยมลาภ
63013001560 นางสาวอรณิชา ศรีสมัย
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63013001561 นางสาววนิดา พิพัฒน�กุล
63013001562 นายวชิรบดินทร� เนตรทิพย�
63013001563 นางสาวสาธิตา ปรีชาธรรม
63013001564 นางสาวพรธีรา เป\Zยมมงคล
63013001565 นางสาวพัชรี หลักคําแพง
63013001566 นางสาวภิญญดา เชาว�นิติกร
63013001567 นางสาวทรัพย�สิมา วีทีไว
63013001568 นายณัฐดนัย คําป7นดี
63013001569 นางสาวกรรณิกา เลี้ยงชีพชอบ
63013001570 นายชนินทร� สมบูรณ�กุลวุฒิ
63013001571 นางสาวพูลทรัพย� พรรณลําเจียก
63013001572 นางสาวอรวรรณ พ่ึงสาย
63013001573 นายเมธี สุขศรีนวล
63013001574 นายอับดุลลอฮ� จะปะกียา
63013001575 นางสาวศีรณา สุธนะวุฒิ
63013001576 นางสาวศศิกานต� ลานคํา
63013001577 นายกรกช เซ:งแตง
63013001578 นางสาวปรียานุช แซ:ซ่ัว
63013001579 นางสาวกันยารัตน� ผะอบนาค
63013001580 นางสาวสุลาวัลย� ทองถวิล
63013001581 นางสาวรัตนาภรณ� นุ3ยประสาท
63013001582 นางสาวรัตติกาล วงค�ษา
63013001583 นางสาวเขมิกา มูลถวิลย�
63013001584 นายจรุพงศ� นิลดํา
63013001585 นายณันวกรณ� ไชยธรรม
63013001586 นางสาวสลิลทิพย� เพ่ือนฝูง
63013001587 นายอับดุลมุมิน ตอแลมา
63013001588 นายอนุชิต ม่ังทองคํา
63013001589 นางสาวพลอยริยา เกษดี
63013001590 นายชัยพล โชติกนกปรีดา
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63013001591 นายทวีศักด์ิ คําสด
63013001592 นางสาววิมลวรรณ อยู:คะเชนทร�
63013001593 นายภาสพล เรืองเดช
63013001594 นายชาญณรงค� คุ3มขวัญ
63013001595 นายยูนูส กะเดช
63013001596 นางสาวสุภาพร ข3อโนนแดง
63013001597 นางสาววาริณ สุภผล
63013001598 นางสาวรัชนี บุญเนตร
63013001599 นางสาววารุณี สุริยัง
63013001600 นางสาวรัฐนันท� ขําทอง
63013001601 นางสาวชมพูนุท อยู:โต
63013001602 นายศรัญย� แก:นเมือง
63013001603 นางสาวกฤษสลินณ� ทรัพย�อมรพันธุ�
63013001604 นายกฤชพล อามาตพล
63013001605 นางสาวกัลยรัตน� อรัญดร
63013001606 นายศราวุฒิ มิลินทวิจิตร
63013001607 นางสาวสิริมาส ส3มเกลี้ยง
63013001608 นางสาวฉัตรชนก เพียงตา
63013001609 นายอภิวัฒน� แซ:เห3ง
63013001610 นางสาวพรธิดา จันทราช
63013001611 นายชัชวาล แก3วคํามูล
63013001612 นางสาวสุธินี ทนงาน
63013001613 นางสาวอรนุช มหาพรมวัน
63013001614 นางสาวสุมิตรา มุทุตา
63013001615 นายอรรถวิทย� ปุงควะบุตร
63013001616 นางสาวเปรมพิกุล โคตรเจริญ
63013001617 นางสาวกุณฑิกา ศรีแปดริ้ว
63013001618 นางสาวศศิวิมล ลุนบ3านผือ
63013001619 นางสาวสิริลักษณ� หงษ�สัมฤทธ์ิ
63013001620 นางสาวสุดารัตน� ศรีวัง
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63013001621 นายไพศาล พุฒนวล
63013001622 นางสาวกมลลักษณ� สินธุสาร
63013001623 นางสาวสุธาวดี สวะวงษ�
63013001624 นางสาวกรรธิชา แขนสูงเนิน
63013001625 นางสาวชยาภรณ� เกษจันทร�
63013001626 นางสาวณัชชา สดีวงศ�
63013001627 นางสาวภาวดี บุญท3วม
63013001628 นางสาวประภารัตน� หย:องบางไทร
63013001629 นางสาวบุศรินทร� นาคสมบูรณ�ชัย
63013001630 นายหัตถพงษ� หิรัญรัตน�
63013001631 นายปรินทร� พรหมขัติแก3ว
63013001632 นางสาวฐาปนี เข็มกลัด
63013001633 นางสาวสุจิตตา โยธาภักดี
63013001634 นางสาวมัลลิกา นันตDะ
63013001635 นางสาวพรรณราย ปวนปFนตา
63013001636 นางสาวยุพิน ก3านอินทร�
63013001637 นางสาวลัดดาวัลย� สุขแก3ว
63013001638 นายคณินพัฒน� พลสุธรรม�
63013001639 นางสาวพรพิรุณ โตจําศิลปI
63013001640 นางสาวพราวรวี พุฒเล็ก
63013001641 นางสาวภัทรี พยอมหอม
63013001642 นายสิทธิชัย ศรียางนอก
63013001643 นายภูริณัฐ แก3วแจ3ง
63013001644 นายวัชรนันท� นันทวิเชียร
63013001645 นางสาวปราณี ชาวภูเขียว
63013001646 นางสาวอริสรา ผลชู
63013001647 นายจีรเสกข� วิวฒน�เดชากุล
63013001648 นายวัชรากร ต3นกันยา
63013001649 นางสาวศุภิสรา เฉิดฉาย
63013001650 นายณัฐวุฒิ ลั่วสกุล
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63013001651 นางสาวกฤติยา บุญนาค
63013001652 นางสาวทิฆัมพร ม่ิงขวัญ
63013001653 นางสาวศตพร ชิตรัตฐา
63013001654 นางสาวณภัทรกาญจน� ปานเพชร
63013001655 นายณัฐพล สิมมา
63013001656 นายพงศธร บุญประเสริฐ
63013001657 นายอิสรา จิรโชติรัตน�
63013001658 นางสาวพิมพ�ชนก มีหิริ
63013001659 นางสาวพิชณัฏฐา พระพลศรี
63013001660 นางสาวจิรัฐติกาล ณ สุวรรณ
63013001661 นางสาวชัญญานุช วรแสน
63013001662 นายวรรธนัย แตงจ่ัน
63013001663 นางสาวศศิณา จิตเที่ยง
63013001664 นางสาวอภิญญา อุ:นใจ
63013001665 นางสาวจิตติมา หฤแสง
63013001666 นางสาวอิงคมญช� จันทร�ศิวานาถ
63013001667 นางสาวนันทิดา แก3วดอก
63013001668 นางสาวสุดเอื้อม ขําโนนเพ่ิม
63013001669 นางรุสนา ดาโอะ
63013001670 นางสาวพิชชานันท� เหมหงษา
63013001671 นางสาวสิรินทรา ศรีรางกูล
63013001672 นางสาวสายธาร พะกาแก3ว
63013001673 นางสาวศิรดา ลพไภย
63013001674 นางสาวอาริยา สวยแสง
63013001675 นายพงศธร แสงเงิน
63013001676 นายจตุรภัทร เบี้ยมุกดา
63013001677 นายพิชิตชัย นามบุบผา
63013001678 นายศิวกรณ� พันธุ�เสง่ียม
63013001679 นายชนะชัย ชูวงษ�
63013001680 นางสาวกานติมา เฟ̂Zองแก3ว
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63013001681 นางสาวนุจรี ธิขันธ�ติ
63013001682 นางสาวปFยะนันท� ธานี
63013001683 นางสาววนิดา สมบัติมี
63013001684 นายกันกียรติ ละมาศ
63013001685 นางสาวพรรณวิไล ดุมเกษม
63013001686 นางสาวกัลญาณัฐ กาโส
63013001687 นางสาวสุกัญญา สรรเพ็ชร
63013001688 นางสาวธัญญนาถ มุขดาร�
63013001689 นางสาวสุชาดา มะหาวัน
63013001690 นางสาวมณฑรัตน� ฉายากุล
63013001691 นางสาววิภาวดี นวมจิตร�
63013001692 นางสาววันวิสาข� แขกเพ็ง
63013001693 นายอธิพล ต้ังสราลักษณ�
63013001694 นายคีตะนันท� จันทนนท�
63013001695 นางสาวพิชามญชุ� ลิ่มสุวรรณ
63013001696 นายศุภวัฒน� สมรรถกิจบริหาร
63013001697 นางสาวภศิชา วิเชียรภัทรกุล
63013001698 นายจิราวุธ คงนคร
63013001699 นายนวมินทร� กาญจนาโรจน�พันธ�
63013001700 นางสาววรรณภา เครือเตจDะ
63013001701 นายฐณวัฒน� กลิ่นน3อย
63013001702 นางสาวรชา มีแก3ว
63013001703 นางสาวศศิวรรณ วงษ�เสน
63013001704 นางสาวสุพัตรา สอนภักดี
63013001705 นางสาวศนิชา ทองเงิน
63013001706 นางสาวอมลวรรณ กิจพัฒนโรจน�
63013001707 นางสาวทัศนีย� มีมอญ
63013001708 นายกรัณย� มุกดา
63013001709 นางสาวเพ็ญขวัญ สิทธิชีวภาค
63013001710 นางสาวมยุรี คุ3มฤทธ์ิ
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63013001711 นางสาวรุ:งตะวัน ดํารักษ�
63013001712 นางสาวกมลชนก ดีอุดม
63013001713 นางสาวกฤชสร โทะวัง
63013001714 นางสาวสุรัญญา จันทร�พงษ�
63013001715 นายยุทธนา บัวละออ
63013001716 นางสาวสุทธิดา แหวนหล:อ
63013001717 นางสาวปาณิศา ปฏิมาประกรณ�
63013001718 นางสาวกฤษณา เกษมาก
63013001719 นายเขมินท� ถาดทอง
63013001720 นางสาวสโรชา มากระนิตย�
63013001721 นางสาวเจนจิรา พรมแสน
63013001722 นางสาวจีริสุดา บุญนํา
63013001723 นางสาวปFติภัทร สนธิหยัน
63013001724 นางสาวกนิษฐา คงดอน
63013001725 นายสรวิชญ� ปFยะปานันท�
63013001726 นายณัตพล ใคร:ในธรรม
63013001727 นางสาววันทนีย� เจริญลาภ
63013001728 นางสาวรัตนาภรณ� ใหมแจ:ม
63013001729 นางสาวพราวฐิตา ขัตติโยทัยวงศ�
63013001730 นางสาวพรทิพา สายกระสินธุ�
63013001731 นางสาวนารีรัตน� สิทธิเวช
63013001732 นางสาวธชธร สุทธนะ
63013001733 นางสาวปภาดา เจนพิทักษ�สมบัติ
63013001734 นางสาวอัจฉราพรรณ ป7นบุตร
63013001735 นางสาวหัทยาวดี แสงสกล
63013001736 นางสาวญากมล รัฐเมือง
63013001737 นางสาวอรทัย สุวรรณม่ังมี
63013001738 นายชนพล แจ3งเจริญ
63013001739 นางสาวรุ:งนภา จุนทศรี
63013001740 นางสาวนุชรดี สุยะ
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63013001741 นางสาวเจนณิสา สะตะ
63013001742 นางสาวประภา สิทธิ
63013001743 นางนิลุบล ศรีทะนาม
63013001744 นางสาวรัชนก ก3องโลก
63013001745 นางสาวณัชชา จันทรา
63013001746 นางสาวศศิพิชญ� ปFZนม่ิง
63013001747 นางสาวธรรมพร แพนเกาะ
63013001748 นายธนันท�ธร จําคํา
63013001749 นางสาวหนึ่งฤทัย นิยะโมสถ
63013001750 นางสาวเพ็ญพิชชา เศรษฐพงษ�
63013001751 นางสาววิสสุตา พรหมเอียด
63013001752 นางสาวศุภิสรา รวดเร็ว
63013001753 นางสาวณัฐธยาน� กิตติปุญญพัตน�
63013001754 นางสาวลลิตา นิยมรัตน�
63013001755 นางสาวกิตติยาภรณ� แววนํา
63013001756 นายกฤษณ สุดใหม:
63013001757 นางสาวภัคจิราภาณุ� ลีตะชีว�วะ
63013001758 นายธนวิชญ� วัฒนเรืองชัย
63013001759 นางสาวธนัชพร เรืองศรี
63013001760 นางสาวสิรินดา ลําทา
63013001761 นางสาวศิริกาญจน� จุลละจินดา
63013001762 นางสาวสุนารี ไชยเขตต�
63013001763 นางสาวศุภนิดา จูหว3า
63013001764 นางสาวก่ิงกาญจน� คิดดี
63013001765 นางสาวจุฑามาศ ทองบาง
63013001766 นายจิรายุ ศรีเมือง
63013001767 นางสาวสาธิตา สิทธิโชคคณานนท�
63013001768 นางสาวสุภาพร แซ:โง3ว
63013001769 นายกัณฑ�กวินทร� ทองปFนตา
63013001770 นางสาววรรณลัย เชี่ยวการพฤกษ�

หน3า 59 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013001771 นางสาวณัฐมล ศิลาชัย
63013001772 นางสาววนัชพร สมุทรเพ็ชร
63013001773 นายณัฐพล ฉันทะทิพย�
63013001774 นางสาวปฐมาภรณ� ทิมจรัส
63013001775 นางสาวจันทร�จิรา ขัตติยะ
63013001776 นางสาวกวิตา อิ่มเอิบ
63013001777 นางสาวอัมช�พิกา แสงปFZน
63013001778 นางสาวสุชัญญา สุขพิลาภ
63013001779 นายฟารฮาน สาและ
63013001780 นางสาวศุภรัตน� ใจงาม
63013001781 นางสาวพิมพิกา ไชยมงคล
63013001782 นายอรรถพล คําด3วง
63013001783 นางสาววราภรณ� สรเสนา
63013001784 นางสาวพิชนก ปFนตา
63013001785 นายอาทิตย� โอฬารวิจิตรวงศ�
63013001786 นางสาวปFยะนุช อุสันสาห�
63013001787 นางสาวอภิรดี ปลั่งกลาง
63013001788 นางสาวณัฎฐพัชร เตชะนฤดล
63013001789 นางสาวชลนิภา รุ:งเรืองศรี
63013001790 นางสาวกานดา โสดามุข
63013001791 นางสาวรุจิรา โฉมงาม
63013001792 นางสาวนรีกมล โนราช
63013001793 นายธนพล แซ:ค้ิว
63013001794 นางสาวรัตนาภรณ� เพ็ชรแก3ว
63013001795 นางสาวจุฑารัตน� ตDะใจ
63013001796 นางสาววิไลลักษณ� เกตุพักร�
63013001797 นางสาวณัฏฐ�นรี นีระวงศ�
63013001798 นางสาวธนากานต� คงพยัคฆ�
63013001799 นางสาวปาริฉัตร เพ:งผล
63013001800 นางสาวจุฑาภรณ� พูลพิพัฒน�
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63013001801 นางสาวรัตนาภรณ� อ:อนศรี
63013001802 นางสาวมัลลิกา กาละพันธ�
63013001803 นางสาวภีรพรรณ ผ:านแสนเสาร�
63013001804 นางสาวทิพย�ฤดี ศรีจํานงค�
63013001805 นางสาวธมกร ถะเกิงผล
63013001806 นางสาวญันนะ โสมนัส
63013001807 นางสาวจินดารัตน� พันอะนุ
63013001808 นางสาวอุดมลักษณ� พราหมณโชติ
63013001809 นายรัชพล ด:านบุญเรือน
63013001810 นางสาวณัชชา แมตเมือง
63013001811 นายปุริมปรัชญ� ทาเจริญ
63013001812 นางสาวกาญจนาพร เพ็ชรแก3ว
63013001813 นายสิริมงคล ก3อนแก3ว
63013001814 นายวิชญ�ภาส กุลตังวัฒนา
63013001815 นางสาวราณี โตสาแน
63013001816 นางสาวปFยาภา เลิศพยับ
63013001817 นางสาวอานิตยา วัฒนกุล
63013001818 นายไซฟูดีน หะยีบากา
63013001819 นางสาวอรปวีณ� วงศ�วชิรา
63013001820 นางสาวสุจินันท� แดดภู:
63013001821 นางสาวพัทธนันท� พัดทอง
63013001822 นายพีรพงค� ดอนชวนชม
63013001823 นางสาวธนภรณ� ทองเปรม
63013001824 นางสาวฟFตรีญา ดามาแร
63013001825 นางสาวเบญญาภา ยมะสมิต
63013001826 นางสาวนันทวัน ประจญหาญ
63013001827 นางสาวธิดารัตน� แวงวรรณ
63013001828 นายพรเทพ เทียนชัย
63013001829 นางสาวพัชชา ศรีเรือนงาม
63013001830 นายสมบัติ ว:องสาริกิจ
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63013001831 นายนพัตธร วิระมิตรชัย
63013001832 นายจิรายุส พุทธาภิบาลกุล
63013001833 นางสาวดวงกมล กาญจนะ
63013001834 นางสาวปทุมพร คงวัดใหม:
63013001835 นายพิเศษพงศ� ป7ญญา
63013001836 นายณัฐวัชร สมุทรประเสริฐ
63013001837 นายธวัชชัย เกลี้ยงไธสง
63013001838 นายมณฑก เกษมเมือง
63013001839 นางสาววรัญญา สินประกอบ
63013001840 นายอธิป7ตย� พวงจันทร�
63013001841 นางสาวเนตรนภา สมีแจ:ม
63013001842 นางสาวโสรญา สุรี
63013001843 นายกิตติพงศ� เริงสุทธ์ิ
63013001844 นายโสภณ รอดสาตรา
63013001845 นางสาวฤทัยรัตน� ชาวชอบ
63013001846 นายรัตนพล รอดมณี
63013001847 นายฐมพร พานสร3อย
63013001848 นางสาวปารวี จูปรางค�
63013001849 นางสาวฐิตินันต� แก3วนพเก3า
63013001850 นางสาวเพ็ญนภา รัตวาสี
63013001851 นางสาวอารยา วงศ�ปCอม
63013001852 นางสาวณัชชา มณีสิน
63013001853 นายจิรเมธ เชาว�เลขา
63013001854 นางสาวธันยาภัทร� ทิศาเลิศไพศาล
63013001855 นางสาวชัญญานุช แก3วสมบูรณ�
63013001856 นางสาวปรัศณี เลาะประสิทธ์ิ
63013001857 นางสาวภัสร�สร ทหารไทย
63013001858 นางสาวใกล3รุ:ง แหละปานแก3ว
63013001859 นางสาวศิริพร ลิ้มเจริญ
63013001860 นายอภิรมย� บุญมี
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63013001861 นางสาวชวิศา วงษ�ประเวศน�
63013001862 นางสาวบุษบา จันทราช
63013001863 นางสาวอัญชลี ศรีคาน
63013001864 นายณัฐพงศ� นุ:นวิเชียร
63013001865 นางสาวสิราวรรณ ส:องศรี
63013001866 นางสาวชัชชฎา ปฐมฐานะกุล
63013001867 นางสาววันทนาพร ผลพิกุล
63013001868 นางสาวนฤมล เหลืองอภิชน
63013001869 นายอภัยรักษ� ศรีทิน
63013001870 นางสาววลัยพรรณ สุทธิเมฆ
63013001871 นางสาวณภัสสร ศรีชัยชิต
63013001872 นางสาวปริณดา ป7นหล3า
63013001873 นางสาวอรญา เอมคะ
63013001874 นางสาวชลธิชา ไชยนาศรี
63013001875 นายพงษ�ภูเบศ ฤทธ์ิไชยนันท�
63013001876 นางสาวเจนจิรา ลิ้นฤาษี
63013001877 นางสาวสาธิตา บุญประเสริฐ
63013001878 นางสาวสุพิชชา โฆษิตเวชสกุล
63013001879 นางสาวสุชาดา ศรีตะ
63013001880 นางสาวชัญญานุช อุดมพันธ�
63013001881 นายณัฐวุฒิ ราชมณี
63013001882 นายปภพ ไตรสุนทร
63013001883 นางสาวเบญจภรณ� รุ:งมี
63013001884 นางสาวจิราวรรณ รู3แผน
63013001885 นายภูริช ฉ่ัวสุวรรณ�
63013001886 นายปราโมทย� ปานปรีดา
63013001887 นางสาวอรุณ วตี วรรณโชติ
63013001888 นายณัฐชัย บุญครอง
63013001889 นางสาวนิสารัตน� ปFตุยะ
63013001890 นายวุฒิชัย เอียดบัว
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63013001891 นางสาวอุมาพร สีอ:อน
63013001892 นางสาวธิติยา พงษ�ไทยพันธ�
63013001893 นายพงศกร โตจิต
63013001894 นางสาวอิสริยาภรณ� ปานย้ิม
63013001895 นางสาวปฐมาวดี ดีป7ญญา
63013001896 นางสาวเสาวณีย� สุระภี
63013001897 นางสาวเพ็ญพิชชา ทองแท3
63013001898 นายอัมรินทร� อายุยืน
63013001899 นายจารุวิทย� โพธิไสย
63013001900 นางสาวศศิชานันท� ฤกษ�เรืองชัย
63013001901 นางสาววรรณพร เก:งกว:าสิงห�
63013001902 นางสาวดนยา ดําสงค�
63013001903 นายสุรัฐ เขวาลําธาร
63013001904 นางสาววัจรี ตระกรุดแก3ว
63013001905 นางสาวคันฉาย วงษ�สุวรรณ
63013001906 นางสาวลีลาวดี แก3วสุวรรณ
63013001907 นายวิวัฒน� จ่ันเพ็ชร�
63013001908 นางสาวสุกัญญา ทะมังกลาง
63013001909 นางสาวกานติมา ไชยวุฒิ
63013001910 นางสาวศศินันท� อิทธิเสริมบุญ
63013001911 นางสาวนิศารัตน� โพนตุแสง
63013001912 นางสาววรรณี ชลธี
63013001913 นางสาวจิรภา ในจิตร
63013001914 นางสาวสิริอร สุขบุญ
63013001915 นางสาวณัฐพร ทองแตง
63013001916 นางสาวศุณัฏฐ�ธิดา ไตรทรัพย�
63013001917 นายกิตติพงษ� ศรีอาคาร
63013001918 นางสาวสุภาพร มีชอบธรรม
63013001919 นางสาวนัจญ�วา เลิศอริยะพงษ�กุล
63013001920 นางสาวชญานิศ มะโนวรรณา
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63013001921 นางสาวศศิประภา ไพราชสูง
63013001922 นางสาวจุฑาภรณ� ชูชื่น
63013001923 นางสาวกัณฐิกา จันทร�สว:าง
63013001924 นายปวริศ อัจฉริยวงศ�เมธี
63013001925 นางสาวเกษมณี แย3มพักตร�
63013001926 นางสาวภัทธรินทร� ป7Qนสุขสวัสด์ิ
63013001927 นายปษทัต ศรีวิชัย
63013001928 นายสารัช นางสีคุณ
63013001929 นางสาวกัลยรัตน� สุนทรวิจารณ�
63013001930 นายเมฑาวุธ ธนพัฒน�ศิริ
63013001931 นายเอกมร คงตางาม
63013001932 นายกฤตนัย เปรมวิไลศักด์ิ
63013001933 นางสาวจารุณิภา อํามาตย�เอก
63013001934 นางสาวหฤทัย สมพร
63013001935 นางสาวณัฐพร วังทะพันธ�X
63013001936 นางสาวอรุณรัตน� พิลาเกิด
63013001937 นางสาวอรณี สัมมะดี
63013001938 นางสาวจิตรลดา เปaดทอง
63013001939 นางสาวจิตวิมล ปานสมสวย
63013001940 นางสาวกมลชนก จDะน3อย
63013001941 นายอภิสิทธ์ิ สุมน
63013001942 นางสาวธัญญากานต� ปFยะรัตน�
63013001943 นางสาวละเมียด กระทู3
63013001944 นางสาวกัญญาภัทร ว:าโรDะ
63013001945 นางสาวสุภาภรณ� เลิศทัศนวงศ�
63013001946 นางสาวเนตรนภา บุญสุก
63013001947 นางสาวปภาวี วงศ�ศรีจินดา
63013001948 นางสาวเบญจพรรณ ประสพสุข
63013001949 นายปFยะพงศ� ลีเปCว
63013001950 นางสาวแพรวา จันทรประชุม
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63013001951 นายธนศักด์ิ นิ่มเพ็ง
63013001952 นายสุรศักด์ิ เหลืองประภา
63013001953 นางสาวศุภลักษณ� ชมพลัง
63013001954 นางสาวปาณิศา สงเจริญ
63013001955 นางสาวผกาพันธ� เดชาสุรักษ�ชน
63013001956 นางสาววานิสสา แก3วฉลวย
63013001957 นางสาวธัญวรัตม� ช:วยชาติ
63013001958 นายอนุชิต รัตนาเดชาชัย
63013001959 นางสาวปาริชาติ ศรีสุภักด์ิ
63013001960 นางสาวรุ:งรัตน� อรัญญิก
63013001961 นางสาวเมธินี ว:องไว
63013001962 นางสาวณัฐกานต� มลิวัลย�
63013001963 นางสาวฐิตาภรณ� มงขุนทอง
63013001964 นางสาวกชพรรณ แปCนย3อย
63013001965 นางสาวเนตรชนก พลศักด์ิ
63013001966 นางสาวอาทิตยา ทองรักษ�
63013001967 นางสาววรวีร� คําศรี
63013001968 นางสาวสาวิตรี หนูทอง
63013001969 นางสาวณัฐรดา สีทา
63013001970 นางสาวธนวรรณ สุขจันทร�
63013001971 นางสาววริศรา เมืองยม
63013001972 นายศุภมิตร สุพรศิลปI
63013001973 นางสาวดวงลดา ยวงสวัสด์ิ
63013001974 นางสาวกิตติยา สุวรรณ�เศรษฐ�
63013001975 นางสาวนุชาวดี ศรีมุกดา
63013001976 นางสาวณัฐธัญ คําเพ็ง
63013001977 นางสาวอรพรรณ สีลิ
63013001978 นางสาวชนกานต� โชคประเทือง
63013001979 นายอานนท� เพ็งขํา
63013001980 นางสาวกมลฐ�ชนกต� คล3ายจันทร�
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63013001981 นางสาวชุติมา กันต�สุข
63013001982 นางสาวปวีณ�นุช ศิริสุทธิเดชา
63013001983 นายนภพล แพนพันธ�อ3วน
63013001984 นายอภิวัฒน� ยานมณี
63013001985 นางสาวสิริมา บูชิกานนท�
63013001986 นางสาวณัฐพร กระจ:างพันธ�
63013001987 นายชัยรัตน� นุกูลการ
63013001988 นางสาวนิดารัตน� เชตุใจ
63013001989 นางสาวฐรัชญา สนธิสอาด
63013001990 นายเอกพงศ� แสนหะวานนท�
63013001991 นางสาวจุไรรัตน� แทนไธสง
63013001992 นางสาววิภาดาร� สระคําจันทร�
63013001993 นางสาวบุษกร ทองคํา
63013001994 นางสาวสิริกัญญา มิสโร
63013001995 นางสาวธัญญา แย3มสูงเนิน
63013001996 นางสาวชนิดา พัดจ๋ิว
63013001997 นายพชร เพชระบูรณิน
63013001998 นางสาววณิชชา วงศ�ม่ัน
63013001999 นางสาวภักจิรา ตรงดี
63013002000 นางสาวอัจฉรา ธงภักด์ิ
63013002001 นางสาวอัญชลีกร วรรณสาตร�
63013002002 นางสาวจุฑาทิพ แดงประเสริฐ
63013002003 นางสาวสุธาสินี ไข:กลิ่น
63013002004 นางสาวจิรัชยาพัทร นานอก
63013002005 นายภาคินัย ภาคี
63013002006 นางสาวชไมพร พิมพ�หล:อ
63013002007 นางสาวพัชรี ตันติประเสริฐศรี
63013002008 นางสาวรุ:งทิวา เกตุฉํ่า
63013002009 นางสาวฉวีรัตน� เพ็ชรหลํา
63013002010 นางสาวบังอร สุขใส
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63013002011 นางสาวณัฐณิชา กํางา
63013002012 นางสาววนัสนันท� ลําพรหมแก3ว
63013002013 นางสาวนงลักษณ� สิทธิเดช
63013002014 นางสาวสุกัญญา พ่ึงตําบล
63013002015 นางสาวจันทรา พลสิทธ์ิ
63013002016 นางสาวสุวพัชร สุขสําราญ
63013002017 นางสาวกนิษฐา บูระณะ
63013002018 นางสาวรัชภร ประถมวงศ�
63013002019 นางสาวธนวรรณ บัวขาว
63013002020 นางสาวฐิติมา ศรีสุวรรณ
63013002021 นางสาวลักคณา สารบรรณ�
63013002022 นางสาวพรทิพย� ไขสะอาด
63013002023 นางสาวพิชามญชุ� ลาภมากผล
63013002024 นายปฏิภัทร เจียรานุชาติ
63013002025 นางสาวมนัสนันท� ษรจันทร�ศรี
63013002026 นางสาวกัลย�รวีภัค คุนาพงษ�กิติ
63013002027 นางสาวศิรประภา กิจนิเทศ
63013002028 นางสาวบงกชวรรณ ขวัญจันทร�
63013002029 นางสาวลลิตา อุดสม
63013002030 นางสาวปนัดดา สมันเลาะ
63013002031 นายนันทวุฒิ บุญมาเลิศ
63013002032 นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญศิลปI
63013002033 นางสาวภัทรา ชีวะไทย
63013002034 สิบตํารวจตรีกิตติวินท� รุ:งเรือง
63013002035 นายศักด์ิพินัย น้ําพลอยเทศ
63013002036 นายนิพนธ� มะเด
63013002037 นางสาวเบญจมาศ อังฉกรรณ�
63013002038 นางสาวปFยะดา ภูอ:าว
63013002039 นายณัฐพงศ� ศักด์ิศิริผล
63013002040 นายศุภกิจ ตามบุญ
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63013002041 นางสาวรัตนวดี จันทร�สุทัศน�
63013002042 นางสาวภัทรภร เกราะชูกุล
63013002043 นางสาวศศิกานต� ชูชะวัด
63013002044 นางสาวฑิคัมภรณ� สุวรรณโณ
63013002045 นางสาวขนิษฐา ผลเจริญ
63013002046 นางสาวพิกุล ดวงโพธิพิมพ�
63013002047 นางสาวภาวิตา ขนอม
63013002048 นางสาวกัญญาลักษณ� ทรัพย�แตง
63013002049 นางสาววรรณวิภา ไชยชนะ
63013002050 นางสาววันวิสาข� บารมีกุล
63013002051 นางสาวอัญชิสา สมัยกลาง
63013002052 นายสิทธิณัฐ จันทร�แสง
63013002053 นายรัตนวรรณ อยู:เย็น
63013002054 นายนนทวัฒน� เพ่ิมสกุล
63013002055 นางสาวกิตติยา แก3วแพง
63013002056 นางสาวอาแอเสาะ อีซอ
63013002057 นายธรรมรัตน� รัตนบุญ
63013002058 นางสาวพรรษชล คําสุข
63013002059 นางสาวณิชาภัทร สะอาดดี
63013002060 นางสาวอรทัย อ:อนจงไกร
63013002061 นางสาวทัศนีย� เกิดแสงสุริยงค�
63013002062 นายเกรียงไกร จ่ันจุ3ย
63013002063 นายอัครพล บุญกิม
63013002064 นางสาวพรทิพย� ไชยกิจ
63013002065 นางสาวจันทร�พร ละม3ายวรรณ
63013002066 นายธณาบุญ ทิพยชนวงศ�
63013002067 นางสาวกนกอร บุญประสิทธ์ิ
63013002068 นายโนรอาเซียน บูสะมัน
63013002069 นางสาวณรินทร�ภัทร สุดเจริญ
63013002070 นางสาวพัชราภรณ� ช3างเผือก
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63013002071 นางสาวอัญชนา แพทย�เจริญ
63013002072 นางสาวปรียาพร หลักทอง
63013002073 นางสาวกมลพร เป\Zยมทองคํา
63013002074 นางสาวณัฐฌา จิตตยานันต�
63013002075 นางสาวเพ็ญพักตร� พาสุข
63013002076 นายปFยะภัณฑ� เลิศกอบกุล
63013002077 นายชัยชนะ คําก:อ
63013002078 นายภูริต เหล:าสืบสกุล
63013002079 นางสาวจีรนันท� วันจัน
63013002080 นายณัฎฐ�คเณศ น3อยดี
63013002081 นายสุรศักด์ิ โชติช:วง
63013002082 นางสาวสุพัตรา กาแก3ว
63013002083 นางสาวนันธิกา อุตสาหะ
63013002084 นายอดิศร บุญเกิด
63013002085 นางสาวอิสริยา กองพันธ�
63013002086 นางสาวหทัยชนก ธาตุมี
63013002087 นางสาวดิษลดา เพชรเกลี้ยง
63013002088 นางสาวปวีณา โกสิลารัตน�
63013002089 นางสาวลัดดาภรณ� กวยทอง
63013002090 นางสาวขวัญฤดี จันแก3วเกิด
63013002091 นางสาวรุ:งรัตน� ผ:องแผ3ว
63013002092 นางสาวศศิมา อ3วนท3วน
63013002093 นางสาวสุวิมล บุญสะอาด
63013002094 นายภุชชงค� ลาภโสภณนันท�
63013002095 นางสาวจุฑามาศ สิริกุล
63013002096 นายอชิตะ จันทร
63013002097 นายกิตต์ิธเนศ เลิศสินเจริญกุล
63013002098 นางสาววิภาวี กาญจนพลเลิศ
63013002099 นางสาวสุพิชชา โกศัลวิตร
63013002100 นายจรัญ ชูขํา
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63013002101 นางสาวเอมอร พลแสน
63013002102 นางสาวรภัทรทยา พุทไธสง
63013002103 นายอนุรักษ� ภู:ระหงษ�
63013002104 นายวีรพงศ� เมนัช
63013002105 นางสาวกชกร ยงค�ประดิษฐ�
63013002106 นางสาวอรพรรณ หวังวิมาน
63013002107 นางสาวฐิตานันท� ซังบิน
63013002108 นางสาวจริยาภรณ� บริบาล
63013002109 นายศุภกร นนท�สามารถ
63013002110 นางสาวธนศร วงษ�สมัคร
63013002111 นางสาวสุนิสา นามวงค�
63013002112 นางสาวยุพิน พรมกะมนต�
63013002113 นายวนภัทร ปFZนวรสาร
63013002114 นายวรวุฒิ ลิ้มซ3าย
63013002115 นางสาวรอซีดะห� ดาโอะ
63013002116 นางสาวณัฐริกา อันทะคําภู
63013002117 นายมงคล แซ:ว3า
63013002118 นางสาววีรภัทรา ม:วงวิโรจน�
63013002119 นางสาวญภา พงศ�ภูริจํารัส
63013002120 นางสาวณัฐชา สําราญ
63013002121 นายพัฒนพงษ� นวมทอง
63013002122 นางสาวเยาวเรศ ชูนครพัฒน�
63013002123 นางสาวนันท�นภัส อาสายุทธ�
63013002124 นางสาววิภาพร เทียมพิทักษ�
63013002125 นางสาววารุณี พันธุ�แพง
63013002126 นางสาวจิราพร ทองเปรม
63013002127 นางสาวจุฑารัตน� เมืองประเสริฐ
63013002128 นางสาวณัฐสุดา ธาราพุตร�
63013002129 นายทวีเกียรต์ิ ไพพงศ�
63013002130 นายณาณัฐ ภู:เกิด
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63013002131 นางสาวน้ําค3าง สีธิสุข
63013002132 นางสาวศิริภรณ� จินดา
63013002133 นางสาวรติกาญจน� เค็งสม
63013002134 นางสาววิภาวรรณ แพลอย
63013002135 นายฉัตรชัย ชูพงศ�
63013002136 นายรัฐพล เอนกหิรัญ
63013002137 นางสาววิวิศนา โชติศักด์ิ
63013002138 นายสุรศักด์ิ ยศสิงห�
63013002139 นายบัณฑิต ลวดลาย
63013002140 นางสาวศิริลักษณ� เพ็ชรจันทร�โท
63013002141 นางสาวศมิษฐา ขาวเมืองน3อย
63013002142 นางสาวอิงอร บรรดิษ
63013002143 นางสาวมานิตา วิยาสิงห�
63013002144 นางสาวจินดารัตน� จินดารัศมี
63013002145 นางสาวรติกานต� อินตDะนางแล
63013002146 นางสาวปวิตรา ช:วยดํา
63013002147 นางสาวสุภาวัลย� เพ็งแจ:ม
63013002148 นายณัฐพล สกุลเต็ม
63013002149 นางสาวปFยะภรณ� เปลี่ยนสุข
63013002150 นายเกรียงไกร จันทฤดี
63013002151 ว:าที่ร3อยตรีเฉลิมพงษ� สีใส
63013002152 นางสาวธีรานุช ศรีสําราญ
63013002153 นางสาวมธุริน ศรีสว:าง
63013002154 นางสาวสุดารัตน� เที่ยงตรงจิตต�
63013002155 นางสาวเพ็ญนภา งามเลิศพรฃัย
63013002156 นางสาวอริสรา เก้ือประจง
63013002157 นางสาวจิรนนท� อจลานนท�
63013002158 นางสาวสุลักขณา คําพลอย
63013002159 นางสาวรัตนาพร พวกกระโทก
63013002160 นายก:อเกียรติ แสงสุข
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63013002161 นางสาวปFยธิดา เเสงกระจ:าง
63013002162 นางสาวนฤมล เสาร�ศรี
63013002163 นายกฤษฎา ดะราศิริ
63013002164 ว:าที่ร3อยตรีชนินทร� ปุมสันเทียะ
63013002165 นางสาวเบญจพร คุ3มภัย
63013002166 นางสาวศรีแพร ไทยสง
63013002167 นางสาวฐิติรัตน� ทรัพย�ชาตอนันต�
63013002168 นางสาวมาวดี บาดตาสาว
63013002169 นางสาวศศิธร งามเจริญธนา
63013002170 นางสาวปราลี พรายชื่น
63013002171 นายสถาพรชัย รอดทัดทาน
63013002172 นางสาวเก็จแก3ว พันธุกูล
63013002173 นายสุเทพ ม:วงมณี
63013002174 นางสาววรางคณา ปรีชาวาท
63013002175 นางสาวนภาพร ยอพระกลิ่น
63013002176 นางสาวสามินี สุขเอียด
63013002177 นายสุรสิทธ์ิ โกรดประโคน
63013002178 นายณัฐกฤษ ยาใจ
63013002179 นางสาววชิราวรรณ สันเสนาะ
63013002180 นายธนวัฒน� พจนะ
63013002181 นางสาวจันทรา คําวงศ�
63013002182 นางสาวภัสวรรณ จันทร�สว:าง
63013002183 นายณัฐวุฒิ อรนนท�
63013002184 นางสาวมนันญา หมีดนุ
63013002185 นายวีรชน ฉันทสิริสิทธ์ิ
63013002186 นางสาวขัตติยา วันฟู
63013002187 นายชลัญจ�กร บุตรศรี
63013002188 นางสาวสุธิตา ศิริประยูร
63013002189 นายธนุเดช ศรีชัยนาท
63013002190 นางสาวดารารัตน� แซ:เตียว
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63013002191 นางสาวนุตประวีณ� สายมงคล
63013002192 นางสาวเอมวิกา แสงสี
63013002193 นางสาววราภรณ� เครือยา
63013002194 นายเอกชัย นรฤทธ์ิ
63013002195 นางสาวปวีณา ประชุมพันธ�
63013002196 นางสาวอัจฉรา โพธิพันธุ�
63013002197 นางสาวเจนจิราภรณ� ศรีสุมาตย�
63013002198 นายนวพล โคชา
63013002199 นายธเนศร� หนูเกตุ
63013002200 นางสาวกวิณา มากผ:อง
63013002201 นางสาวปFยะธิดา นัดสันเทียะ
63013002202 นางสาวรติกร อิวปา
63013002203 นางสาวพรรณรัตน� ตันตสิรินทร�
63013002204 นางสาวปพิชญา เล3าประกิจเจริญพร
63013002205 นางสาวชฎานิสภ� นุ3ยฉิม
63013002206 นายพิพัฒน� ขําบัว
63013002207 นางสาวอมรรัตน� หัวดอน
63013002208 นายวุฒินันท� ชาวป7น
63013002209 นายสรวิศ สาราบรรณ�
63013002210 นางสาวชมพูนุท อุดมกิจพิพัฒน�
63013002211 นางสาวพัดชา ธรรมชาติ
63013002212 นางสาวจันทราภรณ� เรืองธัมรงค�
63013002213 นางสาวจุฑาทิพย� จําปาทิพย�
63013002214 นางสาววิภาภรณ� เทพจันทร�
63013002215 นางสาวสุกันยา สีกาลิ้นทอง
63013002216 นางสาวปาหนัน สามิต
63013002217 นายกฤษฎา ศรีเปารยะ
63013002218 นายวิษณุ ก3อนนาค
63013002219 นางสาวพรสวรรค� ศรีลุน
63013002220 นายณัฐธเดชน� เกตุบุญนาค
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63013002221 นางสาวสมฤดี ชินสร3อย
63013002222 นางสาวสุพิชญา ประกอบผล
63013002223 นายธนาวุฒิ ชีววิวรรธน�
63013002224 นายประริวัฒน� นาคาพงษ�
63013002225 นางสาวภูริชญา แจ3งโถง
63013002226 นางสาวอานีซะห� สามะ
63013002227 นางสาวจริยาพร ควรคํา
63013002228 นางสาวเจนจิรา เข่ือนวงศ�
63013002229 นางสาวพุทธพร เลาหพิบูลรัตนา
63013002230 นางสาวมนิศรา บุญวงศ�
63013002231 นางสาวศิริพร เล:หะเพียรพันธุ�
63013002232 นางสาวอารียา ลาสะมอ
63013002233 นายนภนต� นกเเก3ว
63013002234 นางสาวธันยบูรณ� ต:อชุติกุล
63013002235 นางสาวสิรินทรา ไฝเครือ
63013002236 นางสาวพันธ�ยุพา เจริญคูณ
63013002237 นางสาวยุพาพร ภาคสุโพธ์ิ
63013002238 นางสาวบรรจบพร โสภาพลอย
63013002239 นางสาวจิตติภรณ� พันธุ
63013002240 นางสาวจินดานันท� เทศศรี
63013002241 นางสาวสิริธร ลิ้มเปรมวัฒนา
63013002242 นางสาวโสภา ปฐมรัตน�
63013002243 นายก3องภพ ไพชํานาญ
63013002244 นางสาวพิมพ�พิชชา พงษ�ปรีชา
63013002245 นางสาวณัชชารีย� จิโนธนเศรษฐ�
63013002246 นางสาวนภารัตน� ไชยสิทธ�
63013002247 นางสาวณัฐฐพัชร� คงคํา
63013002248 นางสาวขวัญเรือน อรุณฤกษ�
63013002249 นายพีรพัฒน� ศรัทธา
63013002250 นางเกษราภรณ� พลอยชื่นชม
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63013002251 นายสันติวงค� เปาะทองคํา
63013002252 นางสาวกฤชภา อภิสิทธิสานนท�
63013002253 นางสาวสิรินรดา สมศักด์ิ
63013002254 นางสาววราภรณ� เพชรโชติ
63013002255 นางภัชราวดี ชาลี
63013002256 นางสาวดารารัตน� ไชยชนะ
63013002257 นางสาวธัญชนก เทพมงคล
63013002258 นายอรชาติ พาชีครีพาพล
63013002259 นางสาวสิริรัตน� ใบยพฤกษ�
63013002260 นางสาวศรัญญา จันทาม:วง
63013002261 นางสาวพรกนก พันธุ�ชาญ
63013002262 นางสาววรรณนิศา คงเอียด
63013002263 นางสาววริศรา เพ็ดทะเล
63013002264 นางสาวรัชฎาพร อัคพิน
63013002265 นายธนณัทน� ศรีวัฒรางกูร
63013002266 นางสาววรรษมน นามเทวี
63013002267 นายอดุลย� ปลายสวน
63013002268 นายมาโนช จันทร�ประสาท
63013002269 ว:าที่ร.ต.จรัส คําวัง
63013002270 นางสาวกนกพร การสอน
63013002271 นายสุวัฒน� โตอร:ามรัตน�
63013002272 นางสาวยุคนธร เที่ยงธรรม
63013002273 นายกิตติ ชลธารเสาวรส
63013002274 นายอนาวินทร� โพธ์ิแสงทอง
63013002275 นางสาวพิมพ�ชนก แร:ทอง
63013002276 นางสาวนูรบัลกิส รอแม
63013002277 นางสาวรินรดา มะโนสร3อย
63013002278 นางสาวรัตติกาล อินจิโน
63013002279 นายทิชากร วิสิษฐ�ศรี
63013002280 นายจักรกฤษณ� ทุ:งสะโร
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63013002281 นายจักรพันธ� บัวบุญมา
63013002282 นางสาวบารมี อุประกุล
63013002283 นางสาวสุภาพร ผ:องแผ3ว
63013002284 นางสาวปFรัชญาภรณ� พัชนี
63013002285 นายศุภณัฏฐ� อยู:นวล
63013002286 นายวรชัย งามเงิน
63013002287 นายอัครพงศ� อุทัยรังษี
63013002288 นายปริญญา สิมาฉายา
63013002289 นางสาวฉัตรสุดา ธิตินาสกุล
63013002290 นายวิทยา โลนัน
63013002291 นายธนาทร ธาราอุดม
63013002292 นายจาตุรนต� มานันตพงศ�
63013002293 นางสาววริศรา บุญเนือง
63013002294 นางสาวศศิพิมพ� จงสุขวรากุล
63013002295 นางสาวศศิธร สุวัฒนากูร
63013002296 นางสาวจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ
63013002297 นางสาววราพร บุญเลิศ
63013002298 นางสาวนัฐยา เชื้ออุทัย
63013002299 นางสาวมัลลิกานต� บุญเติม
63013002300 นายธนพงษฺ� เพชรประดับสุข
63013002301 นางสาวบูชิตา ม่ิงขวัญ
63013002302 นางสาวนุจรี พิเคราะห�งาม
63013002303 นางสาวธัญพิชชา สัตบรรณ
63013002304 นางสาวฑิฆัมพร สุขสวัสด์ิ
63013002305 นายคมกฤช เยือกเย็น
63013002306 นายวีรภัทร เสนาธรรม
63013002307 นางสาวอังคณา แก:นนาคํา
63013002308 นายธีรชนาณนญ� ฉัตรธิรักษ�
63013002309 นางสาวณิชา สุตะวัน
63013002310 นายอศวัช สายเจริญ

หน3า 77 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013002311 นางสาวสุริญา กลางประพันธ�
63013002312 นางสาวเจนจิรา กาศวิลาศ
63013002313 นางสาวระพีพรรณ ตรีธัญญาทรัพย�
63013002314 นางสาวปFณทิรา วุฒิปรีชาสิทธ์ิ
63013002315 นายประสบชัย ศรีฮวบ
63013002316 นางสาวรวีวรรณ เวียนไผ:
63013002317 นางสาวณัฑภรณ� ศรีนนท�ประเสริฐ
63013002318 นายอรรถพล วงศ�ชนะภัย
63013002319 นายราชันย� อ3นดิสถ�
63013002320 นายชานนต� มีเสน
63013002321 นางสาวกาญจนา จันทร�แก3ว
63013002322 นางสาวแก3วตา ภาสะพันธุ�
63013002323 นายไพศาล เกษศรี
63013002324 นางสาววิลาสินี เหมเนียม
63013002325 นายเอกชัย สุดตา
63013002326 นางสาววิภารัตน� แผ3วชนะ
63013002327 นายกรเอก จิตร�กระบุญ
63013002328 นายธัชธรรม� มหาเรือนลาภ
63013002329 นายวัชรพล ประทุมทอง
63013002330 นางสาวรัตนา มงคลไทย
63013002331 นางสาวอภิษฐา หวานทอง
63013002332 นางสาวจันทกานต� แสนเสนยา
63013002333 นางสาวอารญา สุระสังวาลย�
63013002334 นางสาวรัชนี สือนิ
63013002335 นางสาวนาตยา แก3วกร่ํา
63013002336 นายณัฐนันท� ไทยสกุล
63013002337 นางสาววรัญญา ฉิมศิริกุล
63013002338 นายนพดล ทะนะ
63013002339 นางสาวหทัยชนก ทับทิมทอง
63013002340 นายธงชัย อินดาวงศ�
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63013002341 นายรวี สะตํา
63013002342 นางสาวป\ย�วรา เจริญนา
63013002343 นางสาวฉัตรกมล พุ:มดวง
63013002344 นายจีระศักด์ิ สุขยอด
63013002345 นางสาวสุนิสา สระแก3ว
63013002346 นายกฤชณัท ฐานรตาภรณ�
63013002347 นางสาวหัทยา บูชา
63013002348 นางสาวกรชนก เฮงย่ิง
63013002349 นางสาวสุพัตรา ประมาณพล
63013002350 นางสาวณัฐฐา คณารัมย�
63013002351 นายพีรวัฒน� เจริญหงษ�ทอง
63013002352 นางสาวพิณทอง เติมวัชระชัย
63013002353 นายศุภณัฐ วันเพ็ง
63013002354 นางสาวณัฏฐินี คงทรัพย�สินสิริ
63013002355 นายธีรัตม� จิตรุ:งสาคร
63013002356 นางสาวมาริสา แซ:พัว
63013002357 นางสาวภัทรภร แซ:เตียว
63013002358 นายช.สกุล ชูจิต
63013002359 นายธนาธิป แพรสมบูรณ�
63013002360 นายจักรกฤษณ� กิตติไตรรัตน�
63013002361 นางสาวศิริพรรณ เรืองศรี
63013002362 นางสาวสุนิตา โพธ์ิศรีขาม
63013002363 นายกัญจน� ทันตะกาลก3อง
63013002364 นางสาวจุฑาทิพย� พรมถานา
63013002365 นางสาวพัชรพร กุนนะมา
63013002366 นายตรรกวิทย� พลเย่ียม
63013002367 นางสาวลภัสรินทร� จันทร�เสี่ยน
63013002368 นางสาวทรรศนีย� หลักโคตร
63013002369 นางสาววลัยภรณ� นามษร
63013002370 นางสาวขนิษฐา พิทยาภรณ�
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63013002371 นายกรกฎ ภูวนานนท�
63013002372 นางสาวชญานิศ สาลีผล
63013002373 นางสาวกรกันยา วงศ�สังฮะ
63013002374 นางสาวภัทรวดี จิตตานนท�
63013002375 นางสาวธนวดี จอหอภักดี
63013002376 นายณัฐพล บุญเทือง
63013002377 นายฟาเดล บXูXยุโสDะ
63013002378 นางสาวอมรรัตน� ทิพย�สมบัติ
63013002379 นางสาวศิริยาภรณ� มูลเพ็ญ
63013002380 นางสาวบุศรินทร� เกษทอง
63013002381 นางสาวสุกัญญา เหลาทอง
63013002382 นางสาวพชรี กาต๊ิบ
63013002383 นางสาวอัจฉราวดี บุญฤทธ์ิ
63013002384 นายศิวกร ศรีสุวรรณ
63013002385 นางสาวกัญญารัตน� พิมพ�ศรี
63013002386 นางสาวภาวินี สอนอุ:น
63013002387 นางสาวศิรินภา ยะจา
63013002388 นางสาวปริยาภัทร แสงนาค
63013002389 ร.ต.ชัชพล เกิดทิพย�
63013002390 นางสาวกมลวรรณ จันทระ
63013002391 นางสาวปริศนา ชมภูวรณ�
63013002392 นายรจิ กิติศรีวรพันธุ�
63013002393 นายสุรัตน� ผิวข
63013002394 นางสาวอรนลิน ธูสรานนท�
63013002395 นางสาวปริญญาภร อินทมาตย�
63013002396 นางสาววรรณา อินทัง
63013002397 นายกิตติพัฒน� สุคนธ�ตระกูล
63013002398 นางสาวสุลิตา พลเสน
63013002399 นางสาวพิมลพรรณ โสดา
63013002400 นางสาวกนกวรรณ ไชยภักดี
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63013002401 นายรัตนชัย ปรีชาเวชกุล
63013002402 นายพีรชัย วัชรินทร�พิทักษ�
63013002403 นางสาวณัฐธิดา พรมสวรรค�
63013002404 นางสาวสุภัตรา มีโชค
63013002405 นางสาวสัณฑ�ศรัณย� เหล็กดี
63013002406 นางสาวรัชนก กันทาไชย
63013002407 นางสาวอัจจิมา หม่ืนจักร�
63013002408 นางสาวสุนิสา ขําทัศน� 
63013002409 นางสาวอณัศยา สมุทรสิน
63013002410 นางสาวธนัฏฐา จันศรีอ:อน
63013002411 นางสาวฐิติมา นามนา
63013002412 นางสาวเบญจวรรณ ส:งสมบูรณ�
63013002413 นางสาวยุภาภรณ� นาคเชียร
63013002414 นางสาวสิตานันท� ชูพันธุ�
63013002415 นางสาวนันทิดา แสงสิงห�
63013002416 นางสาวกนกวรรณ ฤทธ์ิเจริญ
63013002417 นางสาวรัสรักข� ผดุง
63013002418 นางสาวธนกานต� ศรีอุทธา
63013002419 นางสาวอโณทัย หมุ:ยแก3ว
63013002420 นางจันทรา บุษดี
63013002421 นายยากี กาเซ็ง
63013002422 นายธนวัฒน� ศรีรักษา
63013002423 นางสาวนิชกานต� คิดประเสริฐ
63013002424 นางสาวฑุลิกา ลิลาพันธิสิทธ์ิ
63013002425 นายกษิดิศ กล:อมสุนทร
63013002426 นายอัครชัย ภิลัยวรรณ
63013002427 นางสาวชลดา การะพัตร
63013002428 นายกรรณ� บุญอินทร�
63013002429 นางสาวธนพร คุ3มคลองโยง
63013002430 นายสุเชษฐ� ภาพสวัสด์ิ
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63013002431 นายวัชระ ผาริบุตร
63013002432 นางสาวณัฐพร เมาะราษี
63013002433 นางรุจา จันทร�แจ3ง
63013002434 นางสาวศิรประภา เอี่ยมงามทรัพย�
63013002435 นางสาวปภาภรณ� อินใบ
63013002436 นางสาวสุทธิดา กSาอิน
63013002437 ส.อ.พิสิฐเกียรติ ภู:รัตนโอภา
63013002438 นางสาวภควรรณ พิมโคตร
63013002439 นางสาวศุทธินี องค�สวัสด์ิ
63013002440 นายสุทธิชัย แก3วประภา
63013002441 นางสาวกิตติยาภรณ� จําปาทิพย�
63013002442 นางสาวอังคณา สุวรรณพันธ�
63013002443 นายสิทธิเดช กลิ่นพลับ
63013002444 นายสิริโชค ศิริโสภณ
63013002445 นางสาวสุดารัตน� สุบรรณ�
63013002446 นางสาวธัญลักษณ� แสงทอง
63013002447 นางสาวธีรญาณ� จันทร�แจ3ง
63013002448 นางสาววนิดา ทับทิมทอง
63013002449 นางสาวอิสรีญา มะวา
63013002450 นายนรากรณ� จิตตัง
63013002451 นางสาวชมพูนุช หลากจิตต�
63013002452 นายทรงวุฒิ แสงนา
63013002453 นางสาวทัศนีย� แดงบุญเรือง
63013002454 นางสาวหิรัญกุล พลรักษ�
63013002455 นางสาวนัฐพร มรรคสินธุ�
63013002456 นางสาวรวงทอง ไหวพริบ
63013002457 นายเมธา โพธิกุล
63013002458 นางสาวศศิณา อินทร�มณี
63013002459 นางสาวป7ฐมาพร ใยฤทธ์ิ
63013002460 นางสาวพิมพ�จิราพร ยอดประทุมวัน
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63013002461 นางสาวรัชตะวัน แดงกระจ:าง
63013002462 นายณัฐิวุฒิ นรเศรษฐ�
63013002463 นางสาวปุณยาพร รูปเขียน
63013002464 นายกิตติพศ คุ3มรักษา
63013002465 นางสาวศุภลักษณ� ใจงาม
63013002466 นายปกรณ� หลําสวัสด์ิ
63013002467 นางสาวณัฐชยา วัชรธาราพงศ�
63013002468 นายอมรอัมรินทร� แย3มประโคน
63013002469 นางสาวพัชรา แต3มทอง
63013002470 นายนิธิกร วิสูตรธนาวิทย�
63013002471 นางสาวสุภาพร ศรีพิชัย
63013002472 นางสาวสุพัตรา ธรรมรักษ�
63013002473 นายยุทธนา มูลสถิตย�
63013002474 นางสาวกมลวรรณ บุริโท
63013002475 นายนพรัตน� สุภราช
63013002476 นางสาวศุภลักษณ� จันทร�พึ่งสุข
63013002477 นางสาวพรทิพย� ใจไธสง
63013002478 นางสาวปพิชญา ขวัญชู
63013002479 นางสาวชนาธิป ฉิมเรือง
63013002480 นางสาวศศิวิมล เกตุศรี
63013002481 นางสาวจิณัฏฐตา ชูวงษ�ศตนันท�
63013002482 นางสาวสุภาวัลย� ห3อยแก3ว
63013002483 นางสาวกัลยาณี ภัสสร
63013002484 นางสาวชญานิศ เอกธรรมชลาลัย
63013002485 นายอําไพ แก:นทอง
63013002486 นายประพนท� เจริญสุข
63013002487 นางสาวนิษฐ�ธิมา ทองธัญประจวบ
63013002488 นางสาวฐิXติพร หลงกลาง
63013002489 นางสาวอมิตา แสงง้ิว
63013002490 นางสาวกุลรวี สิริมานุวัฒน�
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63013002491 นางสาวอภิชญา เขียนด3วง
63013002492 นางสาวสุนีย� สุขเกิด
63013002493 นางสาวสุดารัตน� ฤทธิโชติ
63013002494 นางสาววรรณธิดา ฤทธ์ิโคกสูง
63013002495 นางสาวชวิศา ธรรมพากรณ�
63013002496 นายธวัชชัย กาญจนดิษฐ�
63013002497 นางสาวไอรดา ฉวีรัตน�
63013002498 นายสุเทพ จันทเกษ
63013002499 นางสาวนัฏยาภรณ� ด3วงเจริญ
63013002500 นายพัชรพล เกตุสุวรรณ
63013002501 นายปุรเชษฐ� แกล3วทนงค�
63013002502 นางสาววิภาวี เหมพิจิตร
63013002503 นางสาวกมลวรรณ วิกัยกุล
63013002504 นางสาวกัญญมน เดชะศิริ
63013002505 นายทวีทรัพย� ก3องเกียรติชัย
63013002506 นางสาวมณฑารัตน� ชูระหมาน
63013002507 นางสาวจริยา วงค�กSองคํา
63013002508 นางสาวนฤทัย สาลีศรี
63013002509 นางสาวตรีสรา เลิศวาทศิลปI
63013002510 นางสาวอมรรัตน� พิพัฒจิตตระกูล
63013002511 นางสาวนัฐริกา พูลสวัสด์ิ
63013002512 นายจิรวิชญ� ธรรมรัตนพฤกษ�
63013002513 นางสาวดวงฤทัย จันทะบุตร�
63013002514 นางสาวฎาวิกรณ� ยะวัง
63013002515 นางสาวพิชญ�นรี วุฒิเศรฐ
63013002516 นายณัฐยศ ปะละน:าน
63013002517 นางสาวศศิธร นครสุข
63013002518 นายปองพล หล:อวิไลลักษณ�
63013002519 นายรณกร อุไทยธุราทร
63013002520 นางสาวพิชญ�สินี ธรรมรักษ�
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63013002521 นายกฤติภัท เตชเกษมศุภกุล
63013002522 นางสาวปภาวรินท� มุณีชัย
63013002523 นายนัฐพงศ� เหลาเมืองเพีย
63013002524 นายกฤติน พวงพิกุล
63013002525 นายภูรินท� ชมชื่น
63013002526 นางสาวนิตยา แก3วเพ็ชร
63013002527 นางสาวเยาวลักษณ� พํานัก
63013002528 นางสาวศุกร�มาศ ศรีภูมิมาศ
63013002529 นายภัทรพล สาบุตร
63013002530 นางสาวสิริญ จันนันทะ
63013002531 นางสาวธิติกานต� วิเชียรบุตร
63013002532 นางสาววิวฑกาญจน� แย3มทิม
63013002533 นางสาวจันทรัตน� สมคะเน
63013002534 นางสาวภูษณิศา สีลาน
63013002535 นางสาวอัสมานี สาแลDะ
63013002536 นางสาวกัญญารัตน� บุญรอด
63013002537 นางสาววิจิตรา ก่ิงทวยหาร
63013002538 นางสาวกนกธาดา จึงสวัสด์ิ
63013002539 นายบิลาล นิลสกุล
63013002540 นางสาวสญามล นิลแก3ว
63013002541 นางสาวนิศากร ทองงามขํา
63013002542 นายศรัณย�ภัทร รัตนขวัญ
63013002543 นายศิวัช รัตนศิลา
63013002544 นางสาวภาวิตา เต:าทอง
63013002545 นางสาวกัลยาณี วงศ�แก3ว
63013002546 นายณัชพล พุกกะรัตน�
63013002547 นางสาวเทียมแข ดอนทอง
63013002548 นางสาวอิสรา สุวรรณรัตน�
63013002549 นางสาวสุจิตรา เสียงล้ํา
63013002550 นางสาวพรรณวดี ขมักการ
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63013002551 นางสาวกัญญา โพธิจินดา
63013002552 นางสาวธนัชชา กล่ําฮุ3ย
63013002553 นายปฏิภาณ วงศมาก
63013002554 นางสาวก่ิงเพชร ช3างเจริญ
63013002555 นางสาววันวิสาข� อินตDะภูมิ
63013002556 นางสาวฐิติรัตน� ดํารงค�ผาติพงศ�
63013002557 นางสาวพนิดา คันทะ
63013002558 นางสาวอังคณา ชี้ทางดี
63013002559 นางสาวโสภิดา ศิริสภาภรณ�
63013002560 นายป7ญญา กล่ําแก3ว
63013002561 นางสาวนิศานาถ ใจเงิน
63013002562 นางสาวธนาพร ทองสิม
63013002563 นางสาวนิภาพร หลาบคํา
63013002564 นายอดิศักด์ิ ทิพย�หมัด
63013002565 นางสาวกฤษณา จิตไทย
63013002566 นางสาวบุษราพร เจริญวาที
63013002567 นางสาวปุญญิสา วัดจินดา
63013002568 นายวุฒิชัย ทิวากร
63013002569 นายเฉลิมพล ทิพย�สุวรรณ
63013002570 นางสาวรสสุคนธ� สมสวย
63013002571 นางสาวธนิสร รุ:งฤทธ์ิ
63013002572 นายสิทธิชัย จันทคาม
63013002573 นายประสพ การกระสัง
63013002574 นางสาวชุติมา ทรัพย�คต
63013002575 นางสาววนิดา พรจันทึก
63013002576 นางสาวคัทรียา ทรหัน
63013002577 นางสาวเบญจวรรณ กึดก3อง
63013002578 นางสาวกมลธิดา จันทรัศมี
63013002579 นางสาวกนกวรรณ ก:อบัว
63013002580 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองเครือ

หน3า 86 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013002581 นางสาวณัฐชยา ชวลิตชัยกุล
63013002582 ว:าที่ ร.ต.หญิงจีรภา ขุมขํา
63013002583 นางสาวแคทลียา มงคลอัตตะสาร
63013002584 นางสาวอริสรา มาอุ:น
63013002585 นางสาวจริยา บุตรสาร
63013002586 นางสาววิภาวดี ดาศรี
63013002587 นางสาวกัณธินันท� ชูเชื้อ
63013002588 นายอาทิตย� มงคลศิริพัฒนา
63013002589 นางสาวโสรยา จู:เก่ียน
63013002590 นางสาวกาญจนา จินันทุยา
63013002591 นางสาวพัชนี หาญชัยนิตยพันธ�
63013002592 นางสาวธันยา ต้ังจิตสมานมิตร
63013002593 นายอาทิตย� อนนไสย
63013002594 นางอรอนงค� ทิพย�ทิมาพันธ�
63013002595 นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
63013002596 นางสาวสุภาวดี พลทา
63013002597 นางสาววณิภา สุขสวัสด์ิ
63013002598 นางสาวอรพรรณ กันอินทร�
63013002599 นางสาวสาวิณี กรวยสวัสด์ิ
63013002600 นางสาวมนสิชา ทองอยู:
63013002601 นายพงศ�กร โรจน�สุวรรณ
63013002602 นางสาวรักษ�สุดา เหมกุล
63013002603 นายกานต� ไกรเกตุ
63013002604 นางสาวศิริมาตร สว:างศรี
63013002605 นายนิพนธ� หอมเกษม
63013002606 นางสาวนภาพร พงค�เจริญ
63013002607 นางสาวภัสราภรณ� สุภาษิต
63013002608 นางสาวสิริมา สันหรน
63013002609 นายปรัชญา ก3านอินทร�
63013002610 นายภานุวัฒน� เครือทอง
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63013002611 นางสาวปFยพิมพ� ชัยอาวุธ
63013002612 นางสาวธนิษฐา แสงจันทร�
63013002613 นางสาวเสาวลักษณ� นิ่งราวี
63013002614 นางสาวฐิติชญา ชาวอบทม
63013002615 นางสาวปรียานารถ อินตDะสืบ
63013002616 นายธนพล เขียวหวาน
63013002617 นางสาวชุติมน คนยืน
63013002618 นางสาวชุติภา ชายวิชัย
63013002619 นางสาวอรัญRู ชูชาติ
63013002620 นางสาวสินีนาถ ใจแสน
63013002621 นางสาวปุณฑริกา ชูทอง
63013002622 นางสาวพรพรรณ นันทเจริญวงศ�
63013002623 นางสาวอาภาวีย� บุณยะตุลานนท�
63013002624 นายตุลธร บุญคง
63013002625 นางสาวนภัส พยัฆศิริ
63013002626 นางฝนทิพย� สมลา
63013002627 นางสาวชัญญา เตชะวัชราภัยกุล
63013002628 นางสาวเฟ̂ZองฟCา สุภารี
63013002629 นางสาวกมลวรรณ มุลเมืองแสน
63013002630 นางสาวณัฏฐา ดําเกาะ
63013002631 นางสาวขนิษฐา ชูปาน
63013002632 นางสาวสวนีย จําเริญธรรม
63013002633 นางสาวอภิชญา พรามนาเวช
63013002634 นายปFยบุตร กัมพูพันธ�
63013002635 นายนุกูล เตDะเป\ย
63013002636 นางสาวศรีอิสรา ศิรินุพงศ�
63013002637 นางสาวสุชัญสินี จันดี
63013002638 นายอนุพงศ� ถนอมจิตร
63013002639 นายชุมพร แช:มช3อย
63013002640 นายศราวุธ ศิลตระกูล
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63013002641 นางสาวฟาติน หะยีหะเด็ง
63013002642 นายยุทธวี เจDะเละ
63013002643 นายพีระพล ประดู:
63013002644 นางสาวกาญจนา กาญจนกิตติชัย
63013002645 นางสาวนิภาภัทร สุขีธรรม
63013002646 นางสาวประภาพรรณ โถน3อย
63013002647 นายอริย�ธัช ฤทธ์ิลอย
63013002648 นางสาวพัชราภรณ� ปCอมทอง
63013002649 นางสาวปนัดดา สาลี
63013002650 นางสาวสิริกร ขันตี
63013002651 นางสาวนภสร อ:อนน3อม
63013002652 นายคธาวุฒิ จองรัตน�
63013002653 นางสาวสโรชา สุวรรณโส
63013002654 นางสาวชญาภา พันธุ�เขียว
63013002655 นางสาวรัตน�มณี บุญป7ญ
63013002656 นายฺลิขิต ป7จฉิมมา
63013002657 นางสาวเสาวรส คําพิมูล
63013002658 นางสาวสิริพร แจ:มประเสริฐ
63013002659 นางสาวกานต�พิชชา พุ:มโศก
63013002660 นางสาวพัชราภรณ� กาสินพิลา
63013002661 นางสาวภัทราภรณ� นาบํารุง
63013002662 นายณรงค�ฤทธ์ิ ฮดฤาชา
63013002663 นายสิทธิพัฒน� สละมัจฉา
63013002664 นางสาวปวรวรรณทร เรียนกระษิล
63013002665 นายอนุชาติ จิตต�เอื้อ
63013002666 นายวสันต� เสริมศักด์ิ
63013002667 นายศาศวัต จําเริญสุข
63013002668 นางสาววรรณนิษา ขุนชุม
63013002669 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทรเสนา
63013002670 นางสาวรัตนาพร จันทร�อุตส:าห�
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63013002671 นางสาวอิสรียา ชาลี
63013002672 ว:าที่ ร.ต.หญิงวรรณวิสา อารมณ�
63013002673 นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ�
63013002674 นางสาวธีร�ชญาน� โบราสี
63013002675 นางสาวมัชฌิมา กัลยาณะการี
63013002676 นางสาวจันทิมา พยัคฆ�มะเริง
63013002677 นางสาวชณิตปรียา ขนอม
63013002678 นายธนพล สังข�แก3ว
63013002679 นางสาวดวงกมล เจริญรวย
63013002680 นางสาวนิพาพร นิรวมรัมย�
63013002681 นางสาวพัชรา กิจกระจ:าง
63013002682 นางสาวขนิษฐกานต� ใจพันธ�
63013002683 นางสาวปรียาพร สืบสังข�
63013002684 นายมนัสวีร� ราชสมบัติ
63013002685 นางสาวสุนิษา โตDะหลี
63013002686 นางสาวกนกกร กิติสุนทร
63013002687 นางสาวสุดารัตน� สังข�คํา
63013002688 นางสาวนิภาพร ศุภมิตรมงคล
63013002689 นางสาววริศรา ถึกจรูญ
63013002690 นายธนกร บุญเชิด
63013002691 นายธีรพันธ� พูลสวัสด์ิ
63013002692 นายอานุภาพ จันทร�ลอย
63013002693 นายธนวัฒน� ปานศรีแก3ว
63013002694 นายพลากร นาจรัส
63013002695 นายวราฤทธ์ิ เพ่ิมไพศาลสกุล
63013002696 นางสาวณิชชาพัณณ� ประสิทธิวงศ�
63013002697 นายสุรศักด์ิ ไชโย
63013002698 นางสาวณัฐณิชา ดวงรัตน�
63013002699 นางสาวจิรายุ บุญสถิตย�
63013002700 นางสาวสาริศา เนตรคม
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63013002701 นายฐนกร ธรรมวิบูลชัย
63013002702 นางสาวNaiyana Pangpao
63013002703 นางสาวจิราภรณ� ชินชัยพงษ�
63013002704 นายนรุตน� คําตะพันธ�
63013002705 นางสาวสุพรรษา เขียวนอก
63013002706 นางสาวสุนิศชา ปลาป[อก
63013002707 นางสาวพรลัดดา ผลทรัพย�
63013002708 นางสาวปฏิมากร พรหมสิทธ์ิ
63013002709 นางสาวสิริกาญจน� ปริญญาวุฒิ
63013002710 นางสาวชลธิชา ทรัพย�นิมิตร
63013002711 นางสาวกนกวรรณ สุขก3อน
63013002712 นางสาวกัสมาภรณ� ละอองสกุล
63013002713 นายอธิคม จายะกัน
63013002714 นายอุเทน แผนสมบูรณ�
63013002715 นางสาวจีรวรรณ ตะวะนิชย�
63013002716 นางสาวอัญชลี อSองสุทธ์ิ
63013002717 นางสาววราลักษณ� เนตรทิพย�
63013002718 นายธนภัทร คลังดิษฐ�
63013002719 ว:าที่ร3อยตรีหญิงกัญญาณัฐ ไชยยา
63013002720 นางสาวกชพรรณ สุผา
63013002721 นางสาวปาณิสรา เปCาเพชร
63013002722 นางสาวณัฐธิดา สาสาร
63013002723 นายสุธี เนื่องอุบล
63013002724 นางสาวปรียาพร ดัดใจเที่ยง
63013002725 นางสาวธัญญพร ไทยสวัสด์ิ
63013002726 นางสาวเกศกนก บุญเพ็ง
63013002727 นางสาวกัณฑรัตน� สมรื่น
63013002728 นางสาวดวงกมล ตาลสุก
63013002729 นางสาวธัญรดา บุณยะมาน
63013002730 นายวิสันต� ทาลุมพุก
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63013002731 นางสาวสกาวรัตน� ครุยทอง
63013002732 นางสาวบุญทริก ปาณะศรี
63013002733 นางสาวกนกพร ผิวเหลือง
63013002734 นางสาวป7ทมพร จันทร�ศรี
63013002735 นางสาวภคมน จันทรคาธ
63013002736 นายเลิศชาย โพธ์ิทอง
63013002737 นายธนกฤต จิระพงษธ
63013002738 นางสาวรุจาภา สิรฐานิช
63013002739 นายวุฒิชัย พันธ�ชญะศักด์ิ
63013002740 นายณัฐชัย หนองพล
63013002741 นายชํานาญวิทย� คํานวนศักด์ิ
63013002742 นางสาวสุดารัตน� ศรอินทร�
63013002743 นางสาวอาภัสรา เกษการ
63013002744 นางสาวสกุณา พริ้งมงคล
63013002745 นายสมรักษ� พันธุ�เอี่ยม
63013002746 นางสาวพิทยารัตน� เฟ̂Zองฟู
63013002747 นางสาวอรวรรณ นาคพเยาว�
63013002748 นางสาวอุไลพร ภูงาม
63013002749 นายอดิสรณ� ทองโท
63013002750 นางสาวฑิตาภรณ� ขืนจู
63013002751 นางสาววรกมล ชูดอนตรอ
63013002752 นางสาวกิตติยา ปานทนนท�
63013002753 นายเถลิงศักด์ิ หะรินสวัสด์ิ
63013002754 นายพัฒพล ประสิทธิสา
63013002755 นายไพรสิงห� อู:สุวรรณ
63013002756 นางสาวอลิสา ขาวอินทร�
63013002757 นางสาวศิริกัญญา อินทร�ขําวงค�
63013002758 นางสาวปุญณิศา นากพ:วง
63013002759 นางสาวอาทิตยา กรุดไทย
63013002760 นายไพศาล มะมิง
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63013002761 นางสาวกนกพร เพ็ชรศรี
63013002762 นางสาวรังสิยา อิสลาม
63013002763 นางสาวยุวรินทร� กิตติชัยโชติหิรัญ
63013002764 นายชัยณโรจน� วีขํา
63013002765 นางสาวรัตนา อยู:คง
63013002766 นางจินตนา ปานเพ็ง
63013002767 นางสาวสุกัญญา โตDะมุดอ
63013002768 นางสาววันวิสา รักนุ3ย
63013002769 นางสาวจันทร�จิรา ทิพวรรณ
63013002770 นายนภา มาสอน
63013002771 นางสาวประภาพรรณ งามวัน
63013002772 นางสาวชาลิสา คําสวัสด์ิ
63013002773 นางสาวเมธาวี กันวี
63013002774 นางสาวทิพวรรณ ศรสิทธ์ิ
63013002775 นางสาวณัฐริชา น3อยจันทร�
63013002776 นายอิศรา ชัยแก3ว
63013002777 นางสาวอมรรัตน� อนึกแสนสิทธ์ิ
63013002778 นายกานต�พิศุทธ์ิ เหลี่ยมวิรัช
63013002779 นางสาวณิชนันท� บุญนิ่ม
63013002780 นางสาวสุปรานี สุทธินันท�
63013002781 นายเกียรติศักด์ิ พลพิทักษ�ชัย
63013002782 นางสาวรอกีเยาะ ดาโอDะ
63013002783 นายวีระยุทธ อาภัศราพงศ�
63013002784 นางสาวกัญญลักษณ� อภิรมย�ณัฐกุล
63013002785 นางสาวปุณยนุช อภิชาตรัตน
63013002786 นายณัฐณรงค� เฉลิมชาติ
63013002787 นางสาวศิริกุล ขอประเสริฐ
63013002788 นางสาวกิตติวรรณ ทรงเดช
63013002789 นางสาวปรัษณีย เชิงหอม
63013002790 นายสิทธิศักด์ิ แผนไธสง
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63013002791 นางสาวชญานิศ สุมโน
63013002792 นางสาวสุทธิเนตร คงแปCน
63013002793 นางสาวอารียา พูนเจ3าทรัพย�
63013002794 นางสาวอังคณา คําภู
63013002795 นางสาวนิตยา ปFZนพงษ�
63013002796 นางมันฑนา เจริญพร
63013002797 นางสาวขนิษฐา สุนทรสุต
63013002798 นางสาวมนัสวี ไชยศิริ
63013002799 นางสาวสุกัญญา จันทร�ภักด์ิ
63013002800 นายธนวิทย� เก้ือสกุล
63013002801 นางสาวจิตรลดา พาแก3ว
63013002802 นางสาวอุภัสรา มะลิงาม
63013002803 นางสาวธราธาร อินใจ
63013002804 นายกิตติพันธ� ปานเจริญ
63013002805 นายธัญพิสิฏฐ� บุญพัฒนาภรณ�
63013002806 นางสาวระติยา มุขดา
63013002807 นางสาวธนัชชา บึงมุม
63013002808 นายวรรณพล ดีเลิศ
63013002809 นายมานิตย� ยอดปCองเทศ
63013002810 นางสาวภิรญา ธีรเฉลิมกุล
63013002811 นายบรรพต สังข�ศรี
63013002812 นางสาวญาณิศา แสงแก3ว
63013002813 นายชัยฉมา คนชุม
63013002814 นางสาวอรุณศรี ไวยเนตร
63013002815 นางสาววาสนา โตสุข
63013002816 นางสาวอัญชิสา นาวีเจริญ
63013002817 นางสาวจันทรกานต� จุ3ยใจตรง
63013002818 นายปFยะ สุขเรือน
63013002819 นายวัชรพล ประครองพันธ�
63013002820 นายมารุต อาจฤทธ์ิ
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63013002821 นางสาววชิราภรณ� เกิดพูล
63013002822 นางสาวหนึ่งฤทัย ปลาเงิน
63013002823 นางสาววิภูชนุช สุจจิต
63013002824 นางสาวพันธุ�ทิพย� นางสาว พันธุ�ทิพย� ศรีงาม
63013002825 นายสุทธิรักษ� แซ:ขวย
63013002826 นายธนวัฒน� ธานี
63013002827 นางสาวอมรรัตน� อดกลั้น
63013002828 นายพลากร บุญน3อย
63013002829 นางสาวสุวิมล กล:อมจิตร
63013002830 นางสาวเพชรรัตน� เหมือนเพชร
63013002831 นายณัฐศาสตร� นิยมการ
63013002832 นางสาวสิทธิมา สอนเคลือ
63013002833 นางสาวธัญชนก ไกรเทพ
63013002834 นางสาวดรัลพร พิพิธกุล
63013002835 นางสาวปวีณา ชูแสง
63013002836 นายกิตติคุณ ธนภัทรเจริญกิจ
63013002837 นางสาวปวีณา พิมโสดา
63013002838 นางสาวสุภาภรณ� สุขช:วย
63013002839 นางสาวเขมนิจ ชูศรีทอง
63013002840 นางสาวนภาพร เจริญรุกขชาติ
63013002841 นางสาวรมย�พร อยู:สกุลถาวรสิริ
63013002842 นายจตุรงค� สร3อยอุดม
63013002843 นางสาวปFยธิดา ประดิษฐ�การช:าง
63013002844 นางสาวสุรางค� สุกิจเจริญผล
63013002845 นางสาวฮานีซะ หะยีซา
63013002846 นางสาวศิรินทร�ทิพย� โตสม
63013002847 นางสาวชนิกานต� จอมวงศ�
63013002848 นายธนาวุฒิ สุขศรีจักรวาฬ
63013002849 นางสาวรัชญา ธราประไพ
63013002850 นางสาวสุชานันท� ฤทธ์ิเดช
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63013002851 นางสาวพรรณวดี ย้ิมด3วง
63013002852 นางสาวยอดมณี ด3วงอุดม
63013002853 นางสาวนิญนันน� หาธนิน
63013002854 นางสาวพิมพ�มาดา อัจจิกุล
63013002855 นางสาวชมพูนุช ตาโม:ง
63013002856 นายธนาดล ม:วงกลาง
63013002857 นายฐาปนา เสือทรงศิลปI
63013002858 นางสาวชญานิศ อินทร�ฤดี
63013002859 นางสาวนราวดี ไร:ใหญ:
63013002860 นายชญานิน ศรีดารณพ
63013002861 นางสาวสิริลักษณ� อยู:โพธ์ิ
63013002862 นายนพดล สมโภชพฤฒิกุล
63013002863 นางสาวซากียDะห� วะงะ
63013002864 นางสาววรรณรัตน� สุขเกษมทรัพย�
63013002865 นางสาวบัณฑิตาวรรณ สินทรัพย�มี
63013002866 นายนที มาศงามเมือง
63013002867 นายขวัญ เนียนงาม
63013002868 นางสาววรพรรณ แจ3งบํารุง
63013002869 นางสาวสรณ�ชนก ขาวศรี
63013002870 นายปนุพงศ� กุลสิงห�
63013002871 นางสาวศศิกานต� เพ็ญธนาลัย
63013002872 นางสาวปภัสรา อัฐแป
63013002873 นายจิตรกร พรหมพนัส
63013002874 นางสาวจันทกานต� ขวัญรอด
63013002875 นายกิตตินันท� สายเสน
63013002876 นางสาวดวงรัตน� เชียงธรรม
63013002877 นางสาวละอองดาว ณ สุนทร
63013002878 นางสาวรติรัตน� ธรรมโชติ
63013002879 นายบรรณสาร สิมสาร
63013002880 นางสาวกนกรัตน� สท3านไตรภพ
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63013002881 นางสาวญาณิศา นิ่มเนตร
63013002882 นางสาวพิชญา ภู:จินดา
63013002883 นายธนวัฒน� จันทร�ทร
63013002884 นางสาวพลอยศจี ฤทธิศิลปI
63013002885 นายกิตติกร โพธ์ิชนิด
63013002886 นางสาววรัชยา ทนุผล
63013002887 นางสาวรจนา จันทาพูน
63013002888 นางสาวชนากานต� ประสงค�ดี
63013002889 นายกฤตภาส นาคเพชรพูล
63013002890 นางสาวณัฐณิชา ว:องสกุล
63013002891 นางสาวพรพิมล กงประโคน
63013002892 นางสาวพัชรพร ไผ:ทอง
63013002893 นางสาวกมล อินหา
63013002894 นางสาวณัฐชนก ฉิมคีรี
63013002895 นายชนกนันท� โกเมศ
63013002896 นางปาริฉัตร เพชรทัต
63013002897 นายฤทธิเกียรติ ช:วงโชติ
63013002898 นางสาวจิราภรณ� อาบสุวรรณ�
63013002899 นายเดโช นารอง
63013002900 นางสาวภาวิดา จันทร�ละมูล
63013002901 นางสาวจิตราภรณ� พันชมภู
63013002902 นางสาวเจษฎ�สุดา มาสุข
63013002903 นายสรรเพชร อักษรเนียม
63013002904 นางสาวกาญธาตา ชาญฤทธ์ิ
63013002905 ว:าที่ร.ต.หญิงพัชนิตา ชาญกัน
63013002906 น.ส.รัตนาภรณ� รุ:งแสง
63013002907 นางสาวอรไพลิน รัศสุวรรณ�
63013002908 นางสาวนวพร กําแพงแก3ว
63013002909 นางสาวฐิตินันท� ทองมาเอง
63013002910 นางสาวฑาฎา ภู:ระหงษ�
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63013002911 นางสาวอลิษา ยาฤทธ์ิปก
63013002912 นางสาวธัญวรัตน� มัดสอาด
63013002913 นางสาวอติกานต� อําไพชัยโชค
63013002914 นายวชิรวิชญ� ทรัพย�สุภาสิริ
63013002915 นายพลวัฒน� แก3วนุช
63013002916 นางสาวปFยภรณ� วงแสนชุม
63013002917 นางสาวอรญา ผัดสุรินทร�
63013002918 นางสาวภูริชญา ขุนทอง
63013002919 นายศรัณย�พงษ� เล็บขาว
63013002920 นางสาวสุวภัทร ขวัญเมือง
63013002921 นายบัณฑิตย� ศิริผลวุฒิชัย
63013002922 นายจิรายุทธ ภักดีชน
63013002923 นายภัทรพงศ� ต๋ันจ๋ี
63013002924 นางสาวนริศรา เทพอินทร�
63013002925 นายสุชัย บุญเชิญ
63013002926 ว:าที่ร3อยตรีนพรัตน� รุนใหม:
63013002927 นางสาวชนิกา ทาบุญมา
63013002928 นางสาวอุษา ผิวขํา
63013002929 นางสาวเสาวลักษณ� ดาษด่ืน
63013002930 นางสาวภัทราวรรณ วุฒิเจริญ
63013002931 นางสาวเบญจมาศ แปCนแก3ว
63013002932 นางสาวอารยา จันทรเดช
63013002933 นางสาวอัจฉรา ไชยวงษา
63013002934 นายจีรศักด์ิ เกลี้ยงมณี
63013002935 นายฐิติวุฒิ นุตยะสกุล
63013002936 นางสาวภัทราพร คงพิรัตน�
63013002937 นางสาวเมธาพร แก3วหอม
63013002938 นางสาวเกลียวทอง ชุมซอ
63013002939 นางสาวฐิติชญา สืบทายาท
63013002940 นางสาวอรปรียา เสาศิลา
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63013002941 นางสาวนิชากร จันทร�แก:น
63013002942 นางสาวจิระวดี ท:อนเสาร�
63013002943 นางสาวสุมณกาญจน� ชินฮาด
63013002944 นางสาวชนากานต� เลิศประเสริฐ
63013002945 นางสาวรมัณยา ตาปนานนท�
63013002946 นายชยพล เพียรชอบ
63013002947 นางสาวจุฑามาศ แก3วพิลึก
63013002948 นางสาววรัญญา เกิดเพ่ิม
63013002949 นางสาววิภาดา ฤทธ์ิชารี
63013002950 นายเอกราช หล3าสีทา
63013002951 นางสาวสุวิชญา หม3อกรอง
63013002952 นางสาวลัดดา พลเย่ียม
63013002953 นางสาววิชชุดา เภาดนเด็น
63013002954 นางสาวสุวพัชร ม่ันนุช
63013002955 นายดุจเดชา พยัคฆา
63013002956 นางสาวพัชราภรณ� ทับสมุทร
63013002957 นางสาวสุวนันท� บุญเรือง
63013002958 นายภาณุพงศ� ดีชัย
63013002959 นางสาวปFยนุช แสนจักร�
63013002960 นางสาวเบญญาภา ธานีวรรณ
63013002961 นางสาวกาญจน�มณี มาลัยทอง
63013002962 นางสาววราภรณ� คุ3มด3วง
63013002963 นางสาวอมราพร นาคทอง
63013002964 นายกฤษณพันธุ� ชลารัตน�
63013002965 นางสาวเพ็ญภัคสรณ� จํานงค�ใจ
63013002966 นางสาวเบญจวรรณ พิเชษฐวรนันท�
63013002967 นางสาวจิรพร เคียงไธสง
63013002968 นางสาวปรีนันท� สุขเกษม
63013002969 นางสาวณัฐิกาญจน� พลเย่ียม
63013002970 นางสาวดาริการ� ใจภักดี
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63013002971 นายพาณุ ด3วงกัน
63013002972 นางสาวประภัสสร ประทุมมา
63013002973 นางสาวรจนา ไผ:ตง
63013002974 นางสาวชนิตา เศรษฐ�วิมาน
63013002975 ว:าที่ร.ต.หญิงเอริกา เพชรบูรณ�
63013002976 นางสาวณัณทรวดี จันทร�นาค
63013002977 ว:าที่ ร.ต.หญิงอรอนงค� โพธ์ิเนียม
63013002978 นายดํารงศักด์ิ สัตบุตร
63013002979 นางสาวธัญญารัตน� บุญศรี
63013002980 นางสาวนัดดา หม่ืนไกร
63013002981 นางสาวกัลยาณี ไสวสุวิชชา
63013002982 นางสาวธัญญากร อิงอ3น
63013002983 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจินดารัตน� เนื้อขํา
63013002984 นางสาวยุภา กร่ําเดช
63013002985 นางสาววนิดา ภารสถิตย�
63013002986 นางสาวพิโชบล ม:วงสุวรรณ�
63013002987 นางสาวจิตติยา คุ3มภัย
63013002988 นางสาวนุชสินี บุญศักด์ิเฉลิม
63013002989 นางสาวกานต�พิชชา บริบูรณ�
63013002990 นางสาวสารภี วันโชค
63013002991 นางสาวรจนา สร3อยแก3ว
63013002992 นางสาววัจนา ยมศรีเคน
63013002993 นางสาวสุภาพร กลางนอก
63013002994 สิบตรีหญิงชุติกาญจน� จันทร�ดา
63013002995 นางสาวอัญมณี รุ:งเรือง
63013002996 นางสาวณิชรีย� สารถี
63013002997 นางสาวกีรติกาญจน� ปานคะเชนทร�
63013002998 นางสาวจุฑามาศ ชุ:มชวย
63013002999 นายธวัชชัย ทรัพย�มามูล
63013003000 นายอดิศักด์ิ ภู:เรือหงษ�
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63013003001 นางสาวทัศนีย� บุญมี
63013003002 นางสาวธนศรี กันภัย
63013003003 นางสาวสโรชา เกวใจ
63013003004 นางสาวทิพย�วิมล อุรารื่น
63013003005 นางสาวสุชาดา ใจุสุข
63013003006 นางสาวศุภลักษณ� พงศ�พิพัฒน�
63013003007 นางสาวหทัยทิพย� ธนทรัพย�ตระกูล
63013003008 นายณัฐชนน ลําจวน
63013003009 นายปFติพงษ� ปานทิม
63013003010 นายอนันต�วัฒน� อาการักษ�
63013003011 นางสาวทิพปภา วงษ�สิงห�
63013003012 นายธนโชติ งามศิริ
63013003013 ว:าที่ ร.ต.หญิงพัชราภา อุทรรุ:งเรือง
63013003014 นางสาวกาญจน�ติมา เกษมสวัสด์ิ
63013003015 นางสาวบุษยา บุญใบ
63013003016 นางสาวนนทวรรณ ชินเชิดวงศ�
63013003017 นางสาวกษมา จันทร�พวง
63013003018 นางสาวฐิตาภรณ� ธนะพลทรัพย�
63013003019 นางสาวจุฑามาศ ฤทธิกุล
63013003020 นายสุรศักด์ิ พลเรือง
63013003021 นางสาวมาฆวรรณกานต� ล:ามกิจจา
63013003022 นางสาวปาริมา เติมลาภ
63013003023 นายวีระศิษฏ� แก3วป]อง
63013003024 นางสาวลัดดาวัลย� ปานมาศ
63013003025 นางสาวนภัสวรรณ จ:าเพ็ง
63013003026 นางสาวสุวนันท� สุทธิประภา
63013003027 นางสาวรุ:งทิพย� คําพิทุม
63013003028 นางสาวอภิวรรณ นุ:นวิเชียร
63013003029 นางสาวชูติรัตน� งามแก3ว
63013003030 นายพงศภัค คมกฤส
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63013003031 นางสาวรัตติยากร ธรรมขันธ�
63013003032 นางสาวน้ําฝน ศรีโคตร
63013003033 นายศุภนัย ใหม:กันทะ
63013003034 นางสาวภัทราพร ติณศรี
63013003035 นางสาวภิญญาพัชญ� เหมือนโพธ์ิ
63013003036 นายธีรยุทธ ใฝบุญ
63013003037 นางสาววิลาสินี วงศ�อามาตย�
63013003038 นางสาวธันยามาศ กล่ําบัว
63013003039 นางสาวอริสรา ชาติเชยแดง
63013003040 นางสาวกรรณิการ� คงแสวง
63013003041 นายชานนท� กลับวงศ�
63013003042 นางสาวนาถตยา แจ3งจิตร
63013003043 นางสาววนาลี ศรีทองปลอด
63013003044 นายดนัยธร ใจเปaง
63013003045 นางสาวยุวดี นุ3ยแสงทอง
63013003046 นางสาวมัทนา ทุมวงค�
63013003047 นางสาวปFญชาน� ณ ปCอมเพ็ชร
63013003048 นายวิชวุธ ทรงศรี
63013003049 นางสาวณัฐรดา ธิราศักด์ิ
63013003050 นายํณัฐพงศ� วรวงษ�วิวัฒน�
63013003051 นางสาววฤณดา นาครักธรรม
63013003052 นายรัฐธนนท� เฮงโชคภูวิรัชต�
63013003053 นางสาวมัญชุกานต� รักษาศรี
63013003054 นางสาวสุทธิดา ขุนศรีรอด
63013003055 นางสาวชลธิชา โดดหนู
63013003056 นางสาวสุทธิดา ศรีวัฒนา
63013003057 นางสาวเบญจรัตน� เชียงพันธ�
63013003058 นายสมภพ แสนวันนา
63013003059 นายชัยณรงค� ม่ันคง
63013003060 นางสาวปานแก3ว มะสะ
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63013003061 นางสาววารินทร� สุขสม
63013003062 นางสาวภัทรพร ชูประทีป
63013003063 นางสาวสุริวัสสา จําปาเทศ
63013003064 นายภูมิพัฒน� ศรีป7ญญา
63013003065 นายกฤษณะ ตาเดอิน
63013003066 นางสาวกิตติญาณี ศรีนนท�
63013003067 นางสาวสกาวรัตน� ไชยา
63013003068 นางสาวศศินภา บุญมี
63013003069 นางสาวพักตร�พริ้ง รัตนวราภรณ�
63013003070 นางสาวตวันนา ศรีเสมอ
63013003071 นางสาวชญาดา เกศโสภา
63013003072 นางสาวเมธาดา ธนกวินนนท�
63013003073 นางสาวพิลาสลักขณ� กําจร
63013003074 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุธีรัตน� พนัส
63013003075 นางสาวชลธิชา หงษ�ทอง
63013003076 นางสาววันทนีย� สืบขําเพชร
63013003077 นายคชา นิยมศิลปI
63013003078 นายชัยยศ โยธาทัย
63013003079 นางสาวธันย�ชนก ทองนิ่ม
63013003080 นายอัฏฐพล ชุ:มธิ
63013003081 นางสาวดวงขวัญ สันติสุข
63013003082 นางสาวจุฑาลักษณ� อักเบอร�
63013003083 นายวีระยุทธ ซุ:นเซ:ง
63013003084 นายภูมิเกียรติ รักทรัพย�
63013003085 นายพิชชากร สังเกตกิจ
63013003086 นางสาววรัญญา ฟ7กบาง
63013003087 นายจิรวิชญ� บุญสนิท
63013003088 นางสาวสุวนันท� พวงเงิน
63013003089 นายธนปกรณ� ศรีเถ่ือนป7Qน
63013003090 ว:าที่ ร.ต.สุรพงษ� พินขาว
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63013003091 นางสาวสมฤทัย ทองจิตร
63013003092 นางสาววณัฐดา กําเนิดกาญจน�
63013003093 นายกันต�เอนก ม่ิงประยูร
63013003094 นางสาวสุชาดา ไกรช:วย
63013003095 นางสาวขนิษฐา ศักด์ิสุวรรณ
63013003096 นางสาวธวัลพร แถววงษ�
63013003097 นายราชานนท� วงศ�ไชย
63013003098 นายภูริวัจน� อนันธนวินท�
63013003099 นายพลกฤษณ� ฤทธิพันธ�
63013003100 นางสาวธิติมา ติวไธสง
63013003101 นายศุภฤกษ� จิตรานุวัฒน�กุล
63013003102 นางกุลธิดา สวัสดิกุล
63013003103 นางสาวกมลวรรณ สุขตะโก
63013003104 นางสาวธนิตา กิตติวิทิตคุณ
63013003105 นายธุวานนท� บัวเพชร
63013003106 นางสาวสุพัตรา ฤาเดช
63013003107 นางสาวจุฑารัตน� โคตรภักดี
63013003108 นายทรงวุฒิ อมรสรนันท�
63013003109 นางสาวภัสษร บุญรัตน�
63013003110 นางสาวป7ทมาพร เนียมนิ่ม
63013003111 นายศรานันท� พันธนาม
63013003112 นางสาวเตือนใจ ชาติมนตรี
63013003113 นางสาวสุภาพร โคตรนาวัง
63013003114 นางสาวนิสากร ศาสตร�มูล
63013003115 นางสาวอนงค�นาฎ ดรทะนัย
63013003116 นางสาวญาณิศา พัวพิทย�ศิริกุล
63013003117 นางสาวตรีนภา กล3าหาญ
63013003118 นางสาวเบญจมาศ พาหา
63013003119 นายชยุตรา เหมะรัชตะ
63013003120 นายอมรชัย ต้ังผจงวิวัฒน�
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63013003121 นายฐปนวัฒน� คามะวัน
63013003122 นางสาวรัชฎาภรณ� ยอดกุล
63013003123 นายวนัส โตDะแอใบเซ็น
63013003124 นางสาวจรุญรัตน� สีนาค
63013003125 นางสาวป7ทมา สนามจันทร�
63013003126 นางสาวณปภัช เพ็ชระ
63013003127 นางสาวณิชารีย� เรืองดิษฐ�
63013003128 นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง
63013003129 นางสาวพัชรี เพชรตึก
63013003130 นางสาวชาฐิสา เชื้อประทุม
63013003131 นางอัญชิษฐา คุ3มไม3
63013003132 นางสาวพิชชาพร ธรรมานุสาร
63013003133 นางสาวรัตติยา มนัส
63013003134 นางสาววรันธร รัตนต้ังตระกูล
63013003135 นางสาวพิชชากร ลิขิตกาญจน�
63013003136 นางสาวสมพร จาบหนองแวง
63013003137 นางสาวพิลาสลักษณ� เขม3นเขตการณ�
63013003138 นางสาวภัสรา พรหมประวัติ
63013003139 นายพชร วงษ�โกวิท
63013003140 นางสาวจริยา ขําละออง
63013003141 นายพณภณ แสง โพธ์ิ 
63013003142 นางสาวประคองจิตร สีลากุล
63013003143 นางสาวจริยา วงศ�เครือสอน
63013003144 นางสาวจนันพร ก3อนแก3ว
63013003145 นายจักรพงศ� พัฒนทรัพย�
63013003146 นายเอกพล ชุตินาทดลเจือ
63013003147 นางสาวจารุวรรณ เกิดแก3ว
63013003148 นางสาวเพ็ญแข โตต้ัง
63013003149 นางสาวอรวี สุวรรณเทศ
63013003150 นางสาววราพร กุลทัศนศิลปI
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63013003151 นายวรวงศ�เวทย� วิจิตรวาณิชกุล
63013003152 นางสาววรรณภา กาละพันธ�
63013003153 นางสาวปวรรัตน� ปานดี
63013003154 นางสาวสุนันทา หม่ืนราม
63013003155 นางสาวนิธิกุล บัวทอง
63013003156 นายธัชฐพงษ� อุดมเกษมวิโรจน�
63013003157 นางสาวญาณิน มงคลเจริญ
63013003158 นายธีร�ธวัช พันธงชัย
63013003159 นางสาววันวิสาข� ไตรชิต
63013003160 นางสาวมนตราภรณ� เพ็ชรแก3ว
63013003161 นางสาวบงกช นิลกาญจน�
63013003162 นางสาวณิชกานต� ไวยพจนีย�
63013003163 นายเดชธนา จันทร�ชุดาภา
63013003164 นางสาวขนิษฐา ทับทิม
63013003165 นายนภทีปI เลิศจันทรางกูร
63013003166 นายกิตติ ดวงประดิษฐ�
63013003167 นางสาวกรมิษฐ� สุทธิโรจน�ธนเดช
63013003168 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญสําราญ
63013003169 นางสาวศิรินันท� บุญอิ่ม
63013003170 นางสาวสุไหวบะ เดชอรัญ
63013003171 นางสาวภรณ�ทิพย� อินทวงศ�
63013003172 นายธิติพันธุ� อุ:นคํา
63013003173 นางสาวนริสา อาศัย
63013003174 นางสาวสุธิดา โนรี
63013003175 นางสาววิลาสินี ไชยสีมา
63013003176 นายพัฒนพงษ� อรชุน
63013003177 นายณัฐพล โXล:วณิชเกียรติกุล
63013003178 นางสาวธันยธรณ� อกอารีย�
63013003179 นางสาวภัทริยา โสนาคา
63013003180 นางสาวพรพิชชา บริพันธ�
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63013003181 นายธนกฤต โชติธรรมนาวี
63013003182 นายสิทธิพงษ� ชิณวงษ�
63013003183 นางสาวณิชากานต� จันทกูล
63013003184 นางสาวพัทธนันท� เชาวลิต
63013003185 นางสาวกรรณิการ� นามสว:าง
63013003186 นายปารินทร� กันภัยเพ่ือน
63013003187 นางสาวประกายทิพย� กองราชา
63013003188 นางสาวกันยา เนตรสว:าง
63013003189 นางสาวอมรรัตน� มะทะโจทย�
63013003190 นางสาวน้ําอ3อย บุญมาก
63013003191 นางสาวจิราพร คําหนัก
63013003192 นางสาวอริสรา ใจดี
63013003193 นางสาวปุญญพัฒน� ระโส
63013003194 นางสาวนันธิพร แดงเผ:า
63013003195 นายบวรภัทร� อุษาวัฒนากุล
63013003196 นางสาวจิราพร ปงเทพ
63013003197 นางสาวกัญจน�พร มงคลศิระพัชร�
63013003198 นางสาวสุมิมาพรภ� เพ็งแจ:ม
63013003199 นางสาววรรณนิภา รักษาทรัพย�
63013003200 นางสาวเกษราภรณ� ชัยวงค�
63013003201 นางสาวศุรินทร�ธร ชาเกาะ
63013003202 นางสาวสุวรรณี ชิณวงศ�
63013003203 นางสาวดมิสา จันทร�วิเชียร
63013003204 นายนิรุทธ� เกิดศิริ
63013003205 นางสาวพัชญ�สิตา แก3วประเสริฐ
63013003206 นางสาวจุฑามณี ชาตะวราหะ
63013003207 นางสาวขนิษฐา หงส�พันธุ�
63013003208 นางสาวจิณัฐสินี ละอองพันธ�
63013003209 นางสาวกชกร สระประเทศ
63013003210 ว:าที่ร3อยตรีหญิงกชกร โตทอง

หน3า 107 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013003211 นายธงไชย แสงประทุม
63013003212 นางสาวอัมพิกา ทองเชื้อ
63013003213 นางสาวจุรากร อินตDะหนิ้ว
63013003214 นางสาวทิพวรรณ เกตทอง
63013003215 นายวรวิช ทรงสุวรรณ�
63013003216 นางสาวดารัตน� วิสา
63013003217 นางสาววรรณธนา ธนสารอนุสรณ�
63013003218 นางสาวณัฐชยา เทพทอง
63013003219 นายณัฐวร กะโห3เหม
63013003220 นางสาวมัญฑิตา คําชด
63013003221 นางสาวสุมิตา หม่ืนเพชร
63013003222 นางสาวสุดาวรรณ ปCานอุ:น
63013003223 นายณัฐพล ยอดแสง
63013003224 นางสาวเบญญาภา ช3างนวล
63013003225 นางสาวปฐมาวดี ยอดศรี
63013003226 นางสาวชนิญา คันธารราษฎร�
63013003227 นายสุพรรณบัฏ ทิพย�รักษ�
63013003228 นางสาววันวิสาข� โพธ์ิคํา
63013003229 นางสาวณัฐธยาน� เวทย�จรัส
63013003230 นางสาวชุติมา คงทอง
63013003231 นางสาวรสสุคนธ� น3อยรังษี
63013003232 นางสาวรัตนา วันทา
63013003233 นายวุฒิศักด์ิ สะแลแม
63013003234 นายนพณัฐ เหลืออรุณ
63013003235 นายวิชญ�พล เบญจโศภิษฐ�
63013003236 นางสาวเปรมฤดี ศรีจัด
63013003237 นางสาวขนิษฐา อุทุมพร
63013003238 นายธรรมปพน พุทธคํา
63013003239 นางสาวณัฐริกา ทาประเสริฐ
63013003240 นางสาวกัญญารัตน� ป7งหลีเส็น
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63013003241 นางสาวอัจฉรา สีหะวงษ�
63013003242 นางสาวนันทวัน ประดับศรี
63013003243 นางสาวฐิติพร โรจน�โลหะโสภณ
63013003244 นายณชภูมิ มณีฉาย
63013003245 นางสาวชมพูนุท พูลเพ่ิม
63013003246 นางสาวภัคร�ภัสสร ทาอ:อน
63013003247 นางสาวสุภัตรา ป\Zทอง
63013003248 นางสาวปวีนวรรณ พรายชื่น
63013003249 นายปFยวัฒน� คล3ายพงษ�
63013003250 นางสาวอภิตา นามเรือง
63013003251 นายอดิศักด์ิ จูสี
63013003252 นายกฤษชิน กิตติคงเดโช
63013003253 นายสถาพร ทองใบ
63013003254 นางสาวพัชนิดา เพสาริกา
63013003255 นางสาวป7ญจพร เนตรวงศ�
63013003256 นางสาวมุทิตา บุญทองโท
63013003257 นายกฤษฎา แก3วเงิน
63013003258 นางสาวรัตประภา เหมจินดา
63013003259 นายจิณณวัตร พงษ�ทอง
63013003260 นางสาวเบญจวรรณ แผนสมบูรณ�
63013003261 นางสาวโศจิรัตน� วงศ�จิตสุขเกษม
63013003262 นางสาววรรณพร แสงบัว
63013003263 นางสาวอัจฉรานันท� สุรินทร
63013003264 นางสาวอรณิชา ดวงสุวรรณ�
63013003265 นางสุวดี นันทมาศ
63013003266 นางสาวจิรัชญา นวนสําเนียง
63013003267 นายนิวัฒน� แดงลาด
63013003268 นายสมภพ ชุ:มมณีกูล
63013003269 นายวิศิษฏ� ดาวจักรวาล
63013003270 นายณัฐดนัย อ:อนเหลือ
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63013003271 นางสาวผกามาส จริยภูมิ
63013003272 นายชยกร เหล:าดํารงกูล
63013003273 นางสาวณปภัช พรหมจันทร�
63013003274 นางสาวภัควลัญซ� เจริญดี
63013003275 นางสาววรัญชญา เกิดศักด์ิ
63013003276 นางสาวพิกุลแก3ว ไชยรบ
63013003277 นางสาวนภสร ศรีแจ:ม
63013003278 นางสาวจริยา บิลหมัด
63013003279 นางสาวจุฑามาศ ชูบุญทอง
63013003280 นางสาวประภัสสร จอกทอง
63013003281 นางสาวศิรินทร�ญา โพธ์ิแก3ว
63013003282 นายเดชาวัต มุ:งสอนกลาง
63013003283 นางสาวชนกพร ปานรสทิพย�
63013003284 นางสาวพรนิภา สายแจ3ง
63013003285 นางสาวอภิญญา ยงทรัพย�
63013003286 นางสาวนริศรา พูลสมบัติ
63013003287 นางสาวชลิตา เทพดํา
63013003288 นางสาวฉัตรจิรา บินกาเมน
63013003289 นายประเชิญ ศรีชัยรัตนกูล
63013003290 นางสาวธิดาพร สินจิตร�
63013003291 นางสาวณฐมน เฮงที
63013003292 นางสาวปรัชญานันท� แย3มสรวล
63013003293 นางสาวณธิดา สุขเปรมจิตร�
63013003294 นางสาวสิวินีย� ผิวดี
63013003295 นางสาวทิพย�จุฑา อนาวงศ�
63013003296 นางสาวพัชนี คาเมอิ
63013003297 นางสาววิรดา อารีย�
63013003298 นางสาวถนอมช�วรรณข� เพชรดี
63013003299 นางสาวแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร
63013003300 นายวีระชัย โมจนยรรยง
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63013003301 นางสาวกมลพร บุบผาศรี
63013003302 นางสาวฆีรนี หิรัณย�โภไคย
63013003303 นางสาวภัทราพร ธีรประภาส
63013003304 นางสาวปFยาพัชร พิขุนทด
63013003305 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา จันทจร
63013003306 นางสาวกุลยา เลาหสินนุรักษ�
63013003307 นางสาวมารีนา สายดนตรี
63013003308 นางสาวธัญชนก เชาวนุรัตน�
63013003309 นายกิตติณัฐ ธนกิติวิรุฬ
63013003310 นายณัฐวุฒิ เสาศิริ
63013003311 นายณธัช สุขพงษ�
63013003312 นางสาวละอองดาว คงหมุน
63013003313 นางสาวศรุดา ภคณัฐสุภานี
63013003314 นายวิศวะ แปCนแก3ว
63013003315 นางสาวปวริศา อุคํา
63013003316 นายกรกฤษ พรพฤฒิพันธุ�
63013003317 นายสมพงษ� สุนสนาม
63013003318 นางสาวภัทธนัน วรสุทธิไพบูลย�
63013003319 นางสาวกฤตญกร สิทธิพร
63013003320 นางสาวบุญญรัตน� บุญแท3
63013003321 นายสุทธิพงศ� จันทร�ภักดี
63013003322 นางสาวนันทิชา ชัยรัตนรุ:งเรือง
63013003323 นางสาวภคพร พิศาล
63013003324 นางสาวกุลสตรี จีราพันธุ�
63013003325 นายจักรภัธ ไชยมาทิกูล
63013003326 นางสาววิริยา สุดโท
63013003327 นางนันท�นภัทร� เอี่ยมบุตร
63013003328 นางสาวภูษณิศา สันติภพ
63013003329 นางสาวปวีณ�นุช เต็มแก3ว
63013003330 ว:าที่ ร.ต.ณัฐภณ จ่ันนงเยาว�
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63013003331 นางสาวพรรณี ใจห3าว
63013003332 นางสาวชลลัดดา คนบุญ
63013003333 นางสาวหนึ่งฤทัย กลิ่นศรีสุข
63013003334 นายวิชยุตม� เพิงมาก
63013003335 นายคมสันต� คัสมาศ
63013003336 นายณัฐภัทร ผาสุพันธ�
63013003337 นายอุดม เขียวสา
63013003338 นางสาวมณีรัตน� โตกํา
63013003339 นางสาววัชรา จันทร�เทศ
63013003340 นางสาวพิทยา พิมพ�ครบุรี
63013003341 นายซาการียา หามะ
63013003342 นายจักรพล วงค�มูล
63013003343 นางสาวสใบทิพย� เบ3าทอง
63013003344 นางสาวกชมน ธนะไชย
63013003345 นายโกวิท กิวขุนทด
63013003346 นางสาวสุพัตรา จับใจนาย
63013003347 นางสาวปุณฑริก มีสุขศรี
63013003348 นางสาวมธุริน ตระกูลอํานวยลาภ
63013003349 นางสาวกัญชลิตา นันตมาตร�
63013003350 นางสาวนันธิยา คํานึงคง
63013003351 นายสามารถ นนท�ปฎิมากุล
63013003352 นายสุทธิมาตร แสงวนิชย�
63013003353 นางสาวดวงนภา เหตุทอง
63013003354 นางสาวกัญจน�พร ศรีมณี
63013003355 นางสาวมณีนุช บัวพันธ�
63013003356 นางสาวศศิธร ชัยภูธร
63013003357 นางสาวอาทิตยา ทับทองดี
63013003358 นายภัทราวุธ นวลศรี
63013003359 นางสาวอุษณี สีสวนแก3ว
63013003360 นายอลงกรณ� กิตติพนังกุล
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63013003361 นางสาวธนกาญจน� ตุละยากรณ�
63013003362 นายศุภชัย ลิ้นนาคแก3ว
63013003363 นางสาวจิราวรรณ รักษาชนม�
63013003364 นางสาวชฎาภรณ� พานิชธรวรโชติ
63013003365 นางสาวกมลทิพย� บ:าพิมาย
63013003366 นางสาวนนทพร ทิมคล3าย
63013003367 นายพันธกานต� บุญประเสริฐ
63013003368 นางสาวชลิดา จําปาพันธ�
63013003369 นายพงศธร ใจสุภาพ
63013003370 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีสุข
63013003371 นางสาวชัชชญา วิทยา
63013003372 นางสาวนวรัตน� ปานเพชร
63013003373 นางสาวจิตนภา ตันไชย
63013003374 นายกิตติพันธ� คงภักดี
63013003375 นางสาวสุพัตรา กอบพิมาย
63013003376 นางสาวอังคณา กองเงิน
63013003377 นางสาวอชิรญาณ� เสนพันธ�
63013003378 นายจีรวัฒน� คงธรรมถาวร
63013003379 นางสาววราภรณ� เพลิดเพลิน
63013003380 นางสาวศิริพร เสวครบุรี
63013003381 นางสาวพิมตะวัน แก3วสูงเนิน
63013003382 นางสุจิตรา บนกลาง
63013003383 นายธนภูมิ เด:นเจริญ
63013003384 นายปฏิพัทธ� รัตธรรมกุล
63013003385 นางสาวอัสมีนา เจDะเลDาะ
63013003386 นางสาวชนาภา ช:วยหลํา
63013003387 นางสาวเนตนภา ศรีบุรินทร�
63013003388 นางวรวรรณ นาควงค�
63013003389 นายกัมพล แท:นมาก
63013003390 นางสาวสุวิชญา สายัณหัสมิตร
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63013003391 นายอัฐพร ทองพิจิตร
63013003392 นางสาวมณฑกานต� ทศไพสนธ์ิ
63013003393 นางสาวสุพัตรา ศิริลาภ
63013003394 นางสาวมัตติกา เผ:าใจมา
63013003395 นายชัยวัฒน� สุขมาศ
63013003396 นายไกรสร ทองขาว
63013003397 นางสาวกาญจนา จิตรเงิน
63013003398 นางอังสุมาลี เทียนทอง
63013003399 นางสาวกัญญาณัฐ ปCองปFด
63013003400 นางสาวอามิร:า อารยสมัย
63013003401 นางสาววราภรณ� วิงพัตร
63013003402 นางน้ําฝน ขาวประดิษฐ�
63013003403 นางสาวไซนูรี สะแลแม
63013003404 นางสาวจงกลนี สังข�สิงห�
63013003405 นางสาวประดับดาว จันทะกาล
63013003406 นางสาวสุกัญญา เจริญศรี
63013003407 นางสาวพิยดา เมฆหมอก
63013003408 นางสาวสโรชา แซ:เบD
63013003409 นางสาวปริญนุช ตันเขมจารี
63013003410 นางสาวรุ:งนภา แสงน3อย
63013003411 นายวีรชัย แซ:ต้ัง
63013003412 นางสาววราพร ภูศรีนวล
63013003413 นางสาวโชติกา หนูกรุโณ
63013003414 นางสาวกุลวดี ธงชัยสุริยา
63013003415 นายนครินทร� จินโจ
63013003416 นายชัยเชษฐ� จันทร�เกตุ
63013003417 นางสาวธัญจิรา เนติประวัติ
63013003418 นางสาวณัฐปภัสร� โกมลมาลย�
63013003419 นางสาวธัญชนก สุขจันทร�
63013003420 นางสาวลักษิกา อยู:นาค
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63013003421 นางสาวธนัฏฐา ศุภกิจเตชโภคิน
63013003422 นางสาวเมธิกา จันฤาไชย
63013003423 นางสาวสุวนันท� งามราศรี
63013003424 นายวศิน สมบูรณ�
63013003425 นางสาวอาริยา ทิพอรรถ
63013003426 นางสาวศุภกานต� ทองพัชรรัตน�
63013003427 นางสาวกนกวรรณ นันทสังข�
63013003428 นางสาวสมฤทัย อิ่มกระจ:าง
63013003429 นายวีระยุทธ สาระวารี
63013003430 นางสาวสุนิดา ดํางาม
63013003431 ว:าที่ร3อยตรีปรัชญา เนียมรุ:งเรือง
63013003432 นางสาวนุชนาถ เรียนวาที
63013003433 นางสาวอาตีซะห� วาแมง
63013003434 นายวิรุฬห� จุลเกตุ
63013003435 นางสาวใจงาม ชุณหรัต
63013003436 นางสาวลดาวรรณ� รักการดี
63013003437 นางสาวสุพิชญา วุฒิเสมอเกียรติ
63013003438 นางสาวชลาลัย บุญเติม
63013003439 นางสาวอารีญา อุ:นเรือน
63013003440 นางสาวสุกัลยา วิชัยยา
63013003441 นางสาวจารวี สมสุวรรณ
63013003442 นายสุรดนัย เนื่องนุช
63013003443 นายศรัณยู บุญประจง
63013003444 นายนิติพงษ� สุขเพีย
63013003445 นางสาวอุไรวรรณ แสงแก3ว
63013003446 นายเอกพล เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
63013003447 นางสาวนิวรา เครือแปง
63013003448 นางสาวภัทรทิรา คล3ายทอง
63013003449 นางสาวกรวรรณ พูนสวัสด์ิ
63013003450 นายกิตติภัทร� บุญมี

หน3า 115 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013003451 นางสาวป7ทมา คํากลั่น
63013003452 นายธนเทพ พรสุรัตน�
63013003453 นางสาวลําใย ไชยป7ญญา
63013003454 นางสาวปรารถนา จิตรุ:งวิลัย
63013003455 นางสาวอมรรัตน� จัดแก3ว
63013003456 นางสาววราภรณ� พวงมาลัย
63013003457 นายพงศ�ตระกูล บุญทูล
63013003458 นางสาวพรกมล ไตรแก3ว
63013003459 นายธนันธร กองแก3ว
63013003460 นางสาวจินตนา เขียวน3อย
63013003461 นางสาวชลดา ทนนชัย
63013003462 นายสุรชน ขวัญเจริญทรัพย�
63013003463 นางสาวชิตชนก ตระกูลเจริญย่ิง
63013003464 นางสาวกฤติยาภรณ� ประสานสุข
63013003465 นางสาวจันทกร แจ3งชัด
63013003466 นางสาวทิพวัลย� นิยมแก3ว
63013003467 นางสาวพรรณวรินทร� เยาวลักษณ�
63013003468 นางสาวอมรรัตน� ภู:ไพบูลย�
63013003469 นายปฎิภาณ กันยาเลิศ
63013003470 นางสาวภัทธิชา บุญยเนตร
63013003471 นางสาวสุภธิดา จํานงค�จีนารักษ�
63013003472 นางสาวอัญวีณ� ภัทรพิบูลย�วุฒิ
63013003473 นางสาววรรณกร ลิมปFษเฐียร
63013003474 นางสาวกรองกาญจน� คงศรีวิลัย
63013003475 นายณัฐชนน วงษาสุข
63013003476 นางสาวสาริยา ผึ้งรั้ง
63013003477 นางสาวเนตรนภา จุลสุข
63013003478 นางกฤษติยา อ3นเต:า
63013003479 นายเมธา ประชุมพันธุ�
63013003480 นายอณุสิทธ์ิ นิจิตตะโล
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63013003481 นางสาวนิอัยเซาะห� นิกะจิ
63013003482 นางสาวนิลาวัลณ� นิลป7ทม�
63013003483 นางสาววนิดา หลักไชย
63013003484 นางสาวนวพร ม:อนใหญ:
63013003485 นางสาวศิริวิไล หงษ�ศรี
63013003486 นางสาวกัญญา สังข�สุวรรณ
63013003487 นางสาวณัฐกมล รัตนแก3ว
63013003488 นางสาวสายสุดา สมทรัพย�
63013003489 นางสาวเรวรักษ� อัจฉรานุพงษ�
63013003490 นายพงศธร ลิขิตชัยศักด์ิ
63013003491 นางสาวพรรษชล สายแสง
63013003492 นางสาวกมลทิพย� ศรีอรรคพรหม
63013003493 นางสาวป7ณฑารีย� รัตนเชิดชัย
63013003494 นางสาวนันทิตา เพชรนันท�
63013003495 นายชัยวัฒน� แจ3งอักษร
63013003496 นางสาวชญานิศ โชติชะวารานนท�
63013003497 นางสาวอิสราภรณ� นวลแก3ว
63013003498 นางสาวกัญญมาศ ป7กษาศร
63013003499 นางสาวศิริรัตน� เพชรภูมิ
63013003500 นางสาวอริสรา เรืองวิเศษ
63013003501 นางสาวชลศิริ คําชัย
63013003502 นางสาวนภาพร พ:วงพูล
63013003503 นางสาวศิริลักษณ� คําเป[ก
63013003504 นางมัชฌิมา โลกวิฑูรณ�
63013003505 นางสาวชนากานต� สินเธาว�
63013003506 นายธีรเมธ ไอทา
63013003507 นางสาวศิรินภา ประวัน
63013003508 นางสาวพัฒน�นรี กิจจาทรรัศมี
63013003509 นางสาวนวรัตน� ฉายศรี
63013003510 นางสาววราภรณ� ล่ําใหญ:
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63013003511 นางสาวพฤพลอย ทองตาแสง
63013003512 นางสาวนันทนา ขันประมาณ
63013003513 นายอนิรุทธ� มูลสิงห�
63013003514 นางสาวกมลขวัญ ประสานดี
63013003515 นายสุทธิพงศ� ป7ญญาประสิทธ์ิ
63013003516 นางสาวฉัตรทิพ ไชยวงค�ษา
63013003517 นางสาวมลิวรรณ ชูรัตน�
63013003518 นางสาวภัสชญา ดิลกภากรณ�
63013003519 นางสาวภิญญาพัชญ� ปรังประโคน
63013003520 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิสังข�
63013003521 ว:าที่ร3อยตรีกรวิชญ� อินทะสอน
63013003522 นางสาวธัญชนก ชุมศรี
63013003523 นางสาวสุนิสา ท3าวน3อย
63013003524 นางธัญชนก สีพันธุ�เนตร
63013003525 นางสาวกาญจนา นกอยู:
63013003526 นางสาวศิรประภา วงค�ชัย
63013003527 นางสาวกชกร เพ:งผล
63013003528 นายอิศรา ผือลองชัย
63013003529 นายมนต�ชัย วาดไธสง
63013003530 นายวิโรจน� ชิดเชื้อ
63013003531 นายปริญญา สําเภาเจริญ
63013003532 นางสาวนันทชา เนื้อนวล
63013003533 นายสืบพงศ� เฉ:งไล:
63013003534 นางสาวเบญจพร เอี่ยมดี
63013003535 นางสาวลดามณี โศภัตวรพงศ�
63013003536 นายธัญเทพ ชิณวงษ�
63013003537 นางสาวพวงแก3ว นพเกตุ
63013003538 นางสาวอภิรดี คําธิศรี
63013003539 นายภคพงศ�X โตสุโขวงศ�X
63013003540 นายปภาวิชญ� มิตรเปรียญ
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63013003541 นางสาวมณีนภา ชูคํา
63013003542 นายณัฐวุฒิ อิ่มสําราญ
63013003543 นางสาวนาราภัทร วัชรบุศราคํา
63013003544 นางสาวเจษณี วรรณวิมลกุล
63013003545 นางสาวสุกัญญา จรูญประโคน
63013003546 นายพุฒิเมธ พุทธสุวรรณ
63013003547 นางสาวฐาปณี อินทสันต�
63013003548 นายธนานุรักษ� ดะรงค�
63013003549 นางสาวจินตนา แมลงผึ้ง
63013003550 นางสาวชุติมน นครผา
63013003551 นายโกเมท ล3อมจันทราศิลปI
63013003552 นางสาวแพรวพรรณ บัวเขียว
63013003553 นางสาวกิตติยา เขียวสุดตา
63013003554 นายวัฒนา สังวังเลาว�
63013003555 นางสาวณิชา ศังขานนท�
63013003556 ว:าที่ร3อยตรีหญิงศศิณัฏฐ� มงคลจตุภัทร�
63013003557 นายภาณุพันธ� เสมอวงษ�
63013003558 นางสาวมาฆะสิริ สุทธการ
63013003559 นางสาวฟาติมา งะสมัน
63013003560 นายอนันตพงษ� นิธิป7ญญากุล
63013003561 นางสาวอติกานต� กลั่นแก:นเวช
63013003562 นางสาวสกาวเดือน ชุ:มชุมภู
63013003563 นายณัฐชาติ ประมงคล
63013003564 นางสาวปทุมรัตน� คําบุศย�
63013003565 นางสาวพัทธ�ธิรา เทพพิชัย
63013003566 นางสาวธาราทิพย� บรรจง
63013003567 นางสาวอินทินี แขวงโสภา
63013003568 นางสาวนฤมล ขันทอง
63013003569 นางสาวกัลยรัตน� ภู:บุญ
63013003570 นางสาวศิริพรรษา มืดการุณ
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63013003571 นายวิษณุกรณ� เกตุบุรี
63013003572 นางสาวประกายรัตน� จันทรศร
63013003573 นางสาวสโรชินี ชูวาลา
63013003574 นายศิวกร ณ ระนอง
63013003575 นางสาวชมพูนุท มหาวรรณ
63013003576 ว:าที่ร3อยตรีหญิงเยาวลักษณ� ตันตยาภิรักษ�
63013003577 นางสาววิมลรัตน� กิระหัส
63013003578 นายจิรเมธ พูลสวัสด์ิ
63013003579 นายธีรภัทร� สุมาลัย
63013003580 นางสาวปภาณิน ไกรมาก
63013003581 นายสุปรีดี ชมชื่น
63013003582 นางสาวจุฑามาศ ชัยทอง
63013003583 นายนิพิฐ ศรีคําลือ
63013003584 นางสาวจิรารัตน� วงศ�พิมพ�
63013003585 นางสาวนันทิยา ขําใจดี
63013003586 นางสาวฐิตาพร ชื่นวงษ�
63013003587 นายชาญณรงค� ศรีสุข
63013003588 นายจิรายุ จําเริญเจือ
63013003589 นางสาวกรองกาญจน� เอี่ยมอนุพงษ�
63013003590 นายเกรียงไกร คบสระน3อย
63013003591 นางสาวกาญจนา ลีเหลี่ยม
63013003592 นายพชร ชูชํานาญ
63013003593 นางสาวอัญมณี โคขามลา
63013003594 นางสาวสุชาดา ปาลาศรี
63013003595 นางสาวกวินทิพย� พงษ�พรต
63013003596 นางสาวป]านจรี กะจะนอก
63013003597 นางสาวสิรินาถ ทองศรี
63013003598 นางสาวลลิตา ปูเตDะ
63013003599 นายปองพล สุขนิรันดร�
63013003600 นางสาวชญาณ�นันท� โรจนสารัมภกิจ
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63013003601 นางสาวกชกร ทรรศนสฤษด์ิ
63013003602 นางสาวเสาวนีย� นุระธนะ
63013003603 นางสาวสุภานาถ กาญจนสมบัติ
63013003604 นางสาวทัดดาว ปะตาทะโย
63013003605 นางสาวเมธนี สุรินทร�
63013003606 นางสาวอัญชนา ดลชลา
63013003607 นายอาทร เพชรแสง
63013003608 นางสาวสุธิดา ย:องเซ:ง
63013003609 นางสาวธนัชญา เจDะสา
63013003610 นายจิตติชัย พัชรเดชาธร
63013003611 นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช
63013003612 นายศรุต หรั่งแร:
63013003613 นางสาวเบญจมาภรณ� ทูนขุนทด
63013003614 นายนนทวัส วรรณสุทธ์ิ
63013003615 นายดาวยศ ยะโสราษฎร�
63013003616 นายเกียรติศักด์ิ พรมผาย
63013003617 นายอนุพงศ� รัตนบุรี
63013003618 นางสาวจิรัชญา เยาวกุล
63013003619 นางสาวสุชาธินี คงเนียม
63013003620 นายกิตติศักด์ิ มีโพง
63013003621 นางสาวปFยกานต� ทองฤทธ์ิ
63013003622 นายไชยปรัชญา คําโสภา
63013003623 นางสาวอภิษฐา วงศ�วานิช
63013003624 นางสาวสุดารัตน� โสติกะพันธ�
63013003625 นางสาวรักษิยา คณารักษ�
63013003626 นายวริศ ทางเรือ
63013003627 นายปวริศ ช:องคันปอน
63013003628 นางสาววาสนา ทองเป\Zยม
63013003629 นางสาวปFยะธิดา ยมจันทร�
63013003630 นางสาวธนาภา เฮงหิรัญญวงษ�
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63013003631 นางสาวแพรวพรรณ ขันขวา
63013003632 นายป7ถย� อบแพทย�
63013003633 นางสาวสรัญธร ฐานะธนทิพย�
63013003634 นางสาวจิดาภา พานิชกุล
63013003635 นายทศพล ใจหลวง
63013003636 นางสาวนภัสนันท� อรุณเลิศศิริ
63013003637 นางสาววันทนีย� สุวรรณเกตุ
63013003638 นางสาวจิตตมาส อุไรวรรณ
63013003639 นางสาวอภิชญา ซีมาการ
63013003640 นางสาวผกามาส สกุลอDอด
63013003641 นางสาวกาญจนา รักศร
63013003642 นายฐานิต เรืองศิรวัฒน�
63013003643 นางสาวธิติสุดา เเสวงทรัพย�
63013003644 นางสาวยุวธิดา วะสุรีย�
63013003645 นายณัฐธัญ ธรรมนิมิต
63013003646 นายสหวัสส� รัศมี
63013003647 นางสาวรุจินาถ คงเต็ม
63013003648 นายทิวากร คํานาโฮม
63013003649 นายมนตรี ศรีวรรณบุตร
63013003650 นางสาวชินตา ครุฑสําอางค�
63013003651 นางสาวภารดี พิริยะฤทธ์ิ
63013003652 นางสาวกาญจนา คงเทศน�
63013003653 นายกิจบวร ชุ:มสวัสด์ิ
63013003654 นายทศพร สุขศรี
63013003655 นางสาวสุหทัย พลทากลาง
63013003656 นางสาวทณิกานต� ฤษิตนรเศรษฐ�
63013003657 นายกิตติภูมิ เจ็กสูงเนิน
63013003658 นางสาวสุนันทา ใจจุ:ม
63013003659 นางสาวสกาวเดือน ประดิษฐบุญ
63013003660 นางสาวฐิติมา นันททรัพย�
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63013003661 นางสาวจารุวรรณ คําแดง
63013003662 นางสาวอรทัย ฤทธาพรม
63013003663 นางสุพัตรา บุญรักษ�
63013003664 นายธนวัฒน� ตาดม:วง
63013003665 นางสาวนิจจารีย� ปูขาว
63013003666 นางสาวนฤภร เกียรติประทับใจ
63013003667 นางสาวอําพร สารฤทธ์ิ
63013003668 นางสาวชาลิสา ดัดแวว
63013003669 นางสาวนัดดามาตุ เพ็ชรสุวรรณ�
63013003670 นายชนน ชื่นชวลิต
63013003671 นายอนิวัต น3อยนารถ
63013003672 นางสาวมนต�ธิรา สุขสวัสด์ิ
63013003673 นายอรรถการ เชื้อช:างเขียน
63013003674 นายศิวบดินทร� เวชบรรพต
63013003675 นายเอกลักษณ� พุฒแก3ว
63013003676 นายวิษณุ เนื่องนํา
63013003677 นางสาวปรัชนิดา ขันธ�ชัย
63013003678 นางสาวอรญา ถึงดี
63013003679 นางสาวเบญจา ม:วงช3าง
63013003680 นางสาวฉันทิสา พิรุณ
63013003681 นายพงศธร คล3ายศรี
63013003682 นางสาววิริญจ� อินทนงลักษณ�
63013003683 นางสาวจุฑาทิพย� บุนนะ
63013003684 นางสาวศิริกัลยา ขาวเขียว
63013003685 นายสหภาพ สีหานาท
63013003686 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีสิทธิโยธิน
63013003687 นายวิธวินท� เรืองเดชขจร
63013003688 นางสาวณัชชา ไชยพล
63013003689 นางสาวเกียรติสุดา สุรภักดี
63013003690 นางสาวญาณ�สิณี พันธุ�ธนาชัยกุล
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63013003691 นางสาวกรชยุตรา ชมชู
63013003692 นางสาวณัฏฐกิตต์ิ กิตตินฤกานต�
63013003693 นางสาวกมลวรรณ รอถ3า
63013003694 นางสาวนิ ภาพร แซ:เตีย
63013003695 นางสาวดวงฤทัย สุภาเลิศ
63013003696 นางสาวปาจรีย� กันสิทธ์ิ
63013003697 นายสิทธิโชค แซ:ต้ัง
63013003698 นางสาวสุธิรา เล็กมณีโชติ
63013003699 นางสาวชลีกร สุนันตDะ
63013003700 นางสาวธิดารักษ� คําสะอาด
63013003701 นายวรดร จิตรบําเพิง
63013003702 ว:าที่ร3อยตรีประกายเกียรติ ฤกษ�อุไร
63013003703 นายภาคภูมิ สิมาฉายา
63013003704 นายอดิเทพ ไชยขันธ�
63013003705 นางสาวสิริลักษณ� ทองประไพ
63013003706 นางสาวสุดกมล ศรีบาล
63013003707 นางสาวเณศรา นาคทรรพ
63013003708 นางสาวชญาณี ป7ญญามาก
63013003709 นางสาวพัชนีวรรณ คงอุป
63013003710 นางสาวสุทธิดา ปะทีตานัง
63013003711 นายกฤตติณณ� ลาภเกษร
63013003712 นางสาวกัณฐิกา ม่ังมูล
63013003713 นางสาวรุจิรดา ศรีสมบัติ
63013003714 นายวิทยา คีรีวรรณ
63013003715 นางสาวพิชชากร ก3านกนก
63013003716 นางสาวบัวทิพย� มีราคา
63013003717 นายอิทธิพัทธ� แซ:หลิ่ม
63013003718 นางสาวกมลวรรณ ดาด่ัน
63013003719 นายธนัยนันท� แสงทอง
63013003720 นายไกรสร กองรัตน�
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63013003721 นางสาวศิรดา วิเศษศิริ
63013003722 นางสาวเนติมา สุร:องช3าง
63013003723 นางสาวชไมพร อ:อนรักษ�
63013003724 นางสาวสุทธาทิพย� ทองสันต�
63013003725 นางสาวฟ7ตฮียะห� อาแว
63013003726 นางสาวธนภรณ� พจน�จําเนียร
63013003727 นางสาวอริญชยา น:วมสาลา
63013003728 นางสาวดารารัตน� อินทะกาล
63013003729 นางสาวลลิตวดี ค้ิวนาง
63013003730 นางสาวสุรีย�พร ทองหล:อ
63013003731 นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
63013003732 นางสาวภัทรพร เกตุลักษณ�
63013003733 นางสาววิชญาพร เนตรไสว
63013003734 นางสาวจุฑารัตน� จันละคร
63013003735 นางสาวจามิญช�ญา กิตติพันธ�เดชากุล
63013003736 นางสาวจันทิมา แสงเนตร
63013003737 นางสาววาสนา สองสี
63013003738 นางสาวภาวินี สามใจ
63013003739 นางสาวสมฤทัย ทันเที่ยง
63013003740 นายสญไชย แซ:หย:อง
63013003741 นางสาวปรีณาพรรณ เสริมรัมย�
63013003742 นายณพรรษ ศิริทรานนท�
63013003743 นางสาวณัฐพร ดวงดี
63013003744 นางสาวนิตยา เรือนไทย
63013003745 นางสาววิรัญญา สุขนุกูล
63013003746 นางสาวภัทรวดี ปรารมภ�
63013003747 นางสาวธนัญญา สีมาก
63013003748 นางสาวอโณทัย แก3วคุ3มภัย
63013003749 นางสาววราภรณ� ประสงค�
63013003750 นายชัชวาล ช:างไม3
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63013003751 นายวาริช สมตน
63013003752 นางสาวปวีณา จันดาวงศ�
63013003753 นางสาวฐิภาภรณ� อินทร�ประสิทธ์ิ
63013003754 นายศิวกร ทองยอดแก3ว
63013003755 นางสาวสุธาสินี รักมิตร
63013003756 นายอิทธิพัทธ� พาณิชยกานนท�
63013003757 นางสาวจันจิรา ชาวไชย
63013003758 นายธรรมนูญ ศิริไพรทอง
63013003759 นางสาวกันต�ภัสสร เกิดแก3ว
63013003760 นางสาวกมลวรรณ จันทมาลา
63013003761 นางสาวชุตินันท� สมทรง
63013003762 นางสาวกนกวลี ทองเนียม
63013003763 นางสาวสุกัญญา นิยม
63013003764 นายรวิชญ� ทวนไธสง
63013003765 นางสาวยศวดี วิชัย
63013003766 นายภิเษก อิ่มทรัพย�
63013003767 นางสาวกานต�พิชชา จันทรมณี
63013003768 นางสาวกัญญาพัชญ� จิรพัทธ�ปกรสิน
63013003769 นางสาวนภัสรา ชัยนาคิน
63013003770 นางสาวชินานันท� ตันติวิภาวิน
63013003771 นางสาววิจิตรา พรมพิมพ�
63013003772 นางสาวพิมพ�ชนก ลิ้มสถาพรพงศ�
63013003773 นางสาวชัญศิตา เกษจรุง
63013003774 นางสาวพริศา อินทรสมบัติ
63013003775 นางสาวปรีญารัตน� ฤทธ์ิหมุน
63013003776 นางสาวเพลินตา วงศ�ประเสริฐ
63013003777 นางสาวณฐพรชนก กลั่นบุศย�
63013003778 นางสาวก่ิงกนก เสวิกุล
63013003779 นายกาณฑ� ธะนะวโรทัย
63013003780 นางณัฐชานันท� วริศธนสมบัติ
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63013003781 นางพัชราวรรณ อุไรรัตน�
63013003782 นางสาววราภรณ� เหมือนเหลา
63013003783 นายจักรินทร� หิรัญชาติ
63013003784 นางสาวสราลี วรกุล
63013003785 นางสาววรางคณา บดินทร�ธนภัทร
63013003786 นายศรัณย� นาคเสน
63013003787 นางสาวทักษพร อินทร�เทศ
63013003788 นายปุณณวรรธน� บุญซิอุ:ย
63013003789 นางสาวกุหลาบ โทรัตน�
63013003790 นายคณานนท� วาระสิทธ์ิ
63013003791 นางสาววิจิตรา ชูชวลิต
63013003792 นางสาวประกายเพชร หมอนคํา
63013003793 นายสินพัฒน� ศรีสุระ
63013003794 นายสฤษฎ� เชาว�ปรีชา
63013003795 นางสาวจิรภา จ่ันเพ้ิง
63013003796 นางสาวรุ:งนภา คุ3มพวก
63013003797 นางสาวณัฐนพร สุพิชยา
63013003798 นายกฤษฎากร สมควร
63013003799 นางสาวอรนลิน ลิ่วรุ:งโรจน�
63013003800 นางสาวนุสเราะห� ประดิษฐาน
63013003801 นางสาวชิดชนก ดิษยะกมล
63013003802 นางสาวกรภัทร วันแก3ว
63013003803 นางสาวชวิศา อินใย
63013003804 นายตะวัน รุ:งแสง
63013003805 นางสาววิชชุธิดา จันทน�ประภาวุฒิ
63013003806 นายผดุงเดช เสือป]า
63013003807 นายศตวรรษ แก3วพรม
63013003808 นางสาวลลิตา บัวสุดตา
63013003809 นางสาวป7ณณพร ก3างออนตา
63013003810 นางสาวมัทวัน สิทธิพรพันธ�
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63013003811 นางสาวณัฐพร วิโรจน�
63013003812 นายปรุทร� พัฒนวิบูลย�
63013003813 นางสาวนิรดา ทรัพย�อํานวยสุข
63013003814 นางสาวนัฏฐิตา ยืนนาน
63013003815 นายถิรวัฒน� ศรีสะอาด
63013003816 นางสาวกชกร สงวนชื่อ
63013003817 นางสาวปารณีย� สันเจริญ
63013003818 นางสาวสุนันทา คําสอน
63013003819 นางสาวสุทธิดา ทาทราย
63013003820 นางสาวอุทัยรัตน� เกิดสมมาตร�
63013003821 นางสาวศรัญญา บุตตะเกิด
63013003822 นางสาวอรชา ใจชื่น
63013003823 นางสาวธนิกา ทองเรืองนิ่ม
63013003824 นายพีรพล สีหาวัฒน�
63013003825 นางสาวเนตรนภา สุขดํา
63013003826 นางสาวรัชนีวรรณ เพ็ชร�กุล
63013003827 นางสาวอัญชิสา มิสุด
63013003828 นางสาวปริยา มาเมือง
63013003829 นางสาวภรณ�ทิพย� ย้ิมดี
63013003830 นางสาวสุนิสา สุภัควิมล
63013003831 นางสาวพรเพ็ญ เอี่ยมสอาด
63013003832 นายวรวุธ โถยขุน
63013003833 นางสาวิอุไรพร มันจิตร
63013003834 นายณัฐภัทร พนวาสากุล
63013003835 นางสาวสุธิดา โปชู
63013003836 นายธนบัตร ช:างป7ด
63013003837 นายธนกร อาจอาบทอง
63013003838 นางสาวธัญลักษณ� ทองสุข
63013003839 นางสาววรัญญา กิตติราช
63013003840 นางสาวจันทร�ทิมา เทศขัน
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63013003841 นางสาวจันทมณี ประเสริฐ
63013003842 นางสาวภัทรพิศุทธ์ิ สีสัน
63013003843 นายภควินท� เพ่ือตระกูล
63013003844 นางสาวนรากร กระจ:างแก3ว
63013003845 นางสาวน้ําทิพย� จิรัฐิติกาลพันธุ�
63013003846 นายภาวิช แก3วสมบัติ
63013003847 นางสาววารุณี ยศบุญ
63013003848 นายผดุงเกียรติ พรหมสุริยวงศ�
63013003849 นายกรวิทย� วิศรีสิทธ์ิ
63013003850 นางสาวนุชจรี จริงจิตร
63013003851 นายเด:นชัด พละมา
63013003852 นางสาวจันทกานต� ฉางทรัพย�
63013003853 นางสาวนันท�สินี คงแจ3ง
63013003854 นายจิรภัทร จันทเชิด
63013003855 นางสาวอธิชา วิสุทธากุล
63013003856 นางสาวลัดดาวัลย� ล3อมนาค
63013003857 นางสาวมาซีเตาะห� ดอนิ
63013003858 นางสาวโศภิตา รังสะภู
63013003859 นายทศพร แท:นพิทักษ�
63013003860 นางสาวอมราพร ศรีพัวเจริญ
63013003861 นางสาวนาซีรอฮ� เจDะอุมา
63013003862 นายสวัสด์ิวงศ� ไฝขาว
63013003863 นายธนชาติ ดีสะเกตุ
63013003864 นายธิติสรรค� วิวิจชัยกุล
63013003865 นางสาวพรธิดา ประดิษฐ�ทรัพย�
63013003866 นางสาวนัดดา ปุ]นแก3ว
63013003867 นางสาววาสนา สิงห�ทร
63013003868 นางสาวกัลยา แผ3วบริวาร
63013003869 นางสาวสุริย�วิภา บุนนาค
63013003870 นายนพดล รักเจียม
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63013003871 นางสาวนิภาพร สิงห�ไทยนิยม
63013003872 นายจิราวัฒน� จันทร�ศิริ
63013003873 นายเมธาวิน ปlงหลั่งสิน
63013003874 นางสาวจีราวรรณ คุ3มโพน
63013003875 นางสาวเบญจมาภรณ� จันทนา
63013003876 นางสาวกวิสรา เจนการ
63013003877 นางสาวสรชา ประดิษฐนิยกูล
63013003878 นางสาวกุลนันทน� สงวนแสง
63013003879 นางสาวอรวรรณ แก3วกําเนิด
63013003880 นางสาววนิตา พุ:มศรีสวัสด์ิ
63013003881 นางสาวสุธาสินี หนชัย
63013003882 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�วิชัย
63013003883 นายชิตพล บุญญกูล
63013003884 นางสาวสโรชา หงษ�ทอง
63013003885 นางสาวนวรัตน� ทองสาร
63013003886 นางสาวเนตรชนก ทองอร:าม
63013003887 นางสาวเหมือนฝ7น สร3อยกล่ํา
63013003888 นางสาวมะลิ กําเนิด
63013003889 นางสาวอรอุมา วุฒิ
63013003890 นางสาวปวัณรัตน� พุ:มพะเนิน
63013003891 นางสาวภัณฑิรา เภอบาง
63013003892 นางสาวปุษฎี ฐิติวัฒนากร
63013003893 นางสาวสุปรานี หาญภักดี
63013003894 นายฉัตรชัย ศรีสมาน
63013003895 นางสาวกมลณัฐ กันคํา
63013003896 นายวสันต� เงินทองเนียม
63013003897 นางสาวธัญญาลักษณ� ภักดีนอก
63013003898 นางสาวชนาพร มานะธัญญา
63013003899 นายชลวิสุทธิ โกศิริ
63013003900 นายธนพล โตสุรัตน�
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63013003901 นายวีระชัย แสงคงดํา
63013003902 นางสาววิไลพร เดชะป7กษ�
63013003903 นางสาวสุภารัตน� วงศ�อินแสง
63013003904 นางสาวศศินุช กายชัยภูมิ
63013003905 นางสาวปาณัสม� ปFZนแช:ม
63013003906 นางสาวสลิลทิพย� ขวัญแก3ว
63013003907 นายยศวริศ เชี่ยวชาญ
63013003908 นางสาวอรทัย ห:วงประโคน
63013003909 นายวิษณุ จับศรทิพย�
63013003910 นายวรกฤต จงเลิศธรรม
63013003911 นางสาวพรรษชล บุญยัง
63013003912 นายอานนท� ขันขาว
63013003913 นางสาวพีระยา ทองเย็น
63013003914 นายอธิพัฒน� ศังขะฤกษ�
63013003915 นางสาวดวงพร โคตรรักษา
63013003916 นางสาวกานต�จิรา กันพุ:ม
63013003917 นางสาวกัลยรัตน� แตงอ:อน
63013003918 นายอดิศร จันทรพิทักษ�
63013003919 นายจิรายุ เวียงเงิน
63013003920 นายคณนาถ พรมรังฤทธ์ิ
63013003921 นางสาววชิราพร ผดุงรัตน�
63013003922 นางสาวสุดารัตน� อ:อนหลํา
63013003923 นายกรมศิลปI บริพันธ�
63013003924 นางสาวธนัญญา มณีรัตน�
63013003925 นายชัยวัฒน� สร3อยอินทนิล
63013003926 นางสาวดวงฤทัย โชติชะวารานนท�
63013003927 นางสาวกัญจน�พร ฉ่ิงวังตะกอ
63013003928 นางสาวจารุมาศ กรทองนิมิต
63013003929 นางสาวจุฑาภรณ� ศิXริกาญจน�
63013003930 นางสาวธัญญ�นภัส ธนวัฒน�ปFติพล
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63013003931 นายวีระวัฒน� พูลสิน
63013003932 นางสาวธมลวรรณ โตDะแสง
63013003933 นางสาวฉัตรธิมล ชุ:มสวัสด์ิ
63013003934 นางสาวศศิวิภา ศิริรักษ�
63013003935 นางสาวฌมาภรณ� แดงจํารูญ
63013003936 นางสาวศศิธร ภควันต�
63013003937 นางสาวพิรญาณ� เทพแก3ว
63013003938 นางสาวปวีณา แร:เงิน
63013003939 นายธนชัย ยืนยง
63013003940 นางสาวกชกร อุทัยแพน
63013003941 นายจิราธิป ตุ:นภักดี
63013003942 นางสาวตรีทิพย�นิภา คล3ายศิริ
63013003943 นางสาวศิริญญา สาระพัด
63013003944 นางสาวฐิติรัตน� วงศ�นรา
63013003945 นายณัฐพล จันทรตุลนานนท�
63013003946 นางสาวสุภาวิณี กล3าหาญ
63013003947 นางสาวศญาภา จันทร�แสง
63013003948 นางสาวกัญญารัตน� อินบัว
63013003949 นางสาวธนภรณ� คีรีตDะ
63013003950 นางสาวณัฐพินศิริ หนองไผ:
63013003951 นางสาวก่ิงกมล เกิดสมบัติ
63013003952 นางสาวธิฌาภัทร นามวงศ�
63013003953 นางสาววนิดา คํานิล
63013003954 นายสุวิท แสงศาสตรา
63013003955 นางสาวณัฐนรี พูลสวัสด์ิ
63013003956 นางสาวบุณยชา หอวงศ�รัตนะ
63013003957 นางสาวลีลาวรรณ คาดสุวรรณ
63013003958 นางสาวน้ําเพชร นพคุณ
63013003959 นายปรัชญา หงษ�คํา
63013003960 นายกองทัพ สืบสินธุ�
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63013003961 นายคณินณัฏฐ� สระกระวีกุล
63013003962 นางสาวศิรประภา บํารุงแย3ม
63013003963 นายวุฒิพงษ� จินะคํา
63013003964 นายศรวิษฐ� สุจริต
63013003965 นางสาวมนัสนันท� เผียงสูงเนิน
63013003966 นายวรายุส คุ3มนวล
63013003967 นางสาวณฐิณี เอกวรพันธ�
63013003968 นายป7ณณวิชญ� นวคุณสุนทร
63013003969 นางสาวภนัชฎา แดนไธสง
63013003970 นางสาวเพ็ญพรรณ ประทุมโทน
63013003971 นางสาวพรพิมล เปลื้องทุกข�
63013003972 นางสาวรัตนาวลี กุญชู
63013003973 นางสาวรัชพร ไวทยาชีวะ
63013003974 นางสาวอรปรียา ปรีชา
63013003975 นางสาวจารุวรรณ อินปาน
63013003976 นางสาวศิริลักษณ� อาจดวงดี
63013003977 นางสาวนภัสสร ฟ7กทอง
63013003978 นางสาวจิระประไพ พุทธมนต�
63013003979 นางสาวณฐ อัฐวุฒิกุล
63013003980 นายสิรวิชญ� สุขยัง
63013003981 นายภูริณัฐ เภาพาน
63013003982 นางสาวนุชจรี เครือจันตDะ
63013003983 นายวันเฉลิม จําปาดง
63013003984 นางสาวหทัยชนก โพธิโชติ
63013003985 นางสาวภัทรภร สอนคุ3ม
63013003986 นางสาวศุภธิดา วินิจโกศล
63013003987 นายพงศ�พลิน ทานิน
63013003988 นายพิชานนท� สวัสดี
63013003989 นางสาวโชติกา อ:องรัตนา
63013003990 นางสาวถลัชนันท� บุญญวินิจ
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63013003991 นางสาวสุพรรษา คําดี
63013003992 นางสาววิชสุดา เหมะธุลิน
63013003993 นายปรัตถกร มามวลทรัพย�
63013003994 นายนิติพงศ� จ้ิมลิ้ม
63013003995 นางสาวทัศนีย� สุขศรี
63013003996 นางสาวธิดารัตน� ใจปาละ
63013003997 นางสาวปรัศนี วงศ�งาม
63013003998 นางสาวธิดารัตน� พิสิฐชัยกร
63013003999 นายกฤตภาส เหลือจันทร�
63013004000 นางสาวชนัญชิตา สุขกาย
63013004001 นางสาวธัญวรัตม� ทองคํา
63013004002 นางสาวอารุสนี สาแม
63013004003 นางสาวเพชรสุดา ภู:ทอง
63013004004 นางสาวศรัญญา สมประสงค�
63013004005 นางสาววันดี อ:อนสําราญ
63013004006 นางสาวกฤษณี รัตนทองมา
63013004007 นางสาวจารุวรรณ เก้ินขํา
63013004008 นางสาวสุจิตรา สอนจันทร�
63013004009 นายสกลวรรธน� เดชอุ:ม
63013004010 นางสาวนริสรา ถาวรวงค�
63013004011 นางสาวพิชญาภา หน:อคํา
63013004012 นางสาวจันทกานต� พุฒิพงศ�ทรัพย�
63013004013 นางสาวกิตติยา จิตต�เจริญ
63013004014 นายอรรถพล พ:วงศรีรักษา
63013004015 นางสาวชนิสรา นิยมเสน
63013004016 นางสาวปFยะฉัตร� ชูสิทธ์ิ
63013004017 นางสาวพิมพ�กานต� ทองศิลา
63013004018 นางสาวเกสรา ทองฉอ3อน
63013004019 นางสาวศิริพร ศิริพรม
63013004020 นางสาวกมลพรรณ ป7ณริน
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63013004021 นายสรวิศ จรรยารักษ�
63013004022 นายพิตตินันท� บุนยตีรณะ
63013004023 นางสาวปFยาภรณ� งามใส
63013004024 นางสาววิภานันท� สะพรม
63013004025 นางสาวชมพุนุท แสนสุข
63013004026 นางสาวบรรทม นังตะลา
63013004027 นางสาวภัสสิริ พิมใจใส
63013004028 นายธนรัฐ ล้ําเลิศ
63013004029 นายภัทรภณ โกศัย
63013004030 นางสาวเจนจิรา บุนํา
63013004031 นางสาวประภัสสร ขําสาธร
63013004032 นายวิทวัส ใจทน
63013004033 นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน
63013004034 นายโชติพงศ� กุลเรืองรัตน�
63013004035 นางสาวโสภาพิมพ� วัฒนะโภคา
63013004036 นางสาวรัชนีพร ศรีมล
63013004037 นางสาวบุณยาพร ฝCายเทศ
63013004038 นางสาวอภิชญา สุป7ญญา
63013004039 นางสาวชนิภา เพ็งโพ
63013004040 นางสาวมณีหยก พานิช
63013004041 นางสาวฟายีมะห� อาแด
63013004042 นางสาวพิชามญชุ� มาหริน
63013004043 นางสาววนิดา หญ3าปรัง
63013004044 นางสาวปวีณา ทับทิม
63013004045 นางสาวสุริยา พากเพียร
63013004046 นางสาวพิมพ�ภัทรา อธิพรวรางค�กูร
63013004047 นางสาวรัชนีภรณ� พิมพ�จันทร�
63013004048 นางสาวริษา รีวรรณ
63013004049 นางสาวสุประภาพร แก3วชุมภู
63013004050 นายอธิธนันท� แสงงาม
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63013004051 นายนิฮารน บูแมนิแล
63013004052 นางสาวธนิษฐา ขุมเพ็ชร
63013004053 นางสาวสุธาทิพย� เพ็งบูล
63013004054 นางสาวบุษราพร ฟูเฟ̂Zอง
63013004055 นางสาวพรธิดา ลุพวุฒิติ
63013004056 นายเกียรติศักด์ิ บุญเพ็ง
63013004057 นางสาวพรเวทิน พริบไหว
63013004058 นายจิตติพงษ� ปานรักษา
63013004059 นางสาวอุดมศรี ช:วยม่ิง
63013004060 นางสาววีรยา สารวงษ�
63013004061 นางสาวศรันย�รัตน� พรมไชย
63013004062 นางสาวลลิตา ฉัตรมงคล
63013004063 นางสาวปารวี ใจม่ัน
63013004064 นางสาวสุภาภรณ� ป7ญญาแก3ว
63013004065 นางสาวศรัญญา ประยงค�หอม
63013004066 นางสาวชมณัฎฐ� ชํานาญ
63013004067 นางสาวบุษรา คํามงคล
63013004068 นางสาวอรุณรัตน� จันดาหาร
63013004069 นางสาวนภัสวรรณ ทัดแก3ว
63013004070 นายศิริพงษ� วงศ�สีดา
63013004071 นางสาววาสินี พู:บุหงาอมร
63013004072 นางสาววิศนี สุธรรมปวง
63013004073 นางสาวภัทราวดี เชื้อนุ:น
63013004074 นางสาวกมลชนก แก3วหย:อง
63013004075 นางสาวสุดารัตน� แซ:Xตัน
63013004076 นายอภิพงษ� เลิศจํารัสไพศาล
63013004077 นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมประพันธ�
63013004078 นางสาวสิริรัตน� ภู:ห3อย
63013004079 ว:าที่ ร.ต.หญิงฐิติรัตน� ขาวผ:อง
63013004080 นางสาวพิมพ�พร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
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63013004081 นางสาวภัทรวดี ศรีสาร
63013004082 นางสาวกรวรรณ พุธะภาชน�
63013004083 นางสาวญาดาพนิต ศรีคง
63013004084 นางสาวธัญลักษณ� เกิดลาภ
63013004085 นายยุทธนันท� เขียดเขียว
63013004086 นางสาวภัทราภรณ� สารวัตร
63013004087 นายธนายุต สุวัฑฒนะ
63013004088 นางสาวกชพรรณ ศรีสาคร
63013004089 นายเตชทัต บุญห3อมล3อม
63013004090 นายธนานันท� สินเหลือ
63013004091 นายอนิวรรตน� บุญมี
63013004092 นางสาวสาวิตรี วรรณะ
63013004093 นางสาวอังคณา สุวรรณศรี
63013004094 นายภานุพันธ� สุวรรณ�
63013004095 นางสาวศิรินยา กันทะ
63013004096 นางสาวสุมิตรา เทาสันเทียะ
63013004097 นางสาวนภารัตน� พรมยศ
63013004098 นางสาวณิชา สวนคง
63013004099 นางสาวนุชจรี แม:นรัตน�
63013004100 ว:าที่ร3อยตรีหญิงวีรนันท� ลิมปรุ:งพัฒนกิจ
63013004101 นางสาวกาญจนา รักบ3านแก:ง
63013004102 นายธนพล เกลี้ยงทอง
63013004103 นางสาวณัฐฐิสุภา พิชัยภัทร�สิริ
63013004104 นายพิศณูพงศ� ศรีงามเมือง
63013004105 นางสาวปาริชาติ มณีมัย
63013004106 นางสาวสุกัญญา ละวาทิน
63013004107 นายอิทธิกร เหล:าเมือง
63013004108 นายกฤติน เจริญรักษ�
63013004109 นายโชคชัย วงษ�ชาลี
63013004110 นางสาวเนาวรัตน� เกิดสมนึก
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63013004111 นางสาวสุดารัตน� ลาภจุติ
63013004112 นางสาวพรทิพา อรรถพรกุศล
63013004113 นางสาวสายสุดา ทองสุ
63013004114 นางสาวนารีรัตน� บุญละออ
63013004115 นางสาวทวินันท� ดีไร:
63013004116 นางสาวเบญจรัตน� สีวะสา
63013004117 นางสาวสุดา วิชัย
63013004118 นายอับบาส ทิพย�หมัด
63013004119 นายอนุวัฒน� รีเรียบ
63013004120 นางสาวภาณุมาศ เผือกแห3ว
63013004121 นางสาวกุลกัลยา หวังตระกูล
63013004122 นางสาววริษฐา สง:าเมือง
63013004123 นายทักษกร เขียวสง:า
63013004124 นางสาวธนวรรณ เตชะเวชเจริญ
63013004125 นายณัฏฐ� พืมขุนทด
63013004126 นางสาวอุไร หัสรัดชัย
63013004127 นายวีรยุทธ นวลน3อย
63013004128 นางสาวจิรารัตน� นุริตมนต�
63013004129 นางสาวมัณฑณา เมียนเกิด
63013004130 นายฤทธิกร อรุณแสงสด
63013004131 นางสาวณัชชารีย�X ศรีสุวรรณ
63013004132 นายอภินันท� ศรีป7ญจางค�
63013004133 นายชาคริต สิงห�สนธ์ิ
63013004134 นายอัศนี รสนิ่ม
63013004135 นายธนาธิป ทรัพย�อนันต�กุล
63013004136 นายอภินันท� สุวรรณมณี
63013004137 นายนพกร มุลเมืองแสน
63013004138 นางสิริดา พิริยะดิลก
63013004139 นางสาวภัทรพร นนทะภา
63013004140 นางสาวณัฐวรรณ หนูด3วง
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63013004141 นางสาวป7ทมวรรณ จิตรชวาล
63013004142 นางสาวชฎาภา กุศรี
63013004143 นางสาวปฐมาภรณ� อ:อนรักษ�
63013004144 นางสาวธิดาวัลย� กีทีประกูล
63013004145 นางสาวธนิตา ต3นทรัพย�
63013004146 นางสาวจิลมิกา สว:างสุข
63013004147 นางสาววรรณิศา ฟ7กหอม
63013004148 นายชวลิต สมนึก
63013004149 นางสาวอารยา ระวี วรรณ 

63013004150 นางสาววีริยา เดชเดโช
63013004151 นายสรวิศ บุณยศิริชัย
63013004152 นางสาวกัญญารัตน� เกณฑ�ขุนทด
63013004153 นางสาววรรณพร แสงทอง
63013004154 นางสาวพรพรรณชนน ลี้ทักษ�พิมาย
63013004155 นางสาวสโรธร ธรรมรัตน�วิชัย
63013004156 นายนพดล บุญช:วย
63013004157 นางสาวศสิภรณ� เเก3วโกริยะ
63013004158 นางสาวอทิตยา มีศรีดี
63013004159 นางสาววลัยพร แสนนวล
63013004160 นางสาวกมลทิพย� ศุภธนพัฒน�
63013004161 นางสาวรุ:งลาวัลย� ทองรัศมี
63013004162 นางสาวพรนภา สมาธิ
63013004163 นางสาวปนัดดา ท3องถ่ิน
63013004164 นางสาวอารีรัตน� มหาเสนา
63013004165 นางสาวนุดี ศุภสมิต
63013004166 นางสาวกนกวรรณ แซ:ฉ่ัว
63013004167 นางสาวสุพินดา ท:าข3าม
63013004168 นางสาวกาญจนา บัวแก3ว
63013004169 นางสาวจุฑามาส วีระวงศ�
63013004170 นายสุกฤต เหรียญทอง
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63013004171 นางสาวรัตนาพร อ:อนเกตุ
63013004172 นายชัยวัตน�  �ไชยเวช
63013004173 นางสาวเกศรา คชวงษ�
63013004174 นางสาวพรรณิภา ทองอิทร�
63013004175 นางสาวพิมพาพร ศรีคุณ
63013004176 ว:าที่ร.ต.ณัฐพงษ� ฉํ่าสมบูรณ�
63013004177 นางสาวปFยพร พัฒนะนุกิจ
63013004178 นายฟ7ยซอล แบเลาะ
63013004179 นางสาวอังควิภา ทรัพย�พงษ�
63013004180 นางสาวสุดธิดา เที่ยงพุก
63013004181 นายภิญโญ ห:วงมาก
63013004182 นางสาวจิราภา สิงหะกุลพิทักษ�
63013004183 นางสาวชลธิชา เกิดแก3วทอง
63013004184 นายยุทธนา ศรีสว:าง
63013004185 นายณพล หอมจันทร�
63013004186 นางสาวฐิติมา ทองน3อย
63013004187 นางสาวณัฐริกา ทับเหมือน
63013004188 นางสาววาสนา สุระคนธ�
63013004189 นายพงศธร อมรพรหม
63013004190 นางสาวราตรี กุลสังขาล
63013004191 นายปฐมพร อยู:ไทย
63013004192 นางสาวปFยะธิดา คําเคน
63013004193 นางสาวสุชาดา อ:อนเมือง
63013004194 นายวงศพัชญ� พันธ�สิริโรจ
63013004195 นางสาวชไมพร สาวิสิทธ์ิ
63013004196 นางสาวมาเรียนี บาโล:ะ
63013004197 นายศุภฤกษ� วงศ�นวลตา
63013004198 นางสาวปฐมาวดี สร3อยสูงเนิน
63013004199 นางสาวกมลวรรณ จิวธนานุพงษ�
63013004200 นางสาวทัสนันทน� ทัดไทย
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63013004201 นางสาวศิริลักษณ� กลางพระเนตร
63013004202 นางสาวนิลาวัลย� จันราช
63013004203 นางสาวชลธิชา ประกานนท�
63013004204 นางสาวผกามาศ รุ:งเรือง
63013004205 นางสาวสุวิมล เจริญวีระวงศ�
63013004206 นางสาวนรีรัตน� ตุ3มหนู
63013004207 นางสาวจันฑกานต� เรืองเศรษฐี
63013004208 นางสาวธนภัค ธาตุดี
63013004209 นางสาวอันธิกา สังข�ชาติ
63013004210 นายวรวุฒิ เสมอภาค
63013004211 นางสาวแพรพลอย ศรีพรมมาศ
63013004212 นางสาวเพ่ิมศิริ เป\ยแก3ว
63013004213 นางสาวนันทิวา จันทร�สุข
63013004214 นางสาวจิราพร ชัยอิ่นแก3ว
63013004215 นางสาวสุรัตนา ไสยันต�
63013004216 นางสาวพรไพลิณท� หลังกอลอ
63013004217 นางสาวฉัตรพร พิชิตเดชา
63013004218 นางสาวนงค�ลักษณ� สมร
63013004219 นายอยุธพงษ� ศิริพัฒนานันทกูร
63013004220 นางสาวอารียา แจ:มพงษ�
63013004221 นางสาววรรณวิภา แจ:มทิม
63013004222 นางสาวศศินาถ ปFZนแหลม
63013004223 นางสาวชนิกานต� พูลน3อย
63013004224 นางสาวณัฐรียา จันทร�จาด
63013004225 นายทักษ�ดนัย วัชรสินธุ
63013004226 นางสาวคณพร แก3วกระจ:าง
63013004227 นางสาวนิศามณี แก3วหลักดี
63013004228 นางสาวปFยวรรณ เลิศล้ํา
63013004229 นายธีรวัฒน� เพ็ชรเย็น
63013004230 นางสาวมัทณีญา พหุมณีทรัพย�
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63013004231 นายสรสิช เทียนทอง
63013004232 นางสาวมาลินี ไสว
63013004233 นางสาวนัฐฑริกา ชุมละออง
63013004234 นางสาวจินตนา ตันเสนา
63013004235 นางฉวีวรรณ ไกรประดิษฐ
63013004236 นางสาวสุภาพร อิ่มจงใจรักษ�
63013004237 นายรัฐพงศ� รัตนสิทธ์ิ
63013004238 นางสาวสุรางคนา ชัยวงค�
63013004239 นางสาววรัมพร ตันประเสริฐวงศ�
63013004240 นางสาวเกตธิดา ชัยสงคราม
63013004241 นางสาวยุภาพร กันยาพันธ�
63013004242 นายศักรินทร� ทวีพัฒนะพงศ�
63013004243 นางสาวเตรียมใจ จันทวงค�
63013004244 นางสาวเดือนนภา นาคปริศ
63013004245 นางสาวธนษา โชควนิชากุล
63013004246 นางสาวกาญจนา ประสมทอง
63013004247 นางสาวทิพวัลย� ปานทอง
63013004248 นางสาวพรจิตรา ป]าธนู
63013004249 นายต:อศักด์ิ เตชนันท�
63013004250 นางสาวอังจิรา จังนุกูล
63013004251 นายจักรกฤษณ� ศรีถาพร
63013004252 นางสาวดวงจันทร� สุขกาย
63013004253 นางสาวฟFตรี บาซอ
63013004254 นางสาวจิระประภา วารักดี
63013004255 นายภาคิไนย ฉํ่าประสงค�
63013004256 นายศุภกานต� อินทร�วิเศษ
63013004257 นางศิริรัตน� มากมี
63013004258 นางสาวชนัญชิดา คงทรัพย�
63013004259 นางสาวอนุสรา อุทามนตรี
63013004260 นางสาวปวีณา แก3วสอน
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63013004261 นางสาวปาริชาติ ดําด3วง
63013004262 นางพนิดา ซินถวัลย�
63013004263 นางสาวบุษยมาส โตพูล
63013004264 นางสาวลติรส สมีดี
63013004265 นายก:อพงศ� เบญจมานันท�
63013004266 นางสาว:สุพรรษา ผิวทองดี
63013004267 นายจิรพัฒน� เซ่ียงหวอง
63013004268 นางสาวณุกานดา วุฒิปรัชญากร
63013004269 นายณัฐพล นพคุณ
63013004270 นายณัฐพนธ� พุ:มพวง
63013004271 นายสมบูรณ� แซ:ฮ3อ
63013004272 นางสาวมุกดาวรรณ รัตนสงเคราะห�
63013004273 นางสาวจุฑารัตน� งาหัตถี
63013004274 นางสาวเมพิชชา ภิญโญวัชรกุล
63013004275 นางสาวลลิตา เผ:าพันธ�แปลก
63013004276 นายกฤษณพงศ� เจนจัดการ
63013004277 นางสาวนิยาดา โชติ
63013004278 นางสาวปุญญภัทร วงษ�จูม
63013004279 นายปรัชญา ยินดี
63013004280 นายศมา สมประสงค�
63013004281 นางสาวสุภาภรณ� สิงห�แพรก
63013004282 นายทิวากร มาลาแวจันทร�
63013004283 นางสาวนฤมล ดิษเจริญ
63013004284 นายไชยเชษฐ� กวีบริบูรณ�
63013004285 นางสาวธิติมา เดชบุญญาภิชาติ
63013004286 นางสาวณัฐริกา วงมงคล
63013004287 นายธีระพงศ� พ่ึงแสง
63013004288 นางสาวกมลทิพย� ภู:คงพันธุ�
63013004289 นายอรรถชัย จันทวงศ�
63013004290 นางสาววรรณพร อินเลี้ยง
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63013004291 นางสาวเพ็ญนะภา ดอกลําเจียก
63013004292 นางสาวสุพิชฌาย� ภูติภิณโยวัฒน�
63013004293 นางสาวธนภรณ� สว:างแจ3ง
63013004294 นางสาวขวัญชนก ใจอุ:น
63013004295 นายอมรพันธ� อิโต3
63013004296 นางสาวจีราภัคค� สอนทํา
63013004297 นางสาววันทิพย� ร:องแก3ว
63013004298 นางสาวฐานิต จันธิมา
63013004299 นางสาวอริยวดี วงษ�สงวนศรี
63013004300 นางสาวสมฤทัย ศรีบุรินทร�
63013004301 นางสาวสุพิชฌาย� บ3านเกาะ
63013004302 นางสาวอนัชชา คงสิทธ์ิ
63013004303 นางสาวประภาศรี ศรีสะอาด
63013004304 นางสาวนิธิมา ลาภจงประเสริฐ
63013004305 นางสาวนันทิพร ชุมศรี
63013004306 นายศราวุฒิ อารีสงเคราะห�กุล
63013004307 ว:าที่ ร.ต.วิชญ�พล ชูประยูร
63013004308 นายนฤคม เอ3งฉ3วน
63013004309 นายปริญญา เกิดโพธ์ิชา
63013004310 นางสาวปFยวรรณ พิมพ�กิจ
63013004311 นางสาวพิมพกานต� พรหมแก3ว
63013004312 นางสาวนิชากรณ� ใจดี
63013004313 นายปารมี อุป7ชฌาย�
63013004314 นางสาวยาบารียะห� สะมาแห
63013004315 นางสาวภัทราพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
63013004316 นางสาวปรียานุช อุ ยะ วาป\ 
63013004317 นายกัณณ�ภัทร กิตประเสริฐกุล
63013004318 นางสาวศิวนาท ท3วมเจริญ
63013004319 นางสาวณภัทรา ยุวโสภีร�
63013004320 นางสาวรุ:งทิวา เหล็กดี
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63013004321 นางสาวนภาพร มหาศรี
63013004322 นายกิติศักด์ิ แดงเก3า
63013004323 นางสาวธนัชชา สิงห�สถิตย�
63013004324 นางสาวศจีรัตน� สมุทแสง
63013004325 นายสายชล บุญอินทร�
63013004326 นายสันติ ฟองนารี
63013004327 นางสาวศุภกานต� ทันประเสริฐ
63013004328 นางสาวศุภราภรณ� มีสุข
63013004329 นางสาวสุกัณญา เชิดชูล้ําตระกูล
63013004330 นางสาวจุฑามาศ นาลัย
63013004331 นายอํานาจ สายะหมี
63013004332 นางสาวกิติยา อับดุลย�
63013004333 นางสาวนฤณฌา พงษ�พรหม
63013004334 นางสาวอัญชุลีกร ดีหม่ัน
63013004335 นางสาวอัยรินทร� ทับเกตุ
63013004336 นายภากรณ� ซ่ือแท3
63013004337 นางสาวมาริสา โพแตง
63013004338 นางสาวอัจฉราภรณ� แก3วสีอ:อน
63013004339 นางสาวธัญสินี หลวงนา
63013004340 นางสาววัลลภ า ภู: อร:าม 
63013004341 นางสาวชนกนันท� ช:วยประคอง
63013004342 นายถิรวัฒน� ราตรี
63013004343 นายอภิชัย แสงสว:าง
63013004344 นางสาวเฉลิมรัตน� เจริญขํา
63013004345 นางสาวสุวรรณธิณี ธงเงิน
63013004346 นางสาวอารียา ประภาสว:าง
63013004347 นายพรมงคล จิระกิตติดุลย�
63013004348 นางสาวโยธิดา เรืองเอียด
63013004349 นางสาวชนกนันท� หวังมี
63013004350 นายพัชรพล ฤทธาภรณ�
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63013004351 นางสาวนวรัตน� กาลพันธ�ธนพร
63013004352 นายอาฟ\ฟ สะอีดี
63013004353 นางสาวไพลิน เรืองรัศมี
63013004354 นางสาวปราณี ม่ิงทอง
63013004355 นางสาวนันทิกานต� คชนาเคนทร�
63013004356 นางสาวพัฒน�นรี จิรสินธัชพล
63013004357 นายอภิชิต บุรโกเสส
63013004358 นายภูริเดช คีรีรัตน�
63013004359 นายเสรี คูสีฤทธ์ิ
63013004360 นางสาวสุกัญญา เต:งภู:
63013004361 นายฐิติวัจน� คําอุด
63013004362 นางสาวอัญธิดา ทองประสิทธ์ิ
63013004363 นางสาวสุพรรณษา ทองอ:อน
63013004364 นางสาวธีรดา ภู:ฤทธ์ิ
63013004365 นางสาวกรรณิกา มีสถาน
63013004366 นายพิศุทธ� สุทธะลักษณ�
63013004367 นางสาวพาฝ7น พันตรี
63013004368 นางสาวสกุลรัตน� ประจัญฤทธ์ิ
63013004369 นายทักษะ สุดเส3นผม
63013004370 นางสาวพลอยไพลิน จรัสเจียรวัฒน�
63013004371 นางสาววิลาวัลย� บุญโรจน�
63013004372 นางสาวสุพรรณี อิ่นพันธ�
63013004373 นายสํารวม วรรณเพชร
63013004374 นางสาวชยานันท� บุญเจริญผล
63013004375 นางสาวพัชรินทร� ชีวะภัทร�
63013004376 นางสาวชัญญานุช ทบพวก
63013004377 นางสาวศศิธร กําแหงรส
63013004378 นายพงษ�นรินทร� แรกเมือง
63013004379 นายวิศว วัชรสิงห�
63013004380 นางสาวพัชยาภรณ� ลาพิมพ�
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63013004381 นายธราวัฒน� ศรีแฉล3ม
63013004382 นางสาวสุภาพร พันธุ�โชติ
63013004383 นางสาวศรัญญา แสงมณี
63013004384 นางสาวกัญญาภัทร คงนก
63013004385 นางสาวดวงเนตร วงศ�วิวัฒน�
63013004386 นางสาวรัชนีกร รื่นรวย
63013004387 นางสาวนิศาชล นาคทอง
63013004388 นางสาวสุจินดา ชิตรัตถา
63013004389 นางสาววิจิตรา ปะการะโพธ์ิ
63013004390 นางสาวพุทธวดี ตุพิลา
63013004391 นางสาวนารีรัตน� ปานศรี
63013004392 นางสาวฉัตรสุดา หงษ�ใจ
63013004393 นางสาวปริณดา มหาเดชะกุล
63013004394 นางสาววิชุดา นพคุณ
63013004395 นางสาวส3ม พิศาลวรพงศ�
63013004396 นางสาวรัตนา มลิพันธ�
63013004397 นางสาวณัฐชนก จํารูญวรกุล
63013004398 นางสาวพิมพ�สุชา ตระกูลอะกะเรือน
63013004399 นางสาวปาลิตา สนั่นเสียง
63013004400 นางสาวจิราภรณ� ศรีรักษาแก3ว
63013004401 นางสาวเฌณิศา กันต๊ิบ
63013004402 นายจักรกฤษณ� ศรบริสุทธ์ิ
63013004403 นางสาวนุชนารถ แซ:บ3าง
63013004404 ว:าที่ ร.ต.พงษ�พัฒน� สีสวัสด์ิ
63013004405 นายทศพล จุลอําพันธ�
63013004406 นายภูดิศ ศีตะป7นย�
63013004407 นางสาวปริมประภา เดชปาน
63013004408 นางสาวธนัชชา ขุนรองชู
63013004409 นายทศพล ทองศรีนวล
63013004410 นางสาวภัทราวดี แจ:มวรรณ
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63013004411 นางสาวมนต�ฤทัย ภูงาม
63013004412 นายพงศกร อีซอ
63013004413 นางสาวอนัญญา วงศ�แสงเทียน
63013004414 นายศราวุธ ยอดซ่ือ
63013004415 นายวิษณุ วงค�สาย
63013004416 นายอาภากร สังข�โกมล
63013004417 นางสาวณัฐณิชา หรี่จินดา
63013004418 นางสาวปาลิตา ประสพเนตร�
63013004419 นาย�ณัฐภาส โชรัมย�
63013004420 นางสาวสุพัตรา จงศักด์ิสกุล
63013004421 นางสาวภาวิณีย� ศรีนิลพันธุ�
63013004422 นางสาวศิริจรรยา ปกปCอง
63013004423 นางสาววรรณกร ทําเลนา
63013004424 นางสาวศศิปรียา สุขประเสริฐ
63013004425 นายศรัณย�วิชญ� อําพันเพ็ญโรจน�
63013004426 นางสาวสุชัญญา แก3วก:อศรี
63013004427 นางสาวพลอยพรรณ ส:วนบุญ
63013004428 นายภาณุพงษ� ประเศรษฐสุต
63013004429 นางสาวนุชรี ช:วยเจริญ
63013004430 นายอภิวัฒน� วังคีรี
63013004431 นางสาวสุอัญชา กระต:ายจันทร�
63013004432 นางสาวนูรัม เจDะอารง
63013004433 นายศุภกันต� อิทะสุวรรณ
63013004434 นางสาวสวรส โชคทวีธรากุล
63013004435 นางสาวชญานิน สังข�ช:วย
63013004436 นางสาวเปรมยุดา เกษแก3ว
63013004437 นางสาวณิชกุล ดุษิยามี
63013004438 นางสาวภัทรวดี ชุมคง
63013004439 นายเวธิต หอมสุวรรณ
63013004440 นายกฤษณธร สาเอี่ยม
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63013004441 นายณัฐพล อุตมะ
63013004442 นางสาวกฤติยาภรณ� แท:นแก3ว
63013004443 นางสาวธรัตรา พ่ึงสําเภา
63013004444 นางสาวศศิญาพร ศิริคช
63013004445 นายลือศักด์ิ พิมพ�ผึ้ง
63013004446 นางสาวนพวรรณ รองงาม
63013004447 นายกันตินันท� ยงยุทธ
63013004448 นางสาวมณีรัตน� ชาวนา
63013004449 นายซาฟ\อีน ลาเตะ
63013004450 นายธนกร จันทร�ประทุม
63013004451 นางสาวศศิพรรณ เกษรสุวรรณ�
63013004452 นางสาวโชติกา ดวงแก3วเรือน
63013004453 นางสาวภูริชญา เนตรรักษา
63013004454 นางสาวภัทราพร เหลืองพุทธรัตน�
63013004455 นางสาวชญานี จิระจันทร�
63013004456 นางสาวพิมพ�ชนก จีบแก3ว
63013004457 นางสาวอนุสรา ชุดโกทา
63013004458 นางสาวอุบลรัตน� สุขเกษม
63013004459 นางสาววิชุดา บุญมา
63013004460 นางสาวปลื้มมุทิตา วงค�ธิดา
63013004461 นางสาวอริสรา บุญรักษ�
63013004462 นางสาวสุธาทิพย� กุดหอม
63013004463 นายสิรภพ อบทอง
63013004464 นางสาวณัทพร สุขกันต�
63013004465 นางสาวภัทรวดี แสงสว:าง
63013004466 นางสาวพิงพิมาน� ภาคสวรรค�
63013004467 นายวุฒิพงษ� ทองเหลือ
63013004468 นางสาวประภาพร สายกระสุน
63013004469 นางสาวฐานิดา ปFZนมณี
63013004470 นางสาวสุนิศา ทวีฤทธิคุณชัย
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63013004471 นางสาวกฤติยา จ่ันเพ็ชร
63013004472 นางสาวนุสนา บูมะลายู
63013004473 นางสาวธิติยา ดํารงค�รัตน�
63013004474 นางสาวชนกเนตร ผ:านอ3น
63013004475 นางสาวสุวนันท� สร3อยเงิน
63013004476 นางสาววัลลภา อัศวศรีอนันต�
63013004477 นายภัทรวุฒิ ทวี
63013004478 นางสาวพุทธรักษ� ห3วยลึก
63013004479 นายปกรณ� โคตระภู
63013004480 นางสาวซาลีฮะห� เจDะและ
63013004481 นางสาวนพรัตน� แซ:โค3ว
63013004482 นางสาวปรารถนา วรรณบวร
63013004483 นายวรพจน� ปFZนสุวรรณ�
63013004484 นางสาวนันทิยา ชูอักษร
63013004485 นางสาวกชกร ชาติเชิงเชาว�
63013004486 นางสาวณิชาภัทร คนยัง
63013004487 นางสาวสิรภัทร พรมพวง
63013004488 นางสาวปวีณ�ธิดา ศิริชาญ
63013004489 นางสาววิไลวรรณ ทองพันธ�
63013004490 นายกิตติธัช ศรีสุพรรณ�
63013004491 นางสาวรุ:งทิวา จอมวงศ�
63013004492 นายไพโรจน� หุ:นสิงห�
63013004493 นายวิชญ� ลิขิตเสถียร
63013004494 นายพันธกานต� ขันเป\Qย
63013004495 นางสาวลลิตา รัตนสมบูรณ�
63013004496 นางนิดา สีตะมา
63013004497 นางสาวสุประวีณ� นนท�ไธสงค�
63013004498 นายเผ:าเทพ ผดุงผล
63013004499 นางสาวปวันพัสตร� ทองแก3ว
63013004500 นางสาวอโณทัย ใจนวล
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63013004501 นางสาวพรวิมล เพชระ
63013004502 นางสาวณหทัย คํ่าคูณ
63013004503 นางสาวศิริลักษณ� ภูพานเพ็ชร
63013004504 นายสันติภาพ พลเย่ียม
63013004505 นางสาววราภรณ� พรหมภักดี
63013004506 นายปรีย�ดา สาทริยา
63013004507 นางสาวคอยเรียะ สาลี
63013004508 นางสาววรารัตน� นิลนาม
63013004509 นางสาวสุภาวดี ป7Qนทรัพย�
63013004510 นางสาวณัฐพัชร สถิตรัชตสถาพร
63013004511 นางสาวนูรียา หะ
63013004512 นางสาวโชติกา นาควัชระ
63013004513 นางสาวปวิชญา สุนทรถิรพงศ�
63013004514 นางสาวเยาวดี ม่ันเสม
63013004515 นายยุทธนา บุพตา
63013004516 นายชัยวัฒน� ธงไชย
63013004517 นางสาวทัศณียา ศรีจาด
63013004518 นางสาววนิดา นุ:นเหลือ
63013004519 นางสาวสุดารัตน� ดวงสีดา
63013004520 นางสาวกวีณา ภูจอมดาว
63013004521 นายเกียรติศักด์ิ สําราญ
63013004522 นางสาวมัลลิกา ศานติประพันธ�
63013004523 นายสงกรานต� แสงสุวรรณ
63013004524 นางสาวนัทธมน มูลศรี
63013004525 นางสาวจุฑาลักษณ� กองทุ:งมล
63013004526 นายวรทย� เมธาพิพัฒน�
63013004527 นางสาวจุฑาทิพย� บุณยกะลิน
63013004528 นายสิริโรจน� ศรีประภา
63013004529 นางสาวดวงดาว มงคลสารโสภณ
63013004530 นางสาวณัฐนันท� คําผิว
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63013004531 นายวราวุธ ว:องไว
63013004532 นางสาวป7ญจวรรณ สมพงษ�
63013004533 นายคุณิน ธมรัตน�
63013004534 นางสาวจันทิพย� คําเกิด
63013004535 นางสาวชลธิชา วงศ�พระจันทร�
63013004536 นางมนสิชา การเพียร
63013004537 นางสาวปฐมวรรณ ศรีบุญจันทร�
63013004538 นายรัชชานนท� ช:างเรือ
63013004539 นางสาวกรรณิการ� ยะรังวงษ�
63013004540 นางสาวกัญณัฏฐ� จันทร�พูล
63013004541 นางสาววิลาสินี จําปา
63013004542 นางสาวรพีพร ต3นทอง
63013004543 นายคชากร เครือสามสุม
63013004544 นางสาวซาลีฮา เจะเย็ง
63013004545 นางสาวกัลยรัตน� ตDะตุ3ย
63013004546 นายทะเล กังขาว
63013004547 นางสาวภัชราพร อทินวงศ�
63013004548 นายธนกร อุษณะอําไพพรรณ
63013004549 นางสาวอิสรียาภรณ� สาหร:าย
63013004550 นายจิรเดช พูลทรัพย�
63013004551 นางสาวจันทร�จิรา สมจิตร�
63013004552 นางสาวนาตยา ลาวัลย�
63013004553 นางสาวชนิกานต� เกียรติดํารงพร
63013004554 นางสาวฐิตาพร บุญชูวงศ�
63013004555 นางสาวกุลพัชร พวงแก3ว
63013004556 นายจีรชัย เพ็ชรักษ�
63013004557 นายภิงการ ชัยมานิต
63013004558 นางสาวณัฐชานันท� เหลืองวรัญRู
63013004559 นางสาวณัฐวิภา ย่ิงศิริ
63013004560 นางสาวนนทพร นวลไทย
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63013004561 นางสาววิชุดา สิริวิระกุล
63013004562 นางสาวภัทรานิษฐ� ประสงค�สุข
63013004563 นางสาวพัชรียา ดวงกํา
63013004564 นางมนัสนันท� สืบสังข�
63013004565 นางสาวปธมาภรณ� พลายละมูล
63013004566 นางสาวกมลรักษ� อินทบาล
63013004567 นางสาวธนภรณ� งามสมทรัพย�
63013004568 นางสาวอาทิตยา จิตรอ:อนน3อม
63013004569 นางสาวอุทุมพร บัวมุ3ย
63013004570 นางสาวสุดารัตน� บุญชู
63013004571 นางสาวอริสา ศรีชัยนาท
63013004572 นางสาวธนัชพร ลําภาษี
63013004573 นางสาวขนิษฐา สังข�แก3ว
63013004574 นางสาวณราลักษณ� จันทร�หอม
63013004575 นางสาวสุวิมล ลาโภ
63013004576 นายธีรโชติ บุญโพธ์ิ
63013004577 นางสาวสุทธิดา พอกพูน
63013004578 นายทวิชาติ ธีระภาต
63013004579 นางสาววีรภา ประอินทร�
63013004580 นายพีรณัฐ บุนนาค
63013004581 นายพงษ�พัฒน� พงษ�วิเศษ
63013004582 นางสาวขนิษฐา อินทร� ตา
63013004583 นายกิตติพงศ� นิยมสูต
63013004584 นางสาวอมรรัตน� วงษ�มาก
63013004585 นายกอบชัย ตงลิ้ม
63013004586 นางสาวจิตจา แก3วคํา
63013004587 นายเกรียงศักด์ิ กลับมิตร
63013004588 นางสาววราภรณ� ภูวัด
63013004589 นางสาวพนัสรมย� พิมพ�ดี
63013004590 นางสาวธัญวดี ชูชิต
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63013004591 นางสาวประกายกานต� แก3วคํามี
63013004592 นายศรัณยู ปรีชาสถิตย�
63013004593 นางสาวศุภสุดา ทองซ3อน
63013004594 นางสาวชนานันท� หิมวรรณ
63013004595 นายจารุวัฒน� ศรีเทพ
63013004596 นางสาวสุชาดา แหลมทอง
63013004597 นางสาวญาณิศา ไชยศิรินทร�
63013004598 นางสาวปณิดา แย3มสะอาด
63013004599 นางสาวกนกลดา พูนเสมอ
63013004600 นายธวัชชัย พรมวงค�
63013004601 นายศักรนันทน� ไชยศิลปI
63013004602 นางสาวกรวรรณ วงค�ต:อม
63013004603 นางสาวศุภรดา เพียรขุนทด
63013004604 นางสาวณุสรา นิลขํา
63013004605 นายจักรกฤษณ� จังสถิตย�
63013004606 นายภาวิต ชุ:มจิตต�
63013004607 นายธนพงษ� ปานสมพงค�
63013004608 ว:าที่ ร.ต.ไกรวิท ต้ังตรงจิตร
63013004609 นางสาวกชกร ทรัพย�สมบัติ
63013004610 นางสาวนิภาพรรณ นวลจันทร�
63013004611 นายกิตติวัฒน� สายบัว
63013004612 นางสาววรรณสิริ กิมจันทร�
63013004613 นางสาวปาลิดา นนทิยาจงศรี
63013004614 นางสาวพะเพ่ือน จันทร�ทอง
63013004615 นางสาวนันทิชา หนูเงิน
63013004616 นายอนัส อับดุลซาลาม
63013004617 นางสาวจารุรินทร� รัตนเก้ือ
63013004618 นางสาวอรบุลกร ชอบธรรม
63013004619 นางสาวเบญจวรรณ เสียงไพเราะ
63013004620 นายคณิต ภูผายาง
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63013004621 นางสาวพลอยธิดา ต:างสี
63013004622 นางสาวรุ:งทิพย� เปรียบสนาดี
63013004623 นายอนุชา ไชยะโพธ์ิ
63013004624 นางสาวอรปรีญา รัตติชุณหโชติ
63013004625 นางสาวศรัญญา พรหมเหมือน
63013004626 นายปวีณ ดียืด
63013004627 นางสาวสมหวัง วาดงามรักษ�
63013004628 นางสาวอรอุมา ร:วมจิตร�
63013004629 นางสาวทิพภาวี พุ:มสงวน
63013004630 นางสาวอภิสรา เทศเล็ก
63013004631 นางสาววาสินี ฉัตรแก3ว
63013004632 นายรัฐเขต จุนันท�
63013004633 นายอํานาจ บุญธรรม
63013004634 นางสาวจิราวรรณ บุญทรง
63013004635 นางสาวธารารัตน� สังวาลย�เล็ก
63013004636 นางสาวศิริกานต� สาแก3ว
63013004637 นางชไมพร วงค�เพชร
63013004638 นางสาวญาณีกานต� บํารุงศิลปI
63013004639 ว:าที่ร.ต.หญิงจุฑามาศ วิวัฒนสราญรมย�
63013004640 นางสาวสุกัญญา นวนเชย
63013004641 นางสาวศิริพร วงศ�กาไสย
63013004642 นางสาวสุกานดา ทาลี
63013004643 นางสาววันดี ปานดํา
63013004644 นางสาวนัทรินทร� วิจิตรกุล
63013004645 นางสาวรัตนาวดี สุกรอดรู3
63013004646 นายฤทธิชัย ถมยา
63013004647 นางสาวอุมาพร พยัฆโช
63013004648 นางสาวสิวลี แจ3งอรุณ
63013004649 นางสาวปาริฉัตร ขอสกุล
63013004650 นางสาวธนัชพร คุณาสันติวรกุล
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63013004651 นางสาวคอลีเยDาะ กะลูแป
63013004652 นางสาวภัทราภรณ� สุวรรณเขตต�
63013004653 นางสาววัลลภา สงวนวรพงศ�
63013004654 นางสาวศิริขวัญ ขวัญมงคล
63013004655 นายธีสุวรรณ ปFติภากร
63013004656 นางสาวรริฌา ทองกิติวณิชย�
63013004657 ว:าที่ร3อยโทณัฐวุฒิ นนท�เอี่ยม
63013004658 นางสาวรพิสา สุวิทยพันธุ�
63013004659 นางสาวกนกวรรณ วัลยาภรณ�
63013004660 นางสาวเกศศินีย� นุชประมูล
63013004661 นางสาวชาลิสา เลาหะ เพียร พันธ�
63013004662 นายบรรณวิฑิต พานจันทร�
63013004663 นางสาวอัญญา จันทร�ชนะ
63013004664 นางสาวลักษณพร เก้ือเสนาะ
63013004665 นางสาวอทิตยา เกิดย้ิม
63013004666 นางสาวสุจินดา ใสสะอาดมาก
63013004667 นางสาวอาภาพัชร� สันชุมภู
63013004668 นางสาววิไลรัตน� สันทาลุนัย
63013004669 นางสาวรักชนก ไข:แก3ว
63013004670 นางสาวลักษฎาภรณ� เพชรหลักคํา
63013004671 นายสัญญา บุดสะดีวงษ�
63013004672 นางสาวประภัสสร แก3วแสงแจ:ม
63013004673 นางสาวบุษกร กันนิกา
63013004674 นางสาวอัจจิมา ขําเจริญ
63013004675 นายหัสพงษ� พลศักด์ิ
63013004676 นายวิชยุตม� สายพงษ�
63013004677 นางสาวนาตยา ตรัสรู3
63013004678 นางสาวอริญญารัตน� จมจ่ืน
63013004679 นางสาวพรรษกร จันทรฉาย
63013004680 นายชัชวาลย� ไทยย่ิง

หน3า 156 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013004681 นางสาวนงนภัส บุญตุ3ย
63013004682 นางสาวกนกพร บุญมาก
63013004683 นายชัชวาล สง:าเมือง
63013004684 นางสาวนันทนา อรุณรุ:ง
63013004685 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิคํา
63013004686 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณโคตร
63013004687 นางสาววรางคณา แก3วอ่ํา
63013004688 นางสาวธนัญญา ทับทิม
63013004689 นางสาวณัฐริกา วงษ�เทศ
63013004690 นายภูษิต คงสุขเจริญชัย
63013004691 นางสาวปรียา ปาณะศรี
63013004692 นางสาวนภาศิริ บริคุธ
63013004693 นางสาวเบญจมาศ สุภาษร
63013004694 นางสาวพิมพ�ชนก นวลอินทร�
63013004695 นางสาวรุจิรา สิงห�สุวรรณ
63013004696 นายณัฐวุฒิ กาญจนสิทธ์ิ
63013004697 นางสาวสุชาดา ขัติยะราช
63013004698 นางสาวลีลาวรรณ รัตนวิภา
63013004699 นายนพรัตน� คงเปaนนิจ
63013004700 นางสาวปวีณา จันทอง
63013004701 นายวรพล สอนสุข
63013004702 นางสาวมาณวิกา เขียวพรม
63013004703 นางสาวศุภนิดา ป7ญญายอง
63013004704 นายอาคม คล้ําดํา
63013004705 นางสาวรัชนีกร หอมรื่น
63013004706 นายทินกร ต้ังกาญจนศรี
63013004707 นายไชยวัฒน� ทองเนื้อแปด
63013004708 นางสาวชลิดา ชูเมฆ
63013004709 นางสาวอภิรดี วาจาชื่น
63013004710 นางสาวศรินรัตน� ชัยพิศิษฐ�
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63013004711 นายวรินทร บุญจันทร�
63013004712 นางสาวชวนากร สมบัติวงษ�
63013004713 นางสาวธิฤดี แสงอาทิตย�
63013004714 นางสาวเพ็ญทิพย� จันทร�แก3ว
63013004715 นางสาวอคิราภ� ย่ีลังกา
63013004716 นางสาวนราภรณ� กุมภาพันธ�
63013004717 นางสาวศิรินรัตน� เกตุแก3ว
63013004718 นางสาวอังคณา แก3วบุญมา
63013004719 นางสาวกิติมา คงอิ่ม
63013004720 นางสาวสุวิมล พวงอาจ
63013004721 นายวิสิษฏ� ถมป7ด
63013004722 นางสาวสุภาภรณ� แจ3งประโคน
63013004723 นางสาวธารธิกา ชวดชุม
63013004724 นางสาวจุฑาทิพย� คงเรือง
63013004725 นายวรวุฒิ ศรีภักดี
63013004726 นางสาวนฤมล สุขสวัสด์ิ
63013004727 นางสาวกันยา มนตรีเศวตกุล
63013004728 นางสาวพรทิพย� พัชระสุภา
63013004729 นายธนัชชัย องอาจยุทธนากร
63013004730 นายศิรวิทย� แก3วโลก
63013004731 นางณัฐกฤตา วอนเผื่อน
63013004732 นายปFยวัช เบ็ญเด็มอะหลี
63013004733 นางสาวขวัญกมล บุญโปร:ง
63013004734 นางสาวชุติมา บุญฉํ่า
63013004735 นางสาวเฉลิมขวัญ พรัมสะโร
63013004736 นางสาวสุนิดา ชะนะมาร
63013004737 นางสาวกชพร สิริสายทอง
63013004738 นางสาวศิริพร งอกนาวัง
63013004739 นายวงศ�วรรธก� โหรา
63013004740 นางสาวสายฝน สวรรค�ภัณฑากร
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63013004741 นางสาวมูรยาตี เจDะสะแลแม
63013004742 นางสาวเกสรา เพ็ชรนาดี
63013004743 นางสาวจิราพร หม่ืนจ้ี
63013004744 นางสาวสุรีรัตน� สีธูป
63013004745 นายวิรภัทร วิศาล
63013004746 นางสาวปนัดดา พิทักษ� รัศมี 
63013004747 นางสาวสุภาภรณ� ยะวิเชียร
63013004748 นางสาวจุฑาทิพย� เจริญศรี
63013004749 นายภวิษณุ� สุวรรณนิตย�
63013004750 นางสาวสิริพร ธิติบัณฑิต
63013004751 นางสาวเบญจมาภรณ� น3อยจ3อย
63013004752 นางสาวชนนิกานต� ดําไสย
63013004753 นางสาวปริฉัตร บุญฤทธ์ิ
63013004754 นายคเชนทร� หนูสะอาด
63013004755 นางสาวมณฑิการ� จิตนุพงศ�
63013004756 นางสาวจุฑามณี บุบผา
63013004757 นางสาวนวินดา ทองอันตัง
63013004758 นายสิรวิชญ� เส็งลา
63013004759 นางสาวณัฐธิดา รักใคร:
63013004760 นางสาวรดาการ จําเดิม
63013004761 นางสาวกาญจนาพร รัตนศรีงาม
63013004762 นางสาวเสาวลักษณ� คําใส
63013004763 นางสาวกุลสิริวรรณ คมชาญกุล
63013004764 นางสาวศุภัชชา กล:อมกําเนิด
63013004765 นางสาวศุภลักษณ� อ่ําเงิน
63013004766 นางสาวพิรญาณ� ขาวขันธ�
63013004767 นางสาวธนัชพร กัลยา
63013004768 นางสาวฤทัยภัทร คําโพธ์ิ
63013004769 นายอภิชาติ เขียนนอก
63013004770 นางสาวเบญจมาศ บุญสําเร็จ
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63013004771 นางสาวพชร วุฒิพงษ�
63013004772 นางสาวณิชนันชน� พงศ�จตุรภัทร�
63013004773 นายทัศนะ วงศ�รัตนะ
63013004774 นางสาวธัญญรัตน� กลิ่นหอมรื่น
63013004775 นางสาวรัชนี ธนะบริหาร
63013004776 นายกิตติพงษ� ยวงแก3ว
63013004777 นางสาวน้ําฝน เครือแก3ว
63013004778 นายเอกชัย หอมหวล
63013004779 นางสาวขวัญชีวา คํ้าเลิศ
63013004780 นายปราโมทย� วงศ�คํา
63013004781 นางสาวธารวิมล บูรณบุรุษธรรม
63013004782 นายสหรัฐ แก3วสุริยา
63013004783 นางสาววาสิตา วงษ�งาม
63013004784 นางสาวเพ็ญสิริ ปอพานิชกรณ�
63013004785 นางสาวอรไพลิน เจ็ดรัมย�
63013004786 นางสาวจุฑามาศ สัพโส
63013004787 นายธนบดี ไชยวสุ
63013004788 นางสาวณัฐกฤตา ศักด์ิพรหม
63013004789 นางสาวณัณฑิชา โสภณนาค
63013004790 นางสาวขนิษฐา มีแสง
63013004791 นางสาวพนิดา จันทร�แก3ว
63013004792 นายวัชระ ไชยมะโน
63013004793 นายสุเมธ ต3นจันทร�
63013004794 นายภูวดล สาทะโพน
63013004795 นายศุภกิจ ไหวพินิจ
63013004796 นายธีรภัทร� เย่ียมสุริยงค�
63013004797 นางสาวนพรัตน� โชติกปฏิพัทธ�
63013004798 นางสาวสุภัคชญา จูฑะศร
63013004799 นางสาวมะลิวัลย� สมหวาน
63013004800 นางสาวไอศวรรย� วาติ
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63013004801 นางสาวยุประภา จิตชัย
63013004802 นางสาวณัฐกานต� ชลศิริพงษ�
63013004803 นางสาวเรณุกานต� สุนทองห3าว
63013004804 นางสาวจันทน�กะพ3อ แก3วกอง
63013004805 นางสาวณิชนันท� สิทธิพรหม
63013004806 นางสาวธีระดา สีดา
63013004807 นางสาวฉัตรหทัย กุลไพจิตร�
63013004808 นางสาวปFยะธิดา พูลสวัสด์ิ
63013004809 นางสาววัช ราภรณ� สุภาษร
63013004810 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ ช:อดารา
63013004811 นางสาวสุกันตา มันทะนา
63013004812 นางสาวมัญชุกาญจน� สุจิรานนท�
63013004813 นางสาวภัชรินทร� พิมลพร
63013004814 นางสาวเสาวลักษณ� จันรุน
63013004815 นางสาวอภิรติ หอมละออ
63013004816 นางสาวสุชาดา กุลสันเทียะ
63013004817 นางสาวพนิตพร กลิ่นหอม
63013004818 นายสกลรัฐ ถนอมกลิ่น
63013004819 นางสาวพัณณ�วรา สุทธินลินพงศ�
63013004820 นางสาวรัตนาพร ต้ังสูงเนิน
63013004821 นายโอ ใจจ:าง
63013004822 นางสาวอรุโณทัย แก3วอุบล
63013004823 นางสาวกมลวรรณ ไชยลม
63013004824 นายอโนชา โคตรสขึง
63013004825 นางสาวอลิษา อุคํา
63013004826 นางสาวภรณ�ทิพย� ภูป7ญญา
63013004827 นางสาวอิงกมล กําเนิดศรี
63013004828 นางสาวศิริวรรณ แดงน3อย
63013004829 นางสาวนุชรี สาตDะ
63013004830 นายมนัส บุตรสิงห�
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63013004831 นางสาวญาณิศา นนทเภท
63013004832 นางสาววาสนา สุวรรณหงษ�
63013004833 นายพรภวิษย� เบญจพรกุลนิจ
63013004834 นายปFลันธร� รักษาวงศ�
63013004835 นางสาวศิริพร แก3วเทพ
63013004836 นายนิกร เอี่ยมมี
63013004837 นายสถาพร แสงน3อย
63013004838 นางสาวจิตติมา อนุกูล
63013004839 นางสาวศศิวิมล ชุ:มชิต
63013004840 นางสาววิกาญดา ศรีอ่ําดี
63013004841 นางสาวปราณี เพ่ิมพันธ�
63013004842 นางสาวศุวิญา สุทธคุณ
63013004843 นางสาวชมพู: สุยะ
63013004844 นางสาววรรณลภา ดียืน
63013004845 นางสาวจันทรา ทิพวารี
63013004846 นางสาววรพันธุ� ถาวรสถิตย�
63013004847 นายนริศ ไชยฤกษ�
63013004848 นางสาวสุจิตรา วันตา
63013004849 นางสาวธัญญารัตน� นิ่มประเสริฐ
63013004850 นางสาวอัมพร ทํานา
63013004851 นายพลรัตน� สิมารัตน�
63013004852 นายภูดิท เที่ยงวงษ�
63013004853 นางสาวเกษสราพร ฟ7กฟูทอง
63013004854 นางสาวศิริวรรณ ดีเขียว
63013004855 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีแก3ว
63013004856 นางสาวสายทิพย� ขรภูมิ
63013004857 นางสาวอัญชนา เสลจุล
63013004858 นางสาวนันทนัช บุญเจริญ
63013004859 นางสาวแคทริยา คําวาง
63013004860 นายณัฐวิพงศ� เหมือวงหม3อ
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63013004861 นายอนุสรณ� จันทร�แจ3ง
63013004862 นายปFยะภูมิ วิสาลีวัฒน�
63013004863 นายปFยะวัฒน� สุขีธรรม
63013004864 นางสาวญาณิศา อัศวภาคิน
63013004865 นางสาวนิภา พ่ึงพันธ�
63013004866 นางสาวมิลิน อ:อนไสว
63013004867 นายนวชนม� รอดโค
63013004868 นางสาวฐวีร�สุดา ชานุ
63013004869 นางสาวศิศิรา รังสันเทียะ
63013004870 นางสาวอินทุกานดา พระเสมา
63013004871 นางสาววาสิตา สังข�ทอง
63013004872 นายอานนท� คือพันดุง
63013004873 นางสาวกาญจนาพรรณ แสงมณี
63013004874 นายธัญณรงค� เอ:งฉ3วน
63013004875 นางสาววริศรา ใจซ่ือ
63013004876 นางสาวศุภกานต� อยู:ประพัฒน�
63013004877 นางสาวศิริวิมล อ:อนเปaง
63013004878 นางสาวพรพรรณ บุญประภัสสร
63013004879 นางสาวสุวธิดา สันเพชร�
63013004880 นางสาวศุภิสรา คําหอม
63013004881 ว:าที่ ร.ต.ศุภณัฐ ช:วงฉํ่า
63013004882 นายกฤติน ศิริวัฒน�
63013004883 นางสาวซูไรดา โซDะ
63013004884 นางสาวจุฑามาศ จวนเจริญ
63013004885 นางสาวเกวลิน ชมชีพ
63013004886 นายนพพล กลางทิพย�
63013004887 นางสาววริษฐา วัชระสวัสด์ิ
63013004888 นายธนกร ศรีหะทัย
63013004889 นางสาวภัทรภร ทิพเสนา
63013004890 นางสาวลาวัณย� หาญชัย
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63013004891 นายศาตนันทน� อินทะนะ
63013004892 นางสาวลดาฟCา ศรีปาน
63013004893 นางสาวสุพัตรา กันหาประกอบ
63013004894 นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ�
63013004895 นางสาววรรณรดา เผ:าทวี
63013004896 นางสาวบุญรักษา ดีเสมอ
63013004897 นางสาวสุพรรณิภา สําราญดี
63013004898 นายสุธิพงษ� ลําธาร
63013004899 นายวงศ�สกุล เข:งคุ3ม
63013004900 นางสาวอภิสรา หยองบางไทร
63013004901 นายธนสาน หัวเมืองลาด
63013004902 นางสาวณิชกานต� ถาวรทัศน�
63013004903 นายกฤตยชญ� ขําดี
63013004904 นายวิชัยยุทธ กุศลช:วย
63013004905 นางสาวฉันทพิชญา มงคลคีรีโรจน�
63013004906 นางสาวนนธิชา สุทธิเจษฎาโรจน�
63013004907 นางสาวชญานิษฐ� เจตนานนท�
63013004908 นางสาวพิมลพรรณ สีคมขํา
63013004909 นางสาววิภาวี สุภาพรม
63013004910 นางสาวศิริวรรณ จันตDะ
63013004911 นางสาวสร3อยสุดา เทพราช
63013004912 นางสาวเสาวนีย� คําเวียง
63013004913 นางสาวชุตินันท� คงเมคา
63013004914 นางสาวธิดาวรรณ จันทวงศ�
63013004915 นางสาวสุรีย�วิภา ตาฮี
63013004916 นายกิตติธัช ดวงทอง
63013004917 นางสาวจิตอาภา จันทา
63013004918 นางสาวปนิดา ปCองแดง
63013004919 นายสุริยา อรรควงษ�
63013004920 นางสาวสุธาธินี บัวก่ิง
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63013004921 นางสาวน้ําฝน สมศรี
63013004922 นายอภินัทธ� กําภูมิประเสริฐ
63013004923 นางอรวดี ขุนจันทร�
63013004924 นางสาวธัญญมาศ ไทยฤทธ์ิ
63013004925 นางสาววิภารัตน� สิทธิกัน
63013004926 นายป7ฐวีร� ภู:วิทยาธร
63013004927 นายอนุชิต ชาววาป\
63013004928 นางสาวอารีรัตน� แท:นทอง
63013004929 นายเกียรติพงษ� ร:วมรัก
63013004930 นายอนุชา พิมพ�นนท�
63013004931 นางสาวธนพร ชาญสูงเนิน
63013004932 นางสาวพิกุลแก3ว จันทโรทัย
63013004933 นางสาวอรพรรณ อรุณ
63013004934 นายศรัณย� อุบลศิริ
63013004935 นายมูฮําหมัดกาดาฟ\ บินมาโนชญ�
63013004936 นางสาวสุทธิญา ประวันเต
63013004937 นายศิวัจน� วิมลพุฒิพงศ�
63013004938 นางสาวณัฐกมล นุ:มมีชัย
63013004939 นางสาวนงนาฏ สุระพันธ�
63013004940 นางสาวภัทรา บุศย�น้ําเพชร
63013004941 นางสาวธันย�ชนก ดวงอุปะ
63013004942 นางสาวกัญจนพร สายศิลปI
63013004943 นางสาวธัญญารัตน� เรืองมี
63013004944 นางสาวกฤษณา เปล:งปลั่งศรี
63013004945 นางสาวผกากรอง ผาแสน
63013004946 นางสาวพัชรพร ใจวังโลก
63013004947 นางสาวณัฏฐณิชา ขวัญเกลี้ยง
63013004948 นางสาวอุไรรักษ� ศรีพุด
63013004949 นางสาวกรชวัลย� จุ3มฝน
63013004950 นายตฤน พัชรกุลเลิศ
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63013004951 นายปาตะห� ยาฆอ
63013004952 นางสาวกุสุมา เปรมชัย
63013004953 นางสาวฑิตยา สุอินทร�
63013004954 นายสหชัย คงด:าน
63013004955 นางสาววารุณี นิตอกอ
63013004956 นายเกียรติชัย ตDะฤทธ์ิ
63013004957 นางสาวณิชารีย� นุชสาย
63013004958 นางสาวเนตรนภา อาษากิจ
63013004959 นายฮัมดี มะดาโอะ
63013004960 นางสาวไพอาภรณ� ร:มโพธ์ิภักด์ิ
63013004961 นางสาวปวริศา บัวคง
63013004962 นายมนัสชัย อันทะแสง
63013004963 นางสาวธมนวรรณ จิระเมธาวี
63013004964 นางสาวกรอร วงศ�พุฒิ
63013004965 นางสาวกนกภรณ� สมศิลา
63013004966 นางสาววราภรณ� ระยับศรี
63013004967 นางณัฎฐา โอกาจิม:า
63013004968 นางสาวสุพัตรา ทันบาล
63013004969 นายยอดระวี ยอดระบํา
63013004970 นายฐาปกรณ� ขวัญเมือง
63013004971 นางสาวกนกวรรณ จันทร�หุ:น
63013004972 นางสาวบุญญาภรณ� บุญสนอง
63013004973 นายณัฐพล สงวนศักด์ิ
63013004974 นางสาวรุ:งทิวา สีคราม
63013004975 นางสาวสมฤทัย ศรีธัญญรัตน�
63013004976 นางสาวนวรัตน� มหันตมรรค
63013004977 นายนพดล บุญมี
63013004978 นางสาวรจเรข ภู:ทอง
63013004979 นายปFยะพงษ� ธิติชาคร
63013004980 นางสาวสุฑาศิณี ตุ3มหอม
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63013004981 นางสาวปรียาพร แซ:กง
63013004982 นายกฤตภาส อํานวยสุข
63013004983 นางสาวเฉลิมขวัญ อุปรวัฒน�
63013004984 นายศุภสิทธ์ิ ธรรมธุระ
63013004985 นางสาววริศรา สอนจันทร�
63013004986 นางสาวพิชญ�สินี แก3วสิทธิเดช
63013004987 นางสาวเฟ̂ZองฟCา เสริมใหม:
63013004988 นายนนทพัทธ� ทองใบ
63013004989 นางสาวสัตตบุษย� พงษ�ต3น
63013004990 นางสาววิภาวี แก3วเปaนทอง
63013004991 นางสาวกนกวรรณ เขมะบุตร
63013004992 นายสิทธิพงษ� อ:อนละมูล
63013004993 นายอํานาจ เกตุทิพย�
63013004994 นางสาวพิมพ�ลภัสชา พละศักด์ิ
63013004995 นางสาวศศิมา เรืองสิริธัญญกุล
63013004996 นายเกรียงไกร อินทรมณี
63013004997 นางสาวกวินทรา ศรีถนัด
63013004998 นางสาวสุกฤตา สิงห�แก3ว
63013004999 นายแห:งชาติ ปFZนสุวรรณ
63013005000 นางสาวกุสุมา ทองห:อ
63013005001 นางสาวเสาวลักษณ� แก3วกลาง
63013005002 นางสาวพัชรากร ช:วยเมือง
63013005003 นายมูฮัมหมัดไฟศอล ยูโซDะ
63013005004 นางสาวณัฏฐ� เดชสุภา
63013005005 นางสาวเก้ือกูล อําไพ
63013005006 นายสุริยา จูทา
63013005007 นายมนัส จันทร�เทพ
63013005008 นางสาวสิรนาถ อุ:นพันธุ�วาท
63013005009 นายโชควินัย ว:องถ่ินป]า
63013005010 นางสาวขนิษฐา วงศ�ประสิทธ์ิ

หน3า 167 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013005011 นางสาวภัทรภิวา ศรีอ:อน
63013005012 นางสาววาสิตา เทพวงษ�
63013005013 นางสาวแพรมณี บุตรพุฒ
63013005014 นางสาวศิริเลิศ ศิรินัย
63013005015 นางสาวปวีณา คะยอมดอก
63013005016 นางสาวญาณิศา คงวิชา
63013005017 นางสาวปรมาวตี หนูแก3ว
63013005018 นางสาวศรัณยา ใฝ]หางาน
63013005019 นางสาวปราชญาพร แช:ใจ
63013005020 นางสาวศิริรัตน� ทาหงส�
63013005021 นางสาวอัลฟาเดีย นิมัด
63013005022 นางสาวเกศศินี เนาวะดี
63013005023 นางสาวภาวิณี วรรณะพบ
63013005024 นางสาวเอมอร ขําจีน
63013005025 นางสาวพิมวิพา นิลคง
63013005026 นางสาวเสาวลักษณ� โกยรัมย�
63013005027 นายชานนท� หลามเทียม
63013005028 นางสาวมาซีลา มอลอ
63013005029 นายศราวุฒิ วายลม
63013005030 นางสาวอรพรรณ เพชรสิงห�
63013005031 นางสาวอรอนงค� ประดิษฐ�พฤกษ�
63013005032 นางสาวจรัญญา พาไพรสว:าง
63013005033 นางสาวปรารถนา เชื้อเดช
63013005034 นางสาวนภาวรรณ ยินดีรูป
63013005035 นางสาวชนากานต� พลับจีน
63013005036 นางสาวศิริลักษณ� แขกวันวงค�
63013005037 นายคฑาวุธ เกษสระ
63013005038 นางสาวศศิธร สุขคํามี
63013005039 นางสาวเบญจพร ท3วมสมวัฒน�
63013005040 นางสาวจิราวรรณ นึกเว3น
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63013005041 นางสาวบุษยมาศ คงไมตรี
63013005042 นายอนุรักษ� ป7ญญาวงค�
63013005043 นางสาวกิฑิภา ต้ังเจริญชัย
63013005044 นายภาคภูมิ คีรีรักษ�
63013005045 นางสาวจุฑามาส เฉลยภพ
63013005046 นายกฤษฏ� นิคมจิตร
63013005047 นางสาวสุดาพรรณ สวัสด์ิวิชัยโสภิต
63013005048 นางสาวพัชราภรณ� พุกบัวบาน
63013005049 นางสาวชนันท�กานต� หมวดมณี
63013005050 นางสาวธัญชนก ไชยสาส�น
63013005051 นางสาวกัญธิชา เตชะนันท�
63013005052 นางสาวนฤมล เตียวไพบูลย�
63013005053 นางสาวณัฐชา สุขสมบุญ
63013005054 นางสาวสุนิษา ดวงไสว
63013005055 นางสาวบุณยาพร ศิรินัย
63013005056 นางสาวจีรนันท� แก3วนํา
63013005057 นางสาววิยุตา เอกสาร
63013005058 นางสาวอนุศรา กันทะเงิน
63013005059 นางสาวพัชราภรณ� อินตะ
63013005060 นางสาวกาญจนา สุวรรณกูล
63013005061 นางสาวจุติพร ปลอดโคกสูง
63013005062 นางสาวนิตยา อินเบิด
63013005063 นายชนกันต� คชาพงษ�
63013005064 นายอมรเทพ คชนิล
63013005065 นางสาวธิดารัตน� สวัสด์ิพงศ�ธาดา
63013005066 นางสาวอังคณา มะลัยทิพย�
63013005067 นางสาวชฎาพร ผ:องสนาม
63013005068 นางสาวฐิติพร ไตรภู:
63013005069 นางสาวรุ:งนภา ทะสะโส
63013005070 นางสาวจิราวรรณ เพชรชัยนนท�
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63013005071 นางสาวนุชจรินทร� วิเชียรโชติ
63013005072 นางสาวปริฉัตร โกนขุนทด
63013005073 นางสุรีรัตน� วีระชาติเทวัญ
63013005074 นางสาวคีตภัทร� นุ:นนาแซง
63013005075 นางสาวพรภิวรรณ สามศรี
63013005076 นางสาวอารียา ทาวรรณะ
63013005077 นางสาวกัญญารัตน� นานช3า
63013005078 นางสาวธนาพร วงศ�ศิริ
63013005079 นางสาวสิรินาฏ เทพหิรัญโญ
63013005080 นางสาวฐิตาภรณ� โพธ์ิวิทย�
63013005081 นางสาววิริยาพร เกิดศีXริ
63013005082 นางสาวนภกาญจน� ไล3เลิศ
63013005083 นางสาวธัญลักษณ� แก3วเกิด
63013005084 นางสาวสุกัญญา จันทะมาตย�
63013005085 นางสาวนิภาพรรณ พรรณสาร
63013005086 นายธรรมสรณ� สําเนียงเสนาะ
63013005087 นายเทพศักด์ิ รุ:งเรือง
63013005088 นางสาวจุฑามาศ นรชาญ
63013005089 นายรัทธิพงศ� ทวีไทย
63013005090 นางสาวชนิดา เพชรรัตน�
63013005091 นางสาวพิกุลทอง ใจทน
63013005092 นางสาวชนินาถ กลีบจันทร�
63013005093 นางสาววัชรากร มานะชนม�
63013005094 นางสาวภัทรวดี เลิศวิรุฬห�
63013005095 นายชยุตม� ทีประวิภาต
63013005096 นายชินวุฒิ รอดโพธ์ิทอง
63013005097 นางสาวจันทภา เข็มขาว
63013005098 นายศักด์ิสิทธ์ิ อยู:ประเสริฐ
63013005099 นายชนินทร� ชัยสิทธ์ิ
63013005100 นางสาวเตือนใจ จันทร�ไทย
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63013005101 นางสาวธันยพร อินทร
63013005102 นางสาวพนิดา น3อยอามาตย�
63013005103 นางสาวจิราภรณ� พันอ3น
63013005104 นางสาวพรรณรา แก3วนพรัตน�
63013005105 นายอภินันท� แย3มนิล
63013005106 นางสาวธิดาพร นาคถาวร
63013005107 นายทศพล หมอเมือง
63013005108 นางสาวพัชรี เลื่อมสําราญ
63013005109 นางสาวสุวนันท� เก้ือนุ3ย
63013005110 นางสาวกิตติกา จันทร�กระจ:าง
63013005111 นางสาวพิชญา ใจสมุทร
63013005112 นายอิทธิพร ช3อนแก3ว
63013005113 นางสาวดวงพร ผิวงาม
63013005114 นางสาวอรณี ตรีแก3ว
63013005115 นางสาวศศิธร ชินคํา
63013005116 นางสาวสุพรรณนิกา สุขวงษ�
63013005117 นางสาวอมิตา ใสกระจ:าง
63013005118 นางสาววรพร ขจรมหาลาภ
63013005119 นางสาวอรนิชา อาจภักดี
63013005120 นายศุภวิชญ� แก3วอุบล
63013005121 นางสาวชมพูนุท คดดี
63013005122 นางสาวสิริพรรณ ดีวัน
63013005123 นางสาวอารีฟา สาเเละ
63013005124 นางสาวมนัสนันท� คําปาแฝง
63013005125 นางสาวพฤกษาชล เที่ยงธรรม
63013005126 นางสาวดวงกมล ขําแสง
63013005127 นางสาวภัทรพร บุญสืบมา
63013005128 นายนิติรัฐ ไล3ฉิม
63013005129 นางสาวกัลยรัตน� วิชา
63013005130 นางสาวศุภลักษณ� แสนใจ
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63013005131 นางสาวอาภรณ� คําจันทร�
63013005132 นางสาวจิราพร หรุ:นโพธ์ิ
63013005133 นายวุฒินันท� สิงหวิชัย
63013005134 นายยุทธนา ชินแสง
63013005135 นายเหมันต� สุขแก3ว
63013005136 นางสาวนันธิตา วรบัณฑิตย�
63013005137 นางสาวรัชฎาภรณ� ทิศกลาง
63013005138 นางสาวจิดาภา บัวคลี่
63013005139 นางสาวเพ็ญนภา พูลผล
63013005140 นางสาวบัวเงิน มาลาทอง
63013005141 นางสาวสริสา มณีฉาย
63013005142 นางสาวอนัญลักษณ� ศรีวิชัย
63013005143 นางสาวกรรณิการ� ป7ญญาภักดี
63013005144 นางสาวณิชนันท� จงใจ
63013005145 นายปFยชาติ พุ:มมณี
63013005146 นายพิทักษ�ชัย ฟูสี
63013005147 นางสาวอาอีเซาะห� ยูโซะ
63013005148 นางสาวพรปวีณ� เลาหสม
63013005149 นางพนิดา นกจันทร�
63013005150 นายอัสรี หลังยาหน:าย
63013005151 นางสาวศิริวรรณ� พันธ�โน
63013005152 นางสาววรารัตน� ลุนวาสน�
63013005153 นายจีรทัศน� เกตุหลํา
63013005154 นางสาวณิชาวดี ถูกศรี
63013005155 นายเกริกเกียรติ ภาเภา
63013005156 นางณีรนุช สุประการ
63013005157 นางสาวมลิศรา เต็นรัมย�
63013005158 นางสาวพนิดา แตงจันทร�
63013005159 นางสาวปวีณา คันธารัตนกุล
63013005160 นายพชร เจริญทรัพย�
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63013005161 นางสาวสุธิดา แสงทับ
63013005162 นายนรินทร� เส็มสัน
63013005163 นายคณิต อกนิษฐ�
63013005164 นางสาวเพชรดา ชูศิริ
63013005165 นายณัฐภพงศ� ทนันไชย
63013005166 นางสาวพิชญาภรณ� ปFนตา
63013005167 นางสาวรัฐนันท� พรตระกูลเสรี
63013005168 นายจิรายุทธ กระแสทรง
63013005169 นางสาวณิชกานต� สุตะพันธ�
63013005170 นายณฐาภพ ผันดอยเด:น
63013005171 นางสาวปFยะดา โคตรพันธ�
63013005172 นายตรัยวัชร กาญจนาประดิษฐ�
63013005173 นางสาวณิชาภา ภัคหิรัญเดชา
63013005174 นางสาวชุติมา พิมพ�มีลาย
63013005175 นางสาวพัชรนันท� ใจต้ัง
63013005176 นางสาวจิดาภา มารุ:งเรือง
63013005177 นางสาวอรวีร� ภูมีชิตร
63013005178 นางสาวพรชนก ทองวิไลไพสิฐ
63013005179 นางสาวธิดารัตน� แก3วสกุล
63013005180 นางสาวกมลเนตร อินทมะโน
63013005181 นางสาวพรชนก จิตตะ
63013005182 นางสาวชไมพร รัตนพันธ�
63013005183 นางสาวอัญมณี ศุภธนากรกุล
63013005184 นางสาวรัชนีกร วงศ�ขันตี
63013005185 นางสาวนูรุสซา บินยีกาซัน
63013005186 นางสาวรุ:งรัตน� เอี่ยมสม
63013005187 นางสาวนิซูไฮลา สะเตาะ
63013005188 นางสาวอิฮซาน ปาแนแจกะ
63013005189 นางสาวณัฐชา สุภาสี
63013005190 นางวันวิสาข� มีทรัพย�
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63013005191 นางธวัลรัตน�ห มันทรารักษ�
63013005192 นางสาวทิพรัตน� ชาติภูมิ
63013005193 นายอัคลงกรณ� อัครินทร�
63013005194 นางสาวเนตรนรินทร� ศรีอาษา
63013005195 นายอัครพล ศรีวิชัย
63013005196 นางสาวสุธารัตน� ชัยมงคล
63013005197 นางสาวหฤทชนัน เกียรติกุลพงศ�
63013005198 นางสาวธัญรัตน� พูลทองดีวัฒนา
63013005199 นางสาวนุจรัตน� ธงภักด์ิ
63013005200 นายณัฐวุฒิ บัวหุ:ง
63013005201 นายสมิทธ� ขํารักษ�
63013005202 นางสาวศิวพร บุตมี
63013005203 นายศรราม เทศทอง
63013005204 นายศุภวิชญ� อุตรา
63013005205 นางสาวจารุวรรณ ลําเลา
63013005206 นางสาววารุณี ศิริจันทร�
63013005207 นายพลากร เกตุสุวรรณ�
63013005208 นางสาวศศิตา เมฆสุข
63013005209 นางสาวศุภรัตน� ขนุนอ:อน
63013005210 นางสาวนนรณี เกตุมณี
63013005211 นางสาววันวิสา อ:องทิพย�
63013005212 นางสาวมยุรา ถือแก3ว
63013005213 นางสาวจีรันดา นาคนาวา
63013005214 นางสาวสุภาวดี ทําจ3อม
63013005215 นางสาวกมลวรรณ วิริยะบุศย�
63013005216 นางสาวฉันทิสา บุญไธสง
63013005217 นางสาวณัฏฐ�ชิชา ปรัชญาล้ําเลิศ
63013005218 นางสาวแพรวทิพย� เจือม่ิง
63013005219 นางสาวกนกวรรณ เตียวธนกิจ
63013005220 นายภคพล กันตถาวร
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63013005221 นายปริวัฒน� ป7Qนรูป
63013005222 นางสาวมัณฑนา ย้ิมนาค
63013005223 นายสงกรานต� ผิวอ:อน
63013005224 นายชญานนท� ช3างวัลย�
63013005225 นางสาวภาสินี เปล:งเพ่ิมพูล
63013005226 นางสาวสุดารัตน� ศิริชัย
63013005227 นางสาวดุสิตา สาคร
63013005228 นางสาวนุษบา สักลอ
63013005229 นายชาญณภัทร ศรีอําไพ
63013005230 นางสาวอริสรา ปานดิษฐ
63013005231 นางสาวโสภิดา บูรพงศ�
63013005232 นางสาวภัทราพร คําผาลา
63013005233 นางสาวสุธารัตน� ศรีเตชะ
63013005234 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ใบเล็ก
63013005235 นางสาวพัชรีรัตน� ไชยวงค�
63013005236 นางสาวประภาพร ชนะเทพ
63013005237 นางสาวจรัสพร ศรีเจียม
63013005238 นายสัควิชญ� คุรุเจริญ
63013005239 นางสาวพัชนิดา ธุไธสง
63013005240 นางสาวสุธิตา แสงวงษ�
63013005241 นางสาวชนาภรณ� รัตนบุรี
63013005242 นายวีระพงษ� ยังมี
63013005243 นางสาวสุกัญญา คํานึง
63013005244 นางสาวธัญพิชชา วรรณรส
63013005245 นายกฤษยชญ� ธรรมโม
63013005246 นางสาวจุฑารัตน� พัดทอง
63013005247 นายวีรพล วงศ�ใยมูล
63013005248 นางสาวนวลฉวี สิงห�ฉลาด
63013005249 นางสาวณภัทร อามาตย�เสนา
63013005250 นายนนท�ปวิธ แสนศิริ
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63013005251 นางสาวดลพร ฮวดสาขา
63013005252 นางสาวสาวิตรี มีจิตต�
63013005253 นางสาวศรยา พฤฒิวรกุล
63013005254 นางสาวอัมพิกา สุนุรัตน�
63013005255 นางสาวอรสา อาหรับ
63013005256 นางสาวสุชาดา รอดกันภัย
63013005257 นายสรศักด์ิ บัวหลวง
63013005258 นางสาวเลิศนภา โพธ์ิเย็น
63013005259 นางสาวกฤติยาณี เสียงใส
63013005260 นางสาววิลาวัลย� คณาธนวัฒน�
63013005261 นายวรินทร ลักษณ�สง:า
63013005262 นายธนพล ผลกาญจนากร
63013005263 นางสาวโซเฟ\ย มะเซ็ง
63013005264 นายวิทยา จันทร�พิลา
63013005265 นางสาวณภัค เพชรวิสัย
63013005266 นางสาวกนกพร บุญวัฒน�
63013005267 นางสาวภัทรวดี ศรีทอน
63013005268 นางสาวศุภนุช ศุภะรัชฏเดช
63013005269 นางสาววดีพร อิงอนุรักษ�สกุล
63013005270 นายธนัท เลิศนพสกุล
63013005271 นายอภินันท� เรืองดี
63013005272 นางสาวสกุลลักษณ� รัตนะ
63013005273 นางสาวณัฏฐนิช สารภาพ
63013005274 นางสาวประภาพร เดชเดโช
63013005275 นางสาวกรแก3ว จิตรงาม
63013005276 นางสาวพรชิตา คารมหวาน
63013005277 นายไอยวัฒน� ทิตธเนศวงศ�
63013005278 นางสาวภัทราภรณ� พันทอง
63013005279 นางสาวชนาพร แทนวิสุทธ์ิ
63013005280 นางสาวกุลนันท� เจริญสุข
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63013005281 นางสาวชนนิกานต� วงศ�ผลวัต
63013005282 นายอาณัติ ลุนทองทา
63013005283 นายไตรรัตน� อ:วมศิริ
63013005284 นายณัฐพล โพธ์ิฉลวย
63013005285 นางสาวนิตติยา หมวกสอาด
63013005286 นางสาวกฤษณ�ติมา คลังวัง
63013005287 นายศิรัณ แสงโรจน�
63013005288 นางวรากร ใจอ:อน
63013005289 นางสาวลลิตวดี ศรีเศรษฐมาตย�
63013005290 นางสาวกานต�ชนา สุวรรณรัตน�
63013005291 นางสาวรัตนาภรณ� ไขแสง
63013005292 นางสาววราทิพย� เทือกทรายคํา
63013005293 นางสาวเพ็ญนภา สุโขยะชัย
63013005294 นางสาวสารีณี หะเเวบือซา
63013005295 นางสาวณิชรัตน� พานิชกรณ�
63013005296 นางสาวจุฬารัตน� จันคง
63013005297 นางสาวธีริศรา จันนอก
63013005298 นายไพสิฐ ภูมิชาติ
63013005299 นางสาวชัญญานุช อินทวงศ�
63013005300 นางสาวรัชนก แก3วจีน
63013005301 นายพีรพงศ� ชัยเจริญ
63013005302 นางสาวจิณณภัทร ณะนวล
63013005303 นายยรรยง สังขกรมานิต
63013005304 นางสาวเนตรสุรีย� ยังกระโทก
63013005305 นางสาวนาถณัฐา บุญยงค�
63013005306 นายณัฐวัฒน� กองวงศ�
63013005307 นางสาวกัญญ�วรา เทพสุวรรณ�
63013005308 นางสาวศุภวรรณ จันทะ
63013005309 นายธนภัทร สาริพัฒน�
63013005310 นายชวพล สัมฤทธ์ิดี
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63013005311 นางสาวณัฐธิดา ย:อดี
63013005312 นางสาวกรญดา รักษาศิลปI
63013005313 นางสาวอนงค�พร พรหมสวัสด์ิ
63013005314 นางสาวประภัสสร อย:างธารา
63013005315 นายทศทิศ เป\Zยมศรี
63013005316 นางสาวอามีเนาะ เลาะมิง
63013005317 นายอภิสิทธ์ิ อุป7น
63013005318 นางสาวฉันทนา บุญผล
63013005319 นางสาวนิตชา พูลภิรมย�
63013005320 นางสาวภรณ�ชนก วัชรเสวี
63013005321 นางสาวกัลยรัตน� เข็มนาค
63013005322 นางสาววรรลี ลําพองชาติ
63013005323 นางสาวนาฎลดา ภาณุรัตน�
63013005324 นางสาวกัญญาพัชร บุญเติง
63013005325 นางสาวพัสตราภรณ� อาจวิชัย
63013005326 นายกฤษฎา พาพันธ�
63013005327 นางสาวจุฬาลักษณ� นัดดา
63013005328 นางสาวกนกกาญจน� มณีรัตน�
63013005329 นางสาวกรรณิกา ยงบุตร
63013005330 นายสิทธิชัย พยอม
63013005331 นายชยุต เนตรประชา
63013005332 นายมนตรี ศรีคงรักษ�
63013005333 นางสาวชลธิชา ป7ญชาติ
63013005334 นางสาวกรรณิกา เนาว�วิลาศ
63013005335 นางสาวมุกดา ด3วงทอง
63013005336 นายจิรัตน� หาญคงแก3ว
63013005337 นางสาวสุรพัศ ประศรีทะโก
63013005338 นางสาวก่ิงแก3ว คําเรือง
63013005339 นายธนากร หอมเขียว
63013005340 นางสาวกัญญารัตน� สกุลโสภณ
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63013005341 นายภานุวัฒน� สุภิษะ
63013005342 นางสาวกมลรัตน� แก:นแก3ว
63013005343 นางสาวฤทัยรัตน� ลาโสภา
63013005344 นางสาวแวอาอีซะห� แวสือแม
63013005345 นางสาวกีรติยา มงคล
63013005346 นายอรรถวุฒิ กุณะ
63013005347 นางสาวศิริรัตน� ฤทธิบุตร
63013005348 นางสาวผกามาศ ขาวสุด
63013005349 นางสาวปริศนา พลเสน
63013005350 นางสาวดาริภา ภววงษ�ศักด์ิ
63013005351 นางสาวป7ทมา กุมขุนทด
63013005352 นายนฤชา นาควารี
63013005353 นางสาวกิติญา ฉุยเนย
63013005354 นางสาวกาญจนา ศักด์ิทอง
63013005355 นางสาวธัญชนิต เชิงศักด์ิศรี
63013005356 นางสาวกนกรัชต� อ่ําเอกชน
63013005357 นางสาวเฟ̂ZองฟCา จงท:องกลาง
63013005358 นายสิทธิพร พ:วงแสง
63013005359 นางสาวยุวรี สุวรรณ�
63013005360 นางสาวจิรนันท� บรรหารชัย
63013005361 นายณัฐวัฒน� วิชชุวาณิชย�
63013005362 นายวิษณุ คงสูงเนิน
63013005363 นายพีรสิทธ์ิ ฉบับตรง
63013005364 นายปริญญา อินทร�เอี่ยม
63013005365 นางสาวณภัทร ช:วยจันทร�
63013005366 นางสาวธิดารัตน� คงศิริ
63013005367 นายเรืองวิชญ� นวลโคกสูง
63013005368 นายณัฐนนท� บุญสมพงษ�
63013005369 นางสาวพริมา สายน้ําเย็น
63013005370 นายสันตชัย วรรณกูล
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63013005371 นางสาวอัมพร โสภาลุน
63013005372 นางสาวพิมพ�สิริ นาคฉวี
63013005373 นางสาวสลิลทิพย� ใจประสงค�
63013005374 นางสาววศินี อูSเถ่ือน
63013005375 นายภัทรรัฐ ยืนวงส�
63013005376 นายสิงหนาท รัตนาจารย�
63013005377 นางสาวพัชราภรณ� ศรีพรม
63013005378 นางสาวชญาน�นันท� สําสาลี
63013005379 นางสาวอามาณี ดะแซ
63013005380 นางสาวกรรณิการ� มหามาตย�
63013005381 นางสาวอัมรา ทองสา
63013005382 นางสาววิรภัทรา หาญอักษรณรงค�
63013005383 นางสาวสุชาดา ชราชิต
63013005384 ว:าที่ ร.อ.ศรัณวิชช� ศรีเวียง
63013005385 นายรัฐกร นรัฐกิจ
63013005386 นายฐิติวุฒิ พิมพ�สําอางค�
63013005387 นางสาวสุดารัตน� หนูปลอด
63013005388 นางสาวนภัสญาณ� ธนูสา
63013005389 นางสาวณัฐริกา ซันหวัง
63013005390 นางสาวชนกนาถ วงค�คําแสง
63013005391 นายบุญกํ้า รุ:งเรือง
63013005392 นางสาวสลินทิพย� แสวงผล
63013005393 นางสาวศิริพร หงษ�สูง
63013005394 นายศักดิพัฒน� ชัยศาสตร�
63013005395 นางสาวบราลี คุณทั่งทอง
63013005396 นางสาวพัทธ�ธีรา อรรถศิริธิติวุฒิ
63013005397 นางสาวนูรูอัสมา เจDะแว
63013005398 นางสาวดารณี พิมพ�บูลย�
63013005399 นางสาวลัดดาวัลย� บุญสิงห�
63013005400 นางสาวจุฑามณี พรมนอก

หน3า 180 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013005401 นายวทัญRู คําชุ:ม
63013005402 นางสาวประภาศรี แก3วคงคา
63013005403 นายนราธิป หมายทวี
63013005404 นางสาวสุดารัตน� ชุมทอง
63013005405 นางสาวณัฐฌมนต� โชติทะวงค�
63013005406 นางสาวนัฐฤดี ตันติโกวิทย�
63013005407 นางสาวญาณตา สุพรรณ�
63013005408 นายณธีพัฒน� วงศ�สิริฉัตร
63013005409 นางสาวเรนุมาศ โลกคําลือ
63013005410 นางสาวเบญจมาภรณ� รัตนประพันธ�
63013005411 นางสาวประภา จันทร�สุพรประภา
63013005412 นายกฤติกะ วรฉัตร
63013005413 นางสาวจามจุรีย� กาต๊ิบ
63013005414 นางสาวชิษณุกานต� ซ่ือพิทักษ�มงคล
63013005415 นางสาวภัคจิรา มาลาพงษ�
63013005416 นางสาวชญานิศ ชูชาติ
63013005417 นางสาวศศิวิมล นิ่มวุ:น
63013005418 นายธิติ อังศุวัฒนากุล
63013005419 นายกสิวิทย� รอดเกลี้ยง
63013005420 นางสาววรรณทิพา ภักดี
63013005421 นางสาวรุ:งนภา พฤกษนันทนาทร
63013005422 นางสาวปภาวรินทร� จันทร�เพ็ญ
63013005423 นางสาวชนกนันท� ปานทอง
63013005424 นางสาวผานิดา สีจันทร�
63013005425 นางสาวดลภัทร จูสวย
63013005426 นางสาวชญานี นาคจําศิล
63013005427 นางสาวมณฑ�นิษฐา อัครสุขจิตร
63013005428 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมปI
63013005429 นางสาวกานต�จณา เจือจุน
63013005430 นางสาวภรวี สุขเมือง

หน3า 181 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013005431 นางสาวนัจนันท� ขวัญเมือง
63013005432 นางสาวสุภาวิตา ทองคําชู
63013005433 นายรัชชาพงษ� กงเกDอะ
63013005434 นางสาวบุญประภา นพเก3า
63013005435 นางสาวกริษฐา เกตุแก3วเก้ียง
63013005436 นางสาวน้ําฝน ตะนะโส
63013005437 นางสาวจันทร�ฑิมา ป7ญญาสาร
63013005438 นางสาวทิพย�สุดา ลือชาคํา
63013005439 นางสาวพิชชาภา มหิทธิโชติ
63013005440 นายสุทธิศักด์ิ ฟ7กเขียว
63013005441 นายปฐมเพชร แซ:เอี้ยว
63013005442 นายอภิวัฒน� พิมาลัย
63013005443 นายภูวเดช ม่ันศักด์ิ
63013005444 นางสาวปรารถนา พงษ�คะเชน
63013005445 นางสาวสุจิตรา ทองปาน
63013005446 นางสาวทัศนีย� ผายพิมพ�
63013005447 นางสาวสุใบดDะ เส็นเจริญ
63013005448 นางสาวจุฬาลักษณ� ดวงพุทธา
63013005449 นายอับดุลเราะห�มัน สุหลง
63013005450 นางสาววริณี กSายอด
63013005451 นางสาวสกลทิพย� คําภิบุตร
63013005452 นางสาวณัฐชา แซ:พู
63013005453 นายนันทชิต นินทรกิจ
63013005454 นางสาวกิตต์ิชญาห� อัครไชยวุฒิกุล
63013005455 นางสาวกัลญา พันธุรัตน�
63013005456 นางสาวฐิติมา นาเเหยม
63013005457 นางสาวเมทิกา ธนะโชติภัทร�
63013005458 นางสาวณัฏฐ�ธภา ต้ังขจรชัยศักด์ิ
63013005459 นางสาวกุลวรรณ เสนประดิษฐ�
63013005460 นางสาวบุญยาพร มิตราภินันท�
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63013005461 นางสาวสุนทรีย�พร บุญขันธ�
63013005462 นางสาวมัณฑณา อุตตมะโยธิน
63013005463 นายธนานพ โภคอานนท�
63013005464 นางสาววสุพร เลิศสุวรรณ
63013005465 นางสาวพิชญากร ไชยจรูญ
63013005466 นางสาวพัณณิตา แก3วกระจาย
63013005467 นางสาวยัสมาณี จันเจือ
63013005468 นางสาววิลดาน รือซะ
63013005469 นางสาวชัญญา อินทชิต
63013005470 นางสาวทิตยาภรณ� วงศ�ไทย
63013005471 นางสาวนาตาชา รักสงบ
63013005472 นางสาวจิดาภา เจริญพงษ�
63013005473 นางสาวนภษร เทียบธรรม
63013005474 นายศุภวิทย� บุญกลาง
63013005475 นางสาวพรชิตา บัวกลาง
63013005476 นายธีรวุฒิ คํามงคล
63013005477 นางสาวดารณี โสภารัมย�
63013005478 นางสาววัชราภรณ� คําจุมพล
63013005479 นางสาวฟารีดะห� หมาดบากา
63013005480 นางสาวกุณชา เพ็ชรยัง
63013005481 นางสาวธารนที ทองมี
63013005482 นางสาวลภัสรดา ศิริไพบูลย�
63013005483 นางสาวชาลิสา พาทรัพย�มา
63013005484 นางสาวธณัญญา ขันทอง
63013005485 นางสาวอาริตา เมธาธิคุณ
63013005486 นางสาวธัญญารัตน� ฟูเขียว
63013005487 นางสาวณัฐกฤตา ยึดพวก
63013005488 นายณัฐพงศ� ศรีเมือง
63013005489 นางสาวคุณิตา เกล็ดเครือมาศ
63013005490 นายนัฐพงศ� คงคานนท�
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63013005491 นางสาวกรกนก ทองขาว
63013005492 นายวิรุฬห� น3อมสูงเนิน
63013005493 นางสาวชนม�ชนก สมบุญ
63013005494 นางสาวอรุณโรจน� ไตรศิลปI
63013005495 นายพันธกานต� จรัลสวัสด์ิ
63013005496 นางสาวรัชวรรณ ทรัพย�ส:วน
63013005497 นางสาวสุดารัตน� พริกบางงอน
63013005498 นายธนานันต� พุฒนวล
63013005499 นางสาววรรณรวี พรสมบูรณ�ศิริ
63013005500 นางสาวมติกา อารยะภักดี
63013005501 นายพงศกร นุตยะสกุล
63013005502 นางสาวแคทรินทร พรหมโพธ์ิ
63013005503 นางสาวฤทัยรัตน� คงสนุ:น
63013005504 นางสาวสุธีรา แก3วพรรณา
63013005505 นางสาวอัจฉรา คงสุข
63013005506 นางสาวสุมาลี เฉวียงหงส�
63013005507 นางสาวตัสนีม บุญดี
63013005508 นางสาวเพ็ญประภา อักษรสมัยนิยม
63013005509 นางสาวศิรประภา อุดมกิจพิพัฒน�
63013005510 นางสาวพิมพ�นรา วงศ�ประเสริฐ
63013005511 นายเกรียงศักด์ิ อารีรอบ
63013005512 นางสาวศุภิสรา สุคนธ�สวรรค�
63013005513 นายชูศักด์ิ แสงเดือน
63013005514 นายกนกพล ทองดี
63013005515 นายกาจพล ก่ิงรุ3งเพชร�
63013005516 นางสาวนพรัตน� มงคลโสฬศ
63013005517 นางสาวภาวินี สุวรรณเพ็ชร
63013005518 นางสาวเปมิกา ศิริพิลา
63013005519 นางสาวรุ:งทรัพย� ตะโกนา
63013005520 นางสาวดวงรัตน� วงษ�จินดา
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63013005521 นางสาวปณิตา มณีรัตน�
63013005522 นางสาวมุกดา นิลสว:าง
63013005523 นางสาวมินตรา คนึงเหตุ
63013005524 นางสาวกัณฐมณี สืบ
63013005525 นางสาวธนัญญา ดาราโชติ
63013005526 นางสาวจุฑามาศ โลหะบัณฑิตวงศ�
63013005527 นางสาวธนพร ชิณสาย
63013005528 นางสาวพิมพ�ดารา มีสุวรรณ
63013005529 นางสาวญาดา ธรรมนาม
63013005530 นางสาวพิจิตรา สายทอง
63013005531 นางสาวนันท�พนิตา เจริญเป\Zยมสุข
63013005532 นายอัครพัฒน� ศรีรักษาแก3ว
63013005533 นายกฤชภัทร� งามจบ
63013005534 นางสาวนฤมล ภูมิพื้น
63013005535 นางสาวธันยพร สายยศ
63013005536 นางสาวปามีลา ฮามุ
63013005537 นายต3นน้ํา มาลัยพวง
63013005538 นางสาวพรสุดา ขาวขํา
63013005539 นางสาวสมฤทัย ใจเย็น
63013005540 นางสาวสุวรรณา วิบูลยานนท�
63013005541 นางสาวรัฐนันท� จันทอุทัย
63013005542 นายณัฐวุฒิ นรมัตถ�
63013005543 นายภูชิชญ� ทองคํานุช
63013005544 นายวิริยะ นาจาด
63013005545 นายสันติพงษ� สังข�เทพ
63013005546 นายวีรวัต กันทะมัง
63013005547 นางสาวสุทัตตา รัตนคช
63013005548 นายพรพิสิฐ ตันเจริญ
63013005549 นางสาวชนากานต� สว:างอารมย�
63013005550 นางสาวอารียา ศรีวิชัยนวล
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63013005551 นางสาวพรชิตา สุวรรณสิงห�
63013005552 นางสาวนรินทร งามเจริญ
63013005553 นางสาวอนุชธิดา บุญฉลวย
63013005554 นายณชพล ศิริชัย
63013005555 นางสาวภัทรวดี เพียรพานิต
63013005556 นายกิตติ สังขภิรมย�
63013005557 นางสาวพวงผกา วงค�กา
63013005558 นายสรวิชญ� จงต้ังสัจจธัม
63013005559 นางสาวชลฎา แก:นจันทร�
63013005560 นายเอกชัย ชูวงค�
63013005561 นางสาววารุณี บัวผดุง
63013005562 นายสิรวิชญ� หนูเพชร
63013005563 นางสาวอรกช ลิ้มสมบัติอนันต�
63013005564 นางสาวอรอุมา บัวเนี่ยว
63013005565 นายธนากรณ� วงษา
63013005566 นางสาวสิริลักษณ� พ่ึงผัน
63013005567 นางสาวสุดาพร ทองหม
63013005568 นางภรณ�ปรียา แก3วพวง
63013005569 นางสาวรูซานา เจDะเล็ง
63013005570 นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมสาร
63013005571 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสุไชย
63013005572 นางสาวกชพรรณ พะกุลานนท�
63013005573 นายเฉลิมพล วรสิษฐ�
63013005574 นางสาวอัลยา ศรีดาวงศ�
63013005575 นางสาวสุธิดา แวววงษ�
63013005576 นายพิทวัส วรรละออ
63013005577 นายธีร�ดนัย เขียวพลอย
63013005578 นายจิรศักด์ิ เสวกวัง
63013005579 นางสาวธนภรณ� ภานุศรี
63013005580 นางสาวญาณิศา ประสมสิน
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63013005581 นางสาวนันพิญา วิจิตขจี
63013005582 นางสาวศุทธินี กําไร
63013005583 นางสาวอรณิช ชุมภูวร
63013005584 นางสาวชุติกาญจน� บุญเกิด
63013005585 นายชนาธิป นิธิวรรณกุล
63013005586 ว:าที่ร3อยตรีประจักษ� สินเกต
63013005587 นางสาวแก3ววิไล สุจจชารี
63013005588 นางสาวรีนา แสงเอี่ยม
63013005589 นายวัชรินทร� ธงศรี
63013005590 นางสาววลีพร แก3วชูทอง
63013005591 นางสาวชลธิชา ปาลกวงศ� ณ อยุธยา
63013005592 นายธนกฤต ลาภจรัสแสงโรจน�
63013005593 ว:าที่ร3อยตรีณชพล พรหมแก3ว
63013005594 นางสาวจิราภา ครองบุญ
63013005595 นางสาวกนิษฐา สุริยะ
63013005596 นางสาวกรกนก ฤาเดช
63013005597 นางสาววนาลี พฤกษวัลต�
63013005598 นางสาวฐรินทร ประศาสน�เศรษฐ
63013005599 นายเจษฎา ฟ7กส3ม
63013005600 นายนววรรษ มนตรีวิสัย
63013005601 นางสาวหัศจารี จันทะคุณ
63013005602 นางภรณ�ทิพย� เกตุไทรงาม
63013005603 นางสาววิไลพร แก3วกงพาน
63013005604 นางสาวลัญชนา ยกแก3ว
63013005605 นางสาวศิลปIศุภา คําหอม
63013005606 นางสาวสุนทรี โตลอย
63013005607 นายธราเทพ โถป7Qน
63013005608 นางสาวสุภาวิณี โลกคําลือ
63013005609 นางสาวสุนิศา เกาะมุก
63013005610 นางสาวกุลวิภา ก3อนคํา
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63013005611 นายชเนษฎ� เชาว�วาทิน
63013005612 นางสาวปวีณา ขัตติยะบุตร
63013005613 นายก:อเกียรติ อุดมโภชน�
63013005614 นางสาววิภาวี ศรีใหม:
63013005615 นายอนุสรณ� อินบุญส:ง
63013005616 นางสาวจิดาภา พลนอก
63013005617 นางสาวมนัญญา พูลศิริ
63013005618 นางสาววัชรีย� กSงเฮ็ง
63013005619 นายปรัชญ� มะสุวรรณ
63013005620 นางสาวเจนจิรา มีขันหมาก
63013005621 นางสาวนัฏฐิกา โหน:งที
63013005622 นางสาวบุศรา อกนิษฐศาสตร�
63013005623 นางสาวเกศินี หลักทอง
63013005624 นายฐิติพงศ� ธรรมคุณ
63013005625 นางสาวรัฐณีกร ข3องหลิม
63013005626 นางสาวอติญา จันทรทิณ
63013005627 นางสาวหนึ่งฤทัย อิ่มกระจ:าง
63013005628 นายกิตติทัต ในทอง
63013005629 นางสาวชนัฎฎา ชุ:มเย็น
63013005630 นางสาวพฤฒาวรรณญ� อินทร�ขาว
63013005631 นางสาวจิราพร วงค�หาญ
63013005632 นางสาวกานติมา แก3วไตรรัตน�
63013005633 นางสาวรัตติกาล เดชพรม
63013005634 นางสาวรัตนากร สิงห�อยู:
63013005635 นางสาวภาวิดา หนูทวี
63013005636 นางสาวสิริรัตน� มุสิกพันธุ�
63013005637 นายขวัญชัย ลอยรัตน�
63013005638 นางสาวธัญลักษณ� พาณิชย�รุ:งอนันต�
63013005639 นายสุรัฐ เจียนศิริจินดา
63013005640 นางสาวอุไรวรรณ ไกรสร
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63013005641 นางสาวชาลิสา บุรีภักดี
63013005642 นายชิดชนก ชิตพยัคฆ�
63013005643 นางสาววนิดา กงมหา
63013005644 นางสาววรรณพร พรมมา
63013005645 นางสาวจิตสุภา ถาขาว
63013005646 นางสาวบุญศิริ กรกมลวิลาศ
63013005647 นางสาวกัญญาพัชร กุณโฮง
63013005648 นายสุรXิยัน ภู:พบอย
63013005649 นางสาววลิดา แก3วถือธง
63013005650 นายธนพล วิลาสมงคลชัย
63013005651 นางสาวอสมา วิทยธาดา
63013005652 นางสาวสุพรรษา ก่ิงยอด
63013005653 นางสาวเปรมมิกา ศรีวิเศษ
63013005654 นางสาวเชษฐสุภางค� อาษาแก3ว
63013005655 นายทินกร ขาวงาม
63013005656 นางสาวไอลดา ดวงเอก
63013005657 นางสาวฉันจรรย� ยอดคํา
63013005658 นางสาวลภัสรดา โกนุทานุรักษ�
63013005659 นายนัฐกานต� เคหาวิตร
63013005660 นางสาวภัควลัญชญ� สิงห�ขรณ�
63013005661 นางสาววรรณดี วิโรจน�วัฒนกุล
63013005662 นายวุฒิไกร เพ็งสว:าง
63013005663 นางสาวปFยฉัตร สิงห�ทองคํา
63013005664 นางสาวมลธิรา ฤกษ�ดี
63013005665 นางสาวนฤมล ทองมาก
63013005666 นายศิลปชัย ใจจุมปา
63013005667 นางสาวนันทิยา ชูดํา
63013005668 นางสาวสุมิตรา ดอนกันหา
63013005669 นางสาวรัตนมน การกล3า
63013005670 นางสาวโสภา สังข�นาค
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63013005671 นางสาวศรุดา เกลี้ยงจุ3ย
63013005672 นางสาวศุจีภรณ� สุรนัคครินทร�
63013005673 นางสาวกชพร พงษ�สิน
63013005674 นางสาวหทัยทิพย� สว:างรุ:ง
63013005675 นางสาวบาหยัน ตะวัน
63013005676 นางสาวรอบีอDะ ปานเสม
63013005677 นายเตชินท� ศรีบุรินทร�
63013005678 นางสาวชุติมา พรรธนาลัย
63013005679 นายธีรพัฒน� เอี่ยมเวียง
63013005680 นางสาวมุกรวี สิขรสําอาง
63013005681 นายนรเทพ ไทยย่ิง
63013005682 นางสาวมนทกานติ แสนสะอินทร�
63013005683 นางสาวประภาพร หมอนวดดี
63013005684 นางสาวปภัสรา เกษรสิทธ�
63013005685 นายอานนท� รอตโกมิล
63013005686 นางสาวอารีรัตน� มณีสว:าง
63013005687 นางสาวเพ็ญพรรษา ฟองอ:อน
63013005688 นายพงศ�พัฒน� สุขขารมย�
63013005689 นางสาวเทพศิรินทร� คงบาง
63013005690 นายนัทธพงษ� ใจชนะ
63013005691 นางสาวพิมพ�ธวัล กาไรภูมิ
63013005692 นางสาวอรพรรณ ปาประไพร
63013005693 นายนฤภัย จันทร�เพ็ญ
63013005694 นางสาวศศินา สิงห�ยะบุศย�
63013005695 นางสาวสุรีฉาย นราสงค�
63013005696 นางสาวปFยภัทร วรินทร�เวช
63013005697 นายฉันท�ทัต กล3าหาญ
63013005698 นางสาวปาริฉัตร นิธิสิริพงศ�
63013005699 นางสาววิภาดา สินจัตุรัส
63013005700 นางสาวพวงสร3อย สุขสมบูรณ�
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63013005701 นางสาวก่ิงแก3ว จันทร�ภิรมย�
63013005702 นางสาวสิริวสันต� ลังกาวงศ�
63013005703 นายปริพนธ� คําวงษ�
63013005704 นางสาวสุภัทรา พุ:มศรี
63013005705 นางสาวอัญชณา ปFยะชินมาศ
63013005706 นายภูมิพิพัฒน� บุญศิริ
63013005707 นางสาวเนตรชนก จ่ันจํารูญ
63013005708 นางสาววโรกาส เงาศรี
63013005709 นางสาวพรรณทิพย� อั้นเต3ง
63013005710 นางสาวนันธิชา แก3วเล็ก
63013005711 นางสาวจันทรส มลิวรรณ�
63013005712 นางสาวพัณณิตา ฤทธิศร
63013005713 นางสาวกมลชนก ปรุงนิยม
63013005714 นางสาววรรณิศา พรมแก3ว
63013005715 นายกษิดิศ พินเนียม
63013005716 นางสาวพัณณิตา ทํานานอก
63013005717 นางสาวนพพร โจระสา
63013005718 นายณัฐพงศ� สมวงศ�
63013005719 นางสาวจิดาภา พงศ�
63013005720 นางสาวสพิร ป7ญจคุณาธร
63013005721 นางสาวสุพัฒตรา เก3าศรีสุวรรณ
63013005722 นางสาวพิชญนันท� ชํานาญ
63013005723 นางสาวรวีวรรธน� เรืองวงษ�
63013005724 นายวรพล อสิพงษ�
63013005725 นางสาวแพรวา คล3ายเดือน
63013005726 นางสาววิชุดา มะลิวัลย�
63013005727 นางสาวฐิติมา ดวงหาคลัง
63013005728 นายเรวัฒ หมวกไธสง
63013005729 นางสาวป7ญจมา เรืองปราชญ�
63013005730 นางสาวสุวนิค ศรีสาริสถ�
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63013005731 นางสาวมณีกาญจน� พิทักษ�กาญจน�
63013005732 นางสาวสุรัสวดี บวรธรรมวงศ�
63013005733 นางสาวธัญสุดา เชี่ยวยืนยง
63013005734 นางสาวกนกวรรณ บุญศรี
63013005735 นางสาวรัชฏาภรณ� บํารุงชื่อ
63013005736 นางสาวเยาวลักษณ� ทับช3างโท
63013005737 นางสาววราภรณ� ลักขเมฆ
63013005738 นางสาวศุภิชยานันท� ผิวหอม
63013005739 นายภาณุพัฒน� ชูเชิด
63013005740 นางสาวกัญญ�ชนัจจ� เกียรติพงษ�ลาภ
63013005741 นายอัสลัม หวังแอ
63013005742 นางสาวสุดาวัลย� คุ3มทอง
63013005743 นางสาวริสรา แซ:แฟ
63013005744 นางสาวจันทร�ทิรา รอดผัน
63013005745 นายกษมา อัศว�ไชยตระกูล
63013005746 นางสาววิชชุดา ตันฑ�ศิริ
63013005747 นางสาวเฟFร�น ดีอินทร�
63013005748 นายณัฐนนท� กรมพระพุทธ
63013005749 นางสาวสุนิตา อ:อนแก3ว
63013005750 นายธีรภัทร นิลเป\Zยม
63013005751 นางสาวอภิชา เจียโหงว
63013005752 นายกิตติพงศ� พรหมนรกิจ
63013005753 นางสาวสรินญา อาจป7กษา
63013005754 นางสาวนันทภัทร บัวชุม
63013005755 นายอเนชา เชียงแรง
63013005756 นางสาวพรรณรมณ ภาระโข
63013005757 นางสาวปรียากมล ทองฝาก
63013005758 นายพิสิษฐ� จงผิตะ
63013005759 นางสาวชัชรัญญา ศรียาเทพ
63013005760 นางสาวพิมพ�สุภา นิยมสุข
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63013005761 นางสาวธนพร ธนอุดมเวช
63013005762 นางสาวณัฏฐนิช ทับสุข
63013005763 นายปรเมศร� เหล:าโรจน�ทวีกุล
63013005764 นายปวริศร จิตต�รัว
63013005765 นางสาวจันทร�นิสาห� เต็มสงสัย
63013005766 นางสาวพลอยชนก เผือกผ:อง
63013005767 นายกฤษฎา สืบเครือ
63013005768 นางสาวมิสบะห� ยะลา
63013005769 นางสาวนิดามาศ เลิศลอยป7ญญากุล
63013005770 นางสาวธัญจิรา ฟูเต็มวงศ�
63013005771 นางสาวศศิวรินธร แซ:ลิ้ม
63013005772 นางสาวจรรยวรรธน� ฉัตรมาลีรัตน�
63013005773 นางสาวอรติมา อุตระทอง
63013005774 นางสาวกัตติมาส ไกรสินธุ�
63013005775 นางสาวเนตรชนก ย่ีภู:
63013005776 นางสาวกรวิกาญจน� พงษ�ไพบูลย�
63013005777 นางสาวญาณกวี ทวีสุข
63013005778 นางสาวประภาพรรณ วงศ�ประไพโรจน�
63013005779 นางสาววลีวรรณ รุ:งธรรมานนท�
63013005780 นายวิชา เตือนวีระเดช
63013005781 นางสาวเนตรนภา เพชรล้ํา
63013005782 นายนพรัตน� คําพันธ�
63013005783 นายปFยะพงษ� คงสกูล
63013005784 นางสาวจีรประพรรณ สิงห�ธรรม
63013005785 นางสาวมาริษา ทัศนพ่ีน3อง
63013005786 นางสาวณิชกานต� อินคําเชื้อ
63013005787 นายวรพล เกิดแก3ว
63013005788 นางสาวกชมน ช:องสมบัติ
63013005789 นายปรัชญา ชลาลัยศิริกุล
63013005790 นายปรีดา พูลสวัสด์ิ
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63013005791 นางสาวพิมพ�สิริ ชินสกุลพงศ�
63013005792 นางสาวพรพิมล จํารูญกิจ
63013005793 นางสาวภาณุมาศ เที่ยงทัศน�
63013005794 นางสาวณิชารีย� คามสุภาพ
63013005795 นางสาวปFยมน ศรีโชติสานนท�
63013005796 นายชัยณรงค� พิมพาศรี
63013005797 นางสวลี หาญนันทวิวัฒน�
63013005798 นางสาวกุลิสรา บุญผล
63013005799 นางสาวกุลธร โพร3งจ่ัน
63013005800 นางสาวเจนนิภา โพธิกสิกร
63013005801 นางสาวนรรจพร วอทอง
63013005802 นางสาวนงนภัส หอมสุวรรณ
63013005803 นางสาวกาญจนา อยู:ทองคํา
63013005804 นางสาวเฉลิมขวัญ อ:อนเกตุพล
63013005805 นายสุรัชพล สุขจงเจริญ
63013005806 นางสาวชุติกาญจน� แดนเมือง
63013005807 นางสาวณิชารีย� สวยสม
63013005808 นางสาวธนัญญาดา บินตํามะหงง
63013005809 นางสาวอริสรา เกรียงเกร็ด
63013005810 นางสาวณัฐหทัย ชาวแพร:
63013005811 นายพงศ�ศิวะ ตนะทิพย�
63013005812 นางสาวนิฮัสนะห� เจDะเละ
63013005813 นายวาทยุทธ วงค�วินิจ
63013005814 นางสาวขวัญใจ สมิตอักษร
63013005815 นางสาวสุรีย�พร ตรีโพลา
63013005816 นางสาวสุภัค ศรีชัยภูมิ
63013005817 นางสาวณัฐชยา พัฒนสุทธิรัตน�
63013005818 นายกฤตชัย นรสิงห�
63013005819 นางสาวตวงพร น้ําผึ้ง
63013005820 นางสาวอรพรรณ กันดุล
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63013005821 นางสาวดวงกมลรัตน� คําโสภา
63013005822 นางสาวนฤมล สังจอม
63013005823 นางสาวสุดารัตน� สมสกุล
63013005824 นางสาวอรุณรุ:งรัศมี รักทอง
63013005825 นางสาวศรีรัชต� กีรติอาภากุล
63013005826 นางสาวน้ําทิพย� นาเมืองรักษ�
63013005827 นางสาวกชามาส ทาโยธี
63013005828 นางสาวสุภัสสร ชงสุวรรณ
63013005829 นางสาวพรรษกร วิมานรัตน�
63013005830 นางสาวณัฐสุดา เชาวลิต
63013005831 นางสาวลักขณา อ:อนจันทร�
63013005832 นางสาวนภัสกร ภมรานนท�
63013005833 นางสาวนรรฐมน จงสวัสด์ิ
63013005834 นายสมพงษ� ถานะวร
63013005835 นางสาวมาวะดี ศรีพลอย
63013005836 นางสาวคีตภัทร อาษาเสนา
63013005837 นางสาวอาภาภรณ� อินนอก
63013005838 นายฤทธิรงค� รอบคอบ
63013005839 นางสาวรัชนีกร ต้ังศิริเสถียร
63013005840 นางสาวปุณญิสา ภักดีสงคราม
63013005841 นางสาวศศิปภัสร� โชติสุวภัทรนิกุล
63013005842 นางสาวดวงเนตร ธรรมคุณ
63013005843 นางสาวอัญชลีพร พิมมานนท�
63013005844 นายวันเลิม บุญเอก
63013005845 นายธีรพงษ� สมบัติหอม
63013005846 นางสาวอุษา ศิริสัจจัง
63013005847 นางสาวเกวริน ยวงลําใย
63013005848 นางสาวศุภลักษณ� สายสอน
63013005849 นายพรพิพัฒน� เกตุสะอาด
63013005850 นายวิวัฒน� แท:นประมูล
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63013005851 นางสาวอริสา กรุงมณี
63013005852 นางสาวพลอยปภัส ศรันย�จารุชัย
63013005853 นางสาวจามจุรี ธรรมมัง
63013005854 นางสาวกัลยาณี นิจรมย�
63013005855 นางสาวปFยะเนตร เอี่ยมเชย
63013005856 ว:าที่ ร.ต.หญิงกัญญาภัค ย่ีลก
63013005857 นางสาวศิริลักษณ� ข:อสูงเนิน
63013005858 นายเสรีชัย สิงห�แสน
63013005859 นางสาวธิติมา ขวัญอยู:
63013005860 นายกรนรินทร� นนทะภา
63013005861 นางสาวจอมขวัญ เกตุสุรินทร�
63013005862 นางสาวดุสิตา อรัญวารี
63013005863 นายกิตติพิชญ� เกตุกรรม
63013005864 นายณัฐกร น3อยมีสัตย�
63013005865 นายไกรสร ม:วงเหลือง
63013005866 นางสาวกัญญาภัXค ชัยเสถียรกิจ
63013005867 นางสาวศรสวรรค� คําไซร3
63013005868 นางสาวปาริชาต เด:นปานสิงห�
63013005869 นางสาวบงกช สมบูรณ�กุล
63013005870 นางสาวภัทรวดี ภัทรธาราพงค�
63013005871 นายเจษฎาพร วชิรัดดานุภาพ
63013005872 นางสาวพรชิตา ประเสริฐสกุล
63013005873 นายนฤชิต สงแสง
63013005874 นางสาวนภาพร รัตนวัน
63013005875 นายอรรถวิท เสือป]า
63013005876 นางสาวสุพารัตน� ศิริมังคโล
63013005877 นางสาวพัชรา ฝางแก3ว
63013005878 นางสาวกรกฏ ขันติกิจ
63013005879 นางสาวชนิดา แก3วพุด
63013005880 นางสาวมยุรี พุดตาลเล็ก
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63013005881 นางสาวมารศรี คันยุไล
63013005882 นายคชภัค ภาษีผลเต็ม
63013005883 นายสุระเดช ทองรุ:งเรืองชัย
63013005884 นางสาวธิดาทิพย� ปFยวงศ�สิริ
63013005885 นายกวีพจน� จุลฬา
63013005886 นางวรัญญา นินทะลาด
63013005887 นางสาวปFยะธิดา เห็มสมัคร
63013005888 นางสาววัลภา วัฒฐานะ
63013005889 นายภูริพัฒน� เล:ากอที
63013005890 นางสาวศาส�นรัตน� อัมพวา
63013005891 นางสาวธัญวรัตน� ครองเชื้อ
63013005892 นางสาวจีฟาร�น สาและ
63013005893 นายนัทธพงศ� บัวงาม
63013005894 นายกอบชัย คําศรีพล
63013005895 นางสาวสุนทราภรณ� ภูสมหมาย
63013005896 นายศุภกิตต์ิ แสงประชุม
63013005897 นางสาวชลิตา ดนตรี
63013005898 นายศะรัณย� ใจน3อม
63013005899 นายประเสริฐ แสงหัวช3าง
63013005900 นายอัครเดช บุญป7_น
63013005901 นายกิตติคุณ สุภาวณิชย�
63013005902 นายวุฒิชัย ตันติวุฒิ
63013005903 นางสาวสุชัญญา อบทอง
63013005904 นายคมสัน เรืองวงศ�
63013005905 ว:าที่ ร.ต.หญิงวัลภา ธรฤทธ์ิ
63013005906 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�ควง
63013005907 นางสาวบราลี หัดประกอบ
63013005908 นางสาวอาทิตยา พูลอ3อย
63013005909 นายกฤษฎา ลิมปวิบูล
63013005910 นางสาววรมน ศรีสุภรกรกุล
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63013005911 นางสาวปุณยาพร สุริวงษ�
63013005912 นางสาวณัฐกานต� มูลทรัพย�
63013005913 นางสาวศิริธัญญพร นิพันธ�ประศาสน�
63013005914 นางสาวธันรดา อุ:นสนธ�
63013005915 นางสาวขจีรัตน เต:าจันทร�
63013005916 นายสุทธิพงษ� สาคร
63013005917 นายธนภูมิ ณ นคร
63013005918 นายพงษ�ชัย จุติ
63013005919 นายภัทรพล ชิตินธร
63013005920 นางสาวกนกกร ผกากรอง
63013005921 นายกันตนพ นาเจริญ
63013005922 นางสายฝน ประสาทศิลปI
63013005923 นางสาวฉัตรติญา ตังตกาญจนา
63013005924 นางสาวณัฐนันท� วรนาม
63013005925 นางสาวนิสารัตน� โอรักษ�
63013005926 นางสาวศิริลักษณ� ไชยโชติ
63013005927 นายภิญโญ อรุณคุณารักษ�
63013005928 นางสาวพิชญา จําแนกวุฒิ
63013005929 นางสาวปุณยนุช โทนหงส�สา
63013005930 นางสาวอิสริยา เรืองเวช
63013005931 นายพรภวิษย� เอ:งฉ3วน
63013005932 นางสาวพิชชา หนูเจริญ
63013005933 นางสาวจิราภรณ� วรรณกุล
63013005934 นางสาวภควดี ศักด์ิชัยกุล
63013005935 นางสาวจุฬาลักษณ� ใจยา
63013005936 นายณัฐพงศ� ข:มอาวุธ
63013005937 นางสาวสุพัตรา คําสาน
63013005938 นางสาวปณิดา วงศ�ศุภลักษณ�
63013005939 นางสาวอาริสา อุไรกุล
63013005940 นางสาวเรณู แก3วสถิตย�
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63013005941 นางสาววรรณสุดา สุตินันท�
63013005942 นายอภิสิทธ์ิ ศรีนวลขาว
63013005943 นายศิวนาถ โชติอุทยางกูร
63013005944 นางสาวจิราพร บัวสระ
63013005945 นางสาวสุจิรา นาคนวล
63013005946 นางสาววิลาวรรณ จงไกรจักร
63013005947 นางสาวศุภาลัย แซ:คิว
63013005948 นางสาวดวงกมล มีสาตรพงษ�
63013005949 นายชานน ศรีเปารยะ
63013005950 นายณัฐพศุตม� เกษมศักด์ิ
63013005951 นางสาวนุชนาถ แสงดี
63013005952 นางสาวจิตรลดา สาริพันธ�
63013005953 นางสาวณัฐพร คําโคตรสูนย�
63013005954 นางสาวพีรวรรณ สังข�อ:อนดี
63013005955 นายเรวัตร แจ3งสว:าง
63013005956 นางสาวเยาวพรรณ บุนนาค
63013005957 นางสาวแก3วกาญจน� มาตตะโก
63013005958 นางสาวสิริลักษณ� ติเพียร
63013005959 นางสาวสิดารัตน� บุญทรง
63013005960 นางสาวหัทยา พฤษธิสาริกร
63013005961 นายเศรษฐรัศม์ิ ระตะป7ญญาวัฒน�
63013005962 นางสาวสตรีรัตน� กองทิพย�
63013005963 นายดนุสรณ� ชูทอง
63013005964 นางสาวธันย�ชนก ธรรมวรีย�
63013005965 นางสาวสุดาพร ราตรีพฤกษ�
63013005966 นางสาวกมลวรรณ อยู:สุข
63013005967 นางสาวเจนจิรา คํ้าจุน
63013005968 นางสาวประภัสสร พันธะ
63013005969 นางสาวกรกีรติ สุขเจริญ
63013005970 นางสาวฐาปนี นําไทย
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63013005971 นายวิชญ�พล หลีสุวรรณ
63013005972 นางสาวศิริลักษณ� พงศ�วรินทร�
63013005973 นางสาวนงลักษณ� พิมพา
63013005974 นายนิวัฒน� สมทิพย�
63013005975 นางสาวมัลลิกา อ3วนเต็ม
63013005976 นางสาวปFยนุช บรรตานึก
63013005977 นายพิสิษย� แก3วพิจิตร
63013005978 นางสาวภณิดา สุขจิตร
63013005979 นายพิมพ�พิชญาภา บุญฤทธ์ิ
63013005980 นางสาวจีรนันท� ม่ันเจริญทิวัตถ�
63013005981 นายกีรติ นวลละออง
63013005982 นางสาวจิราพร ศรีชาติ
63013005983 นางสาวลลิตา พันธุ�พียร
63013005984 นางสาวอรทัย ออทอง
63013005985 นายดนุเดช ประจุทรัพย�
63013005986 นางสาวป7ทมา ทองกุล
63013005987 นางสาวปุญญาพร น3อมระวี
63013005988 นายชายธวัช จริยาธรรมกุล
63013005989 นางสาวภัสราพร นิลโต
63013005990 นายชนาธิป บุญรอด
63013005991 นางสาวฐิตาภา คงม่ัน
63013005992 นางสาววิภาพร แจ:มทุ:ง
63013005993 นายณัฐพล กลิ่นรอด
63013005994 นางสาวสุธิดา สายแปง
63013005995 นางสาวธัญวรัตน� ใจชื่นบาน
63013005996 นางสาวศุภรดา ศิลปศร
63013005997 นางสาวมาลิณี ป7นปา
63013005998 นายจโนทัย อุดทุม
63013005999 นางสาวภาวิณี มะโนปา
63013006000 นางสาวกนกวรรณ มุขเมฆ
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63013006001 นางสาวจุฬารัตน� สัจจา
63013006002 นางสาวรัตติยา ตาลจรัส
63013006003 นางสาววิชญาณี ถิละวัฒน�
63013006004 นางสาวศรัณย�รัตน� พลสังข�
63013006005 นางสาวทิพานัน สมสร3อย
63013006006 นายกฤติธี ทองดี
63013006007 นายพงศ�เทพ แก3วพฤกษ�
63013006008 นางสาวอุษณีย� ประชุมจิตร
63013006009 นางสาวสุธาธร พงษ�สม
63013006010 นางสาวณัฐธการ ปFยโชติ
63013006011 นางสาวมนธิชา กาศสกูล
63013006012 นางสาวณัฐชยา เอียดลัง
63013006013 นางสาวอารญา ล้ําเลิศ
63013006014 นางสาวแพรว ก:อโชคเจริญชัย
63013006015 นายชัยรวี พัวพันธ�
63013006016 นายเกียรติศักด์ิ วิชัยรัมย�
63013006017 นางสาวกมลรัตน� ธิสอนงัว
63013006018 นางสาวปFยนุช แก3วนวล
63013006019 นางสาวฐานิศา ตรีพิมล
63013006020 นางสาวภคพร วงศ�เลี้ยงถาวร
63013006021 นายเนติธร ปุรินทราภิบาล
63013006022 นางสาวสุธาสินี หนูเสน
63013006023 นางสาวโสภิตา สินมา
63013006024 นางสาวชนัญชิดา ขาวสะอาด
63013006025 ว:าที่ร3อยตรีศุภชัย เอี้ยงสันเทียะ
63013006026 นางสาวเสาวลักษณ� ยารังษี
63013006027 นางสาวระพีพรรณ หลั่งน้ําทิพย�
63013006028 นางสาววิกานดา บุญเพ็ง
63013006029 นางสาวสิริกาญจน� วงศ�นคร
63013006030 นายทศพล สีดาพันธ�
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63013006031 นางสาวสุกัลญา นิมิสวิน
63013006032 นายจิรทีปต� โคตะ
63013006033 นายภาวัช เหลือสุข
63013006034 นางสาวรัตนกรณ� ไกรกิจราษฎร�
63013006035 นางสาวปาลิตา จันทร�สวัสด์ิ
63013006036 นางสาวธัญชนก เอี่ยมสอาด
63013006037 นายดนัยพงษ� เสมอใจ
63013006038 นางสาวสิริพร แซ:ลอ
63013006039 นายเฉลิมชัย อภิบาล
63013006040 นางสาวบุษราคัม บุญรอด
63013006041 นางสาวฐิศิรักน� บูรณะนันทสิริ
63013006042 นางสาวอรอิริญา ชํานาญเวช
63013006043 นางสาวสุพัตตรา หม่ืนลูกท3าว
63013006044 นายธนพล ชมภูพื้น
63013006045 นายวรเชษฐ� ประกาศ
63013006046 นายดนุสรณ� โยลัย
63013006047 นางสาวภัณฑิรา นาคพงษ�
63013006048 นางสาวทักษพร กาญจนจินดาพงศ�
63013006049 นางสาวอัญชลี ดาวดาษ
63013006050 นายธนวัตร จารุพงศ�จิตรัตน�
63013006051 นางสาวธัญญารัตน� เตศิริ
63013006052 นางสาวพัชริดา อ่ําบุญ
63013006053 นางสาวณัชชา คงมีสุข
63013006054 นางสาวสมพิศ แสงแก3ว
63013006055 นางสาวจุฑามาศ หรุ:นเกษม
63013006056 นางสาวนิสากร ปFตุยะ
63013006057 นางสาววนิดา นันทะผา
63013006058 นางสาวณัฐศิริ นิคุณรัมย�
63013006059 นางสาวอรอนงค� มูลทองชุน
63013006060 นางสาวอารยา ย่ังยืน
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63013006061 ร.ต.ท.จิรทรัพย� ชํานาญไพร
63013006062 นายสังคม ใจลังกา
63013006063 นางสาวนิธิพร มะโนสิม
63013006064 นางสาวแสงมณี เจียรพันธุ�
63013006065 นางสาววทันยา นาวารักษ�
63013006066 นางสาววรรณิษา องสารา
63013006067 นางสาวพิมพ�ชนก กันทา
63013006068 นางสาวพรชนก น้ําดอกไม3
63013006069 นายคมชลัท ฉัตรวงศ�พันธ�
63013006070 นายจักรพงษ� จันทร�แก3ว
63013006071 นางสาววนิดา กล่ําฟอง
63013006072 นายสุรศักด์ิ ถํ้าทอง
63013006073 นางสาวศุภรัตน� คฤหัส
63013006074 นางสาวเมวลักษณ� ชูชนะ
63013006075 นายอดุลย� หลีเส็น
63013006076 นายธนัชชา ชวลิขิต
63013006077 นายจักรพงศ� พิศาล
63013006078 นางสาวสุพรรษา ทวีม่ิงขวัญ
63013006079 นางสาววรรณวลัย เชื้อสะอาด
63013006080 นางสาวอรวรรณ ปFZนสุวรรณ
63013006081 นางสาวศิริพร วงศ�สุบรรณ
63013006082 นางสาวณัฐภัทร ชัยปา
63013006083 นางสาวภริตา เจิมเฉลิม
63013006084 นางสาวลลิตา หาสุข
63013006085 นางสาวสุตานันท� ศิริเดช
63013006086 นางสาวเมธาพร เทียนทอง
63013006087 นางสาวจุฑารัตน� แจ:มกระจ:าง
63013006088 นายสุพรพงษ� ศรีจรัส
63013006089 นางสาวนุชนาฎ สงเนย
63013006090 นางสาวอัฐฌามาศ เทพการ
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63013006091 นายเขมวัฒน� ขุนวงษ�
63013006092 นางสาววรรณชนก น3อยหาด
63013006093 นางสาวฤดีมล เอี่ยมสอาด
63013006094 นายวสุรัตน� โพธิ
63013006095 นางสาวเกศสุดา ชิ้นเพชร
63013006096 นางสาววรัญญา นามวงศ�
63013006097 นางสาวยุวดี บุบผามาตานัง
63013006098 นางสาวอัจฉราพร บุญรอด
63013006099 นางสาววิรานี แก3วประไพ
63013006100 นางสาวณัฐกานต� เรือนมูล
63013006101 นางสาวกัลยารัตน� สงค�แก3ว
63013006102 นางสาวจามจุรี ชูเสน
63013006103 นางสาวณัฐธิดา นัยนิตย�
63013006104 นางสาวอนัญดา  3Xรัตนพันธ�
63013006105 นางสาวธิดารัตน� จันแดง
63013006106 นางสาวปภาวรินท� กุลรัตน�
63013006107 นางสาวโชติรส เรืองประดิษฐ�
63013006108 นางสาวยูรีดา สาแม
63013006109 นางสาวมณีรัตน� สุริยา
63013006110 นางสาววริศรา ปCอมสุวรรณ
63013006111 นางสาวจิตริน ลัมยศ
63013006112 พันจ:าอากาศโทภาคภูมิ อินทร
63013006113 นางสาวธัญญารัตน� ภูสีฤทธ์ิ
63013006114 นางสาวมุทิตา วิเลปสุวรรณ
63013006115 นางสาวกนกวรรณ ทองสุภา
63013006116 นางสาวอภิญญา ละลี
63013006117 นางสาวรุ:งลาวัลย� รอดศรี
63013006118 นางสาวศุภกานต� ลออเลิศ
63013006119 นางสาวเยาวลักษณ� รัตนบุรี
63013006120  :ว:าที่ร.ต.หญิงศรัณย�ภัทรพร วงเฟ̂อง
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63013006121 นายธนพงศ� ศรีแสงอ:อน
63013006122 นางสาวณิชย�นาถ เมฆาพงศ�พันธุ�
63013006123 นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข
63013006124 นางสาวกรกนก นิลเถ่ือน
63013006125 นางสาวปFZนอนงค� อภิวงค�งาม
63013006126 นางสาวหงส�วดี ผิวสว:าง
63013006127 นางสาวพิชญา ศรีเรือง
63013006128 นางสาวภูสุดา คงเจริญ
63013006129 นางสาวคุณาพร จินาพันธ�
63013006130 นางสาวเวชิยา ขันเชื้อ
63013006131 นางสาวประภาศรี แซ:โซ3ง
63013006132 นางสาวเพชรรัตน� ใยใหม
63013006133 นางสาวขจี ศรีโมรา
63013006134 นายปFยะ สุทธเขต
63013006135 นางสาวภรปภัช พลภัทรานนท�
63013006136 นางสาวบุษบา สถานป]า
63013006137 นางสาวภาวิณี เกียรติยากุล
63013006138 นางสาวพิมลพรรณ ธิเขียว
63013006139 นางสาวธิดารัตน� วังพิกุล
63013006140 นางสาวเอมฤดี ชูสุวรรณ�
63013006141 นางสาวสุรภา เวียงแก3ว
63013006142 นางสาวศริญณภัทร เปaงจักร
63013006143 นางสาวชนินันท� วัฒนาพันธุ�
63013006144 นางสาวธัญญาภรณ� คําเสือ
63013006145 นางสาวสิริพร พบขุนทด
63013006146 นางสาวสุวนันท� คํามูล
63013006147 นายสรวิชญ� บุญมาก
63013006148 นายวรากร ขุมเพ็ชร�
63013006149 นางสาวปารวี อุ:นใจ
63013006150 นางสาวดวงฤทัย ปานจันทร�

หน3า 205 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013006151 นายป7ณฑ�ธร มงคลนัฏ
63013006152 นายธรรศ สุรสราญวงศ�
63013006153 นางสาวเอมิกา บุญทาทอง
63013006154 นางสาวกนกวรรณ จันทร�บาง
63013006155 นายพีรวิชญ� ทรัพย�สิทธิพร
63013006156 นางสาวจุฑามณี ซุยกิม
63013006157 นางสาวพิชญ�สินี สถิตย�ปรีชากุล
63013006158 นางสาวกิตติยา แสนกล3า
63013006159 นางสาวพิชญนันท� ตังศรี
63013006160 นางสาวลัดดาวัลย� สุขทองสา
63013006161 นายพงษ�ดนัย พรมชาติ
63013006162 นางสาวรสิตา กลางประพันธ�
63013006163 นางสาวกมลชนก ศรีทอง
63013006164 นายจักรพันธ� สุคงเจริญ
63013006165 นางสาวศิราภรณ� สุขแสวง
63013006166 นางสาวสุกานดา คําชู
63013006167 นางสาวสุพรรณา จ3ายหนองบัว
63013006168 นางสาวฮะมีซะห� แม็ง
63013006169 นางสาวรจนา รังศิริรักษ�
63013006170 นายอนุเทพ เชยสาคร
63013006171 นางสาวณัฐทริกา เพชรชนะ
63013006172 นางสาวชนัญชิดา ลาดไหล
63013006173 นางสาวไพลิน ศรีจันทร�
63013006174 นางสาวปภาดา เจDะอารง
63013006175 นางสาวกชกร ทองน3อย
63013006176 นางสาวนุจรี สังข�โกมล
63013006177 นางสาวกรกฏ บุญไกร
63013006178 นางสาวสุชาดา พรหมอักษร
63013006179 นางสาวสถิตย�ภรณ� อินทร�นอก
63013006180 นายคมสัน โคตรอาษา
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63013006181 นายบรรณรักษ� บรรณสาร
63013006182 นายพิมล หนูชนะภัย
63013006183 นางสาวศิวาภรณ� รินชัย
63013006184 นางสาวสมฤทัย กันเกา
63013006185 นายสรณ�สิริ ชาตะวิทยากูล
63013006186 นางสาวพรนิภา พิมพาแสง
63013006187 นางสาวอังค�วรา อรุณเนตร
63013006188 นางสาวจารุวรรณ การรัตน�
63013006189 นางสาวสุดาวัลย� ชิดทอง
63013006190 นายราเชศวร� ศรีหนารถ
63013006191 นางสาวรัตติกาล จันทร�ดี
63013006192 นางสาวกัญญาภัค การกระสัง
63013006193 นายอิสรพงษ� ดีแสน
63013006194 นางสาววันวิสา กินจิม
63013006195 นางสาวป7ทวรรณ นําก3าวหน3า
63013006196 นายศราวุฒิ จันทร�สอน
63013006197 นายวุฒิพร พุฒพรม
63013006198 นายเจษฎาพงษ� ไชยราช
63013006199 นายรณกร สีตะชลาภรณ�
63013006200 นางสาวนัฐติยา แสงอุทัย
63013006201 นางสาววารินทร� กันสุข
63013006202 นางสาวพิมพ�มาดา ทรัพย�วัฒน�
63013006203 นางสาวธนภร ปลอดทอง
63013006204 นางสาวแพรวลักษณ� นิลผาย
63013006205 นางสาววันทนา คล3ายนัดดา
63013006206 นางสาวกร ศศิธร
63013006207 นางสาวอาธิติญา ชื่นนอก
63013006208 นายสามารถ กองยอด
63013006209 นางสาวศศิธร พูลสวัสด์ิ
63013006210 นางสาวนูรมาร� อาแว

หน3า 207 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013006211 นางสาวสุภาวดี เชิดชู
63013006212 นางสาวรัชวดี ม่ันคง
63013006213 นางสาวณัฐริกา ศรีสุวรรณ
63013006214 นางสาวสุดารัตน� มหาตมัน
63013006215 นางสาวปวีณา บุญทศ
63013006216 นายบารมี ไวยกูล
63013006217 นางสาวธนัญพร วังพิกุล
63013006218 นางสาวอัสมีนีย� หะยียาชิง
63013006219 นายอําพล อสิพงษ�
63013006220 นางสาวนฤมล วงศ�พันธุ�ลักษณ�
63013006221 นางสาวณัฐธิยา เกิดหิรัญ
63013006222 นางสาวพริมา จริโอภาส
63013006223 นางสาวสิริกร กุกุทพันธ�
63013006224 นางสาวปนัดดา จันทราวราสรรค�
63013006225 นางสาวสุกัญญา ผลสะอาด
63013006226 นางสาววริศรา จิตต�สมหมาย
63013006227 นายกฤษฎา เรืองแก3ว
63013006228 นางสาวกาญจนา วิทยาจิตรเกษม
63013006229 นางสาวหยาดฟCา บุผานัน
63013006230 นางสาวลดาวัลย� สีขม้ิน
63013006231 นางสาวสรัลพร ลาภเจือจันทร�
63013006232 นายปฎิพล เสมอภาค
63013006233 นางสาววัชรีภรณ� ฟองลม
63013006234 นางสาวภุมริน เกิดที่สุด
63013006235 นายณัชพล กามล
63013006236 นางสาวเกศกนก หลวงคําแดง
63013006237 นางสาวภัสปภา เกิดสวัสด์ิ
63013006238 นางสาวพรทิพย� สระแก3ว
63013006239 นางสาวเฟ̂ZองฟCา หอมเย็น
63013006240 นางสาวมนิสรา โพธิระ
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63013006241 นางสาวธันยพร จูขวา
63013006242 นายวัฒนศักด์ิ พันธวิศิษฏ�
63013006243 นางสาวชวิศา แท:นปาน
63013006244 นางสาวผ:องนภา ชูฉํ่า
63013006245 นางสาวอังคณา นิ่มดวง
63013006246 นายธัญวิชญ� ธรรมชัย
63013006247 นายสุทิน ชินะโคตร
63013006248 นางสาวพัชริยา มากบดี
63013006249 นางสาวโรอา สมหวัง
63013006250 นายนวมินทร� เสริมกิจ
63013006251 นางสาววรัญญา ไทยแก3ว
63013006252 นางสาวธนภรณ� พันธวัน
63013006253 นายศรัณยู ทรงกิติพิศาล
63013006254 นางสาวพนิตกานต� พรมมี
63013006255 นางสาวณิชากานต� สงขวัญ
63013006256 นายเทพพิทักษ� เภตรา
63013006257 นางสาวธิดาพร บุญกว3าง
63013006258 นางสาวภิรมย�ขวัญ เสมาเงิน
63013006259 นางสาววันวิสาข� สะมะแอ
63013006260 นางสาวสุพัตรา ชั้นเจริญ
63013006261 นางสาวพลอยชมพู เหมหงษา
63013006262 นางสาวพลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา
63013006263 นางสาวกลิกา เอียดเนตร
63013006264 นายกรวัฒน� อะทุมชาย
63013006265 นายพงศ�พัทธ� ชัยชุมพล
63013006266 นางสาวจิณณพร พงศ�ชยุตม�
63013006267 นายภานุวัฒน� ตารินทร�
63013006268 นายชัยวุฒิ เชื้อคมตา
63013006269 นางสาวกิติยา ชํานาญ
63013006270 นางสาวอมรรัตน� เพชรสง

หน3า 209 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013006271 นางสาวมุสลีฮา นิลง
63013006272 นางสาววรินทร นพรัตน�
63013006273 นางสาวจุฬาลักษณ� เดือนแจ3ง
63013006274 นางสาวกนกภรณ� ท3ายวัง
63013006275 นางสาวจุฑาทิพย� สุขีบท
63013006276 นางสาวดารณี ทองคําพันธ�
63013006277 นายวรดนย� ดอกกุหลาบ
63013006278 นางสาวกนกวรรณ เบ3าคํา
63013006279 นางสาวยุวลักษณ� สุกมาก
63013006280 นางสาวอทิตยา ฉลาด
63013006281 นายปฐมพร ก่ิงสวัสด์ิ
63013006282 นายณัฐวุฒิ วานิชเกรียงไกร
63013006283 นางสาวเสาวลักษณ� สีสืบ
63013006284 นางสาวศุภสุตา ชูวงษ�วาน
63013006285 นางสาวอัญชลี สุทธิประภา
63013006286 นางสาววริยา ทั่งสุสังข�
63013006287 นางสาวกัญญารัตน� อ:องสุภารมณ�
63013006288 นางสาวสุนิสา สุขขาว
63013006289 นายพูลศักด์ิ จันทรมณี
63013006290 สิบตํารวจโทป7ญญา แสนป7ดชา
63013006291 นางสาวรัตนารดี สุวรรณโณ
63013006292 นางสาวจุฑารัตน� พนาสุวรรณรัตน�
63013006293 นางสาวสุรีย�วัลย� วงศ�มา
63013006294 นางสาวมัทรี บุญก:อเก้ือ
63013006295 นางสาวนิภาพร อุทัยมาตย�
63013006296 นางสาวอิสราภรณ� โล:ห�นารายณ�
63013006297 นายฐนัฎิกาล พุทธศาส
63013006298 นางสาวนิชา อยู:ทน
63013006299 นางสาวมนธิญา จันทร�เพ็ญ
63013006300 นางสาวชนกนันท� ศรีสุดสะอาด
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63013006301 นางสาวปFยะพร แจ:มกระจ:าง
63013006302 นางสาวขนิษฐา ฉลาดดี
63013006303 นางสาวณัฏฐ�ณิภัค อนุศาสนัน
63013006304 นางพรพรรณ ประทุมวัน
63013006305 นายสุรเชษฐ� เรืองศรี
63013006306 นางสาวพรนภา ยางธิสาร
63013006307 นายศุภพล ผ:านผิว
63013006308 นายวัชรินทร� กลับทับลังค�
63013006309 นางสาวชนิตา เพ็ชร�เพ็ง
63013006310 นายปFติชัย อัตถพลพิทักษ�
63013006311 นายธนะชัย ใยนิรัตน�
63013006312 นางสาวพัฒนาภรณ� ศรสังข�
63013006313 นายศักด์ิธิสิทธ์ิ วรบุตร
63013006314 นางสาวยุพดี ทันการ
63013006315 นางสาวจินดาลักษณ� เนตรนิยม
63013006316 นางสาวชญาภา คําคอน
63013006317 นางสาวกุลนที สถิตทวีทรัพย�
63013006318 นายชัชพิสิฐ ปาชะนี
63013006319 นายเมธา ทองจีน
63013006320 นางสาวจุฑาทิพย� สาริการิน
63013006321 นางสาวภัคจิรา พึXXงเย็น
63013006322 นางวัลย�ลิยา ลุมพิกานนท�
63013006323 นางสาวปรางทิพย� ใจคนึง
63013006324 นางสาวจุลลดา จุลเจริญ
63013006325 นางสาวพรรษชล ฤทธิมา
63013006326 นางสุนิตรา สุขะ
63013006327 นายพตสธร พิมพาแปCน
63013006328 นางสาวอรุณรัตน� ศรีโสดา
63013006329 นางสาววรวรรณ ประกาศเกคุการ
63013006330 นางสาวหัทยา โมหา
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63013006331 นางสาวฉัตรธิดา วงศ�ชัยจินดา
63013006332 นางสาวชุติพร ทรัพย�อร:าม
63013006333 นางสาวกรรณิการ� พรหมสิทธ์ิ
63013006334 นางสาววรวรรณ พรพ:อเพชร
63013006335 นางสาวโสภา ป7ญญาไว
63013006336 นางสาวมารีญา ดูเบย�
63013006337 นางสาวธฤดี เหลือม่ัน
63013006338 นางสาวพรพรรณ โลหะรัตน
63013006339 นางสาวนิรชา กลิ่นรุ:ง
63013006340 นางสาวธนพร สุวรรณมณี
63013006341 นางสาวอังศุนิตย� กลิ่นนาค
63013006342 นางสาวภัทฑรดา วงค�จันตDะ
63013006343 นางสาวปาณิสรา หลีวิจิตร
63013006344 นางสาวดวงพร สายบุตร
63013006345 นายธีรติ พิมพ�อ่ํา
63013006346 นางสาวกัญญารัตน� สื่อหงวน
63013006347 นางสาววรรณิศา บุญเรือง
63013006348 นางสาวไอรดา มาตรรัศมี
63013006349 นางสาวปาณิสรา นาคอก
63013006350 นางสาวนัทธมน จันทร�เพ็งฉุย
63013006351 นางสาวเด:นนภา รักเทศ
63013006352 นางสาวประภาวดี รัฐเมือง
63013006353 นายสหยศ เจริญวัฒน�
63013006354 นางสาวกนกวรรณ ตนะภักด์ิ
63013006355 นางอนัญญา พลสันต�
63013006356 นางสาวดุษฎี สระใจ
63013006357 นางสาวกัลมาณี ลือแบซา
63013006358 นายธีรพงษ� บุญเดช
63013006359 นางสาวนิตยา ใจยะเสน
63013006360 นายตรีภพ สหเมธาพัฒน�
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63013006361 นายสัมฤทธ์ิ กวีอัปสร
63013006362 นางสาวพัชรินทร� พุ:มเจริญ
63013006363 นายอนุชิต ตรงดี
63013006364 นางสาวศุภัทฏา ธาดาสุข
63013006365 นางสาวกัญภิรมย� เหมือนเสมา
63013006366 นางสาวจุฑามาศ ดอกกลอย
63013006367 นางสาวณัทญา จิตรสิงห�
63013006368 นางสาวชนิตา คํามณีจันทร�
63013006369 นางสาวลลิตา งามละม:อม
63013006370 นางสาวชฎาวรรณ เจียมการกิจ
63013006371 นางสาวจุฑามาส ห:วงทอง
63013006372 นางสาวปFยวดี นามศรี
63013006373 นางสาวกุลจิรา เค3าโนนกอก
63013006374 นางสาวขวัญมนัส ไชยรัตน�
63013006375 นางสาวกฤตยา น3อยอิ่ม
63013006376 นายวุฒิชัย  ิวิทศิริ
63013006377 นายนพพิสิฏฐ� คงชน
63013006378 นางสาววรัญญา หอยสกุล
63013006379 นางสาววาสนา โพธ์ิลิบ
63013006380 นางสาวจารุวรรณ อภิบาลศรี
63013006381 นางสาววิริยา ผาอินดี
63013006382 นายอัสมีน เปาะวัน
63013006383 นายสันตกฤษ ทิพย�บรรพต
63013006384 นายเด:นชัย สุรินทร� ต้ังตระกูล 
63013006385 นางสาวสินีนาฎ จิระธนากร
63013006386 นางสาววราภา ตรีชุม
63013006387 นายณรงค�ศักด์ิ เวชสัสถ�
63013006388 นายธนาภัทร� บุญนารักษ�
63013006389 นางสาวเบญจวรรณ วงษ�อุบล
63013006390 นายฌานวิศว� สุวรรณรัตน�
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63013006391 นางสาววิลาวัณย� บัวชื่น
63013006392 นางสาวพัชรี จันทร�เกตุ
63013006393 นางสาวปราณปริยา ศิริวิชัย
63013006394 นางสาวรัตนา บุญมี
63013006395 นางสาวภาวิณี ขุนเศษ
63013006396 นางสาวพัชร�ประภา ไชยทอง
63013006397 นางสาวณปภัช เกษตรสิมาทร
63013006398 นายปFยณัฐ ช:วยแท:น
63013006399 นางสาวทัศนีย�วรรณ ภู:เสือ
63013006400 นายไกรินทร� ชัยมะณี
63013006401 นายรัชเดช พนัสนาชี
63013006402 นางสาวอังสุมาลี บุญสูง
63013006403 นางสาวรณิดา อ3วนเส3ง
63013006404 นางรัตนากร สนอ:วม
63013006405 นางสาวเณรวี ปุยชุมผล
63013006406 นางสาวอมรรัตน� ชื่นฤทัย
63013006407 นางสาวกนกอร อรุณทวีรุ:งโรจน�
63013006408 นางสาวกาญจนา สุขสาคร
63013006409 นางสาวจุฬาวรรณ เชื้อบ3านเกาะ
63013006410 นางชญาภา ลอยอากาศ
63013006411 นายเดชาธร สุขวิสิฏฐ�
63013006412 นายนิยม สิงห�ศก
63013006413 นางสาวอมลวรรณ กล:อมจิตร
63013006414 นางสาวสุรัสวดี อักษรถึง
63013006415 นางสาวอภิลาภา เอกาชัย
63013006416 นางสาวฟาริดา ขุนจิตร�
63013006417 นางสาวอัมพิกา อิ่นคํา
63013006418 นางสาวกัญนิภา ไกรเพชร
63013006419 นางสาวทิวาพร ดํารงชาติ
63013006420 นางสาวพรรณฉัตร แก3วพุ:มช:วง
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63013006421 นางสาวธัญสุดา ณ ตะก่ัวทุ:ง
63013006422 นายพิเชษฐ� นิจเศษ
63013006423 นางสาวพรโสภา แสนสุด
63013006424 นายวชิระ กรวิรัตน�
63013006425 นางสาวสุนิสา งามเสมอ
63013006426 นางสาวนวรัตน� แสงแดง
63013006427 นายคมสันตฺ� วาณิชย�ราบรื่น
63013006428 นางสาวศิจิยา ผึ่งผดุง
63013006429 นางสาวปFยภรณ� มงคลวัจน�
63013006430 นายปFยพง ศรีน้ําเงิน
63013006431 นายสธนศักย� โกศลวัฒนกุล
63013006432 นางสุมาลี บุ3งทิม
63013006433 นายโชตินันต� แช:มอุษา
63013006434 นางสาวชุติกาญจน� เทพสาร
63013006435 นางสาวศิรินันท� แย3มโสภี
63013006436 นางสาวกฤตยากร โสหนองบัว
63013006437 นายธนันท� นิติวัฒนะ
63013006438 นางสาวหทัย รัตน� ประดับไข:มุกข�
63013006439 นายจักรกฤษณ� กุลไกรเวส
63013006440 นางสาวปFยนุช ขยันรัมย�
63013006441 นางสาวสุนิตา พงษ�สุนนท�
63013006442 นางสาวศศิธร โศภาวชิรากานต�
63013006443 นางสาวพนิดา เอี่ยมละออ
63013006444 นางสาวสิริกานต� คําศรี
63013006445 นางสาวภัทรานิษฐ� วิริยะกุล
63013006446 นางสาวชุติมา เศษจําปา
63013006447 นางสาวปทุมพร ปCองฉิม
63013006448 นายอนุพงษ� ชาวดร
63013006449 นางสาวรัตนาภรณ� ปCองคํารส
63013006450 นางสาวปาลิตา สุวรรณ วัฒน� 
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63013006451 นางสาวมัณฑนา เทพพิทักษ�
63013006452 นายกันต�กรินทร� ศรีอรรคจันทร�
63013006453 นางสาวอริศรา ถาพรภาษี
63013006454 นางสาวลลิตภัทร บุญเลิศ
63013006455 นางสาวกัญญานัฐ หงษ�นคร
63013006456 สิบตํารวจโทธีรยะ หลวงคณะ
63013006457 นางสาวอภิตญา ดีศีลรักษ�
63013006458 นายอภิสิทธ์ิ พิกุลโสม
63013006459 นายธีระวิทย� ซ:วนเซ:ง
63013006460 นางสาวนันทัชพร ภิรมย�รักษ�
63013006461 นางสาวจิติกาญจน� ศรีสวัสด์ิ
63013006462 นางสาวกรองกาญจน� หลักอาริยะ
63013006463 นางสาวนริศรา เหลาลอย
63013006464 นายพัทธพล ภู:กิตติคุณ
63013006465 นางสาวอนิตา หม่ืนสอน
63013006466 นางสาวอนุสรา ศรีสุข
63013006467 นายวิชิต กระสินหอม
63013006468 นางสาวทัศนีย� พัทธพรเลิศ
63013006469 นางสาวมัณฑนา คําสนิท
63013006470 นางสาวภัทรียา ชุมคล3าย
63013006471 นางสาวธิษณา สมวงศ�ใหญ:
63013006472 นางสาวณัฏฐ�สิชา นิติพงษ�อนุพร
63013006473 นายวุฒิชัย บางศรี
63013006474 นายกฤตภาส ธีรกุลกานนท�
63013006475 นายหัฏฐะชนม� สุคนธฉายา
63013006476 นางสาวสุจิรา ศรีวัฒนานนท�
63013006477 นางสาวอําพิกา นพเกียรติ
63013006478 นางสาววราภรณ� กงจันทา
63013006479 นางสาวมลทิพา สุขจิตต�
63013006480 นางสาวพิชญาพร หงษ�ทรง
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63013006481 นายกษิดิศ ไชยบัณฑิตย�
63013006482 นางสาวรัชนก พลประสิทธ์ิ
63013006483 นางสาวประชุมพร ชาติโย
63013006484 นางสาวกนกวรรณ แสงนวล
63013006485 นายภูวนัย แสงกาศนีย�
63013006486 นายทนงศักด์ิ โรจจันทัน
63013006487 นางสาวพรนภา แย3มพราหม
63013006488 นายธันยา ต:วนชะเอม
63013006489 นางสาวพรสุดา สอนสุด
63013006490 นางสาวกณิตญา พุ:มโพธ์ิฆัง
63013006491 นางสาวเบญจวรรณ ภู:ทอง
63013006492 นายกรกฤต สุทธิสุนทร
63013006493 นางสาวสารินี สุดดีพงษ�
63013006494 นางสาวซอลีฮะห� บินหะแวมะ
63013006495 นางสาวเนตรชนก สุวรรณชาติ
63013006496 นางสาวนัทธมน พุทธพรม
63013006497 นางสาวจุฑารัตน� เลาศรี
63013006498 นางสาวอริศรา เพียรดี
63013006499 นางสาวพรรณี ทองผาทัศนีย�
63013006500 นางสาวปรียา สุธีรปรีชานนท�
63013006501 นางสาวนิภา ประเสริฐหล3า
63013006502 นางสาวศิริเพ็ญ ดีประชีพ
63013006503 นางสาวพัทธมน ชูกูล
63013006504 นางสาวศิริพร เหมือนนรุธ
63013006505 นางสาวเขมฐิดา มงคล
63013006506 นางสาวธณาภรณ� ศรีนาราง
63013006507 นางสาวณภาส�ณัฐ ม่ันทอง
63013006508 นางสาวอัญชนา ภาชนะกาญจน�
63013006509 นางสาวธีรตา งามสูงเนิน
63013006510 นายปุณยวีร� ชุ:มศิริ
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63013006511 นายศุภกฤต ศรีตําแย
63013006512 นางสาวรัตนาภรณ� กลมประโคน
63013006513 นายวิศรุต ใจภักดี
63013006514 นายสิรนัท ลูกรักษ�
63013006515 นายวีระชัย มะเด่ือ
63013006516 นางสาวสุธินี เลิศวาสนา
63013006517 นายภาคภูมิ ชุ:มใจS
63013006518 นางสาวนันท�นภัส ช:างเพาะ
63013006519 นายนรัตนนท� รุจสุรกิจรัตน�
63013006520 นางสาวเป\Zยมบารมี สุวรรณบุตร
63013006521 นางสาวกชกร แสงจันสุข
63013006522 นายสิทธิพร แพรวกลาง
63013006523 นางสาวสุพิชญา จิตต�อารมย�
63013006524 นางสาวปFยฉัตร กล3าหาญ
63013006525 นายธนวัฒน� เครือสุวรรณกุล
63013006526 นางสาวเอื้อกานต� ผิวเหลือง
63013006527 นางสาวปุณยาพร พรอนุวงศ�
63013006528 นายกฤษศ์ินปภู จูสวย
63013006529 นางสาวปรียาภรณ� มณีนวล
63013006530 นางสาวกันยารัตน� ศาลารมย�
63013006531 นายธฤตดล แก3วดี
63013006532 นายสุทธิพันธุ� มงคลเจริญวงศ�
63013006533 นางสาวบุณฑริกา สัสดีเดช
63013006534 นางสาวนารีรัตน� ก้ัวจรัญ
63013006535 นางสาวเสาวนิตย� นาคฤทธ์ิ
63013006536 นายชยุตพล โอภาส
63013006537 นายณัฐชนน พูนชัย
63013006538 นางสาวลภัสจีรา หาระบุตร
63013006539 นางสาวบุรัสกร ชูแก3ว
63013006540 นางสาวพิมพ�รัตน� ธนะขว3าง
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63013006541 นางสาวกมลรัตน� เสถียรเขต
63013006542 นางสาวอริสา เอี่ยมทิม
63013006543 นายปFยะพล จันทรโอทาน
63013006544 นางสาววิไลพร คุณปรีชา
63013006545 นางสาวกัลยาณี เกษหอม
63013006546 นางสาวชุติมา บางไพร
63013006547 นางสาววินัส โยแก3ว
63013006548 นายกลวัชร พงศ�ศิริวรรณ
63013006549 นางสาวธันยาภรณ�  ัอักษรไชย
63013006550 นางสาวนุชสรา สงวนหงษ�
63013006551 นายสันนิธิ รักนุ3ย
63013006552 นางสาวธัญญลักษณ� ภูผา
63013006553 นางสาวบุศรา สกุลอุดมธรรม
63013006554 นางสาวลักษนี เย็นทรวง
63013006555 นางสาวนูไรฮัน มะ
63013006556 นางสาวอาทิตยา แฝงล3อม
63013006557 นางสาวปรางค�ทิพย� ฟุCงแสงรุ:งเรือง
63013006558 นางสาวชิตชนก ป7ญญาพ:อ
63013006559 นายธนภร ปรุฬห�ฤทธ์ิ
63013006560 นายธนวิชญ� เทพประดิษฐ�
63013006561 นายอนุชา ใจหาญ
63013006562 นางสาวมลฤดี แสงหนู
63013006563 นางสาวแพรหทัย วิริยะกิจวัฒนา
63013006564 นายลีนวัฒน� ย้ิมอิ่ม
63013006565 นางสาวศิริพร กุลประดิษฐ�ศิลปI
63013006566 นางสาวรจเรศ แก3วคําเครือ
63013006567 นายติวานนท� เกตษา
63013006568 นางสาวจิรัศยา นามมะปรางค�
63013006569 นางสาวณัชชารีย� สามสีเนียมชูเดช
63013006570 นางสาวรวิสรา อโน
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63013006571 นางสาวจันทนิภา รอบุญ
63013006572 นางสาวชนัชญ�ชา เข็มสม
63013006573 นายก่ิงเพชร วงศ�เมตตา
63013006574 นางสาวรัตนา ค3าของ
63013006575 นายธนา วัชรเกตุ
63013006576 นายรัชพล เย็นเจริญ
63013006577 นางสาวศิริพร ไพรวัลย�
63013006578 นางสาวเกตุนภาพร เกตุประดิษฐ�
63013006579 นายเตย มิลัย
63013006580 นายธวัชชัย สดศรี
63013006581 นางสาวฤทัยชนก เนียมวดี
63013006582 นางสาวสุธาสินี บึงศรีสวัสด์ิ
63013006583 นางสาวจารุวรรณ� แสงจันทร�
63013006584 นายธนายุทธ อุ:นคํา
63013006585 นายธนวัฒน� สมศรีราช
63013006586 นายธนาภูมิ ภูมิภมร
63013006587 นางสาวกัญจนพร วิทยาบํารุง
63013006588 นายสรชัย สังขกร
63013006589 นางสาวเรวดี ศรีระบาย
63013006590 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ การสะสม
63013006591 นางสาวเกศิริ ภู:เทียน
63013006592 นางสาวศุภัจฉรา ศรีมุกข�
63013006593 นางสาววิภารัตน� สุวลักษณ�
63013006594 นางสาวฐิตาภา แจ:มกฐิน
63013006595 นางสาวกมลวรรณ สีฉาย
63013006596 นางสาวชลธิรศน� เลิศทอง
63013006597 นายดวงจันทร� นันตา
63013006598 นางสาวเสาวรส มนต�กล3า
63013006599 นายกฤษณพงค� มธุรส
63013006600 นายภาณุพงศ� พุ:มเรือง
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63013006601 นางสาวสิรัญญา เพ็ชรสว:างเกิด
63013006602 นายนพณัฐ ต้ังวรางกูร
63013006603 ว:าที่ ร.ต.พลรัฐ คุณดิลกธีระ
63013006604 นางสาวอัมรา สลามเตDะ
63013006605 นางสาวประภาภรณ� สังขฤกษ�
63013006606 นายศิวนาถ จันทกาญจน�
63013006607 นางสาวสุปราณี สีคํา
63013006608 นางสาววรรณิศา เจียมทอง
63013006609 นางสาวจันทนา จันทร�วัง
63013006610 นางสาวกมลวรรณ ปราบสกุล
63013006611 นางสาวตวันนา พันคง
63013006612 นางสาวกมลวรรณ ขุนนุช
63013006613 นางสาวณัฐธิดา จันทรัตน�
63013006614 นางสาวจินตนา ทะลังกา
63013006615 นางสาวสุริยัน เที่ยงปาน
63013006616 นางสาวกาญจนา ยินดี
63013006617 นางสาวอรวี สวนสวัสด์ิ
63013006618 นางสาววาริณี สืบวงษ�
63013006619 นางสาวเจติยา จันทร�อินทร�
63013006620 นายสุชาติ สุวรรณสังข�
63013006621 นายพัฒณพงศ� มณีขัติย�
63013006622 นายครรชัย สิงหาราช
63013006623 นายวิวัฒน� รัตนะ
63013006624 นางสาวพนิดา ทองพันธ�
63013006625 นางสาววนิดา แสงราช
63013006626 นายเจษฎา พรหมมา
63013006627 นายณัฐวุฒิ ปฏินันทกุล
63013006628 นายสมชาย แซ:ลี้
63013006629 นางสาวกมลชนก กิตติกุลนที
63013006630 นางสาวธิดารัตน� เพียรกสิกรรม
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63013006631 นางสาวกาญจนา เชื้อคําลือ
63013006632 นางสาวจิระประภา ใยดี
63013006633 ว:าที่ร3อยตรีหญิงปราณีต วิไลเขวา
63013006634 นางสาวเสาวลักษณ� เสนคุณ
63013006635 นายจิรายุ ต้ังเกียรติธรรม
63013006636 นางสาวนภาพร พัดชะนะ
63013006637 นายธนา ปุสยะไพบูลย�
63013006638 นายปฏิวัติ กาละ
63013006639 นางสาวกนกวรรณ ชัยธานี
63013006640 นางสาวบุษยารัตน� ทองหอม
63013006641 นางสาวปภัสนันท� หาญสินธุ�
63013006642 นายกฤตานนท� ศิริรัตน�พาณิชกุล
63013006643 นางสาวชานิกา ศรีแสง
63013006644 นายธนวินท� สุริวงศ�
63013006645 นายวัยวัฒน� สละศรี
63013006646 นางสาวณัฐสินี ปCอมภู:
63013006647 นางสาวศิริขวัญ สีหะวงค�
63013006648 นางสาวชุติกาญจน� ซุ:นหมี
63013006649 นายปฐมกรณ� ถาวรรัตน�
63013006650 นางสาวสวิตตา บุญประเสริฐ
63013006651 นายจักพัช เลิศคุณวุฒิ
63013006652 นางสาวกัญญาภรณ� คําไทรแก3ว
63013006653 นางสาวจุฑารัตน� ทินปราณี
63013006654 นางสาวจิดาภา อินอยู:
63013006655 นายภูมิภัทร ศรีหามาตย�
63013006656 นางสาวกนิษฐา ชัยดี
63013006657 นางสาวภัคจิรา ประสาท
63013006658 นายเอกวิทย� เพชรขจี
63013006659 นางสาวณัฐิยา จันทราอร:ามศรี
63013006660 นายมนูญ สมศรี
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63013006661 นางสาวณิชชา กองแก3ว
63013006662 นางสาวพัชรี รัตน�ทอง
63013006663 นางสาวชมพูนท สังข�พิชัย
63013006664 นายณัชพล เดชาอัครหิรัญ
63013006665 นายชาตรี เตียสกุล
63013006666 นายพงษ�นรินทร� พงศาปาน
63013006667 นางสาวศศิจรรยา ป7จจัยโคถา
63013006668 นางสาวธิติยา เกียรติรัมย�
63013006669 นายณัฐวัชร� พิพัฒนะโอฬาร
63013006670 นางสาวสมลักษณ� พิมโซ
63013006671 นางสาวนิยามีละห� นิกะจิ
63013006672 นางสาวศิรินทรา ศรีลาชัย
63013006673 นางสาวชารินี บุญเย็น
63013006674 นายพันธกานต� วรารักษ�
63013006675 นายธนัท ศูลกิจ
63013006676 นางสาวนนทวรลักษณ� ยันตรปกรณ�
63013006677 นางสาวสิริณัฏฐ� ลัทธิธนธรรม
63013006678 นางสาวสุนิศา ขัดทอง
63013006679 นางสาวศุภกาญจน� มงคล
63013006680 นายจิรายุ อุ:นบุญ
63013006681 นางสาวศุภัชญา กัตโร
63013006682 นางสาวจุฑารัตน� คงเรือง
63013006683 นางสาวจุฑารัตน� เทพศรี
63013006684 นางสาวธนวันต� สุพิชญ�วงศ�
63013006685 นางสาวมนต�นภา ศรีมาธรณ�
63013006686 นายฐิติศักด์ิ สิงห�สร3อย
63013006687 นายอนุชา ตDะยา
63013006688 นายปรีชา บุญนําเสริมส:ง
63013006689 นายอํานาจ รัตนกันทา
63013006690 นายดิลกฤทธ์ิ เมืองวงค�
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63013006691 นางสาวภัสสร อินทรามาลัย
63013006692 นางสาวสุนิสา ศิริสมบัติ
63013006693 นางสาวปFยพร ทวีศักด์ิ
63013006694 นางสาวศิริรุ:ง ศรีเลิศ
63013006695 นายณัฐพล ทนุดี
63013006696 นางสาวสุกัญญา เวชแพทย�
63013006697 นางสาวกนกพิชญ� พรหมสุวรรณ
63013006698 นางสาวพรพิชชา โพธ์ิไพจิตร
63013006699 นางสาวภารดี เข็มขาว
63013006700 นายณัฐวุฒิ บัวคลี่
63013006701 นางสาวธนภรณ� เข็มขัน
63013006702 นายจารุพัฒน� เทียนคํา
63013006703 นางสาวกชกร นาคนุช
63013006704 นางสาวสุนิสา ธงแถว
63013006705 นายติณณภพ เชิงเทิน
63013006706 นายอัครดนย� วิรมณโรจน�ชนะ
63013006707 นายจักรพงษ� ซ่ัวเซ:งอิ้ว
63013006708 นางสาวสุนิสา ทองสําโรง
63013006709 นายไกรสร ถาวรกุล
63013006710 นางสาวนริศรา กุลเกลี้ยง
63013006711 นางสาวปราณี พงศ�พิพัฒน�
63013006712 นางสาวศุภากร ประยุทธ�
63013006713 นางสาวสุพัตรา ป7ญญา
63013006714 นายถิรวุฒิ ผดุงวิทย�
63013006715 นางสาวกชกร สีแตงสุก
63013006716 นายเกรียงไกร พาเจริญ
63013006717 นายธนพล พันธุ�ธรรม
63013006718 นายวัฒนชัย ศัพทะนาวิน
63013006719 นางสาวน้ําทิพย� อนุสนธ์ิ
63013006720 นางสาววิภาวรรณ ณิชากรพงศ�
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63013006721 นางสาวกรรณิการ� ไชยสุยะ
63013006722 นางสาวทิพวรรณ กุหลาบ
63013006723 นางสาวจตุพร ไชยเรืองศิริกุล
63013006724 นางสาวสุวรรณี สุวรรณมงคล
63013006725 นางสาวสายสมร เจนเจริญพันธ�
63013006726 นายชาณัฏฐ� สงวนเครือ
63013006727 นางสาวนฤมล สุขสวัสด์ิ
63013006728 นางสาวสุมิตา นิยมเดชา
63013006729 นางสาววันวิสา กลมพลั้ว
63013006730 นางสาวอรอุมา เกตุศรี
63013006731 นางสาวิตรี ป7ดเป]า
63013006732 นางสาวกนกวรรณ อุไรรักษ�
63013006733 นางสาวกรกฎ แก3วคําบ3ง
63013006734 นางสาวภัทราวดี นวลน3อย
63013006735 นางสาวจันทร�ทิวา ต3นกันยา
63013006736 นางสาวภัทราภรณ� อุตรา
63013006737 นายแทนไท ป7ณฑโร
63013006738 นายนฤเบศร� ม:อมพะเนาว�
63013006739 นางสาวสุภาภรณ� สุขสุวรรณ
63013006740 นายศักด์ิชัย  ิจิแอ
63013006741 นางสาววันวิสา นวนไทย
63013006742 นางสาวสุวรรณี ภาสดา
63013006743 นายพงษ�ศักด์ิ วิโรจโนพิสุทธ์ิ
63013006744 นางสาวเบญจมาภรณ� จันทรเสนา
63013006745 นายสุรเศรษฐ� แก3วกมล
63013006746 นายฤทธิเกียรติ ไกรศาสตร�
63013006747 นางสาววิมลนันท� วสุนราเศรษฐ�
63013006748 นายยงยศ ศรีคราม
63013006749 นางสาวอริสรา คงประเสริฐ
63013006750 นางสาวฐานิดา แลพวง
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63013006751 นางสาวสุพิชชา พงษ�แสน
63013006752 นางสาวรมย�รวินท� จันทร�กลิ่น
63013006753 นางสาววริศรา เหล:าพวงศักด์ิ
63013006754 นางจิดาภา เปลี่ยนกระโทก
63013006755 นางสาวลักขณา นามจํารัส
63013006756 นางสาวจิรัฐติกานต� สิทธิชัยจารุ
63013006757 นางสาวอรณิช กูลกิจ
63013006758 นางสาวนิอัลยา สาอุ
63013006759 นางสาวปราวดี สีหนู
63013006760 นางสาวชลธิชา สุนทรรัตน�
63013006761 นางสาวสวรรยา ดําแก3วหล:อ
63013006762 นางสาวนิรชา พรมรักษา
63013006763 นายวีระยุทธ ใจดี
63013006764 นางสาวอารียา ศรีประเสริฐ
63013006765 นายวรวิทย� วงษาป7น
63013006766 นายติณณ�ภัทร� ศรีกรุษ
63013006767 นางสาวศศิชล พงศ�ศรี
63013006768 นายธนวุฒิ ภัทราคม
63013006769 นางสาวเบญจวรรณ เจิมแหล:
63013006770 นางสาววรวรรณ สังข�พยุง
63013006771 นายจักรพงศ� พรมหีต
63013006772 นายจีรวุฒิ เศรษฐรักษา
63013006773 นางสาวภาวิดา เขียวกําจัด
63013006774 นางสาวไพลิน นินมาลา
63013006775 นางสาวนิสาชล บุญสินชัย
63013006776 นายโชคดี ม่ันคง
63013006777 นางสาววิริยา หมู:บ3านม:วง
63013006778 นางสาวนงนภัส อนุจร
63013006779 นางสาวภัทรลภา คุ3มเรือน
63013006780 นางสุพิชญา เชิดชู
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63013006781 นายนนธวัช สีลาเลข
63013006782 นายพงศวัชร� วิภาพิริยพงษ�
63013006783 นางสาวสุภาพร มีโสภา
63013006784 นางสาวดวงกมล กลิ่นหอม
63013006785 นางสาวสุกัญญา เกษร
63013006786 นางสาวพัชรินทร� อุปมานะ
63013006787 นายสิริวัชร� บุญครอบ
63013006788 นางสาวจินตนา โหง:นคํา
63013006789 นายชาครีย� หิรัญกูล
63013006790 นางสาวอารียา ศรีโท
63013006791 นางสาวปFยกาญจน� หาญกล3า
63013006792 นางสาวณัฐมน หงษ�เหม
63013006793 นางสาวณัชสิตางค� หน:อคํา
63013006794 นางสาวจินดารัตน� เงินดิษฐ�
63013006795 นางสาวรุ:งทิพย� โพธ์ินาแค
63013006796 นางสาวจรรยา บุญถือ
63013006797 นายโชติรส อินทร�จันทร�
63013006798 นางสาวชลิตา นาคขํา
63013006799 นางสาวจุฑามาศ เกตุสุริโย
63013006800 นางสาวพรปวีณ� สกุลดวงดี
63013006801 นางสาวขวัญรัตน� ฟองจํา
63013006802 นางสาววันทนี เชิดชิด
63013006803 นางอัญชลี เพ็งพุ:ม
63013006804 นายโสภณ อุ:นเรือน
63013006805 นางสาวกาญจนา ฤทธิยา
63013006806 นางสาววชิราพร สมอทอง
63013006807 นางสาวณิชกมล ไชยฟู
63013006808 นายคณิน ป7ญญาบุญ
63013006809 นายไตรทศ คชสิทธ์ิ
63013006810 นางสาวพีรญา กิตติหัช
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63013006811 นางสาวรอซีดะห� อารง
63013006812 นางสาวณัฎฐณิชา ดอกไม3
63013006813 นายปรินทร� สุการาม
63013006814 นายไชยภพ จันตา
63013006815 นายสุเมธ จันทร�อ:อน
63013006816 นางสาววีรนาถ มีแดง
63013006817 นางสาวนันท�นภัส ฤทธิภา
63013006818 นางสาวเหมสุดา ท3าวเอี่ยม
63013006819 นายอภิวัฒน� ทุ:งชัย
63013006820 นางสาวอาริษา ชินวงค�
63013006821 นางสาวนันทมน ไยไหม
63013006822 นางสาวภาสุรีย� อเนกบุญลาภ
63013006823 นายวสันต� เรือนเงิน
63013006824 นางสาวรัชนีภรณ� สุภาผล
63013006825 นางสาวอิงอร เวชกามา
63013006826 นางสาวนนทิกาญจน� ฮ3อศิริมานนท�
63013006827 นางสาวกุลพัชร คล3ายจินดา
63013006828 นางสาวเบญจมาพร คําจักร�
63013006829 นางสาวอาภัสสรา กลิ่นประชา
63013006830 นางสาวกุลยา พลเสน
63013006831 นางสาวชลทิชา หาญโยธา
63013006832 นายวรเชษฐ� ไคร3งาม
63013006833 นางสาวผกาทิพย� เพชรบูลย�
63013006834 นางสาวบีนฬยา ปลั่งศรีนนท�
63013006835 นางสาวเปรมจิต มณีแกม
63013006836 นายป7ญจพล กลัดทอง
63013006837 นางสาวฤทัยชนก ยะไวทย�
63013006838 นางสาววิชิดา วิทยเบ็ญจางค�
63013006839 นางสาวกรกนก หุ:นทอง
63013006840 นางสาวณัฐวิรมณ รักษา
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63013006841 นางสาวปวีณา บุดดี
63013006842 นางสาวณัฏฐริกา ศรีสัจจา
63013006843 นายกมล ประภัสสร
63013006844 นายพัทธนันท� จันทร�ทองแก3ว
63013006845 นางสาวนิญากร เกิดวัน
63013006846 นางสาวสินีนาฏ ช:วยสกุล
63013006847 นายรุจดนัย เพ็งศรี
63013006848 นางสาวนิรัชพร บัวแย3ม
63013006849 นางสาวก่ิงกาญจน� เลื่อนแปCน
63013006850 นางสาววราภรณ� สุขประเสริฐศรี
63013006851 นางสาววรินทร วิวิธอําพน
63013006852 นางสาวชาลินี ขุนชู
63013006853 นางสาวณัฐธิดา สาสนรักกิจ
63013006854 นางสาวปุริมปรัชญ� ศรีทองแก3ว
63013006855 นางสาวศิริลักษณ� ต่ืนทอง
63013006856 นางสาวณัฐธิดา ศรีนุ:น
63013006857 นายเฉลิมนาถ จิตอารีย�
63013006858 นางสาวแพรพรรณ เพ็ชรภิรมย�
63013006859 นางสาวพรทิมา ฉันททวีวัฒน�
63013006860 นางสาวนันทวัน คงเจริญสุข
63013006861 นายอธิการ ทองจุ3น
63013006862 นางสาวพิชชานันท� ฉายแก3วสกุลชัย
63013006863 นางสาวฤทัยรัฐ ชูดํา
63013006864 นายฟรุตกรณ� หมาดหมีน
63013006865 นางสาวศิริลักษณ� มงคลยง
63013006866 นางสาววิภาวรี ทองใหม:
63013006867 นางสาวเบญจมาศ วิชัยวงค�
63013006868 นายจงกล จันมา
63013006869 นายศุภกร เจิมจรุง
63013006870 นางสาวอัสมา สายอ
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63013006871 นายภัคภูมิ โพธ์ิวิสันต�
63013006872 นายพงษธร เพ็งคลิ้ง
63013006873 นางสาวธนัฏฐา สุวรรณากาศ
63013006874 นางสาวนภัสศรณ� เรืองทรัพย�
63013006875 นายวิรัตน� ทรัพย�สมาน
63013006876 นางสาวกุลนิษฐา อินสวัสด์ิ
63013006877 นายปรัญชัย จุฑาศานต�
63013006878 นางสาวชานิตา โฮ:คํา
63013006879 นายอีรฟาน ปูเตDะ
63013006880 นางสาวสรัณภัสร� เอกสกุลพันธ�
63013006881 นายเฉลิมชัย ยะสินทราภภรณ�
63013006882 นางรัชดาภรณ� เพชรกุล
63013006883 นางสาวกัลย�สุดา โมราบุญ
63013006884 นางสาวอรนุช เพ็งเรือง
63013006885 นายวีรพล คลังทับ
63013006886 นายสุชาติ จงพ:วง
63013006887 นายณัฐวุฒิ จินดามัง
63013006888 นายศุภกร ร:มสายหยุด
63013006889 นางสาวภิญญดา รัตพิเชฐ
63013006890 นางสาวลีผกา ศรีหนองบัว
63013006891 นายอภิวัฐส� อิ่มทรัพย�
63013006892 นายจารุวัตร ปFปะมัย
63013006893 นางสาวกชกร ควรหา
63013006894 ว:าที่ ร.ต.ภัทรชัย กฤษสุริยา
63013006895 นางสาวพัณณ�ชิตา ไกรนรา
63013006896 นางสาวพรสวรรค� วงค�หนายโกฎ
63013006897 นางสาวรัชตวรรณ ศิริเสถียร
63013006898 นางสาวจารุพร พาโพธ์ิ
63013006899 นางสาวกัญญารัตน� แหลมไธสง
63013006900 นางสาวกันต�ฤทัย คณาอัมพร
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63013006901 นายสุรวัฒน� นิธิกุล
63013006902 นางสาวจันทร�นภา ด3วงทอง
63013006903 นางสาวอภิญญา ปFตานุสร
63013006904 นางสาววรัญญา ธนาภักดีพัน
63013006905 นายปฏิพัทธ� วิวัฒนานนท�
63013006906 นางสาวฉัตรฑริกา มูลบรรจง
63013006907 นางสาวเนตรชนก เทียนเครือ
63013006908 นางสาวอนงค�นารถ สุพรมอินทร�
63013006909 นางสาววิชาพร พรมแสงจันทร�
63013006910 นางสาวรัตติกาล นุ:มรอด
63013006911 นางสาวนิตยา ภักดีบุรุษ
63013006912 นางสาวป7ทมาภรณ� คุ3มกัน
63013006913 นางสาวเยาวลักษณ� พาโทน
63013006914 นางสาววนิดา ลาดนอก
63013006915 นางสาวณภัทร ปCอตDะมา
63013006916 นางสาวพัณณิตา ทุ:งปรือ
63013006917 นายสิริเดช เฉลิมจิตรอุทัย
63013006918 นางสาวจิตติมา อาทรธํารงค�
63013006919 นางสาวณัฐฐา มนตรี
63013006920 นายวันเฉลิม ดวงกันยา
63013006921 นางสาวสุพัตรา พิมธิค3อ
63013006922 นางสาวสุกัญญา ศรีรักษ�
63013006923 นายศุภโชติ ใจยงค�
63013006924 นางสาวฉัตรแก3ว เที่ยงศรีเกลี้ยง
63013006925 นางสาวเปรมกมล จันทร�ฉุน
63013006926 นางสาวอังคณา ทองจันทร�
63013006927 นายปรเมศวร� สุวรรณจันทร�
63013006928 นายจิระศิลปI ทองมา
63013006929 นางสาวนฤมล อุปการณ�
63013006930 นางสาววิรินดา ย้ิมวิไล
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63013006931 นางสาววิจิตรา ตู3ดํา
63013006932 นางสาววราภรณ� ศิลลา
63013006933 นางสาวนิตยา เกิดศิริ
63013006934 นางสาวเบญจวรรณ รักวีรธรรม
63013006935 นายณัฐดนัย เพ็ชรหึง
63013006936 นางสาวสกุลทิพย� ทิศปCอง
63013006937 นางสาววิชุดา สุรศร
63013006938 นางสาววิลาวรรณ ปานสนม
63013006939 นางสาวธัญญาลักษณ� สะชาพล
63013006940 นางสาวจุฑามาศ คชสิทธ์ิ
63013006941 นางสาวพิมใจ ประทุมเมศ
63013006942 นางสาวณิชานันท� มาน3อย
63013006943 นางสาวสุณัชชา สมศรี
63013006944 นางสาวนิรชา สิงห�งาม
63013006945 นางสาวขจีพรรณ บุญเตลิด
63013006946 นางสาวกฤติยา วาป\ทํา
63013006947 นายป7ญจพล กัญญารัตน�
63013006948 นางสาวสุนีย� ศรชัย
63013006949 นางสาวมานิตา พริกนาค
63013006950 นางสาวศิริพร สุขราช
63013006951 นางวิภาวรรณ วิรัตนชัยวรรณ
63013006952 นางสาวกุลพร ชมภูเอก
63013006953 นายกานต� สินธุศิริ
63013006954 นางสาวสุวิมล อาสว:าง
63013006955 นางสาวนิภาวรรณ วรรณกาละ
63013006956 นายกันตพงศ� มาศจุฑาเศรณี
63013006957 นางสาวศรัญญา อินทร�แสง
63013006958 นางสาวฐิติยาภรณ� บุญมี
63013006959 นายณัฐวุฒิ สุดสาย
63013006960 นางสาวอรพิน นิชํานาญ
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63013006961 นายอภิวัฒน� สัตถาผล
63013006962 นางสาวนิชา คําสิงห�
63013006963 นางสาวชวัลนุช พันธุเมฆ
63013006964 นางสาวพรพิมล เจือบุญ
63013006965 นางสาวลําดวน ดุสมศักด์ิ
63013006966 นางสาวธนพร สุขสินธุ�
63013006967 นายศักด์ิดา บุญสง:า
63013006968 นางสาวณัช ผลิ นี ศรีภา นุ สุพัฒน� 
63013006969 นางสาววิดาร�ด หมัดหลํา
63013006970 นายศุภชัย เหล:ามูล
63013006971 นางสาวขวัญรุ3ง ณ วงศ�
63013006972 นางสาวนันทวัน ย้ิมพงษ�
63013006973 นางสาวพลอยณัชชา บุญหลักคํา
63013006974 นางสาวนิชนิภา ฉัตรทอง
63013006975 นางสาวปาริฉัตร มีสวัสด์ิ
63013006976 นางสาวชารีดา ประวาทวิน
63013006977 นายชนาธิป รุ:งเรืองรัชชกิจ
63013006978 นางสาวีXXXXXพณิดา ชลิตานันทกุล
63013006979 นางสาวพรทิพย� บ:างแสงนุรัตน�
63013006980 นางสาวนภสร สุนทรฉัตราวัฒน�
63013006981 นายเดโชพล สุทธิวิวัฒน�ชัย
63013006982 นางสาวนภาพร ฑีฆะบุตร
63013006983 นางสาวประภาสิริ เอียดเรือง
63013006984 นางสาวพรพิมพ� สารักษ�
63013006985 นางสาวกัญญาภัทร แจ:มจรูญ
63013006986 นายภาคภูมิ บัวชาญ
63013006987 นางสาวรัชนี ทาเกิด
63013006988 นางสาววัลภา กลิ่นน3อย
63013006989 นางสาวศิรินทรา โสดาจันทร�
63013006990 นางสาวบัวแก3ว ธีรพจน�โสภณ
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63013006991 นางสาวนริศรา พูลจิตร�
63013006992 นางสาวศศิธร เฉลิมศักด์ิ
63013006993 นายชัยชาญ ลอยแก3ว
63013006994 นายรัฐพล บุราสิทธ์ิ
63013006995 นางสาวสุทธิมน ช:วยบํารุง
63013006996 นางสาววรดา ยวงเงิน
63013006997 นางสาวกมลวรรณ จิวธนานุพงษ�
63013006998 นายยุทธยา เงินป7น
63013006999 นายขจรยศ จ๋ิวกร:าง
63013007000 นางสาวชนัญชิดา เมาลานนท�
63013007001 นางสาวนฤมล หนูเพ็ชร�
63013007002 นางสาวนัทธมน สุขใส
63013007003 นางสาวกนกพร วิลัยศิลปI
63013007004 นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมมา
63013007005 นางสาวสุวรรณฉัตร บุญมี
63013007006 นายทรงกลด หมีรักษา
63013007007 นางสาวปภานัน รังษีกาญจน�ส:อง
63013007008 นางสาวกาญจนา ไพรมย�
63013007009 นางสาวสุภาพร เจริญอินทร�
63013007010 นางสาวโศภิษฐ� อ่ําบางพลี
63013007011 นายอติชาติ อินทร�ปรุง
63013007012 นางสาวอุมาพร อินวงค�
63013007013 นางสาวดนิตา วงศ�ศรีทอง
63013007014 นายคารม มะลิคํา
63013007015 นางสาวสายสมร บุญบุตร
63013007016 นางสาวมารีแย อาแวกาจิ
63013007017 นายเคดิXษฐ เต้ียชู
63013007018 นายพัทรพงศ� มากสุข
63013007019 นางสาวปนัดดา ควรพิเคราะห�
63013007020 นางสาวธารณี อ:อนสา
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63013007021 นางสาวอัสมา ดารามาลย�
63013007022 นายพิชิต ต้ังเกียรติศิริ
63013007023 นายธนโชติ เสนสาร
63013007024 นางสาววรางคณา บํารุงกิตติคุณ
63013007025 นางสาวกัญจนาพร มิตพะมา
63013007026 นางสาววิไลวรรณ หมันเส็น
63013007027 นางสาวติณณา สุวรรณสมบัติ
63013007028 นางสาวณัฐธิดา สุโพธ์ิ
63013007029 นางสาวสรัลรัตน� บัวพันธ�
63013007030 นางสาวนิฟาตีหDะฮ� แวอารง
63013007031 นางสาวงามตา สมสิทธ์ิ
63013007032 นายชัยวัตร ชัยขุนพล
63013007033 นายเอกเดชา ป7ทมธนาวุฒิ
63013007034 นางสาวอารีรัตน� สงการ�พิพัฒน�
63013007035 นางสาวปาริชาติ รักช3าง
63013007036 นางสาวเกสรา ศิริรัตน�
63013007037 นางสาวธนิษฐา คงคืน
63013007038 นางสาวชัชวรรณ อุณหเลขจิตร
63013007039 นางสาวสาวิภา ประทุมสันต�
63013007040 นางสาวนันต�ธนัง นวลศรี
63013007041 นางสาวอรทัย ดาวใสย�
63013007042 นายกชพันธุ� สังขนิยม
63013007043 นางสาวกุลวรรณ มุขวัตร
63013007044 นางสาวพัฒนี รุจรดาวงศ�
63013007045 นายเสมา มาแดง
63013007046 นางสาวศรัญญา โยธานันต�
63013007047 นางสาววรัญญา พลนิกรณ�
63013007048 นางสาวภูษณิศา กัลพันธ�
63013007049 นางสาวกัณจนัส สุขเกษม
63013007050 นางสาวธนฤภร ทองปรอน
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63013007051 นางสาวสุนันทา รื่นอารมณ�
63013007052 นางสาวกมลทิพย� ผลทับทิม
63013007053 นางสาวสายธาร สุริยะ
63013007054 นางสาวชญามัย แว:นฉิม
63013007055 นายพรพิพัฒน� มะลิวัลย�
63013007056 นางสาวอมรา นาคสังข�
63013007057 นายณัฏฐรินทร� ธรรมวณิชย�
63013007058 นางสาวจารุณัฐ ชาตรูประชีวิน
63013007059 นางสาวศรัณยา พุ:มแจ3ง
63013007060 นางสาวฐาปณีย� ตาทอง
63013007061 นายเทวัญ วงศ�ประสิทธ์ิ
63013007062 นางสาวกานต�พิชชา แก3วอ:อน
63013007063 นางสาวชลทิชา แจ3งสันต�
63013007064 นางสาวฤทัย แก3วแดง
63013007065 นายวชิร ปะนามะทัง
63013007066 นางสาวสม ฤทัย ค ลิ้ง เเทน 
63013007067 นางสาวฮานีฟาห� เจDะมะ
63013007068 นางสาวถิรดา สุวรรณรัตน�
63013007069 นางสาวอมรกานต� ปรียวาณิชย�
63013007070 นางสาวณัฐธิดา อุ:ยเจริญพงศ�
63013007071 นางสาวจันทร�จิรา กนิษฐารมย�
63013007072 นายศักด์ิดา เพ็งภูงา
63013007073 นางสาวดลพร บุบผาศรี
63013007074 นางสาวจินดา เพชรจํารัส
63013007075 นางสาวพรรษชล สีหะอําไพ
63013007076 นางสาวนัฐมล วงวังวร
63013007077 นางสาววนิดา จันทร�หลง
63013007078 นางสาวรัชนีกร บุญเปaง
63013007079 นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ:า
63013007080 นายพิสิษฐ� กระโจมทอง
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63013007081 นางสาววริศรา ตังศรี
63013007082 นางสาวณัฐชา พจนวิชัย
63013007083 นางสาวสุนิสา ไชยน3อย
63013007084 นางสาวสุชาดา เรืองอ:อน
63013007085 นายทศพล ทองทิพย�
63013007086 นางสาวอัชชภาชฎา เกตุบุษบาเมธาพร
63013007087 นางสาวภศิชา พัฒนจันทร�
63013007088 นายวิสุทธ์ิ กะแตเซ็ง
63013007089 นางสาวชุติมา สุทินศรี
63013007090 นายสุพศิน ขันติยาภรณ�
63013007091 นางสาวปรณัฐ สาลีผล
63013007092 นางสาวภัทรา รักพงษ�
63013007093 นางสาวมัธธุรส สนธิสถาพร
63013007094 นางสาวรสา รัตนาทร
63013007095 นางสาวไอลดา ย้ิมดี
63013007096 นางสาวอภิญญา แก3วมา
63013007097 นายจารุกิตต์ิ ขวัญมงคลพงศ�
63013007098 จ.ท.วีรภัทร จันตาวงศ�
63013007099 นางสาวมธุสร สารพุทธิ
63013007100 นางสาวปทิดา อุ:นเจริญภักดี
63013007101 นางสาวพิชญา ท3าวนาง
63013007102 นายทศพร ศรีทอง
63013007103 นางสาวปวีณา อยู:ปฐม
63013007104 นางสาวจันทรัสม� จ้ินสุริวงษ�
63013007105 นายพงศธร ทิพย�มาก
63013007106 นางสาวพิมพ�พิชญา นาละตDะ
63013007107 นางสาวกฤชนรรฐ ประสมพงศ�
63013007108 นางสาวเรณุกา แปงเมือง
63013007109 นางสาวสุพัตรา กลินมณฑา
63013007110 นายนิฤมิตร กาญจนารักษ�
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63013007111 นายธนา อุทาพงศ�
63013007112 นางสาวระวีวรรณ ภูษา
63013007113 นางสาววรรณกานต� จันแดง
63013007114 นางสาวพรสุข โชตินัย
63013007115 นางสาวอารียา จันทรเสนา
63013007116 นางสาวอัญศญา โบสถ�แก3ว
63013007117 นายพิสิษฐ� เป\ยร�นนท�
63013007118 นายมงคล เพชรมณีพลอย
63013007119 นายธวัชชัย หาญณรงค�
63013007120 นางสาวนัยน�ปพร วรรณาลัย
63013007121 นางสาวกนกพร กาซํา
63013007122 นายนพรุจ พงษ�รัตนชัย
63013007123 นางสาวอธิตา ทิพย�ยอแลDะ
63013007124 นางสาวเบญญา อนุพันธ�
63013007125 นายป7ณณ� งามเกตุสุข
63013007126 นางสาวอมรรัตน� อิ่มชม
63013007127 นางสาวชนิษฐา ศรีปุตตะรักษ�
63013007128 นางสาวพศิกา แตะต3อง
63013007129 นางสาวเกวลิน ตันสกุล
63013007130 นางสาวนุจรินทร� เง่ือนจันทร�ทอง
63013007131 นางสาวพัชรพร นาคกลิ่นกุล
63013007132 นางสาวณัฐฐินันท� รอบแคว3น
63013007133 นางสาวอนงค�วดี บัวขวัญแท3
63013007134 นายณัฐพล สมศรี
63013007135 นายภากร สังฆดิษฐ
63013007136 นายสวิตต� จันทบูรณ�
63013007137 นางสาวชลธิชา พาสุข
63013007138 นางสาวปวิตา จันทร�ศรี
63013007139 นางสาวสุมนา ไม:มีทุกข�
63013007140 นายพิรุณ บุบผาชาติ
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63013007141 นางสาวพิมลพรรณ ขวัญสุด
63013007142 นางสาววิไลลักษ� นาคํารอด
63013007143 นางสาวปวีณ�นุช ถึงเจริญ
63013007144 นายสัตยพรต แกล3วกล3า
63013007145 นางสาวสมิตา วินิชวงศ�
63013007146 นางสาวทิพย�กมล น้ําคํา
63013007147 นางสาวอภิญญา ไกรประสิทธ์ิ
63013007148 นางสาวธนิดา ประเสริฐดี
63013007149 นางสาวณัฐกฤตา ประกอบแก3ว
63013007150 นายณัฐดนัย รักจุ3ย
63013007151 นางสาวสุกฤตา คําแพงศรี
63013007152 นายสหรักษ� ภักดี
63013007153 นายพลช สุขชัย
63013007154 นางสาวบุศรินทร� ใจเร็ว
63013007155 นางสาวกนกวรรณ สันติภราภพ
63013007156 นายมัชฌิมาธรณ� โยธินรัตนกําธร
63013007157 นางสาวศุภาพิชญ� เทศสุวรรณ
63013007158 นางสาวรัชต�กาญจน� พิรักษา
63013007159 นางสาวอินทิรา เหมทานนท�
63013007160 นายภักดี กลั่นภักดี
63013007161 นายมัควีน นาคะมนต�
63013007162 นางสาวธิติสรณ� ทวีศักด์ิ
63013007163 นายวรรณณัติ ช3างบุญทัด
63013007164 นายดํารง เก่ียวศรีกุล
63013007165 นายอรรถพงษ� ขันติโชติ
63013007166 นางสาวนริศรา คงคา
63013007167 นายนิฐิวุฒิ นิลาวงษ�
63013007168 นางสาวธาริณี เฝCาหนองคู:
63013007169 นางสาวธันยพร พันธ�กําเนิด
63013007170 นางสาวพัชรินทร� วงษ�วาส

หน3า 239 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013007171 นายธนพนธ� สังหิตกุล
63013007172 นายรังสิมันตุ� พยัคฆหาญ
63013007173 นางสาวศิริรัตน� แล3วด3วง
63013007174 นางสาวอริษา ประเสริฐซ่ือ
63013007175 นางสาววลัยลักษณ� หม่ืนระย3า
63013007176 นายศศลักษณ� ศรีอําไพ
63013007177 นางสาวพรพิมล พันธเสน
63013007178 นางสาวณัฐภรณ� มะปูเลาะ
63013007179 นางสาวคุณัญญา เชื้อตาเส็ง
63013007180 นางสาวพิศภรณ� วัฒนวรางศิกูร
63013007181 นางสาวปาณิศา มีนาภินันท�
63013007182 นางธัญญภรณ� โพธ์ิทอง
63013007183 นางสาวชนากานต� ทองดา
63013007184 นายอัครเดช ยอดเสาวดี
63013007185 นายอิคลาศ สาและปาเซ
63013007186 นางสาวอาริดา ตาแก3ว
63013007187 นางสาวกัญญาภัทร สมงาม
63013007188 นางสาวกุสุมา คุ3มชํานาญ
63013007189 นายวันเฉลิม คงแก3ว
63013007190 นางสาวอพิยดา ตDะศรี
63013007191 นางสาวเพ็ญวดี สุราราช
63013007192 นางสาววริศราX เกตุพุฒ
63013007193 นางสาวนฤพร กู3เมือง
63013007194 นางรักชนก สุกเงิน
63013007195 นางสาวอบทอง กุลาหลัก
63013007196 นายอนุกูล คันทะภูมิ
63013007197 นางสาวรัฎเกล3า ภู:ระย3า
63013007198 นางสาวศศิธร มุ:งเฝCากลาง
63013007199 นางสาวชญานุตม� รัตนนุกูล
63013007200 นางสาวนฤสรณ� คําสุรีย�
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63013007201 นางสาวประภาภัทร ใจมิภักด์ิ
63013007202 นางสาวปณิดา เผือกโสมณ
63013007203 นางรุสมี คอลออาแซ
63013007204 นางกัณฐิกา ธะเศรษฐ
63013007205 นางสาวพิชยาวรรณ วรรณละเอียด
63013007206 นางสาวธัญพิชชา กันตศิลปI
63013007207 นางสาวกาญจนา น้ําเนา
63013007208 นายอภิรัตน� อาทิตย�ทอง
63013007209 นายณัฐพล ย่ังยืน
63013007210 นางสาวเสาวณีย� สีจุล
63013007211 นางสาวผกาพรรณ วาคาบายาชิ
63013007212 นางสาวณพิชญา เชิญพันธกุล
63013007213 นางสาวมินท�ธิตา มงคลอมรวัฒน�
63013007214 นายเอกภพ มาลัยทอง
63013007215 นางสาวชรินทิพย� ศิริจารุวงศ�
63013007216 นายภูวพงค� สุภาพ
63013007217 นายไกรวิชญ� พูลกิจ
63013007218 นางสาววัชราภรณ� กลับกลาย
63013007219 นายธีระศักด์ิ เดินแปง
63013007220 นายกิจมงคลภานุ วงค�ศา
63013007221 นายฐิติกร ตระกูลพันธ�
63013007222 นางสาวกัญจนา แขมคํา
63013007223 นางสาวสมปอง ป7นป\
63013007224 นางสาววนาลัย นรสิงห�
63013007225 นายจิรวัฒน� วิรัชเกษม
63013007226 นางสาววริศรา อุ:นประเดิม
63013007227 นางสาวภัทรานิษฐ� งามวงศ�น3อย
63013007228 นางสาวอังคณา อภิวงค�
63013007229 นางสาวนฤมล ไชยราช
63013007230 นางสาวสิตานัน สุทธิกฤติยาพร
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63013007231 นายเจตวัฒน� แก3วยวน
63013007232 นายนัฐวัฒน� โนรัตน�
63013007233 นางสาวเนตรนภา หอมสนิท
63013007234 นางสาวปฐมาวดี ศิลาวงศ�
63013007235 นางสาวอารีรักษ� โคจร
63013007236 นายสักพัฒน� ตันติรานนท�
63013007237 นางสาวศุภาวรรณ หม่ันทํา
63013007238 นายณัฐกิตต์ิ จะมะนุ
63013007239 นางสาวซูไฮซา อาแวเงาะ
63013007240 นางสาวประภัสสร วิชัย
63013007241 นายคธา รักแผน
63013007242 นางสาวปวีณ�นุช เสือไพฑูรย�
63013007243 นางสาวลินดา วิมลสถาพร
63013007244 นายชนินทร� พรหมเจริญ
63013007245 นางสาวปนัดดา ชิดประทุม
63013007246 นางสาวสุมิตรา แสงนพรัตน�
63013007247 นางสาวสุพรรษา รองเดช
63013007248 นางสาวลัดดาวัลย� รอดเจริญ
63013007249 นายสรคม สร3อยคํา
63013007250 นายชัยอนันต� ดํารงรัตน�
63013007251 นางสาวชลธิชา อาวรณ�คุม
63013007252 นายชัยวัฒน� ควรฤาชัย
63013007253 นายศุภเจตน� เจริญมายุ
63013007254 นางสาวสุปภาดา พรหมสุข
63013007255 นางสาวเรืองพักตร� ตรีทิพสุนทร
63013007256 นายวีรยุทธ ริมสังข�
63013007257 นางสาวทิฆัมพร ว:องไว
63013007258 นายอุดร คงเจ้ียง
63013007259 นางสาวสุญญตา นิ่มมโน
63013007260 นายธนโชติ ตรีแจ:ม
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63013007261 นางสาวอรสุชา อภิรักษ�ชัยสกุล
63013007262 นางสาวหทัยรัตน� จิรวัฒนวิจารณ�
63013007263 นายอัครชัย ฤทธาพรหม
63013007264 นางสาวกิตติมา เต็งกวน
63013007265 นางสาววรรณฮุสณีย� เจDะอุบง
63013007266 นายตระกูล วุฑฒยากร
63013007267 นางสาวอนงค�ภรณ� กันตังกุล
63013007268 นางสาวบุษบง ลัดดา
63013007269 นางสาวพรนภัส จันทร�ดอกไม3
63013007270 นางสาววราภรณ� นวลปาน
63013007271 นางสาวเมธาวี เพชรกาศ
63013007272 นางสาวปรียานันท� เกษมสุข
63013007273 นายพงษ�ศักด์ิ วงษ�จูม
63013007274 นางสาวมณีรัตน� ใดจ๋ิว
63013007275 นางสาวนิศารัตน� น3อยกอ
63013007276 นางสาวมาคี มงคลรัตน�
63013007277 นายนัฐพล สีกะมุด
63013007278 นางสาววณิชญา ภูอ:าง
63013007279 นางสาวศุภมาส ฝ7Qนจักสาย
63013007280 นางสาวพรชนิตว� เด:นประภัสร�
63013007281 นางสาวกัลยรัตน� ลิอุโมงค�
63013007282 นายกรกฎ สุขฤกษ�
63013007283 นางสาวชิตานันท� ยวนพันธ�
63013007284 นางสาวกาญจนสิริ ศรีสอน
63013007285 นางสาวจุฑามาศ คงคาไหว
63013007286 นางสาวแทนชนน� ศรีแห:งโคตร
63013007287 นางสาวยุรีรัตน� บัวลอย
63013007288 นางสาวอภิรดี หอมชื่น
63013007289 นางสาวเฟ̂ZองฟCา คําตัน
63013007290 นางสาวมานิดา สวนจังหรีด
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63013007291 นางสาวประภัสสร กินนะรี
63013007292 นางสาวภัณฑิรา แก3วแฝก
63013007293 นายปฐมพงษ� แก3วดี
63013007294 นางสาวสุนิษา พริกเล็ก
63013007295 นางสาวสกาวศิถี ทองแท:ง
63013007296 นางสาวกชกร ประดิษฐ�
63013007297 นางสาวณัฐฐา ต้ังจารุกิจ
63013007298 นายปFยะพฤกษ� วงศ�นาม
63013007299 นายตรัสวิน โอชะกุล
63013007300 นางสาวปภาภรณ� บุญธรรม
63013007301 นายเกรียงศักด์ิ อินศรี
63013007302 นางสาวรัมภาพัชร� ศรีนุรัตน�
63013007303 นางสาวภัทรา มานะกิจ
63013007304 นางสาวพิมฤทัย เรืองนก
63013007305 นางสาวนิโลบล อินทรฤทธ์ิ
63013007306 นางสาวจารุนันท� บุญรักษ�
63013007307 นายเจษฎา ดวงโฮ3ง
63013007308 นางสาวพรชนก ขันม่ัน
63013007309 นายตติย แตงอ:อน
63013007310 นางสาวอัชฌาริกุล คงตระกูล
63013007311 นายยุทธชัย การะหัตถ�
63013007312 นายวิกรม นัดดากูล
63013007313 นางสาวสุภาภรณ� นามนนท�
63013007314 นางสาวอิสราภรณ� รักสัตย�
63013007315 นางสาวปุณยวีร� เหลืองฆนวันต�
63013007316 นางสาวมิรันตรี วิระศรี
63013007317 นางสาวธิรัชฌา หมัดอาดัม
63013007318 นางสาวชฎากรณ� ทรายหมอ
63013007319 นางสาวนิตยา ผาสุข
63013007320 นางสาวปาณิศรา ดีสีใส
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63013007321 นายสวพล สัทธรรมนุวงศ�
63013007322 ว:าที่ร3อยตรีหญิงลินดา ศรียงยศ
63013007323 นางสาวจุฑามาศ จะแรกรัมย�
63013007324 นายปFติภัทร ยะปะนัน
63013007325 นางสาวณิศรา ปติพัตร
63013007326 นางสาวจุฑามาศ บุญใหญ:
63013007327 นางสาวชนานันท� สองชัย
63013007328 นายธรรมาวุธ พิศวงษ�
63013007329 นายอํานาจ กลิ่นหอม
63013007330 นางสาวจุฑารัตน� เต็มทวี
63013007331 นางสาววิภาดา เทพศร
63013007332 นางสาวนูรมา ดอแต
63013007333 นายนันทวัฒน� ธรรมรัตน�
63013007334 นางสาวพรรณิภา ไกยวงษ�
63013007335 นางสาววรวรรณ กนกธารา
63013007336 นางสาวชลิตา เมฆกวาว
63013007337 นางสาวเสาวรัตน� ศิริสวัสด์ิ
63013007338 นางสาวอาตีกDะ ลียะ
63013007339 นางสาวปาจรีย� แดงวัฒน�
63013007340 นางสาววิภาวนี ปานตDะระษี
63013007341 นายวาทิตย� สาระไพฑูรย�
63013007342 นางสาวพิมล กิจเจริญ
63013007343 นายชานนท� จําปาทอง
63013007344 นางสาววิลาสินี แพร:งพราย
63013007345 นางสาวพจนีย� เร:สรา
63013007346 นางสาวชรินรัตน� กฤติยศเมธา
63013007347 นางสาววิลาสินี มีประทัง
63013007348 นายพัชร�พงษ� ทองสันสระ
63013007349 นางสาวเบญจางค� สมิงไพร
63013007350 นางสาวสุทธิลักษณ� พงศ�จีน
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63013007351 นายนันทเนศ บุปผาสวรรค�
63013007352 นางสาวน้ําทิพย� จงวิไลเกษม
63013007353 นางสาวปาณิสรา ปาฐวงษ�
63013007354 นางสาวจิรนุช ทะยุป7น
63013007355 นางสาวภาวิดา จันเทพหฤทัย
63013007356 นางสาวขวัญดาว แก3วแกมทอง
63013007357 นางสาวปรียานุช ฤทธิจอม
63013007358 นางสาวิจิราวัลย� ยืนยาว
63013007359 นางสาวป7ทมาสน� ศรีประไพ
63013007360 นายสันติ สมจิต
63013007361 นายสิทธิศักด์ิ มณีวรรณ
63013007362 นางสาวณัฐธิรา ขจรพันธุ�
63013007363 นายนิติศาสตร� กิจหิรัญ
63013007364 นายดํารงค� กลิ่นหอม
63013007365 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ศิระพงษ�ศักด์ิ
63013007366 นางสาวกุสุมา ขจรจิต
63013007367 ว:าที่ร3อยเอกบวร บุตะเดช
63013007368 นางสาวพรพิมล สมคิด
63013007369 นางสาวกนิษฐา พุ:มทอง
63013007370 นายเอกอาทิตย� อยู:เกลื่อน
63013007371 นางสาวชงโค วงศ�ใหญ:
63013007372 นายกิตติพศ โพธ์ิบุคดี
63013007373 นางสาวพิมบุญ เอี่ยมแจ3งพันธุ�
63013007374 นางสาวณัฐริกา โพธ์ิน3อย
63013007375 นางสาววราพรรณ จินดาประทุม
63013007376 นางสาวภาวดี ดวงสิน
63013007377 นางสาวอริสา เป]าสูง
63013007378 นางสาวนีรชา พลภักดี
63013007379 นางสาวภรณ�ทิพย� แดงสุด
63013007380 นางสาวมินตรา มาน3อย
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63013007381 นายลือศักด์ิ สกุลกาญจน�ดี
63013007382 นางสาวชรินรัตน� นาคเกตุ
63013007383 นางสาวทิพาภรณ� สังขพันธ�
63013007384 นางสาวรัชฎา จันดาวงศ�
63013007385 นางสาวเกศรา ปรียงค�
63013007386 นางสาววรรณา พรหมลิ
63013007387 นางสาวพิมพิศา ตราชู
63013007388 นายไฟซอล โตDะแดง
63013007389 นางสาวพรทิพย� ศรีสงัด
63013007390 นายวงศกร ฤทธ์ิ เดช 
63013007391 นางสาวณัชชา ลีวัฒนากุล
63013007392 นางสาวไอลดา พรหมรXักษา
63013007393 นางสาวสุดารัตน� ไชยฤทธ์ิ
63013007394 นางสาวตวงรัตน� ศักโต
63013007395 นางสาวศุททัศศิณี กิตภานิช
63013007396 นางสาววชนิภา ภูมิรัตน�
63013007397 นางสาวณัฐณิชา ป7นชัย
63013007398 นายพงศกร เปล:งศรีงาม
63013007399 ว:าที่ร3อยตรีหญิงธนาภรณ� ธนะโชติ
63013007400 นางสาวกนกวรรณ ไชยศิริ
63013007401 นายกิตติพัฒน� แจ:มสุริยา
63013007402 นายอภิราช ประทุมเมฆ
63013007403 นางสาวภัทราณี เวชพันธ�
63013007404 นางสาวพรนภา พุ:มนวล
63013007405 นายนพรัตน� คงย่ี
63013007406 นางสาวอรุณี พ:อค3า
63013007407 นางสาวณัฐพร ทองทา
63013007408 นางสาวอริษา อุบลแก3ว
63013007409 นายคเชนทร� จักร�แก3ว
63013007410 นายจิตติ ราชคมน�
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63013007411 นางสาวสุรีพร อินทร�จันทร�
63013007412 นายบัณฑิต ดิษฐ�บรรจง
63013007413 นายอัครวิทย� ลานทิพย�เลิศ
63013007414 นางสาวสุภาพร แก3วตัน
63013007415 นายชาญชัย อุดตา
63013007416 นางสาววิไล คําเพ็ชรดี
63013007417 นางสาวบุญญารัตน� วันทอง
63013007418 นายกิตติภพ ขวัญตน
63013007419 นางสาวศิริวรรณ ศรีจุ:งหอม
63013007420 นางสาวอ:อนนุช สมศิลา
63013007421 นางสาวธัญลักษณ� ประสานวุฒิ
63013007422 นายรังสิต เขมวสุธามาศ
63013007423 นางสาวอัจฉราภรณ� เสมคํา
63013007424 นางสาวดวงกมล วลุนธรรม
63013007425 นางสาวนวลอนงค� ชูแก3ว
63013007426 นางสาวชุตินันท� จําเนียรบุญ
63013007427 นางสาวกชภัส เดชาเจริญภัทร
63013007428 นางสาวธนัชชา ทองเรือง
63013007429 นางสาวอทิตยา ปานแก3ว
63013007430 นางสาวอามีนะ อาแว
63013007431 นายกฤติภูมิ กิจเจริญ
63013007432 นางสาวปุญชญา รัตนสังข�
63013007433 นายวรฉัตร เย้ืองยุก
63013007434 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ
63013007435 นายพีรศิลปI สิงห�สูง
63013007436 นางสาวปFZนกมลทิพย� นวลประจักษ�
63013007437 นางสาวจุฑามาศ ป7ณฑุกําพล
63013007438 นางสาวมัสฌิมา แซ:ลี้
63013007439 นายฮากีม เบ็ญฮาฟ\ส
63013007440 นายวัชรชัย ไชยนิล

หน3า 248 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013007441 นายณัฐ นนทเกียรติกุล
63013007442 นางสาวสุชาดา ใจดี
63013007443 นางสาวสุภาวรรณ ลาหอม
63013007444 นางสาวศศิธร แก3วประเสริฐ
63013007445 นายกําพล แก3วเอี่ยม
63013007446 นายวชิรากรณ� พรหมขจร
63013007447 นางสาวนิติยา คงสิงห�
63013007448 นางสาวมารีซา แวหะมะ
63013007449 นางสาวธันยนันท� เอกอรุณรัตน�
63013007450 นางสาวคณิตา ไข:มุก
63013007451 นางสาวช:อทิพย� โรจน�บุญถึง
63013007452 นางสาวฉัฏฐ�ภษรณ� เนียมกําเนิด
63013007453 นางสาวสุรีย�รัตน� วิงสกุล
63013007454 นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน�
63013007455 นางสาวจิระนุช เมืองสง
63013007456 นางสาวธิติยา ร:มศรี
63013007457 นายวิทวัส คงวุฒิ
63013007458 นางสาวดนยา ธรรมสิงห�
63013007459 นายพัลลภัช วัฒนไพบูลย�
63013007460 นางสาวเกศสุดา มีจิต
63013007461 นางสาวสกุลรัตน� ใจบุญ
63013007462 นางสาวสุภัสรา สุวรรณชาติ
63013007463 นางสาวพรรัตน� ยมจันทร�
63013007464 นางสาวพาธินธิดา น3อยวันนา
63013007465 นายวชิรพล สารพัฒน�
63013007466 นายธราธร ศิลาลาย
63013007467 นางสาวเบญจพร ทิมา
63013007468 นางสาวพรรณกรณ� มุขเมือง
63013007469 นางสาวณัฐธิรา แก3วนาแค
63013007470 นางสาวสุกัญญา บุญแส
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63013007471 นางสาวณัฐวดี แสงส:อง
63013007472 นางสาวมณัญญา จิตตโชติศักด์ิ
63013007473 นางสาวมลุรีย� ทะชัยวงศ�
63013007474 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยงสมุทร
63013007475 นางสาวณัฐภรณ� ท3าวล:า
63013007476 นางสาวกุลธรา สังข�อ:อน
63013007477 นางสาวณิชกุล บุณยเกตุ
63013007478 นางรัตนา โตบุญช:วย
63013007479 นายอํานาจ ฉิมวาด
63013007480 นายมารุต เล็กกําแหง
63013007481 นางสาวพิมลวรรณ ชุ:มกองชัย
63013007482 นางสาวศิริอัปสร รอบคอบ
63013007483 นางสาวศิริลักษณ� พลลาภ
63013007484 นางสาวชนิกานต� เหลือหลาย
63013007485 นายอภินนท� จิตจันทร�
63013007486 นางเสาวณี หนูนัง
63013007487 นายนิธิดล โชควิวัฒน�
63013007488 นางสาวศศิวิมล อารีการ
63013007489 นางสาวศศิรดา ไทยธารา
63013007490 นางสาวพณัชกร สุดสงวน
63013007491 ว:าที่ร.ต.หญิงภาวินี แสงเรือง
63013007492 นางสาวอินทิรา จ้ันพลแสน
63013007493 นางสาวพิมพ�พัฒน� ป7ญญโรจน�
63013007494 นายทรงฤทธ์ิ สุพิพัฒน�
63013007495 นางสาวปFยะธิดา เจริญศุภรัตน�
63013007496 นางสาววงเดือน ทองเชื้อ
63013007497 นายรุ:งศักด์ิ ป7Qนจีน
63013007498 นางสาวดรุณี ไพรศรี
63013007499 นางสาวธัญจิรา สายทอง
63013007500 นางสาวมานิตา เนียมสวัสด์ิ
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63013007501 นางสาววนัสธนันท� รักษ�จํารูญ
63013007502 นางสาวนาฎนภา ทองพุ:ม
63013007503 นางสาวณัฐธิกานต� เวียงสมุทร
63013007504 นางสาววราภรณ� ปานเพ็ชร
63013007505 นางสาวสุตาภัทร รัตนพันธ�
63013007506 นางจุรีวรรณ กลิ่นเขียว
63013007507 นางสาวเมธาวี แย3มมูล
63013007508 นายกฤตภาส หลานหาด
63013007509 นางสาวแพรพรรณ ชื่นเมือง
63013007510 ส.ต.อ.หญิงนภัสรพี เอี่ยมโอภาสสกุล
63013007511 นางสาวนัฐกานต� ทองช:วย
63013007512 นางสาวกฤษณา ถัดศรีไทย
63013007513 นางสาวพัชรินทร� ฤกษ�เย็น
63013007514 ว:าที่ ร.ต.เอกชัย คําหล:อ
63013007515 นางสาวปFยธิดา ผาจวง
63013007516 นายวรวีร� สุขมี
63013007517 นายเอกชัย ปาละ
63013007518 นางสาวณัฐติภรณ� สุขสวัสด์ิ
63013007519 นายณัฐพล สีตลารมณ�
63013007520 นางสาวรุจาภา จุกจันทร�
63013007521 นางสาวดลฤดี วันคง
63013007522 นางสาวจุฑารัตน� คีรีพฤกษ�
63013007523 นางสาวเพ็ญพิมพ� โพธิเสถียร
63013007524 นายณัฐวุฒิ ยาใจ
63013007525 นางสาวณัฐพรรณ หม่ันการ
63013007526 นางสาวพุทธพร ก3าวสมบัติ
63013007527 นางสาวอารีรัตน� ป7ญญากูล
63013007528 นายสามารถ สุวรรณวงศ�
63013007529 นางสาวสุกัญญา ศรีคํา
63013007530 นางสาวธิดารัตน� พิมาน
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63013007531 นางสาวอรอนงค� สิทธิการ
63013007532 นางสาวสุวรรณา แก3วมณี
63013007533 นายสุภาพ แซ:ลิ่ว
63013007534 นางสาวชิดศุภางค� เตชะ
63013007535 นางสาวจัสมิน สว:างตระกูล
63013007536 นางสาวทอฝ7น วุฒิประเสริฐ
63013007537 นายทศพร ลักขณาศรี
63013007538 นางสาวจุฑาธิป สอนจันทร�
63013007539 นายปFยพงษ� เหล:าถาวร
63013007540 นางสาวณัฐวรา บุญธรรม
63013007541 นางสาวปภัสรา ศิลาลัย
63013007542 นางสาวปณิดา นาวะลี
63013007543 นางสาวสุจิรา กะสิรักษ�
63013007544 นายอรรถพล คําสืบ
63013007545 นางสาวนภาษิณี คําสิยาภรณ�
63013007546 นางจิดาภา ชํานาญ
63013007547 นายฤทธิไกร อ3นเกษ
63013007548 นางสาวเปมิกา อินทร�แก3ว
63013007549 นางสาวปภัสรา หล3าคํามี
63013007550 นางสาวทัศนีย� สุริกัลปI
63013007551 นายสุทธิเกียรติ พงษ�เดชา
63013007552 นายสุริยา วงฮาด
63013007553 นางสาวกัญญารัตน� มธุรการ
63013007554 นายธนเดช พ:วงพร3อม
63013007555 นางสาวสุทธิดา พรมหม่ืน
63013007556 นายวีรศักด์ิ ภูล3นแก3ว
63013007557 นายชาญณรงค� มุขแสง
63013007558 นางสาวสุมาพร นาคสอาด
63013007559 นางสาวนฤมล พรมโสภา
63013007560 นางสาววิภาดา คุณประชา
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63013007561 นางสาวอัญตรา พิมพ�ภูลาด
63013007562 นางสาวปภาพินท� โคเซียน
63013007563 นางสาวทิพย�วิมล นันทจิตปราโมทย�
63013007564 นางสาวศุภักษร กุดแก3ว
63013007565 นางสาวทวีพร เนื่องจากนิล
63013007566 นายอํานาจ ทิวาลัย
63013007567 นางสาวธัญวรัตน� ตุลวรรธนะ
63013007568 นายอนุสรณ� ป7ญญาวงค�
63013007569 นางสาววิภาณี นนทมาลย�
63013007570 นางสาวพิชญ�อาภา เอกกมลวิวัฒน�
63013007571 นางสาวดาราพันธ� รอดสถิตย�
63013007572 นางสาววรรณภา เรืองประกาย
63013007573 นางสาวรตนพร พ่ึงแย3ม
63013007574 นางสาวป7ทมาวดี ทัพรังสี
63013007575 นางสาวพิชญาพร ชัยแก3ว
63013007576 นางสาวกัญญ�พิชญา คํายันต�
63013007577 นางสาวภัทราภรณ� พัฒนเสรีกุล
63013007578 นายชัยณรงค� นาคเอี่ยม
63013007579 ว:าที่ร.ต.ธนากร ท3าวกัลยา
63013007580 นางสาวสุกานดา ดวงมณี
63013007581 นางสาวดุษดี บุญเก้ือหนุน
63013007582 นางสาวพัชราพร ทรัพย�มาก
63013007583 นายวชิรพรรณ นาคสิงห�
63013007584 นายณัฐนันท� บินซอและฮ�
63013007585 นางสาววรัญญา นิยม
63013007586 นางสาวศตพร คะชา
63013007587 นางสาวประภาภรณ� เชิงหอม
63013007588 นางสาวกมลมาศ สําราญรัมย�
63013007589 นางสาวสุกัญญาลักษณ� เสนานาค
63013007590 นายศิลา ทุมวงษ�
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63013007591 นายธนทัต วรพันธ�ตระกูล
63013007592 นางสาวปFยภรณ� งามงอน
63013007593 นางสาวชลิดา ศรีสวัสด์ิชัย
63013007594 นางสาวกันย�ทินี สุคนธี
63013007595 นางสาวสาวินี คะสุวรรณ
63013007596 นางสาวพรภิกษุ อินทกูล
63013007597 นายอนุชาติ สร3อยป7สสา
63013007598 นายสุนทร ขจรธีรสกุล
63013007599 นางสาวกัลยฉัตร บวรธรรมจักร
63013007600 นางสาวโสภิตา ชูศรีหรัญ
63013007601 นางสาวกรุณา วงษ�เเสนชัย
63013007602 นางสาวจุฑารัตน� ตุ:นคง
63013007603 นายสิทธินนทS ทิแดง
63013007604 นางสาวทิพวรรณ ทิพยอแหละ
63013007605 นางสาวยุพิน สอนโสม
63013007606 นายสุภชัย เหลี่ยมโลก
63013007607 นางสาวนริศรา วงศ�ยาฤทธ์ิ
63013007608 นางสาวทิพาภร วงศ�พิสุทธ์ิไพศาล
63013007609 นายณัชพล อยู:กลัด
63013007610 นางสาวกุลธิดา โพธ์ิทองคํา
63013007611 นายณัฐพล อรรคนิมาตย�
63013007612 นางสาวแสงอารีย� อินถา
63013007613 นางสาวชนภรณ� สนามทอง
63013007614 นางสาวศศิมาศ ต้ังศิริชัย
63013007615 นายจักรพันธ� ช:อเกตุ
63013007616 นางสาวเสาวนีย� บุญรอด
63013007617 นางสาวพัชราภรณ� พันระหา
63013007618 นางสาวขนิษฐา กันแก3ว
63013007619 นายนิภัทร วานิชวัฒนรําลึก
63013007620 นางสาวปารวัณ แซ:ลิ่ม
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63013007621 นางสาวพัทธนันท� ชูประเสริฐสิริ
63013007622 นายณัฏฐกิตต์ิ เจริญสุข
63013007623 นางสาวณัฐนรี บุญมาพ่ึง
63013007624 นางสาวกมลชนก บุญทองโท
63013007625 นายวุฒิภัทร วัชรพันธ�
63013007626 นายชัชฐพล หวังแววกลาง
63013007627 นางสาวนทีกานต� วงค�กําภู
63013007628 นายศิริชัย ทุ:งสง
63013007629 นายณัฐกร สวาศรี
63013007630 นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร�
63013007631 นายอรชุน คําแพ:ง
63013007632 นายอธิเบศร� กมลนาวิน
63013007633 ว:าที่ ร.ต.วุฒิพงศ� ทิศรีชัย
63013007634 นายศุภณัฐ กรประเสริฐการ
63013007635 นายจิรายุ วิเศษโอสถ
63013007636 นายเกียรติศักด์ิ น3อยแสง
63013007637 นางสาวชนินาถ ย่ีตัน
63013007638 นางสาวณัฐริน แสนทวีมณีรัตน�
63013007639 นางสาวธัญชนก เชื้อขําดี
63013007640 นายพีรวิชญ� ชมกลาง
63013007641 นายพีรณัฐ วงศ�คช
63013007642 นางสาวรัตนาพร สกลฤทธ์ิ
63013007643 นางสาวนุชจรินทร� โสภา
63013007644 นางสาวสุภาวดี หม่ืนเดช
63013007645 นางสาวจิรภิญญา จําปาทอง
63013007646 นางสาวทิพย�ตะวัน เอี่ยมวิจิตร
63013007647 นางสาววริษา นรินทร�รัมย�
63013007648 นางสาวนิศานาถ เชาวภานันท�
63013007649 นางสาวรุจีรัตน� สุวิชา
63013007650 นางสาวพนิตา นาคประดิษฐ�
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63013007651 นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ
63013007652 นางสาวทรงพร ชํานิ
63013007653 นางสาวมะลิวัลย� เครือแขม
63013007654 นางสาวนภาสิริ สินพูลผล
63013007655 นางสาวสุทธาทิพย� อุปคุตม�
63013007656 นางสาวภาสินี ไชยชะนะ
63013007657 นางสาวภิญญดา โกษา
63013007658 นางสาวสุลัดดา ลําสมุทร
63013007659 นายวีระยุทธ งามจิตร
63013007660 นางสาววิชุดา วรภัทรากุล
63013007661 นางสาวจิรนันท� พงสุระ
63013007662 นางสาวชนากานต� ดอกแย3ม
63013007663 นางสาวบุณยอร รักชาติ
63013007664 นายเตชิต นิ่มสุวรรณ 

63013007665 นางสาวปรัชญา ทองจันทร�
63013007666 นางสาวสุนิสา สมภา
63013007667 นางสาวสันธิลา กิจธรรม
63013007668 นางสาวนิชาภา จันทร�พรหม
63013007669 นางสาวปรางทิพย� เข่ือนจักร�
63013007670 นายธนัท นิลกําแหง
63013007671 นางสาววิมล มังกรงาม
63013007672 นายทินาคม สังข�ทอง
63013007673 นางสาวรุ:งระวี คุณใหญ:
63013007674 นางสาวกุลนิภา พุฒเพ็ง
63013007675 นางสาวรสรินทร� ภิญโญ
63013007676 นางสาวเขมิกา สกุลเกศรีวรรณ
63013007677 นางสาวหฤทัย สัจจะวิสัย
63013007678 นางสาวผุสชา กรมไกรยศร
63013007679 นางสาวชญานิษฐ� เอียดรอด
63013007680 นางสาวชฎาพร พาพรมพฤกษ�
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63013007681 นายภูมิศักด์ิ คําประเสริฐ
63013007682 นายพีชคณิต ตุงคะศิริ
63013007683 นางสาวเพ็ญพิชชา ทานะ
63013007684 นางสาวกันตินันท� จัตุรัส
63013007685 นายสมสุข ภู:พันธ�
63013007686 นางสาววันวิสา ม:วงสีสันต�
63013007687 นายศิวดล วงศ�สุวรรณ
63013007688 นางสาวณัฎฐิรา กาละวงค�
63013007689 นางสาวบัณฑิตา ลายวิเชียร
63013007690 นางสาวทรายทอง รามัญ
63013007691 นางสาวภรณ�วิภา จันทร�เขียว
63013007692 นางสาวสกุลรัตน� สุนทรฉัตราวัฒน�
63013007693 นางสาวกนกพร เผือดนอก
63013007694 นางสาวอังควรา วงษาสันต�
63013007695 นายทัศนพงศ� ผอนนอก
63013007696 นายเอกภัทร ลิ้มวรรณดี
63013007697 นางสาวฐิตาภา บุญส:ง
63013007698 นางทฤตมน ไชยจารุวณิช
63013007699 นางนุธิดา เรืองคง
63013007700 นางสาวพิชากรณ� วรสิทธ์ิ
63013007701 นางสาววรปรียา ยังเจริญ
63013007702 นางสาวสมฤดี จันทร
63013007703 นางสาวกรกนกวรรณ แจ3งเรือง
63013007704 นางสาวปฏิมาภรณ� แท:นมณี
63013007705 นางสาวจรินทร วงศ�ป7ญญา
63013007706 นางสาวเบญจพร ลิ้มเกษตรสกุล
63013007707 นางสาวณัฐยา แตงเจริญ
63013007708 นายลัสกร ศรีสวัสด์ิ
63013007709 นายพุทธิพงศ� พุทธิปรัชญา
63013007710 นางสาววิลาสินี ลลิตวงศกร
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63013007711 นางสาวอรณิชา ตรุสมะณีย�
63013007712 นางสาวพีรยา พวงศรี
63013007713 นายทรงศักด์ิ คีรีวงศ�
63013007714 นายอธิวัฒน� ชัยวิสัย
63013007715 นางสาวธนิตา สมาธิ
63013007716 นางสาวสุธิดา ศันสนียานนท�
63013007717 นางสาวจันทิมา ชูแสง
63013007718 นายณัฏฐ�ชยนต� สมิทธิโสภณ
63013007719 นางสาวปฐมาพร จันทร�สมบูรณ�
63013007720 นางสาวสุนิสา นิคมเขตร
63013007721 นางสาวสุวรรณิดา วิเศษลา
63013007722 นางสาวกวินณา ฉุXนย:อง
63013007723 นางสาวสุภาวดี พรจรรยา
63013007724 นางสาวบาจรีย� กําลังชัย
63013007725 นางสาวชนิสรา ธุวะคํา
63013007726 นายณัฐนานนท� คําแปง
63013007727 นางสาวนุสดารัตน� อินอ่ํา
63013007728 นางสาวอนันดา โฉมฉลวย
63013007729 นางสาวสุเมธินี แซ:ต่ัน
63013007730 นางสาววัลภา มูณี
63013007731 นางสาวณัฐธิตา สมพมิตร
63013007732 นางสาวเบญญา วระไวย�
63013007733 นายวินัย ดีทวี
63013007734 นายชัยมงคล อุระทัย
63013007735 นางสาวทรัพย�วิมล กาญจนวิจิตร
63013007736 นางสาวธนาภรณ� ระโพธ์ิ
63013007737 นายบัญชา ปลอดภัย
63013007738 นางสาวสุวภัทร พรายพรรณ
63013007739 นายวุฒิชัย ป7ญญาเวชดี
63013007740 นางสาวกานต�นภัส จิตรปฏิมาวรากร
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63013007741 นางสาววิภาวรรณ สุดโสม
63013007742 นางสาวธนภรณ� ทองคํา
63013007743 นางสาวภัทรสิริ สวนหมาก
63013007744 นางสาววริศรา สุขใจเจริญชัย
63013007745 นางสาวศิริวรรณ ศรีคมขํา
63013007746 นางสาวศิริพร รักเมือง
63013007747 นายมงคล เพ็ชรตะก่ัว
63013007748 นางสาวกุลธิดา สุทัศน�
63013007749 นางสาวดลพร ศิลาไศลโศภิษฐ�
63013007750 นายไกรวุฒิ เฉลิมพร
63013007751 นางสาวจิตติมาภรณ� ทาถา
63013007752 นางสาวธิดารัตน� พรมการ
63013007753 นางสาวคุณิตา ทองสิน
63013007754 นางสาวนฤมล ชินหหงษ�
63013007755 นางสาวเกวลี หนูสิทธ์ิ
63013007756 นางสาวนรีรัตน� จันทชุม
63013007757 นางสาวบุศรา ศรีเมือง
63013007758 นางสาวอาซียDะ มะวิง
63013007759 นางสาวพิชชาภา เสลานนท�
63013007760 นายอาณัติ แก3วเพ็ชร
63013007761 นายบวรศักด์ิ จึงเจริญ
63013007762 นางสาวตรีรัตน� เรืองศรี
63013007763 นางสาวณิชกานต� บุญศรี
63013007764 นางสาวณัฐณิชา ทวีปะ
63013007765 นางสาวจิรภา ศรีสองเมือง
63013007766 นางสาวรัฐติญา พวงภู:
63013007767 นางสาวจุฑาทิพย� ไพรเจริญวรกุล
63013007768 นายวีรวัฒน� ช:อไสว
63013007769 นายประโยชน� ย้ิมละมัย
63013007770 นางสาวปFยนุช ลิ้มวิจิตร
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63013007771 นางสาวณิชชา วัฒนะโชติเดชา
63013007772 นางสาวสุนทรียา ทรงสุภา
63013007773 นางสาวธนัชชา ดิเรกสถาพร
63013007774 นายวิบุญ สกุลชาติวุฒิ
63013007775 นางสาวเพชรไพรินทร� จันทร�พลับ
63013007776 นางสาวพรทิพย� รัตนสมบูรณ�
63013007777 นางสาวศศิธร ศรีชนะ
63013007778 นางสาวรวิวรรณ พลับสุนทร
63013007779 นางสาวณพา สารสัย
63013007780 นางสาวจิราพรรณ จรรยา
63013007781 นางสาวสุธิดา หม่ืนพัน
63013007782 นางสาวเรียมจันทร� นันทศร
63013007783 นางสาวมลฤดี คงสมทอง
63013007784 นางสาวนันทิพร สมศรี
63013007785 นางสาวสรวีย� เนินดี
63013007786 นางสาววรรณพร บุญส:ง
63013007787 นางสาวประภัสสรา ไตรยสุทธ์ิ
63013007788 นางสาววาสนา แซ:อึ้ง
63013007789 นางสาวประภาพร เสนาพันธ� 
63013007790 นางสาวพิชญา อ:อนทา
63013007791 นายจิรายุทธ โคตพันธ�
63013007792 นางสาวน้ําฝน โทอื้น
63013007793 นางสาวป7ทมา มูXฮัมหมัด
63013007794 นางสาวชิดชนก สายคง
63013007795 ว:าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ศรีประสม
63013007796 นายอรรถนิต์ิ สุรกา
63013007797 นายสิทธิเทพ บุญกล:อม
63013007798 นายอาทิตย� รุ:งโรจน�กิตติ
63013007799 นายกาลวิน แก:นตะเคียน
63013007800 นางสาวทิพยนันต� อ:อนสุด
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63013007801 นางสาวขวัญฤดี ณะรินทร�
63013007802 นางสาวธนภร ภัทรโสภาชัย
63013007803 นางสาวมณีรัตน� เชื้อเพชร
63013007804 นายลุตฟาน บินแวอาแซ
63013007805 นางวิภา ยารัมย�
63013007806 นายธัชนนท� แก3วโชติ
63013007807 นางสาวกัณฐิกา เนตรทิพย�
63013007808 นายประตฤณญา แก3วนนท�
63013007809 นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน�
63013007810 นางสาวสุนิสา ก3อนคําลือ
63013007811 นางสาวแพรวพรรณ อร:ามศรี
63013007812 นายไกรสิทธ์ิ บุบผาศรี
63013007813 นางสาวโสภา หักทอง
63013007814 นายนพเก3า เทียมพิทักษ�
63013007815 นางสาวทิพวรรณ ขันชุมภู
63013007816 นางสาวพัชวากูล ราชมณี
63013007817 นางสาวรุ:งทิวา สุขี
63013007818 นายภวิศ หวังโชคดํารง
63013007819 นางสาวปนัดดา เต3าชัยภูมิ
63013007820 นางสาวเพ็ญแข จงเจริญ
63013007821 นางสาวประธาดา เทียนมี
63013007822 นางสาวธัญญารัตน� รัตนพันธ�
63013007823 นางสาวพัชรา จันทนะสุคนธ�
63013007824 นายบัณฑิต มาศรักษา
63013007825 นายถิรวิทย� รักเล:ง
63013007826 นางสาวภัควิภา แคล:วคล:อง
63013007827 นายทวีชัย มากสําราญกุล
63013007828 นางสาวสิรินทรา สุวรรณเหล:า
63013007829 นางสาวนิราตรี สุขนิรันดร�
63013007830 นายปณขัย ลิ้มหลี
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63013007831 นางสาวสุวรรณี สุขเหลื่อง
63013007832 นางสาววีรัชญา โมนยะกุล
63013007833 นางสาวมาริษา แย3มเมือง
63013007834 นางสาวธัศวรรณ ฝ7Qนชมภู
63013007835 นางสาววิชิดา บุตรวิไลย
63013007836 นางสาวจตุพร นันทพรหม
63013007837 นางสาวป7ฐมาภรณ� อนุรักษ�วิทยา
63013007838 นายโชติวัน แย3มขยาย
63013007839 นางสาวอันดามัน ห:วงสุวรรณ
63013007840 นายเฉลิมพงศ� สุขสุวรรณ
63013007841 นางสาวอรพรรณ พลภัฏ
63013007842 นางสาวทัศนีย� ต:างใจ
63013007843 นายณรงค�ศักด์ิ ยามี
63013007844 นางสาวพลอยหทัย ชุมแก:น
63013007845 นางสาวสมฤทัย สมัครสมาน
63013007846 นางสาวพัชรี กาทอง
63013007847 นางสาวธัญพิชชา ผลจันทร�
63013007848 นางสาวพรสุดา มากเเสง
63013007849 นางสาวศศิธร ขวาน้ําคํา
63013007850 นางสาวอรจิรา บุญโกย
63013007851 นายสิทธิพงษ� คงสุข
63013007852 นายสุภเวช ดาวล3อม
63013007853 นายวิเชษฐ� วิริยะวศิน
63013007854 นางสาวขวัญธิดา รัตนวงค�
63013007855 นายตันติกร ยาสมุทร
63013007856 นางสาวอุมาพร ถวิล
63013007857 นางสาวสุมาลี อนุอันต�
63013007858 นางสาวสุทธิชา ภิญโญย่ิง
63013007859 นางสาวพลอยพัชชา พัชรพิมพู
63013007860 นางสาวสกุลรัตน� โคตรสํานวน
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63013007861 นายณัฐภัทร พรรณทรัพย�
63013007862 นางสาวพรพิรุณ วงษ�ละคร
63013007863 นางธัญดา สุธาราม
63013007864 นางสาวจีรนุช ศรีสุวรรณ
63013007865 นางสาวนภาพร ยินดี
63013007866 นายชัยพร คันทรง
63013007867 นางสาววิสสุตา พาจันทร�
63013007868 นางสาวฟาดีละฮ� ยะโกะ
63013007869 นางสาวอินธุอร อัครประเสริฐกิจ
63013007870 นางสาวกชกร ดารากร ณ อยุธยา
63013007871 นายกันดิศ วัยรูป
63013007872 นางสาวฉัตรชฎา แสนช:างไม3
63013007873 นางสาวมนฤทัย กุลธํารงศรี
63013007874 นางสาวณัฐกานต� บุตรดี
63013007875 นายทศพล คล3ายขํา
63013007876 นางสาวลลิตา สงวนทรัพย�
63013007877 นางสาวนฤมล สมศักด์ิ
63013007878 นายณัฐวุฒิ ว:องวิกย�การ
63013007879 นางสาวประภัสสร จัดสาริกิจ
63013007880 นายณัฐวุฒิ อ:อนเฉียบ
63013007881 นางสาวภัควัลย� พันธุ�ไม3
63013007882 นางสาวมนธิรา ดวงสิทธ์ิ
63013007883 นางสาวณิชวรรณ ปานเทวัญ
63013007884 นางสาวระพีพรรรณ ชุดพิมาย
63013007885 นางอรัญญา หัศไทย
63013007886 นางสาวฐนิตา เขียวขํา
63013007887 นางสาวกมลชนก ครุฑธา
63013007888 นางสาวกาญจนา อั๋นดอนกลอย
63013007889 นายณรงค�ฤทธ์ิ พริกทอง
63013007890 นางสาวเกษสุดา บูรณศักด์ิสถิตย�
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63013007891 นางเจนจิรา ทับประเสริฐ
63013007892 ว:าที่ ร.ต.วรเชษฐ� วงพันธุ�
63013007893 นางสาวพรลภัส สว:างโรจน�
63013007894 นางสาวธัญ สินี มหาสุข
63013007895 นางสาววีรวรรณ จุนระแฉ:ง
63013007896 นางสาวณิชดาภา แสงวันทอง
63013007897 นายพศิน จิรกรวรการ
63013007898 นางสาวศศิตา คํารอด
63013007899 นางสาวณัชฌา มณีปกรณ�
63013007900 นางสาวสุภัสชา โสดา
63013007901 นางกรรธิมา โต:นวุฒิ
63013007902 นางสาวลลิตา เมฆลอย
63013007903 นางสาวณัฐพร บุญเจริญ
63013007904 นายธนาคม บัญญัติ
63013007905 นายประกายพฤกษ� จันทรา
63013007906 นางสาวแสงอรุณ สระทองเทียน
63013007907 นางสาวโชติกา สุขกิจบุญนิธิ
63013007908 นางสาวนาตาชา รัตนาไพบูลย�
63013007909 นางสาวธันยธร วัดสุวรรณ�
63013007910 นายจิรสิน ศรีสังข�
63013007911 นางสาวณัฏสิตา แก3วคุ3มภัย
63013007912 นางสาวอคิราภ� รวมจิตต�
63013007913 นางสาววราภรณ� สิทธิรักษ�
63013007914 นายสมเกียรติ เซ:งซ้ิว
63013007915 นางสาวธนัชชา เทพทัต
63013007916 นางสาวศตพร จันทร�แก3วแร:
63013007917 นางสาวปริฉัตร ป7กษี
63013007918 นายสันติสุข ไชยบุรินทร�
63013007919 นางสาวไพรณะริน รุ:งสว:าง
63013007920 นางสาวธนภรณ� เกตุชัยศรี
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63013007921 นางสาวกัลยกร ส:งเสมอ
63013007922 นางสาวจุฑามาศ สืบพลาย
63013007923 นายปฏิภาณ ปานเล็ก
63013007924 นายปวริศร เสริฐธิกุล
63013007925 นางสาวปนิตา แซ:ลิ้ม
63013007926 นางจิตตราภา พรหมศร
63013007927 นางสาวรัตนาภรณ� งอนชัยภูมิ
63013007928 นางสาวจิตติมา ช3างน3อย
63013007929 นางสาวสมิตา แก3วคําแสน
63013007930 นางสาวลัดดาวรรณ เฮงสาแม
63013007931 นางสาวพิมภรณ� มีคุณ
63013007932 นางสาวสุทธิดา โพธ์ินิล
63013007933 นางสาวจิราภัทร จักแก3ว
63013007934 นางสาวปฐมาพร สาระภักดี
63013007935 นางสาวจุฬารัตน� พงศ�ธไนศวรรย�
63013007936 นางสาวธัญชนก รากแก3ว
63013007937 นางสาวอิสศิริยาภรณ� ทุมดี
63013007938 นางสาวพรชนก อาษาสิงห�
63013007939 นางสาวสุภาภรณ� สุภาพงษ�
63013007940 นางสาวศุภิสรา ศรีสร3อย
63013007941 นายกฤติณ สุดโต
63013007942 นางสาวณัฐชานันท� เกาะกลาง
63013007943 นางสาวสุภัตรา หลําสะ
63013007944 นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ
63013007945 นางสาวอนัตตา ชูสีอ:อน
63013007946 นางสาวกฤติยา บุญธูป
63013007947 นางสาวช:อผกา ไชยวงค�
63013007948 นางสาวนันธิดา ชานาตา
63013007949 นางสาวนิฤมล พุกพิลา
63013007950 นางสาวกุนท�ลดา ริดมัด
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63013007951 นางสาวภัทรชลีพร เกษมกุล
63013007952 นางสาวปทุมรัตน� บุญฤทธ์ิ
63013007953 นางสาวไพชฎา ดอกไม3
63013007954 นางสาวพรภัทรา ปFZนน3อย
63013007955 นางสาวสุวณี บัวจัตุรัส
63013007956 นางสาวชนมน หิรัญธนานนท�
63013007957 นางสาวพัชรี มงคลธรรม
63013007958 นางวิภาภรณ� จิตตะกาญจน�
63013007959 นางสาวภัสสรีธัช ชูเชิด
63013007960 นางสาวกฤติยา วงษ�เที่ยง
63013007961 นางสาวจุฑารัตน� ดําโอ
63013007962 นางสาวศิรินธร ใจประสงค�
63013007963 นางสาวดวงพร กลมเกลี้ยง
63013007964 นางสาวพิมพ�สุภา นิติพานจันทร�กุล
63013007965 นางสาวธัญญา จันทร�ทา
63013007966 นางสาวเกตุวรา สุ3นแก3ว
63013007967 นางสาวนันทภัค บุนนาค
63013007968 นายวิศวะ โกมลวิวัฒน�
63013007969 นายยอดเย่ียม เอื้ออรุณแสงใส
63013007970 นายเตวิช หะจิ
63013007971 นางสาวเนตรนภา สุภนาม
63013007972 นางสาวบุศรินทร� ทนันชัยบุตร
63013007973 นางสาวอัญธิกา อินทร�เอก
63013007974 นางสาวสุภัค พยุงพัฒนะ
63013007975 นางสาวชลินดา ใจเย็น
63013007976 นางสาววัลลีย� อดทน
63013007977 นายนิธิ จาดเจริญ
63013007978 นางสาวป7ณณภัสร� วิบูลย�ธนาฉัตร
63013007979 นายอภิชาติ แก3วสุกแท3
63013007980 นางสาวประภัสสร ขวานทอง
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63013007981 นางกัญญาณัฐ บัวหลวง
63013007982 นางสาวณัชชา ภูตาเพิด
63013007983 นางสาวญาดา เอี่ยมอ:อน
63013007984 นายแมDค พันธ�สะบุตร
63013007985 ว:าที่ ร.ต.ภาณุวิศว� กลางชัยเดช
63013007986 นางสาวกัลยา ต:ายต:อผล
63013007987 นางสาวศิริวิภา ทองอุ:น
63013007988 นายภาณุวัฒน� วงษ�ยงน3อย
63013007989 นายศุภพล กิตติวรากุลโรจน�
63013007990 นางสาวเบญญาภา สร3อยเพ็ชร�
63013007991 นางสาวศศิวรรณ รุ:งเรือง
63013007992 นายณัฐนนท� พลประทีป
63013007993 นางสาวจันทิมา เขียวเจริญ
63013007994 นางสาวฮาดัสซาห� ศรีชัย
63013007995 นายจารุวัฒน� ปรากฎชื่อ
63013007996 นายวิชา ถิระสาโรช
63013007997 นายพลากร เสือส:าน
63013007998 นางสาวกัญญาณัฐ ชิดประทุม
63013007999 นางสาวชัชชา สุขเกตุ
63013008000 นายวีรชน แก3วสว:าง
63013008001 นางสาวพัชราภรณ� ดอกหลวง
63013008002 นางสาวธนิยา สิทธานนท�
63013008003 นางสาวจีราภรณ� ทองพิมล
63013008004 นางสาววนิดา น3อยคําภา
63013008005 นางสาวรัศมี สายบุตร
63013008006 นายภาณุวุฒิ สุดโสภา
63013008007 นายอชิรวัชร� วรรัฐกัณพงศ�
63013008008 นางสาวกลิ่นนภา ทับเม่ียง
63013008009 นายวิษณุ ทองแกมแก3ว
63013008010 นายปรีชาวุฒิ ศิรินนท�
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63013008011 นางสาวพิมพ�ชนก เกตุแก3ว
63013008012 นายสุชาโณ บุญรอด
63013008013 นายใหม: วิชาเกวียน
63013008014 นางสาวสุภารัตน� ศิลารักษ�
63013008015 นางสาวเบญจมาศ สิขิวัฒน�
63013008016 นางสาวธนัชภัค อาภาขจร
63013008017 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอาซีละ เจDะเตDะ
63013008018 นางสาวพิชญาพัคก� บุตรแสน
63013008019 นายบวรภัค บัวเทศ
63013008020 นางสาวนุชวรา น:วมนวล
63013008021 นางสาวจิตรเรณู พิมสิม
63013008022 นางสาวดวงพร จําปาทอง
63013008023 นางสาวธัญญารักษ� ฉบับเเบบ
63013008024 นางสาวอุไรรัตน� ศิริรัตน�พิริยะ
63013008025 นางสาวอําภา สกุลญาดา
63013008026 นางสาวศิริมาศ เอกสินธุ�
63013008027 นางสาวสูไหวบDะ หวันมูสอ
63013008028 นางสาวจิตตราภรณ� อุ:นอก
63013008029 นางสาวอังคณา เบิกบาน
63013008030 นายณนวัษ ปาสวัสด์ิ
63013008031 นายกฤตภาส ใจเย็น
63013008032 นางสาวเนตรชนก ติวสันต�
63013008033 นางสาวไพรินทร� เอี่ยมสําอางค�
63013008034 นางสาวสาริศา ศรีมันตะ
63013008035 นายธีรพงค� พันธุ�เผือก
63013008036 นายทศพร บุญคง
63013008037 นางสาวอาริศา มะเด็น
63013008038 นางสาวมนัชนันท� กลัดกลีบ
63013008039 นางสาวภัคสุภา รัตนภาชน�
63013008040 นายสายัณห� ปุmยคํา
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63013008041 นางกรกนก โตประสี
63013008042 นางสาวณิชมน จันทวงศ�
63013008043 นายกิตติศักด์ิ ปานทะโชติ
63013008044 นายอนิวรรต สว:างสาลี
63013008045 นางสาวอรประภา แก3วฉาย
63013008046 นางสาวอมลพรรณ� ศรีชัย
63013008047 นายนันทวัฒน� เมนะสินธุ�
63013008048 นายเนติพงษ� กันเจียก
63013008049 นายกิตติธัช แดงแก3ว
63013008050 นางสาวปริมประภา นวลเปรม
63013008051 นายปวรรุจ โทนหงส�สา
63013008052 นางสาวนภัสสร แย3มพยนต�
63013008053 นางสาวชลธิชา พิมวาป\
63013008054 นายเศรษฐโชติ ประเสริฐสรชัย
63013008055 นางสาวพรอุมา บํารุงศิลปI
63013008056 นายญาณกวี อึ้งอมรกิจ
63013008057 นางสาวภัคจิรา นันตDะ
63013008058 นางสาวรุ:งราตรี ทองนิล
63013008059 นายพรเทพ รัตนบุรี
63013008060 นางสาวปฏิภากรณ� มณฑล
63013008061 นายพัฒนสรณ� ตีรณวัฒนากูล
63013008062 นางสาวอริสรา จันทรักษา
63013008063 นางสาวนัฐกานต� สุวรรณรัตน�
63013008064 นางสาวนราภรณ� สนสูง
63013008065 นางสาววณิชชา สุทธิพันธ�
63013008066 นางสาวณัฏฐนิช ทีคาสุก
63013008067 นางสาวสลิลทิพย� สมคํา
63013008068 นายศุภกร สรราช
63013008069 นายสุรพงศ� หนูเทพย�
63013008070 นางสาวสุกัญญา กันดิษฐ�
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63013008071 นายวรากร แสงคํา
63013008072 นางสาวจามจุรี จิตไว
63013008073 นางสาวสรญา งาหอม
63013008074 นายภาณุพันธ� คําวังสง:า
63013008075 นางสาวนลัทพร คะชะนา
63013008076 นางศิริวรรณ สมสมัย
63013008077 นายปFยบุตร ปFยาภิชาต
63013008078 นางสาวนุชนารถ กิวัฒนา
63013008079 นางสาวอุษา แดงดอนไพร
63013008080 นางสาวภัสรียา สดแสงสุก
63013008081 นายธนนนท� สนธยานนท�
63013008082 นางสาวจุฑามาศ วาดเขียน
63013008083 นายวศิน ดอกมะสัง
63013008084 นายนที ศรีทิพย�
63013008085 นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ
63013008086 นางสาวพรพิมล พรมประเทศ
63013008087 นางสาวธนิดา ชลประทิน
63013008088 นายนัตติพล ศรีธร
63013008089 นางสาวนาตยา คุ3มถ่ินแก3ว
63013008090 นางสาวพิยดา พระสอน
63013008091 นางสาวปานมุก พุ:มป7ญญา
63013008092 นางสาวสาวิตรี สมมุ:ง
63013008093 นายฐณวัฒน� วัฒนจรัส
63013008094 นายธนาศักด์ิ กิจเจริญธนารักษ�
63013008095 นางสาวพิชญาภา ธิศรี
63013008096 นายปFZนพงศ� พานิชสุนทร
63013008097 นายเจษฎา จันทร�รอด
63013008098 นางสาวจันทร�ปรียา ธนฤทธ์ิภัคยากุล
63013008099 นางสาวรัชนิดา ทัตเปรม
63013008100 นางสาวสาลินี ไขแสงทอง
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63013008101 นางสาววันรายา สันเจริญ
63013008102 นางสาววจีรัตน� โพธ์ิไพจิตร�
63013008103 นางสาวชนิกานต� สินจําเริญ
63013008104 นายกษิดิศ แสงศิลา
63013008105 นางสาวหานีสDะ สามะเอะ
63013008106 นางสาวรัชนี เสมอไวย�
63013008107 นายจเด็จ เจือจันทร�
63013008108 นายณปกรณ� ภูธรรมะ
63013008109 นายกิตติ พูสุวรรณ
63013008110 นายประวิทย� เพชรสําฤทธ์ิ
63013008111 นางสาวนพรจ ก่ิงโพธ์ิทอง
63013008112 นายวิริยะ เจริญโชคพาณิชย�
63013008113 นายรัฐพล รุ:งเรือง
63013008114 นายวิชญ�พล หว:านพืช
63013008115 นางสาวชนากาญจน� หอมกลิ่นอุบล
63013008116 นางสาวลินดา ไพรสินธุ�
63013008117 นางสาวนภัสวรรณ จินดารัตน�มณี
63013008118 นายรุ:งเรือง เรืองศิริ
63013008119 นายวชิรวัฒน� จันทรจํานง
63013008120 นายศตวรรษ กาศเกษม
63013008121 นางสาวเบญญา อร:ามวิบูลย�
63013008122 นางสาวกมลรัตน� คามบุตร
63013008123 นางสาววิลาวัณย� ตะวงษ�
63013008124 นางสาววาริน บุญมี
63013008125 นายวัชรพงศ� ลิทองกุล
63013008126 นางสาวปรัชญาณี คล:องวิจักษณ�
63013008127 นางสาวอรอุมา พรมเภา
63013008128 นายรัชพล พันธ�ขํา
63013008129 นางสาวกาญจนา นุชเนตร
63013008130 นายณัฐบดี เจือบุญ

หน3า 271 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013008131 นายณธรรศ ลาสูน
63013008132 นางสาวรวิภา พรมป7_น
63013008133 นางสาวป7ญจาภรณ� กรปที
63013008134 นางสาวสุดารัตน� เลิศเพียรพนิต
63013008135 นายนวพล ดีหมี
63013008136 นางสาววราพร วงษ�สูงเนิน
63013008137 นายกิตติ พวงศรี
63013008138 นายธุวชิต สติม่ัน
63013008139 นางสาวโชณรังสี บุญพงษ�
63013008140 นางสาวพัสตราภรณ� ชนะภัย
63013008141 นางสาวอริสา ไชยลุม
63013008142 นางสาวอังสณา เนตรทอง
63013008143 นายพีระพัฒน� เเจ:มจํารัส
63013008144 นางสาวพิมผกา น3อยนงเยาว�
63013008145 นางสาวณภัทรา วงศ�มหันต�กุล
63013008146 นายฉัตรภูมิ เพ็ชรหนองชุม
63013008147 นางสาวศุจินทราพร สาสุข
63013008148 นางสาวขจีวรรณ หนูแก3ว
63013008149 นางสาวรัฐภรณ� ขันแก3ว
63013008150 นายพานเพชร พุฒพวง
63013008151 นายกฤชวัฒน� จันทรมนตรี
63013008152 นางสาวธณษา สุวรรณกลาง
63013008153 นางสาววราภรณ� ขาวผิว
63013008154 นางสาวปFยลักษณ� อยู:สบาย
63013008155 นายณัฐพันธ� จันทร�เพ็ญ
63013008156 นายฉายพงศ� ปานกลั่น
63013008157 นางสาวอัสมา ฮินนะ
63013008158 นางสาวอจิรวดี คีรีวรรณ
63013008159 นางสาวพิชามญชุ� ปานทอง
63013008160 นางสาวกัญญพร สวัสดิวงศ�
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63013008161 นางสาววิภาลักษณ� แดงใจ
63013008162 นางสาวอารีรัตน� เตชะวงค�
63013008163 นางสาวบุษยา แสงโพธ์ิดา
63013008164 นางสาวพัชราภรณ� อิ่มจิตร
63013008165 นางสาวเย็นฤดี บุญเรือง
63013008166 นางสาวเพ็ญพสิษฐา โกนุทานุรักษ�
63013008167 นางสาวปวีณา ประสาวะนัง
63013008168 นางสาวขวัญฤดี อุ:นใจ
63013008169 นางสาวระพีพรรณ วังสุขี
63013008170 นายเทพรัตน� ฉิมประดิษฐ
63013008171 นายธงไท ทองนุ:น
63013008172 นายกฤษฎา ศรีทา
63013008173 นางสาวจุฑามาศ อายุวรรณ
63013008174 นางสาวรัตนานันท� บัวสิงห�
63013008175 นางสาวชญานันท� ดอนวิรัตน�
63013008176 นายอภิวัฒน� ทองดี
63013008177 นางสาวปรารถนา บุญเรืองลือ
63013008178 นางสาววลัยลักษณ� เหล:าถาวร
63013008179 นายนิติธร สระศรี
63013008180 นางสาวสุรัชณา เลิศประกาย
63013008181 นางสาวโสรญา หมวดมณี
63013008182 นางสาวทัศนีย� แก3วมณี
63013008183 นายบุญชัย บําเพ็ญทาน
63013008184 นายสิทธิโชค ทีปะปาล
63013008185 นางสาวพชรพร น3าวแสง
63013008186 นายปฏิพัทธ� เสนาบวร
63013008187 นางสาวณัฐธันยา ช:วยเนิน
63013008188 นางสาวจุฑามาศ โภคทวีงาม
63013008189 นางสาวอรประภา จําปาทอง
63013008190 นางสาวณัฐพร เทียนนาวา
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63013008191 นางสาวรุ:งรวี ขมเล็ก
63013008192 นางสาวกิติยา ลําดับพังค�
63013008193 นางสาวปภาวดี โปนคําปFน
63013008194 นางสาวอัญชิษฐา ศิริป7ญญาประเสริฐ
63013008195 นางสาวนิชาภา พงษ�วะสา
63013008196 นางสาวจิตสุภา เป\Zยมพุก
63013008197 นางสาวณัฏฐณิชา เยรัมย�
63013008198 นางสาวอัครยา บุญวาสนา
63013008199 นางสาวนิรชา ป7ตถาติ
63013008200 นางสาวเบญจางค� สมุทรสิน
63013008201 นายจักรพงศ� กาสี
63013008202 นางสาวสิริกัลยา บุญเมือง
63013008203 นางสาวกฤติญาณ� โพธิยานนท�
63013008204 นางสาวศิรภัสสร หนูจุ3ย
63013008205 นายปฐมพงศ� ปรีชา
63013008206 นางสาวปาริชาต กะรัมย�
63013008207 นางสาวธัญลักษณ� จิตรม่ัน
63013008208 นายอธิวัฒน� แววดี
63013008209 นางสาวพรสุดา สังข�เพ็ชร
63013008210 นางสาวสุธิกานต� หนูด3วง
63013008211 นางสาวลลิตา จันดาแก3ว
63013008212 นายนนทพัทธ� ศรีตะลาลัย
63013008213 นายวชิรธร รักดี
63013008214 นางสาวอารยา เชียงบุดดี
63013008215 นางสาวอาภาภรณ� ศรีทอง
63013008216 นางสาวปFยรัตน� หนูยก
63013008217 นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก
63013008218 นางสาวกมลวรรณ สายทอง
63013008219 นางสาวณิชากุล สนาน3อย
63013008220 นายณัฐสิทธ์ิ เถาว�อั้น

หน3า 274 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013008221 นางสาวมลฤดี รัตนาสกุล
63013008222 นางสาวนิอร นาคหมู
63013008223 นางสาวลัดดาวัลย� ทองศักด์ิ
63013008224 นางสาวอาทิตยา เรืองมณี
63013008225 นายธนภัทร หินลายเลิศ
63013008226 นางสาวกัญจนพร สัญญะวิชัย
63013008227 นางสาวผกาวรรณ รัตน�น้ําหิน
63013008228 นายวงศธร โพธ์ิไพจิตร
63013008229 นางสาวธัญพิชชา แสนหลวง
63013008230 นางสาวสุธิตา เจริญสง:า
63013008231 นางสาวจันทร�นุภา จักรหนึ่ง
63013008232 นางสาววรรณศิริ อุ3มชู
63013008233 ว:าที่ร3อยตรีมณฑ�ชัย พุ:มคง
63013008234 นายอลงกรณ� แสงลี
63013008235 นางสาวนฤมล มงคลวัย
63013008236 นายเนติสันต์ิ ลิ้มสุวรรณศิลปI
63013008237 นางสาวสุนันทา โพธ์ิศรี
63013008238 นางสาวฐิติมา เฟ̂Zองฟู
63013008239 นางสาววริศรา รุ:งรังษี
63013008240 นางสาวศิริพร กาศหาญ
63013008241 นายณัฐภาส แช:มชมดาว
63013008242 นางสาวธนัชพร เสนา
63013008243 นายอัมรินทร� พรหมจิตต�
63013008244 นางสาวภวิชย�พร สายหมี
63013008245 นางสาวแพรวนภา สําราญใจ
63013008246 นายชิโนรส ชิดชอบ
63013008247 นางสาวจุฑารัตน� คุธินาคุณ
63013008248 นางสาวจุฑารัตน� หวันสู
63013008249 นางสาวพลอยไพลิน ศิริมานิตย�
63013008250 นางสาวกอเงินมาศ พงศ�นิรันดร�
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63013008251 นายกิตติภพ คงเกิด
63013008252 นางสาวกนกพร แสวงทรัพย�
63013008253 นางสาวพิมพ�ชนก เทียนมาลี
63013008254 นางสาวณัฐวิมล ลักษณะวิมล
63013008255 นางสาวศรัณยา ชาญปราณีต
63013008256 นางสาววิชชุดา เพ่ิมเดช
63013008257 นายพลากร อนันต�
63013008258 นางสาวอรญาณี พรหมแพทย�
63013008259 นายภวิศ เชิญถนอมวงศ�
63013008260 นางสาวอัฐาพร ผานิ
63013008261 นางสาวชโลทัย ถาปาวงศ�
63013008262 นางสาวนรีรัตน� อัตตะพันธ�
63013008263 นางสาวกัลยรัตน� บุบผาสังข�
63013008264 นางสาวปรัชญา ศิรินวล
63013008265 นายศุภวุฒิ ศรีมะหันต�
63013008266 นางจารุวรรณ ชัยศรีอริยกุล
63013008267 นายชลดรงค� วงษ�พรวน
63013008268 นางสาวศุภนันท� มะอาจเลิศ
63013008269 นางสาวณัฐสุดา คังคะสุวรรณ�
63013008270 นางสาววิลาวัณย� อินทร�ยอด
63013008271 นางสาวนิจญาณอมร อินสุข
63013008272 นายไพรัช เพ็งเหมือน
63013008273 นางสาวภิญญาพัชญ� กัลยาประสิทธ์ิ
63013008274 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ หมานหมัด
63013008275 นายอดิศร ขําแก3ว
63013008276 นางสาวอารีญาพร ตันจินดาประทีป
63013008277 นายสรวิศ แสงเทศ
63013008278 นางสาวศศิธร เข็มมะลวน
63013008279 นางสาวขวัญชนก ผสารพันธ�
63013008280 นายพัชร ชิดชู
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63013008281 นางสาวญาณิสา เปaนสุข
63013008282 นางสาวรุ:งรวี หนูทรัพย�
63013008283 นางสาวนิภา แก3วป7ญญา
63013008284 นายกิตติพิชญ� วิเศษดอนหวาย
63013008285 นางสาวพรนภัส ศรีเงินงาม
63013008286 นางสาวมานิตา สาลี
63013008287 นายภาม มุสิกวงศ�
63013008288 นายวีรพันธุ� พรหมทองดี
63013008289 นางสาวจันทนิภา ราชเจริญ
63013008290 นายธนวัฒน� เรืองเดช
63013008291 นางสาวธัญชนก ชื่นอารมย�
63013008292 นางสาวน้ําอ3อย สิงห�แก3ว
63013008293 นางสาวสุภาวี วงค�ประดิษฐ
63013008294 นายอภิชัย แสนประเสริฐ
63013008295 นางสาวกัญญภา อัครโสภณภาคิณ
63013008296 นางภัชริน ปFงเมือง
63013008297 นางสาวพัทธมน สัจยากร
63013008298 นางสาวปาริชาติ ต้ังตระกูล
63013008299 นายกิตติพงศ� เขมะวนิช
63013008300 นางสาวศิริภัสสร สุทธิแสน
63013008301 นางสาวพรหมพลอย เกตุกราย
63013008302 นางสาวภัทราภา พวงสุวรรณ�
63013008303 นางสาวอรจิรา บุญฤทธ์ิ
63013008304 นางสาววาสินี เฟ̂Zองเมธี
63013008305 นางสาวชลิตา บุญสอน
63013008306 นางสาวอาทิตยา แก3วกุด่ัน
63013008307 นายศรายุธ สุวรรณ�
63013008308 นางสาววราพันธ� ฝาสีน
63013008309 นางสาวสมฤดี อ:อนตา
63013008310 นางสาวอรญา อยู:หลง
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63013008311 นางสาวอามานี ยูโซDะ
63013008312 นางสาวเสาวลักษณ� ลือวันคํา
63013008313 นางสาวอุษามณี นามโคตร
63013008314 นางสาวน้ําทิพย� ต้ังเต็มเจริญ
63013008315 นางสาววิชชุดา อภัยพงษ�
63013008316 นางสาวดวงพร จันทร�อ:อน
63013008317 นางสาวณัฐธิยาน� แก3วใส
63013008318 นางสาวอรฉัตร� บุญสม
63013008319 นางสาววรัญญา อยู:จรรยา
63013008320 นางสาวชญากาญจน� เศษรฐีโภฏก
63013008321 นางสาวผกากาญจน� คงสมบูรณ�
63013008322 นางสาวกมลชนก เดือนเพ็ญ
63013008323 นางสาวสุดารัตน� แก3วพวง
63013008324 นายศุภชัย รุ:งบําเพ็ญรัตน�
63013008325 นายมโนมาตุ สวนแก3วมณี
63013008326 นางสาวสุพินดา ศรีวิพัฒน�
63013008327 นายวุฒิพงศ� สังข�เมฆ
63013008328 นางสาวผัสสพร อินทสุรัช
63013008329 นางสาวกัญจิรา แก3วคงเมือง
63013008330 นางสาวพัชราภรณ� ตันนุตร
63013008331 นางสาวพัชรี สายบุญมี
63013008332 นายนนทิยุต เทียนไทย
63013008333 นางสาวภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ�
63013008334 นางสาวรัตนาภรณ� วิวัฒน� 
63013008335 นางสาวศันสนีย� เอกสินธุ�
63013008336 นางสาวกฤติกา วรรณกาล
63013008337 นายอภิสิทธ์ิ ส:องแก3ว
63013008338 นางสาวกฤติยา เครือใจยา
63013008339 นางสาวนิชาภา ทองสกุล
63013008340 นางสาวณปภัช ฟ7งธรรม
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63013008341 นายศุภชัย เสืองามเอี่ยม
63013008342 นางสาวเสาวคนธ� โนนแวง
63013008343 นายอรรณพ ขัดปFน
63013008344 นางสาวภิรมย�ญา น3อยใย
63013008345 นางสาวปFยนุช วงศ�นรากรกุล
63013008346 นางสาวอรวรรณ สุขใส
63013008347 นางสาวพัชราภา หอมชื่น
63013008348 นางสาวนฤมล วงษ�ละมัย
63013008349 นางสาวอัลซีฮา มาหิเละ
63013008350 นายเนติพงษ� สายสั้น
63013008351 นายเอกทิต ชูตระกูล
63013008352 นางสาวทัศวรรณ พรหมสุวรรณ�
63013008353 นายสุริยา ภูนาแร:
63013008354 นายภากร พุดสวัสด์ิ
63013008355 นางสาวสุณิสา เชื้อนุ:น
63013008356 นายสุพลากร บํารุงศรี
63013008357 นายกฤตยา แดงขวัญทอง
63013008358 นายธนกฤต ชีวธนากรณ�กุล
63013008359 นางสาวปFยะวรรณ สงฤทธ์ิ
63013008360 นางสาวณัฐสุดา สายสวาท
63013008361 นางสาวฟารีดา พ:วงพลับ
63013008362 นายนิทัศน� เจียงจันทร�
63013008363 นายณภัทร โพธ์ิพุ:ม
63013008364 นายพงศกร ประทีปรัตน�
63013008365 นางสาวปภัสสร อินทเพันธุ�
63013008366 นางสาวธัญลักษณ� เรืองเกตุ
63013008367 นางสาวเอมอร มาศรังสฤษด์ิ
63013008368 นางนันทิยา สายแวว
63013008369 นางสาวจุฑามาศ ยอดตาคํา
63013008370 นายเมธัส คณะเจริญ
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63013008371 นางสาวมัญชุตา เกิดโชติ
63013008372 นางสาวกรรวี รัตนะรังษี
63013008373 นางสาวอินทิรา ถนอมสิน
63013008374 นายภูวนัตถ� ดีเหลXือ
63013008375 นางสาววันวิภา ทองเผือก
63013008376 นางสาวพศินกฤตบุญ นันทชัย
63013008377 นางสาวบุษกร เอี่ยมต3นวงศ�
63013008378 นางสาวปFยะนันท� ชุมหิน
63013008379 นางสาวกรรณิศา สิทธิโชค
63013008380 นายชัชวาลย� จงรวมกลาง
63013008381 นางสาวลักษณา ดีม่ัน
63013008382 นายพิทักษ� ป7Zนแก3ว
63013008383 นางสาวปFยมน พุ:มเพชร
63013008384 นางสาวณัฐชาพักตร� ชูสินวรสกุล
63013008385 นายสุภณัฐ มงคลนาม
63013008386 นางสาวศุภนิดา ศรีนอก
63013008387 นางสาวหทัยรัตน� ไชยรินคํา
63013008388 นางสาวสุกาญจนา พงษ�เกตุ
63013008389 นายวิศรุต เรืองศิริ
63013008390 นายวรเมธ เสมาพัฒน�
63013008391 นางสาวช:อลดา พันธัง
63013008392 นางสาวพัชริตา บุญสม
63013008393 นางสาวภัทรีพร เลือดไทยณรงค�
63013008394 นางสาวนภาวี ดอนถวิล
63013008395 นายธนัทพงศ� คุณาจินดาพร
63013008396 นางสาวภัทรสุดา ทองจับ
63013008397 นายสรรเสริญ หงษ�อินทร�
63013008398 นายกิตติภูมิ เรืองรอด
63013008399 นางสาวณัฐธิดา สุขไสย
63013008400 นางสาวสุมล ศรีทับทิม
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63013008401 นางสาวลีลาวรรณ ลุประสงค�จิตร�
63013008402 นางลัดดาวรรณ เปรมกิจ
63013008403 นางสาวจิราพรรณ พิมพ�ทองงาม
63013008404 นางสาวสริตา โพธ์ิพิทักษ�
63013008405 นางสาวสุธัญญา คชเสน
63013008406 นางสาวอธีตา ศรีสุวรรณ�
63013008407 นางสาวสกุลรัตน� โคตรสมบัติ
63013008408 นางสาววิลาวัลย� คล3ายหนองสรวง
63013008409 นางสาวสดาญา ดาวดวงน3อย
63013008410 นางสาวดวงจันทร� แซ:หลี
63013008411 นายนนท� นาคพงษ�
63013008412 นางสาวธัญญลักษณ� คงทะมาศ
63013008413 นางสาวดารารัตน� นุ3ยเส3ง
63013008414 นางสาวสุพัตรา ขันธ�ศรี
63013008415 นางสาวเมษิณี ตันประคองสุข
63013008416 นางสาวอรอนงค� กัตโร
63013008417 นางสาวกัลยา ไชยวงษา
63013008418 นางสาวณัฏฐ�ธชธร พฤกษ�ป7ญญกุล
63013008419 นางสาวพิรญาณ� แปงสุ
63013008420 นายภูมิXนทร� ตDะนางงอย
63013008421 นางสาวดลนภา มารอด
63013008422 นายสราวุฒิ โมรารัตน�
63013008423 นางสาวสุรัตน� โพนะทา
63013008424 นางสาวไปรยา เจษฎานฤสาร
63013008425 นางสาวนริสา ตุวินันท�
63013008426 นายเอกพล หล3าธิ
63013008427 นางสาวนิศาชล พานิพัด
63013008428 นางสาวพัณณิตตา คําฟ7ก
63013008429 นางสาวบุปผา คําสาริรักษ�
63013008430 นางสาวพรพิมล พุ:มสร3าง
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63013008431 นางสาววิรัญชนา ธรรมชัย
63013008432 นางสาวอินทิวา จงจิตร
63013008433 นางสาวสุทธาทิพย� วันฟ7Zน
63013008434 นายธันยากร ลิขิตธนพงศ�
63013008435 ว:าที่ร3อยตรีลุตฟ\ มะยิ
63013008436 นางสาวปFยะวรรณ ศักดิกุล
63013008437 นายกิตติศักด์ิ ละวู:
63013008438 นางสาวฟFรดาว สุรัตนมาลย�
63013008439 นางสาวอาตีหยะห� ดอนิแม
63013008440 นางสาววรรณา มีแก3ว
63013008441 นางสาวสุกัลย� หอยสังข�
63013008442 นางสาวสุขใจ อินทโชติ
63013008443 นายอานัส กาหมอ
63013008444 นางสาวณัฏฐา เดชนะ
63013008445 นายวรนันท� ชูแสง
63013008446 นางสาวสิวาภรณ� ขวัญประเสริฐ
63013008447 นางสาวธัญญาเรศ พวงวาสนา
63013008448 นางสาวสมฤทัย วงค�ใจ
63013008449 นางสาวสรินทิพย� รักษาพล
63013008450 นางสาวทิพย�วารี จิญกาญจน�
63013008451 นางสาวพงศ�สุภา ธนะม่ัน
63013008452 นางสาวจีรวรรณ ศรีมาลา
63013008453 ว:าที่ร3อยตรีภานุพงศ� พรมมากุล
63013008454 นายธงทอง ใจหวัง
63013008455 นายภีรภัส ศรีสว:าง
63013008456 นางสาวเริงจิต เตชะเกียรติสุจิตร
63013008457 นางสาวอังคณา อิศรางกูล
63013008458 นายธนายุทธ ผิวหอม
63013008459 นายวิชชพล สมชัย
63013008460 นางสาวพิชชาภรณ� ดังอุโฆษ
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63013008461 นางสาวจินต�ชุตา จรรยาวิจิตร�
63013008462 นางสาวจิรัติกาล สาวดี
63013008463 นายพีรพงษ� กันตรัตนากุล
63013008464 นางสาวศิวาพร โพธิลา
63013008465 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ขอนแก:น
63013008466 นางสาวณิชา ปริสุทธิพงศ�
63013008467 นางสาวนุสญวา งDะกูหลัง
63013008468 นางสาวนฤมล เที่ยงธรรม
63013008469 นางสาววิลัยลักษ� สุระชาติ
63013008470 นางสาวปริศนา ศรีใส
63013008471 นายจักรพันธ� อัมรนันท�
63013008472 นางสาวปFยะนุช กรียินดี
63013008473 นางสาวจิราภา ม่ังค่ัง
63013008474 นางสาวรัศมี พิมพ�วันวงศ�
63013008475 นางสาววิมลศิริ สิทธิถาวร
63013008476 นายกิตติชัย ชุมช:วย
63013008477 นายโสธร พูลภิญโญ
63013008478 นางสาวสุภาพร ภัทรโชติเมธี
63013008479 นางสาวสุภามาศ เครือวรรณ
63013008480 นายภาณุพงศ� อาทรวิริยกุล
63013008481 นายปฏิภาณ มีเพียร
63013008482 นางสาวอรพรรณ ผิวขม
63013008483 นางสาวนฤมล สีทา
63013008484 นายวรวัฒน� หลังนุ3ย
63013008485 นายภาณุพงศ� จังสมยา
63013008486 นางสาวมัลลิกา วุฒิเทียนทอง
63013008487 นายจิรโชติ มาตจุฬา
63013008488 นางสาววรรณทิพย� มยาเศส
63013008489 นางสาวสิริวรรณ สร3างสวน
63013008490 นางสาวสุกัญญา อินทนัน
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63013008491 นางสาวอนุธิดา ปCองคํา
63013008492 นางสาวเบญจมาภรณ� กาญจนวุฒิศิษฎ�
63013008493 นางสาวรุ:งฤดี เรืองเลิศกุล
63013008494 นางสาวรัตนาภรณ� ถมหนวด
63013008495 นางสาวศุภาวรรณ เล็กใบ
63013008496 นางสาวอรวิสา ไชยเดช
63013008497 นางสาวบุษยมาส เตชะพล
63013008498 นางสาวอัจฉรา คําอ3าย
63013008499 นางสาวขวัญจิรา พันธ�ภักดี
63013008500 นายธนพล วงค�กําไร
63013008501 นางสาวจุฑามาศ กาลพงษ�
63013008502 นางสาวนิศารัตน� ไพโรจน�
63013008503 นางสาวนลินี ทรัพย�มี
63013008504 นายธนวัฒน� จวนชัยภูมิ
63013008505 นางสาวสิรินยา อุดมคมวิรัตน�
63013008506 นายศุภชัย ยงทัศนีย�
63013008507 นางสาวศุภรดา สมัครเขตร�การ
63013008508 นายภาณุพงศ� ขยันการนาวี
63013008509 นางสาวอทิตยา นาเมืองรักษ�
63013008510 นายชนน ชุณหวรานนท�
63013008511 นางสาวนิศากร หมัดรอ
63013008512 นางสาวศศิกานต� นนทะนํา
63013008513 นางสาวชุติมา อู:อ3น
63013008514 นางสาวธัญลักษณ� โพธ์ิเกิด
63013008515 นางสาวศุภิสรา บุญลัญชัยกุล
63013008516 นางสาวสุพรรณี จันทกูล
63013008517 นางสาววราภรณ� แสงจันทร�อําไพ
63013008518 นางสาวอชิรญาณ� กสิยพงศ�
63013008519 นางสาวอนุชรา ไชยทองศรี
63013008520 นางสาวชนิตา คําสุวรรณ
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63013008521 นางสาวอภิณห�พร ต้ังพีระสิทธ์ิ
63013008522 นางสาวกุลธิดา มหบุญพาชัย
63013008523 นางสาวรุ:งนภา สมัครกสิกิจ
63013008524 นางสาวกัญญาณัฐ ข3ามสี่
63013008525 นางสาวชุติวรรณ จันลา
63013008526 นางสาวชฎาวรรณ บุญราม
63013008527 นางสาวกนกกร โกมารกุล ณ นคร
63013008528 นางสาวกิตติญา ค3าของ
63013008529 นายณัฐพล ชูนุ:น
63013008530 นางสาวอิสรีย� เสริฐธิกุล
63013008531 นางสาวโฉมฤดี ตรีนาย
63013008532 นางสาวอัจฉรา ไวยศิลปI
63013008533 นางสาวธัญสินี เพ็งนาค
63013008534 นางสาวโศรยา จันทร�อบ
63013008535 นางสาววีนา สารมิตร
63013008536 นางสาวอัจจิมา เกษมสาร
63013008537 นายอัมรินทร� ทองวิรัตน�
63013008538 นายเรืองยศ หาญโก:ย
63013008539 นายอนนต� ชื่นจิตต�เสาวคนธ�
63013008540 นางสาวศุภนาถ ผู3แสนสะอาด
63013008541 นายพงศ�ภรณ� เหล็กดํา
63013008542 นายอภิวัฒน� สมย่ิง
63013008543 นายวัชรินทร� มัชฌิมาภิโร
63013008544 นางสาวณัฐมล จารณา
63013008545 นางสาวนีรนุช อินหันต�
63013008546 นางสาววัชราภรณ� ทองเนื้อขาว
63013008547 นายธนบดี ภู:เพ็ง
63013008548 นางสาวพรวิภา พลับพลาทอง
63013008549 นางสาวระวิวรรณ ทรัพย�ประเสริฐ
63013008550 นางสาวณิชนันทน� กนก
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63013008551 นายกิตติพงษ� เพ่ิมสูงเนิน
63013008552 นายจักรพล เลาหะสราญ
63013008553 นายวทัญRู จันทร�ดํา
63013008554 นางสาวกาญนิภา ขาวกอด
63013008555 นายชาญชีวิน ว:าชื่น
63013008556 นายสันติ พูลสง
63013008557 นางสาวธนินี ธีระวุฒิ
63013008558 นางสาวณัฏฐิพร ทองช:วย
63013008559 นายพงศธร แก3ววิมล
63013008560 นางสาวนภัสสร นิลาศ
63013008561 นางสาวนุสรา พิทักษ�สันติกุล
63013008562 นางสาวสุฑารัตน� วันปู
63013008563 นางฐิติกานต� รุ:งเลิศสกุลหรู
63013008564 นายเทวิน สงคราม
63013008565 นางสาวจิดาภา สุธานนท�
63013008566 นางสาวกาลัญRุพรรษ ไชยรัตน�
63013008567 นางสาวเนาวรัตน� เนื่องแก3ว
63013008568 นางสาวอุมาพร ขําทอง
63013008569 นางสาวสุภาวดี บุญรอด
63013008570 นางสาวสุพัตรา ชัยทารินทร�
63013008571 นายอภิราม โตพุ:ม
63013008572 นางสาวมาฆะวัน ลําพูน
63013008573 นายวีระชัย สุขขวัญ
63013008574 นางสาวนรีวรรธน� มุขดา
63013008575 นางสาวธัญพิชชา พูลยรัตน�
63013008576 นางสาวลดาวัลย� แก3วอุบล
63013008577 นายนัฐพงษ� สีพิกา
63013008578 นางสาวจิรัชญา นาวีกิจ
63013008579 นางสาวพัชราวดี จิตต�พิทักษ�
63013008580 นางสาวนาศูฮา ต:วนยี
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63013008581 นางสาวรัตนาพร แดงน3อย
63013008582 นายวิชญ�พล ศุภจินดากรณ�
63013008583 นางสาวณัฐปภัสร� เทพประสิทธ์ิ
63013008584 นางสาววริศรา สุขสงวน
63013008585 นายวิษณุ กลิ่นประทุม
63013008586 นายพชร ผลฉาย
63013008587 นายพิเนต บุญนาค
63013008588 นายสิวะพงศ� พงศ�โสภา
63013008589 นางสาวพรสวรรค� ย่ีเก็งเอี่ยม
63013008590 นางสาวพิชญดา อินทขันตี
63013008591 นางสาวสุวรรณา โมราทอง
63013008592 นางสาวสุนันทา ลุประสงค�
63013008593 นางสาวเบญจมา บุญญฉลองศักด์ิ
63013008594 นางสาวสิรินทิพย� ปFZนทอง
63013008595 นางสาวจิตติมา สว:างแจ3ง
63013008596 นายอภิภัทร� กิจประยูร
63013008597 นางสาวสุชาดา เจDะหวัน
63013008598 นางสาวรัชนีพร ตระกูลสุนทร
63013008599 นางสาวรุ:งทิวา ศรีงาม
63013008600 นางสาวรุ:งทิวา วิศาลสมพงษ�
63013008601 นางสาวธันย�ชนก ทับประเสริฐ
63013008602 นางสาวปภัสสร โพธ์ิศรี
63013008603 นางสาวข3าวทิพย� บุญครอง
63013008604 นางสาวฟาตินท� ดือรานิง
63013008605 นางสาวแพรพลอย เถรวรรณ�
63013008606 นายทักษ�ดนัย วงค�ปFนตา
63013008607 นางสาวนันทณัฐ กันทะวงค�
63013008608 นายปวิตรา มะลิอ:อง
63013008609 นางสาวเบญจวรรณ ธัมมัญRู
63013008610 นางสาวกมลชนก นุ3ยเพ็ง
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63013008611 นางสาวศิริลักษณ� สุทธิการ
63013008612 นางบัวบล ปุณณสัมฤทธ์ิ
63013008613 นางสาวพลอยไพลิน วังคีรี
63013008614 นางสาวเกศริน พรมกะมนต�
63013008615 นางสาวเบญจมาพร ลิมปรังษี
63013008616 นางสาวจุฑารัตน� บุญยะมณี
63013008617 นายอาทิพงศ� เจนประกอบกิจ
63013008618 นางสาวณัฐธิดา สาริสิทธ์ิ
63013008619 นางสาวจารุมนต� อรัญญะ
63013008620 นางสาวธัญญวรรณ ระลึก
63013008621 นางสาวอริญรดา ฉิมวัย
63013008622 นายอิฟดีน บินมะ
63013008623 นางสาวชยาภรณ� ใสกระจ:าง
63013008624 นางสาวณัฐวรา คณะกิจ
63013008625 นางสาวณัฐชา ศรีเลิศ
63013008626 นายเมฆสิทธ์ิ บูรณะปฏิมากร
63013008627 นางสาวกรกนก โคธา
63013008628 นางสาวมุทจรินทร� สุระสังข�
63013008629 นายวิรัชกฤตย� พุฒิคณาภรณ�
63013008630 นางสาวมณฑิชา ศรีหาพล
63013008631 นายวรวุฒิ คําแสน
63013008632 นางสาวเสาวภา บุญอิ่ม
63013008633 นางสาวพิชญ�ชุภา ภิรมย�เบี้ยว
63013008634 นางสาวจุฬาลักษณ� ซ่ือตรง
63013008635 นายอรรจน� เผือกนาโพธ์ิ
63013008636 นางสาวฐานิต ชูกลิ่น
63013008637 นางสาวศศิธร นุ:นชูผล
63013008638 นางสาวอติกานต� บุญประสิทธ์ิ
63013008639 นางวาสนา แก3วบุตรตา
63013008640 นางสาวศุกร�ฤดี เซ่ียงฝุง
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63013008641 นางสาวศิริลักษณ� สมบุตร
63013008642 นางสาวจารุเนตร ปุยอDอก
63013008643 นางสาวศิริรัตน� หลุยพันธ�
63013008644 นายอนันตชัย สัจจพงษ�
63013008645 นางสาวสมภัสสร วงศ�วิลาสนุรักษ�
63013008646 นางสาวหงษ�รัตน� หมวดพล
63013008647 นางสาวเขมจิรา สุวรัตน�
63013008648 นายเตชินท� ทองสุทธ์ิ
63013008649 นางสาวปุณยนุช สังข�รุ:ง
63013008650 นางสาวพรสิทธ์ิ ศรีหนองเปaด
63013008651 นางสาวตัสนีม หะบาแย
63013008652 นางสาวสมหญิง น3อยเมือง
63013008653 นายอลงกรณ� สีคําอินทร�
63013008654 นางสาววิภาดา ปานสมุทร
63013008655 นางญาณิศา ดีรอด
63013008656 นางสาวมณีกาญจน� แสนกล3า
63013008657 นางสาวรมย�ชลี เทพนอก
63013008658 นางสาวยุภาวดี ตDะอิน
63013008659 นายชาตรี คําภักดี
63013008660 นางสาวรติชา พุ:มเงินไกร
63013008661 นางสาวเกศรินทร� ชาวปากน้ํา
63013008662 นางสาวชฎาพร ดอนสินพูล
63013008663 นางสาวชลธิชา มุสิแดง
63013008664 นางสาววราภรณ� พันมัย
63013008665 นางสาวฐปนัท เรืองมณี
63013008666 นางสาวศุภิสร กาญจน�วนิชกุล
63013008667 นางสาวปรีชยา ดาวเรือง
63013008668 นายภาณุพงศ� อินทร�โอภาส
63013008669 นายจิรทีปต� กาวชู
63013008670 นายรัตน�ติพงษ� ฟ7Zนสาย
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63013008671 นางสาวอ3อมใจ ออทอง
63013008672 นางสาวอชิรญา หรุ:นเลิศ
63013008673 นางสาวอุษา หอมงาม
63013008674 นางสาวศรัณญา โพธิน
63013008675 นางสาวโชติกุล ช:วยชม
63013008676 นางธัญณิชา ฤกษณันท�
63013008677 นายสกลเดช วิลาวรรณ
63013008678 นางสาวนูรีซัน กอนิ
63013008679 นางสาวศิรดา บุญมี
63013008680 นางสาววิไลพร เจริญผล
63013008681 นางณัฐญา คุณป7ญญา
63013008682 นายณัฐพล บุญผ:อง
63013008683 นางสาวกชกร วรศร
63013008684 นางสาวชนาธิป วิทยากูล
63013008685 นางสาวพัชรี นุ:มนวลศรี
63013008686 นางสาวทิติยากร ยงสุวรรณกุล
63013008687 นางสาวกัลยาณี ศรีวารินทร�
63013008688 นางสาวธนพร ประคุณหังสิต
63013008689 นายวิษณุ คชาชีวะ
63013008690 นายเอกมงคล เมืองงาม
63013008691 นางสาวลัลธริตา ชํารัมย�
63013008692 นางสาวมัลลิกา ศศิธนกิจต�
63013008693 นางสาวศิริพร เกตุรัตน�
63013008694 นายกิตติคุณ ชิ้นไทย
63013008695 นางสาวณัทนราวัลย� ยอดแก3ว
63013008696 นางสาวนฤมล เนตรสุพรรณ�
63013008697 นางสาวประไพ ใจบุญ
63013008698 นางสาวสุธิตา แฉ:งผูกวงษ�
63013008699 นางสาวจิรภัทร� จิตบํารุง
63013008700 นางสาวกนกวรรณ แนวหน3า

หน3า 290 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013008701 นายธัญพิสิษฐ� สิทธิ
63013008702 นางสาวนาริน ไกรสา
63013008703 นางสาววรัทยา ศรีจงใจ
63013008704 นางสาวปาริชาติ นวลเสน
63013008705 นางสาววัลญาพร รัตนา
63013008706 นายธีระเดช เป\ยนวม
63013008707 นางสาวหนึ่งฤทัย สิมพลีวัน
63013008708 นางสาวชินานุตม� สงยัง
63013008709 นางสาวเปมิกา อมรฤทธ์ิ
63013008710 นางสาวชรินทร�ทิพย� พรมรังฤทธ์ิ
63013008711 นางสาวกชนิภา อุปติ
63013008712 นางสาวนีรชา วรกุลเมธี
63013008713 นายสุกฤษฎ์ิ สุวรรณรัตน�
63013008714 นางสาววิภาพร กาแก3ว
63013008715 นายอภิวัฒน� เกษสอน
63013008716 นางสาวพวงจิรา ชูสุวรรณ�
63013008717 นางสาวศรุตา บุญรอด
63013008718 นางสาวทอฝ7น ปCองคํารส
63013008719 นางสาวป\รมน ชินวรโกมล
63013008720 นางสาวเพ็ญพิชา มโนมัธย�
63013008721 นางสาวนิศาชล พันธ�ละออ
63013008722 นายอดิศร เดาขุนทด
63013008723 นายวีรยุทธ เลิศงาม
63013008724 นายธนกฤต บุญอ:อน
63013008725 นางสาวจริยา ชูศิริ
63013008726 นางสาวณัฐสุดา จันทร�ทิพย�
63013008727 นางสาววิริยา ก:อสันติมุกขัง
63013008728 นางสาวพงษ�ไพ ศรีบุรินทร�
63013008729 นางสาวธิดารัตน� แตงไทย
63013008730 นางสาวเมวิกา สังข�สุวรรณ
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63013008731 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�ศรี
63013008732 นางสาวสิริกานดา พูลสวัสด์ิ
63013008733 นายศราวุธ สุขกาย
63013008734 นางสาวระพีพรรณ สองเมือง
63013008735 นางสาวรุซาวานี มะปาเซ
63013008736 นายอัยยรัช สินธุรา
63013008737 นางสาวเสาวลักษณ� ศุภเลิศ
63013008738 นางสาวนัสรีน สาเมาะ
63013008739 นางสาวศุภิสรา สื่อมโนธรรม
63013008740 ว:าที่ร3อยตรีหญิงเชาว�เนตร ชื่นจิตร
63013008741 นางสาววรัญชลี แย3มดี
63013008742 นางสาวกชกร กลิ่นหอม
63013008743 นางสาวธัญญรัตน� ธนิกกุล
63013008744 นางสาวณฤชล ฤทธิบันลือ
63013008745 นางสาวธนพร ขุนนาแดง
63013008746 นางสาววิภาวี สุวรรณโมรา
63013008747 นางสาวอรปรียา ใจแจ3ง
63013008748 นางสาวปริญญาพร เพ็ชรรัตน�
63013008749 นางสาวกนกอร ปุจฉาการ
63013008750 นางสาวจุฑามาศ ศรีสวัสด์ิ
63013008751 นางสาวดวงกมล ชาวบ3านเกาะ
63013008752 นางสาวณัฐชยา สิริวัฒนโสภา
63013008753 นายรัฐพล เกิดแก:น
63013008754 นางสาวชุติมา คงวัดใหม:
63013008755 นายคชา น3อยสอน
63013008756 นายนพดล แก3ววิไล
63013008757 นายกิตติพงษ� นาคถนอม
63013008758 นางสาวสุณิชา สว:างแสง
63013008759 นางสาวอรนินทร� ลืนคํา
63013008760 นางสาวกฤติยา ทองแก3ว
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63013008761 นางสาวธนาภรณ� คําภูษา
63013008762 นางสาวกนกวรรณ จรพิศ
63013008763 นางสาวจิราพร อรรคศรีวร
63013008764 นางสาวอนงค�นาถ จันทรอักษร
63013008765 นายอดิศร รอดเที่ยง
63013008766 นางสาวชุติญา เนื่งมัจฉา
63013008767 นางสาววารี ไหวดี
63013008768 นางสาวสุจิรา กล่ําทอง
63013008769 นางสาวรสรินทร� ชิดพังเทียม
63013008770 นางสาวธิดา แกว:นกสิกร
63013008771 นางสาวกมลวรรณ ชูจันทร�
63013008772 นางสาวจริยา วันชา
63013008773 นางสาวมนต�ศิริ จินตรัตน�
63013008774 นางสาววัชราภรณ� อินตDะวิชัย
63013008775 นางสาวเสาวณีย� บุญเลี้ยง
63013008776 นายวิศรุต จีระสมบูรณ�ย่ิง
63013008777 นางสาวสายรุ3ง ฟ7กนิกรณ�
63013008778 นางสาวสุภาวดี อ3นโต
63013008779 นายสรศักด์ิ รักนาย
63013008780 นางสาวพิมลวรรณ ชุมภู
63013008781 นางสาววราลักษณ� จันทมาตร
63013008782 นายศราวุธ สร3อยแก3ว
63013008783 นายแสงอรุณ เรืองวงค�
63013008784 นางสาวอรญา หม่ืนขํา
63013008785 นางสาวประภาศรี บุตรบรรจง
63013008786 นางสาวมารดียะห� ดอนิแม
63013008787 นายชาตรี จอมคําสิงห�
63013008788 นางสาวรัชฎาภรณ� วีระสุข
63013008789 นางสาววรรณวิสา มงคลงาม
63013008790 นางสาวบุษบา อุดมสาลี
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63013008791 นางสาวรุ:งนภา ซันสรวล
63013008792 นางสาวสุดารัตน� พลับประสิทธ์ิ
63013008793 นางสาวนุชรีย� ปลื้มสระไชย
63013008794 นางสาวณัฏฐากร วิริยะวงศ�
63013008795 นายธาดาพล เด:นไพโรจน�ศักด์ิ
63013008796 นายสมพร พรหมโสภา
63013008797 นายนครินทร� ฉัตรวรพัฒน�
63013008798 นายพีรเดช โพชากรณ�
63013008799 นางสาวภัทรานิษฐ� สืบบุก
63013008800 นางสาวณัฐธิดา สถิตดํารงกุล
63013008801 นายจิรวัฒน� ศรีเจริญโชติ
63013008802 นางสาวกาญจนา คงภิรมย�
63013008803 นางสาวศศิกาญจน� มีไล3
63013008804 นางสาวณภัทร พิพัฒน�โรจนกมล
63013008805 นายปรีชา ศศิรุจิวัฒน�
63013008806 นางสาวฐิตาภา สมบัติรุ:งวณิช
63013008807 นางสาวนีรชา เลาหวัฒนากุล
63013008808 นางสาวพุทธิพร บุญสําราญจิตต�
63013008809 นายบวรนันท� ยุวยุทธ
63013008810 นางสาววาสนา ธนันชัย
63013008811 นางสาวนภาพรรณ สมาแอ
63013008812 นางสาววิมลวรรณ จัตตามาศ
63013008813 นายจรัสพงษ� แสนคํา
63013008814 นางสาวนีรนาท บัวสง:า
63013008815 นางสาวญิศา ย3อยแก3ว
63013008816 นายวิษณุ สิมาจารย�
63013008817 นางสาววิบูรณ�รัตน� เรืองคํา
63013008818 นางสาวธนาวรรณ รัตนโภคา
63013008819 นางสาวมณีจันทร� พ่ึงภักดี
63013008820 นางสาวจุฑามาศ ชั้นสูง
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63013008821 นางสาวกาลัญRุตา เลาะพ่ึง
63013008822 นายวริษฐ� ภู:ระย3า
63013008823 นางสาวยุพิน จันภิรมย�
63013008824 นางสาวธนัชพร สุขาพันธ�
63013008825 นางสาวสุภารัตน� นิจสุชัด
63013008826 นายณัฐสิทธ์ิ บาลลา
63013008827 นายอิรฟ7น ตาเฮ
63013008828 นางสาวภัทราภรณ� ด3วงเรือง
63013008829 นางสาวนัชยาลัย ไกลถ่ิน
63013008830 นางสาวพรสุดา กอแก3ว
63013008831 นางสาวนิภาพันธ� ฐานวงค�
63013008832 นางสาวนิรมล นิพขันธ�
63013008833 นางสาววาสนา ชัยธวัช
63013008834 นายกัญจน�ตินันทน� สุขผล
63013008835 นายธนชัย ฉิมญานุวัฒน�
63013008836 นายณรงค�ชัย จวงจันดี
63013008837 นายจิระพัชร ดาบเขียว
63013008838 นางสาวพัชราวรรณ เกตุกสิกรณ�
63013008839 นางสาววิระยา มณีกลาง
63013008840 นายภูธเนศ วันดี
63013008841 นางสาวเกวลิน ม่ันเกษม
63013008842 นางสาวเปมิกา ชูเมือง
63013008843 นางสาววีรวรรณ ชูชาติ
63013008844 นายวราวุธ เจริญพลนภาชัย
63013008845 นางสาวจิตานุช บุญศรี
63013008846 นายเจตริน จิตรลดาวงศ�
63013008847 นางสาวกุลธิดา ฤกษ�ใหญ:
63013008848 นางสาวดนุลดา เนียมทอง
63013008849 นางสาวปFยธิดา กายแก3ว
63013008850 นายเดวิช กวางแก3ว
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63013008851 นางสาวอรพิน สอนสกุล
63013008852 นางสาวกัญญามาศ อินสระเทพ
63013008853 นางสาวชมพูนุท ทองพรหม
63013008854 นายอนุรักษ� เจDะหะ
63013008855 นางสาวสุพัตรา ไข:คํา
63013008856 นางสาวพรพรรณ ปงเมืองมูล
63013008857 นางสาวจิรานันท� เชียงคํา
63013008858 นางสาวสแกลา กูนิง
63013008859 นางสาวสุพัชรา วงศ�เพ็ง
63013008860 นางสาวมณฑณัช ลือจิตติรัตน�
63013008861 นางสาวซัลมา สง:าหวัง
63013008862 นางสาวโสมรัศมี วิภูสมิทธ�
63013008863 นางสาวอ3อมใจ ภูนาเชียง
63013008864 นางสาวสุภิญญา โตปาน
63013008865 นายมะหะหมัด หมาดสา
63013008866 นางสาวเบญจวรรณ พุ:มสุวรรณ�
63013008867 นางสาวศศิธร ทุยทรัพย�
63013008868 นายธนทัต ดีลิ
63013008869 นายทวีวัฒน� กิตติเรืองวิทยา
63013008870 นางสาวสกาวกาญจน� วงเวียน
63013008871 นางสาวศรัณย�พร คงเจริญ
63013008872 ว:าที่ ร.ต.รัณพีร� หิรัณย�ธนาภักดี
63013008873 นางสาวขวัญนคร เพชรเย็น
63013008874 นางสาวพัชรี แก3วนารินทร�
63013008875 นายธีรัตม� ชมภูทวีป
63013008876 นายจักรณรงค� ตันอุSย
63013008877 นางสาวรัญชนา ทองเชื่อม
63013008878 นายพิพัฒน� กุลทนันท�
63013008879 นางศิริพร วามะชาติ
63013008880 นายชายชาญ คูดิษฐาเลิศ
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63013008881 นายณัฐพล กลั่นมีผล
63013008882 นางสาวชุติกาญจน� ประยูร
63013008883 นางสาวอรทัย โกมล
63013008884 นายจักรพงศ� ศิริวณิชพงศ�
63013008885 นายบดินทร�ภัทร คงฉาง
63013008886 นางสาวมนสิชา คํานวล
63013008887 นางสาวฐานิดา ไชยคําม่ิง
63013008888 นางสาวชลิดา สิงสว:าง
63013008889 นางสาวชนิษฎา เพชรฤทธ์ิ
63013008890 นายศักรินทร� บุญช:วย
63013008891 นางสาวมัณฑนา สารสมัคร
63013008892 นางสาวรัชดาภรณ� บวบทอง
63013008893 นางสาววรรณภา เพียรมาก
63013008894 นางสาวจันทร�จิรา ชนะสุข
63013008895 นางสาวเกศสุดา หนูยอด
63013008896 นางสาวณัฏฐณิชา คําแปCน
63013008897 นางสาวณัฐญา ชูแก3วไม3
63013008898 นางสาวกาญจนา สมวันดี
63013008899 นางสาวศศิธร ผิวอ:อนดี
63013008900 นางสาวปพิชญา สุวรรณรัตน�
63013008901 นางสาวกนกวรรณ ท:าดี
63013008902 นายอภิสิทธ� ฉวีจันทร�
63013008903 นางสาวณิชาพร อินทุกรรม
63013008904 นางสาวฐาปณี เทียนวรรณ
63013008905 นางสาววิสุดา บุญภา
63013008906 นางสาวบุญยาพร เชี่ยวธัญกรรม
63013008907 นางสาวศิริภา สดากร
63013008908 นางสาวศศิธร ตรองจิตร
63013008909 นางสาวดารณี ทองพุ
63013008910 นางสาวมาริสา สุนารักษ�
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63013008911 นางสาวพินิตนันท� ไพศาล
63013008912 นางสาวปรียานุช วัฒนสมัย
63013008913 นางสาวซากีนะห� มีดิง
63013008914 นางสาวเบญจลักษณ� ปฐวีกิจจานุกูล
63013008915 นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี
63013008916 นางสาวชนิพร ป7นปา
63013008917 นางสาวพีร�ชนา ทาทิตย�
63013008918 นางสาวชลธิชา วงษ�พิมพา
63013008919 นางสาวเพ็ญพิชชา เอมกุศล
63013008920 นายโอภาส ทองภิญโญชัย
63013008921 นางสาวธิดารัตน� สุราราช
63013008922 นายสมพงษ� แก3วศรี
63013008923 นายวุฒิไกร บุญญานุสาสน�
63013008924 นางสาวณิชานันท� ธารไสว
63013008925 นางสาวอุไรวรรณ สมสา
63013008926 นางสาวณัชฐ�ฐิชาวดี พรหมภักดี
63013008927 นายศิรสิทธ� เลี่ยมสันต�
63013008928 นางสาวชุตินันท� เทียบโพธ์ิ
63013008929 นางสาวนฤทัย กรมทอง
63013008930 นางสาวสุคณธชาติ โพธ์ิเกษม
63013008931 นางสาวปานปวี บุญญลาภาเลิศ
63013008932 นางสาวดวงหทัย ดําเดิม
63013008933 นางสาวอรพรรณ เชื้อประสาท
63013008934 นางสาวจันทิวา ผ:านสําแดง
63013008935 นายบดินทร� คํานวน
63013008936 นางสาวฐิติมา ปรางแฉ:ง
63013008937 นายกิติคุณ บุญสนองชีพ
63013008938 นางสาวศุภิสรา พร3อมพัฒนภักดี
63013008939 นางสาวนริศรา สุวรรณโน
63013008940 นางสาววิชุตา หนูจันทร�
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63013008941 นางสาววทัญRุตา ไพโรจน�
63013008942 นางสาวธัญวรัตม� กาหลง
63013008943 นายเสกสันต์ิ ตรีนก
63013008944 นางสาวเบญจรัตน� ใจหาญ
63013008945 นางสาวอภิชญา ซ้ิมประยูร
63013008946 นางสาวกชกร ลิ้มลิขิตอักษร
63013008947 นางสาวทัศนียา ทองสม
63013008948 นายศรายุทธ ชํานาญ
63013008949 นางสาวปรียานันท� มะนาวนอก
63013008950 นายอนุสรณ� ไชยศรี
63013008951 นายเสฏฐวุฒิ จูงสาย
63013008952 นายภาสพงษ� เวสส�เชาวการ
63013008953 นางสาวสมฤดี พานไธสง
63013008954 นายสรรเพชญ อินทยาวงศ�
63013008955 นายอิศิดิษฐ� มูลผม
63013008956 นางสาวภัทรานิษฐ� อ:อนลมุล
63013008957 นางสาวกนกกาญจน� พัชรอาภา
63013008958 นายชัยวัฒน� จันทร�นภา
63013008959 นางสาวกนกวรรณ ผึ้งน:วม
63013008960 นางสาวปFยาภัสร� ปFยะจารุวัฒน�
63013008961 นางสาวมณีรัตน� วิมานรัก
63013008962 นายนิคม สําโรงแสง
63013008963 นายฉัตรชัย ช:างดี
63013008964 นางสาววัชราพร เรืองจาม
63013008965 นางสาวปFยนาถ แก3วสีขาว
63013008966 นางสาวธวัลรัตน� ชูเกลี้ยง
63013008967 นางสาววราภรณ� จันทรัตน�
63013008968 นายดํารงค�เกียรติ นุ:นเศษ
63013008969 นางสาวกุลธิดา ทรัพย�ประสงค�
63013008970 นายจิตรภณ ตุ:นกันทา
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63013008971 นางสาวไกรรวี หม่ันไร:
63013008972 นายสุกิตต์ิ จงจิตรตระกูล
63013008973 นางสาวสิริธร กระจับหอม
63013008974 นางสาวจันร�ทิมา ศึกษากิจ
63013008975 นางสาวกวีรัตน� สระทองฮัก
63013008976 นายภัทรดร มีชื่น
63013008977 นางสาวกณิศ ธัญญโชติ
63013008978 นางสาวซูไบดะห� ดอเลาะ
63013008979 นางสาวจุฬาลักษณ� ดําแก3ว
63013008980 นางสาวอาอีซะห� ตาหยงมัส
63013008981 นางสาวฐิติยา รื่นพิทักษ�
63013008982 นางสาวศศิธร ชินคํา
63013008983 นางสาวศิริลักษณ� แสงแดง
63013008984 นางสาววรรณวิสาข� หน:อแดง
63013008985 นางสาวณัชชา ฤทัยทิพากร
63013008986 นางสาวปฐมพร ฉาบสุวรรณ
63013008987 นางสาวนิภาวรรณ� สมจิตร
63013008988 นายสรายุทธ เอมถมยา
63013008989 นายปภังกร ล3อมวงษ�
63013008990 นางสาวจุฑาทิพย� ป7ดสําราญ
63013008991 นางสาวศุภรัศม์ิ ม่ันพรม
63013008992 นายอิทธิเชษฐ� โพธิ
63013008993 นางสาวสุภาภรณ� ภู:สุขเสมอ
63013008994 นางสาวเบญจวรรณ เลิศอุดมธรรม
63013008995 นายนนทการ ไกรทอง
63013008996 นางสาวพัชริดา ม่ิงขวัญ
63013008997 นางสาวอนงค�รัตน� โยมา
63013008998 นางสาวฐิตาภา เตียวกุล
63013008999 นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน�
63013009000 นางสาวกุลนิดา คฤสาร
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63013009001 นางสาวเมฐิตา บุญฤทธ์ิ
63013009002 นางสาวบุณฑริก ครุฑมาก
63013009003 นางสาวสรญา เพ็ชรนอก
63013009004 นางสาวจุฑามาศ ใจคํา
63013009005 นางสาวอริสา เพชรนาดี
63013009006 นางสาวดวงพร กําแพงแก3ว
63013009007 นายกฤษชัย ปFยะสมบุญ
63013009008 นางสาวกัลญาพร ฮั่นโตตุ3น
63013009009 นายจิรายุทธ ภาคกายสิทธ์ิ
63013009010 นางสาวกําไรรัตน� ภาคภูมิ
63013009011 นางสาวสุภาวดี หยูคงแก3ว
63013009012 นางสาวศุภลักษณ� ชาภิรมย�
63013009013 นางสาวนภาจรัส หม่ืนวงษ�
63013009014 นายภวัต ดิษฐานุพงศ�
63013009015 นางสาวดวงตะวัน ขันทอง
63013009016 นางสาวภัสธีญา ชัยพรมมา
63013009017 นางสาวศศิธร หนูปลอด
63013009018 นางสาวศศิธร สมรฤทธ์ิ
63013009019 นางสาวสุกัญญา วารุรัตน�
63013009020 นางรภัสธนกัญจน� จันทร�มณี
63013009021 นางสาวจริยา ทอดอาจ
63013009022 นางสาวสิริณัฐฐา ประชาไทย
63013009023 นางสาวนวรัตน� ไตรรัตน�
63013009024 นางสาวสุจิตรา แก3วแกมสี
63013009025 นายเขตรัฐ ทองจําปา
63013009026 นางสาวกนกวรรณ วันดี
63013009027 นายธิติวุฒิ โทนหงสา
63013009028 นายเดชาธร จิตมณี
63013009029 นายศาสตร�ศิลปI ถ่ินชีลอง
63013009030 นางสาวภัทรกร จิรโชคถาวร
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63013009031 นางสาวพรรณรัตน� อู:ทอง
63013009032 นางสาวพัชริดา ศุขพันธ�
63013009033 นางสาวณัฐิดา คําใหญ:
63013009034 นางสาวกวินทิพย� สาธุธรรม
63013009035 นายนนทนันท� กมลเลิศ
63013009036 นายยศสิริ อุตตรนคร
63013009037 นางสาววีณา ปาท�วา
63013009038 นางสาวชนัญญา แก3วจักร
63013009039 นายกฤตธน ศิรัสชินกุล
63013009040 นางสาวกรกฎ โพธ์ิศรีทอง
63013009041 นายสงกรานต� คําชม
63013009042 นายศุภวิชญ� สกูลคง
63013009043 นางสาววรินดา อนุอัน
63013009044 นางสาวลัดดาวัลย� แก:งอินทร�
63013009045 นางสาวพิชามญชุ� ระเจริญ
63013009046 นางสาวณิชาวีร� ยันตะศิริ
63013009047 นางสาวมนัสชนก เจือสนิท
63013009048 นางสาวพีรญา ไหว3พรหม
63013009049 นางสาวอัญชลี สิ้นโศรก
63013009050 นายจุฑารุธ พูลศิลปI
63013009051 นางสาวชนิกานต� จีระสมบัติ
63013009052 นายชัยรัตน� สินธุพันธ�
63013009053 นางสาวศิรประภา ประสงค�
63013009054 นางสาวธนวรรณ พลเมืองจันทร�
63013009055 นายธนภณ จันแก3ว
63013009056 นางสาวบุษบา ผู3มีสัตย�
63013009057 นายป7ญญา เดชานนท�ธนาวัฒน�
63013009058 นางสาวปรีดาภรณ� แก3วด3วง
63013009059 นางสาวมินร�ตา คล้ําสี
63013009060 นางสาวม่ิงกมล แก3วใหม:
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63013009061 นายจักรกฤษ จันทะโพธ์ิ
63013009062 นายธนกฤต ขันแข:งบุญ
63013009063 นางสาวพนิดา บุญเรือง
63013009064 นางสาวจีราพร ต๊ังสมบุญ
63013009065 นายพิภัทร เพชรหล:อเหลียน
63013009066 นางสาวศิโรรัตน� โสดาวงษ�
63013009067 นางสาววชิราภรณ� แรมกระโทก
63013009068 นางสาวบุรัสกร ชื่นกมล
63013009069 นางสาววัชราวรรณ สุตะโคตร
63013009070 นางสาวนภัสสร เรืองเจริญ
63013009071 นางสาวปนัสยา มีสุข
63013009072 นายจตุรนต� สว:างแสง
63013009073 นางสาวปณิตา กันอริ
63013009074 นางสาวสุจิตตรา เอี่ยมสําอางค�
63013009075 นางสาวจิรัชยา กิติโกมลสุข
63013009076 นางสาววิศิณีย� อนุต
63013009077 นางสาวกาญจนา เหล็มห3า
63013009078 นายศิวัจน� ร:Xงสิริวัฒนะชัย
63013009079 นางสาววรรณจิรา เจริญเขต
63013009080 นางสาวชญานุตม� จันทรามิตร
63013009081 นางสาวพชรพรรณ เลิศวีรพล
63013009082 นางสาววรรณวิสา แกล3วกสิกกรม
63013009083 นางสาวนงนุช ทองโสด
63013009084 นางสาวจารุมน คุ3มวงษ�
63013009085 นางสาวจารุวรรณ รัตนพันธุ�
63013009086 นางสาวดวงใจ พรมมา
63013009087 นายปFยังกูร นิลเหม
63013009088 นางสาวภัทราวดี ทักษิณ
63013009089 นายเจนณรงค� วงษ�สุวรรณ
63013009090 นายนิติพงศ� เนาวนัติ
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63013009091 นางสาวกนกลออ เสริมศรXี
63013009092 นายธนันธร คําแหวน
63013009093 นางสาวจํานงค� ลานประโคน
63013009094 นายปฏิญญา คันธรส
63013009095 นางสาวพัสวี อ:อนดีกุล
63013009096 นางสาวฮาบีบะ พุดสันสาหัด
63013009097 นางสาวธนัชภรณ� สําลี
63013009098 นางสาวสุดารัตน� วรรณพงษ�
63013009099 นางสาวถิรนันท� คงเรือง
63013009100 นางสาวสุนทรีย� กองสอนวิจิตร�
63013009101 นางสาวธนพร อินทะโชติ
63013009102 นางสาวจิราวรรณ สุกแสง
63013009103 นางสาวณัฐสินี พรมศรี
63013009104 นางสาวทิศติยาทร ดาทอง
63013009105 นางสาวธิดารัตน� อาจวิชัย
63013009106 นายวิสุทธิชาติ ประทับทอง
63013009107 นางสาวสุทธิดา แก3วมะณีย�
63013009108 นางสาวเพ็ญพักตร� คันธจันทร�
63013009109 นางสาวดลยา กํามณีเด:น
63013009110 นางสาวณัฐธยาน� สุขกร
63013009111 นายป7ญญนพ วสุธารนันท�
63013009112 นางสาวรจนา เจริญจันทร�
63013009113 นางสาวปรียนันท� แก3วเมืองมูล
63013009114 นางสาวธัญรดา เนียมสะอาด
63013009115 นางสาวลลิตา คําโสภา
63013009116 นางสาวณัฐกฤตา เมาะราษี
63013009117 นางสาวพิมพ�นภัส กลิ่นบัว
63013009118 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�สีทอง
63013009119 นายพัทธดนย� คันธจันทน�
63013009120 นางสาวสุชัญญา พรมมีเดช
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63013009121 นางสาวศิวพร บัวด3วง
63013009122 นายสุรนันท� นะชา
63013009123 นางสาวกาญจนา ใจกว3าง
63013009124 นายคณิล ศรีประสิทธิภาพ
63013009125 นายจิระศักด์ิ โพธะเลศ
63013009126 นางสาวแคทรียา แสงศรี
63013009127 นางสาวสุธิดา นวมโคกสูง
63013009128 นางสาววัลลภา นาคจําแลง
63013009129 ว:าที่ร3อยตรีหญิงบงกช ข3องดี
63013009130 นางสาวจิรายุส พยาบาล
63013009131 นางสาววีรดา สุดประเสริฐ
63013009132 ว:าที่ร3อยตรีพิชยพล โสภี
63013009133 นางสาวสุทธิชา จันทเลิศ
63013009134 นางสาวนัศรีน อารยสมัย
63013009135 นายณัฐดนัย นวลโสภา
63013009136 นางสาวอันดามัน ปFZนภัXXXกดี
63013009137 นางสาวอรพรรณ สมบัติมล
63013009138 นายอังคาร คีรีรัฐพิศาล
63013009139 นางสาวชลินีย� ดาษนิกร
63013009140 นางสาวสุทธิดา ลิ่มเฮง
63013009141 นางสาวบงกชทิพ ทองเนื้อดี
63013009142 นายวิชชุกร ลอยนภา
63013009143 นายฤทธิพงศ� คงแก3ว
63013009144 นายทิวัตถ� ที่พึ่ง
63013009145 นางสาวสุชารัตน� ป7Qนจ่ัน
63013009146 นางสาวจันทรกานต� โภชนา
63013009147 นางสาวเหมวิภา เหมแก3ว
63013009148 นางสาวธณัฐฐา ควรออมใจ
63013009149 นางสาวจงกล เนตรทิพย�
63013009150 นางสาวอสมา กล:อมจิตต�
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63013009151 นางสาวสุพรรณี สีมุเทศ
63013009152 นางสาวพิชามญซ� เนินพัน
63013009153 นางสาววรัญญา พินิจมนตรี
63013009154 นายพงศกร หาเรือนทอง
63013009155 นายวิโรจน� เหมบัณฑิตย�
63013009156 นายณัฐภาส สร3อยสุวรรณ
63013009157 นางสาวศศิธร พุ:มเพ็ชร
63013009158 นางสาวอรทัย ไชยผง
63013009159 นางสาวสุภิญญา วุฒิพันธุ�
63013009160 นางสาวซารอฟา กาเต็ม
63013009161 นางสาวบุษรา เชื้อหยก
63013009162 นายยุทธการ จันทรา
63013009163 นางสาวมินตรา ศรีพรม
63013009164 นางสาวกนกวรรณ รื่นนุสาร
63013009165 นางสาวยุพารัตน� มุระสีระ
63013009166 นางสาวซูรีต3า ดือราแม
63013009167 นายอดิรุจ ป7นติ
63013009168 นายพีรพันธ� ปานพรม
63013009169 นางสาวรัตนาภรณ� วงศ�ประโคน
63013009170 นายวันชนะชัย ทวีไทย
63013009171 นางสาวสุทธิดา สุทธิประภา
63013009172 นายสรณัฐ ต้ังชาญกิจ
63013009173 นางสาวธิดาพร ต3มใจอด
63013009174 นายวรรณศิลปI ศรีสุวรรณ
63013009175 นางสาวพัทธ�ธีรา บ:อเงิน
63013009176 นางสาวธนวรรณ สุขศรี
63013009177 นางสาวณิชารกัญจน� ชรัลวรกรณ�
63013009178 นายถิรธนา วิรุณสาร
63013009179 นายอนุสรณ� จันทึง
63013009180 นางสาวณิชชารีย� เชาว�ชัยพัฒน�
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63013009181 นางสาวไอย�สุดารัชต� หอมสมบัติ
63013009182 นางสาวภัทรวดี มีชัย
63013009183 นางสาวณัฎฐณิชา มุ:งย:อมกลาง
63013009184 ส.ต.ต.ชัยวัฒน� สรชัยฤทธ์ิ
63013009185 นางสาวอิสรีย� ศรีจันทร�ธเนศ
63013009186 นางสาวณัฐนันท� พงษ�ธีระ
63013009187 นางสาวรามินี อ:างทอง
63013009188 นางสาวพรพิมล พันมะลี
63013009189 นางสาวณัฐวีณ� นิดงาม
63013009190 นายสิริวัธน� สินไชย
63013009191 นางสาวณัฐชยา ลิมโกมลวิลาศ
63013009192 นางสาววงเดือน โกมลศรี
63013009193 นางเสาวลักษ� ไทยสงค�
63013009194 นางสาวจิตติมา พรมพิลา
63013009195 นางสาวสิริประภา ดีเป\Zยม
63013009196 นางฤทัยรัตน� อินทชิต
63013009197 นางสาวปุญญาพร รัตนศิริสุข
63013009198 นางสาววัชราภรณ� หนูพริก
63013009199 นางสาวกมลวรรณ ปานนาค
63013009200 นางสาวนาริน รอดแก3ว
63013009201 นายพัชรวัฒน� ชูฉัตรธนานนท�
63013009202 นางสาวชนาพร ไชยเลิศ
63013009203 นางสาวศศิภา ประสานพันธ�
63013009204 นางสาวพีรยา บัวสุข
63013009205 นายววรุตม� ดีสิน
63013009206 นางสาววาสนา ศรีสงคราม
63013009207 นายพงศกร รักถึง
63013009208 นางสาวภัชราภรณ� หนูรอด
63013009209 นายนราช จันทร�เติบ
63013009210 นางสาวธมนวรรณ กล3าการนา
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63013009211 นางสาววรกมล ทองบุราณ
63013009212 นางสาวพนิดา ลัดครบุรี
63013009213 นางสาวสุจรรยา อรัญวาส
63013009214 นางสาวป7ทมา สิงบริคัณ
63013009215 นายอัครพงศ� ยินดี
63013009216 นางสาวพรชนก แก3วสุวรรณ�
63013009217 นางสาวพิมนภัค ไชยพฤกษ�
63013009218 นางสาวจุฑามาศ ทองพันทา
63013009219 นายกิตติพงษ� ชมพานิชย�
63013009220 นางสาวจงจิตร ฟองละแอ
63013009221 นางสาววิชุดา วิลาไชย
63013009222 นางสาวสุขใจ นวลปลอด
63013009223 นางสาวพชรพร อิ่มชื่น
63013009224 นางสาวพชรพรรณ ศรีกันตสุทธิ
63013009225 นางสาววราภรณ� สอนสะอาด
63013009226 นายสุทธิพร เรืองพุทธิพงศ�
63013009227 นายชัชวาล เผ:าวณิชย�
63013009228 นางสาวณัฐรัตน� กล่ําทวี
63013009229 นางสาวพิชญา เพชรสง
63013009230 นางสาวเนตินันท� บุญพลอย
63013009231 นายพัฒนภูมิ โพธิวัฒน�
63013009232 นายสุภกิจ สนธิ
63013009233 นางสาวนัยน�ปพร สุขสีพันธ�
63013009234 นางสาววาสนา ชุ:มเรือน
63013009235 นางสาวพัฒน�นรี หอมสินธ�
63013009236 นางสาวสายสุดา พรมน3อย
63013009237 นายศิวะนารถ เอเดิง
63013009238 นางสาวชลธิชา คําตะ
63013009239 นายพัชรณัฏฐ� สุขประเสริฐ
63013009240 นางสาวณิธินันท� บุญป7_น
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63013009241 นางสาวกณิษฐา บุตรศรี
63013009242 นางสาวณัฐกานต� คงด3วง
63013009243 นายนนทวัสส� อ3นไธสง
63013009244 นางสาวพิชาวีร� ทองยศ
63013009245 นางสาวพรชิตา ขันใจ
63013009246 นายสุทธิเกียรติ ผาดี
63013009247 นางสาวกานตวรรณ พรหมบุตร
63013009248 นางสาวศลิษา สีทอง
63013009249 นางสาวกมลฉัตร สถิรวณิชย�
63013009250 นางสาวศุภษร นาคตา
63013009251 นายอดุลย� จันทร�สุข
63013009252 นางสาวสโรชา บุญโถ
63013009253 นางสาวทิพย�วรรณ กัญจนกาลญ�
63013009254 นางกิติภรณ� จ่ันทองคํา
63013009255 นางสาวศิริพร มาดี
63013009256 นางสาวเกศอําไพ เจริญ
63013009257 นางสาวติยาภรณ� พันธ�แพ
63013009258 นายศุภณัฐ โตคุ3มภัย
63013009259 นางสาวสุไรยา สะดีน
63013009260 นายณัฐภัทร�พนธ� คงเจริญ
63013009261 นางสาวพัชรนันท� กองจันดา
63013009262 นางสาวณัฏฐากุล เกตุพันธุ�
63013009263 นายนวพัฒน� โทบุตร
63013009264 นายทีวายุ เข:งหล3า
63013009265 นางสาวนิตยา ประภาวิชา
63013009266 นางสาวลลิดา เชาวเลิศ
63013009267 นางสาวจามจุรี ปรังศรี
63013009268 นางสาวชัญญานุช นพสรอมรกิจ
63013009269 นางสาวแพทรียา คําไล3
63013009270 นางสาวชนัญชิดา สุขจันทร�
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63013009271 นายศุภกฤต พลรักษ�
63013009272 นายสันติภาพ แว:นแก3ว
63013009273 นางสาวเกวลิน เกตุชื่น
63013009274 นางสาวจินตนา บุตรชน
63013009275 นางสาวภควดี พันธ�โภคา
63013009276 นางสาวมิรา นาฏนาราคีริน
63013009277 นายอภิวัฒน� แก3วน้ําคํา
63013009278 นางสาวรัชฎาภรณ� ประสงค�พันธ�
63013009279 นางสาวฐิตามร สุกรีวนัส
63013009280 นายอนุชา ผลวัฒน�
63013009281 นางสาวกุลนิดา เอกคณาปราชญ�
63013009282 นางสาวภาวนา สุภาพวานิช
63013009283 นางสาววีรสิริ ทรรภลักษณ�
63013009284 นายพัฒนรัชฏ� บุญขํา
63013009285 นายอานนท� ป[อกสอน
63013009286 นางสาวตวงนภา ศรีนาทม
63013009287 นางสาวกฤติยา เพชรโชติ
63013009288 นายศุภโชค ธิรัตน�
63013009289 นางสาวหฤทัย ทิ้งแหลDะ
63013009290 นางสาวจิตินันท� ธีระวงศ�ไพศาล
63013009291 นางสาวญาดา ใจการุณ
63013009292 นางสาวพรนิภา หลวงเดช
63013009293 นายสําราญ เหมเด็น
63013009294 นางสาวกุณฑิกา วรรณศิริไพจิตร
63013009295 นายทิวากร สุขประจันทร�
63013009296 นายศิรวิทย� อภิวงค�งาม
63013009297 นายวรชัย ไวครุธา
63013009298 นายกิตติธัช ย้ิมฤทธ์ิ
63013009299 นางสาวปริญญาภรณ� คชสีห�
63013009300 นางสาวธนาพร อารมณ�สวะ
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63013009301 นางสาวพรปวีณ� วรชิราภรณ�
63013009302 นางสาวปรีย�วรา คําลือ
63013009303 นางสาววารุณี พรมศักด์ิ
63013009304 นางสาวศุภาวัลย� หอมนาน
63013009305 นายธนบัตร จงจิต
63013009306 นายสถาปนา โอสถานนท�
63013009307 นายประวีร� พรหมเวช
63013009308 นางสาวดวงกมล สมสกุล
63013009309 นางสาวกมลทิพย� ขวัญใจ
63013009310 นางสาวมินตรา ดีจริง
63013009311 นายธนวรรษ ทานนท�
63013009312 นายธีระศักด์ิ ปานชนะ
63013009313 นางสาววารีรัตน� ทองมอญ
63013009314 นายประเสิรฐ ชัยสิทธ์ิ
63013009315 นางสาวชุติมา โซDะรัมย�
63013009316 นางสาววริศรา บงกชสถิตย�
63013009317 นางสาววัชราภรณ� จิตมุ:ง
63013009318 นายธนกิตต์ิ ชาลี
63013009319 นายสิริวัฒน� ทองคํา
63013009320 นายนเรศ แก3วไพโรจน�
63013009321 นางสาวโสรญา สนเขียว
63013009322 นางสาวอัญธิญา ผลเลิศ
63013009323 นายณัฐดนัย สุชาติพงศ�
63013009324 นางสาวนันทิกานต� เพ่ิมพูล
63013009325 นายปริวัตร ลิ้มตระกูล
63013009326 นางสาวยูนิตา ดาราโชติ
63013009327 สิบเอกหญิงชิดชนก ไชยชิต
63013009328 นายศักด์ิสิทธ์ิ พงษ�อารี
63013009329 นางสาวพัฒน�นรี พะลัง
63013009330 นางสาวรุ:งรัตนาพร เที่ยงแท3
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63013009331 นางสาวนารีรัตน� หนักแน:น
63013009332 นายณรงค�ศักด์ิ หาญกล3า
63013009333 นายเตชนินท� สุนทรทิพย�
63013009334 นางสาวภาณุมาศ คําชุม
63013009335 นางสาวจรัสศรี ศรีอินทร�
63013009336 นายอัฟดี มะแซ
63013009337 นางสาวศิริพร โลมาแจ:ม
63013009338 นางสาวปFยกานต� ดํารงค�กูล
63013009339 นางสาววิภาพร บัวทุม
63013009340 นางสาวฆโนทัย เนตรสูงเนิน
63013009341 นางสาวชนาภา พรมเมืองยอง
63013009342 นายศุกร�ศิริ เดชกรรจ�
63013009343 นางสาวสุขแสงงาม กลีบม:วง
63013009344 นางสาววัลวิภา เชยกลิ่น
63013009345 นางสาววิไลชา ทองตะโก
63013009346 นางสาวกนกกาญจน� ไชยสงคราม
63013009347 นายสุวัธย� ราชวงษ�
63013009348 นายสิริพงษ� สิริมังกรทอง
63013009349 นางสาววิภาวี ไชยป7ญญา
63013009350 นางสาวเจนตา ธรรมสระ
63013009351 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ชดช3อย
63013009352 นางสาวธรรมพร นวลสกุล
63013009353 นางสาวทรายขวัญ ชูแก3ว
63013009354 นางสาวศศิกานต� อ:อนน3อมดี
63013009355 นางวิไลวรรณ สุพรรณชาติ
63013009356 นางสาวรัชนีกร รอดมณี
63013009357 นางสาวชุติมา พรชัยธเนศกุล
63013009358 นางสาวมินตรา อ:อนคล3าย
63013009359 นางสาวกฤษณาพร แสงสาย
63013009360 นางสาวธันว�นุช ธรรมประทีป
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63013009361 นางสาวมนัสยา ทัดทอง
63013009362 นางสาวจิดาภา ทุนเพ่ิม
63013009363 นางสาววิรงรอง นวลสาลี
63013009364 นางสาวศรุดา วิรชา
63013009365 นางสาวอารยา ธนวรรณ
63013009366 นางสาวกฤตพร พงศ�ป7ญญาเนตร
63013009367 นางสาวเจนจิรา นาเลื่อน
63013009368 นางสาวสุพิศ วงศ�ป7นติ
63013009369 นางสาวกานต�ธิดา เชิดชูพงษ�
63013009370 นายพิชญาสิทธ์ิ ช:ออัญชัญ
63013009371 นายชวัลธร พวงสว:าง
63013009372 นายอมรชัย สุริเย
63013009373 นางสาวศิริวิภา โพธ์ิแตง
63013009374 นางสาวเบญจวรรณ พรรษา
63013009375 นายวรัชญ� มุกดาสนิท
63013009376 นางสาววรพัชร� เชียงทอง
63013009377 นางสาววินิตา กระแจะจันทร�
63013009378 นางสาววริศรา ศิริเอก
63013009379 นางสาวป7ณรสี พลจรัส
63013009380 นางสาวอาทิตยา ไชยมณี
63013009381 นางสาวกมลชนก โสสีสุก
63013009382 นายเอกพันธ� ช3างแดง
63013009383 นางสาวณัฏฐากุล ภักดีสว:าง
63013009384 นางสาวลักขณา ชุติวรเจริญชัย
63013009385 นางสาวปลายฟCา นพเก3า
63013009386 นางสาวกมลภัทร อ:อนเกตุพล
63013009387 นายทนงศักด์ิ มหาสิงห�
63013009388 นางสาวศศิภา ปานศักด์ิ
63013009389 นางสาวกนกอร ตาอ:อน
63013009390 นางสาวพรพิมล ปราบนะริน
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63013009391 นายวรินทร วงษ�เทียน
63013009392 นางสาวอพิริยา คนึงคิด
63013009393 นางสาวธนพร สมศักด์ิ
63013009394 นางสาวธัญวรัตม� บํารุงดี
63013009395 นางสาวจุฑาภรณ� สุขบรรจง
63013009396 นายสิรศักด์ิ สุนทรท3วม
63013009397 นายอลงกรณ� ทองแก3ว
63013009398 นางสาวจรรณยวรรธ ขันนาค
63013009399 นายเทวา พันธุ�เสนา
63013009400 นางสาววนภรณ� ชมเมือง
63013009401 นายจําเริญ คงสัมฤทธ์ิ
63013009402 นายปรีย อินทรชื่น
63013009403 นางสาวริสรา ภูษาคํา
63013009404 นางสาวรัศม�วรรณ� เพชรเจือสุข
63013009405 นางสาวชุติกาญจน� ปรีงาม
63013009406 นายชูเกียรติ ศูนย�กลาง
63013009407 นางสาวปรียาพรรณ จิตบุญ
63013009408 นางสาวสุคนธา ทองภักดี
63013009409 นางสาวเยาวลักษณ� พงษ�พันธ�เกษม
63013009410 นางสาวอุทัยวรรณ ประพฤติตรง
63013009411 นางสาวพันธิภา จันทร�ชู
63013009412 นางสาวโชติชวาลย� ป7ตถาพงษ�
63013009413 นายปรานต�ปวริศร� ทองอ:อน
63013009414 นางสาวฌิมัชชา ลัพกิตโร
63013009415 นายพิรุณ พลายเล็ก
63013009416 นายดิศกร อินทรีเขียว
63013009417 นายภูวดล จรูญศักด์ิ
63013009418 นางสาวธัญศภรณ� ถาปนะกุล
63013009419 นางสาวกฤติมา ยุระยงค�
63013009420 นางสาวชนากานต� บุตรสุคนธ�
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63013009421 นางสาวกัญญารัตน� ศรีเงิน
63013009422 นางสาวสุภวันท� ศรีสวัสด์ิ
63013009423 นางสาวศิริรัตน� กลิ่นสุคนธ�
63013009424 นายปองพล พงษ�เกษ
63013009425 นายรัฐพงษ� พรมมา
63013009426 นางสาวกัญญารัตน� เย็นลับ
63013009427 นายวัชรากร ภักด์ิปาน
63013009428 นางสาวสุมณทิพย� ฉํ่าประวิง
63013009429 นางสาวนวพร สุการะจันทร�
63013009430 นายวรัญธร รอบคอบ
63013009431 นางสาวรัตนมาตุ สกุลนา
63013009432 นางสาวสมกมล เกรัมย�
63013009433 นางสาวเมทินี รกรุ:งโรจน�
63013009434 นางสาวปFยะธิดา ไข:สุข
63013009435 นางสาวชุติมน ศรีอําพันธ�
63013009436 นางสาวชนิภรณ� นาทอง
63013009437 นางสาวอภิณัฏฐ� มณีเทพ
63013009438 นางสาวพัชราพร ทองมา
63013009439 นายณัฐนนท� สิทธิชัย
63013009440 นายสุทธิพงษ� มากบัว
63013009441 นางสาวณัฐกานต� นงโพธ์ิ
63013009442 นางเนตรนภา ขําคํา
63013009443 นางสาวรักษิณา ภักดิบดี
63013009444 นางสาวสิรินันท� นูมหันต�
63013009445 นายศิริชัย จําปา
63013009446 นายจารุวัตร ทองนวล
63013009447 นางสาววรรณชนก สอนสลับ
63013009448 นางสาวธัญญรัตน� นาคะ
63013009449 นายพัฒนชัย วิทยาการโกวิท
63013009450 นายจิรายุทธ เสียงดัง

หน3า 315 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013009451 นางสาวคุณิตา ลิ่วขจรศักด์ิ
63013009452 นางสาวชลธิชา พรหมพิมพ�
63013009453 นางสาวอรวรรณ สังขวิเชียร
63013009454 นายจิรภัทร อุตรพงศ�
63013009455 นายนฤนาท อินทร�ธูป
63013009456 นางสาวชรินทร�รัตน� แก3วหุง
63013009457 นายภานุวัฒน� สมคูณ
63013009458 นายธนกร เกษมสิริพล
63013009459 นางสาวกุลธิดา โตมาซา
63013009460 นายบัณฑิต จันทรประทักษ�
63013009461 นางสาวจิตรารัตน� องค�ปรีดาเทพ
63013009462 นางสาวนันทวัน สนิทวงศ�
63013009463 นางสาวปานทิพย� ศาลา
63013009464 นางสาวฐณัฏฌาร� พรมกาวงศ�
63013009465 นางสาวสุปราณี แย3มสุวรรณ
63013009466 นางสาวกัณฐิกา บดีรัฐ
63013009467 นางสาวปริตา นาคปานเสือ
63013009468 นางสาวอัจฉราพรรณ พ:วงทอง
63013009469 นางสาวกันต�สินี เกษมธรรมากร
63013009470 นางสาวณิชาภา ตึกกว3าง
63013009471 นางสาวศศิเพ็ญ เด:นดวงเดือน
63013009472 นายเสฎฐวุฒิ บุญกุศล
63013009473 นางสาวสุธิตา วอนเผื่อน
63013009474 นายประกาศิต สมานไทย
63013009475 นางสาวฉัตรติมา ปทุมานนท�
63013009476 นายปุญญพัฒน� ศรีเซียงซุย
63013009477 นางสาวปณิชา จันธรรมรงค�
63013009478 นายวิชภัทร มีจิตร
63013009479 นายรุ:งโรจน� ทวีกิจอุดม
63013009480 นางสาวสุพัตรา ทองใส
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63013009481 นางสาวผกามาศ แสงเดือน
63013009482 นางสาวอัญญารัตน� วาณิชเสนี
63013009483 นางสาวชุติกาญจน� สนุ:นพิทักษ�
63013009484 นางสาววิไลวรรณ พรหมศร
63013009485 นางสาวธิดารัตน� น:าชม
63013009486 นางสาวอรฤทัย โมธรรม
63013009487 นางสาวพิมลวรรณ ปCอมหาญ
63013009488 นางสาววรัญญา ผาสุข
63013009489 นางสาวภควดี ภูจ:าพล
63013009490 นางสาวมณีทิพย� สุขปาย
63013009491 นางสาวธัญญารัตน� ศรีรัตน�
63013009492 นางสาววรวลัญช� เกิดทองคํา
63013009493 นางสาวณัฐภัทสร บุญเจริญ
63013009494 นายสมัชชา วรโพธ์ิ
63013009495 นายกิตติศักด์ิ รินทะนา
63013009496 นางสาวดมิสา ตรีรัตนพันธุ�
63013009497 นางสาวกรรณิการ� บุตรศรีภูมิ
63013009498 นางสาววิมลศิริ จุ3ยงาม
63013009499 นางสาวศิริพรรณ จามรมาน
63013009500 นางสาวศิริพร สุขกลั่น
63013009501 นางสาวกาญจนา คุ3มวงษ�
63013009502 นางสาวบัญจรัตน� พ:วงจินดา
63013009503 นายธนาวุฒิ ด:วนแสง
63013009504 นายธนวัฒน� วัธนกุล
63013009505 นางสาวจุฑามาศ เหมืองหม3อ
63013009506 นาย:วัฒนา สวนเกิด
63013009507 นายณัฐพล ไขสีดา
63013009508 นางสาววิรัฐญา พรหมตัน
63013009509 นายเมธัส บุญกนก
63013009510 นายมานะ รวมพร3อม
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63013009511 นางสาวณัฐนาถ ปานพรม
63013009512 นางสาวสุวรรณา หงษ�กา
63013009513 นางสาวศศิชา พ่ึงเงิน
63013009514 นายณัฐกรณ� โทจําปา
63013009515 นางสาวรวินันท� พรเกษมประเสริฐ
63013009516 นางสาวจันทพร อยู:เต็มสุข
63013009517 นายยศพล โพธ์ิเจริญ
63013009518 นางสาวพรพิมล ทองทิพย�
63013009519 นางสาวจุฑาภรณ� นเรศร�
63013009520 นางสาวเพียรทาน เหล:าฤทธ์ิ
63013009521 นางสาววิลาสินี อินธิมา
63013009522 ว:าที่ ร.ต.วิชัย ฐานเบญจพล
63013009523 นางสาวรุ:งเรือง บุญส:ง
63013009524 นายสุพรรณสิทธ์ิ กล:อมเกลี้ยง
63013009525 นางสาวปรีเทียน ลายวิเชียร
63013009526 นางสาวเกศราพรรณ โตมานิตย�
63013009527 นายสรวิชญ� ฉัตรแก3ววรกุล
63013009528 นางสาวสริตา ม่ิงมาลีโชคชัย
63013009529 นางสาวชนันรัตน� ใจตน
63013009530 นายทศพล ธนะป7ด
63013009531 นางสาวนงคราญ สีหานาม
63013009532 นางสาวกรุณา แข็งแรง
63013009533 นายจิรทีปต� เทพคําอ3าย
63013009534 นางสาวรินทร�วรัท แสนขัด
63013009535 นางสาวธิติยา กิด:วน
63013009536 นางสาวนรีวรรณ พุกเที่ยง
63013009537 นางสาวมณีรัตน� อินสว:าง
63013009538 นางสาวอรอุมา วรป7ญญาตระกูล
63013009539 นางสาวชฎาธาร สุขสวัสด์ิ
63013009540 นางสาวกนกวรรณ วรรณสุ
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63013009541 นางสาวจิตรลดา ยาฤทธ์ิปก
63013009542 นางสาวนภัสภรณ� เลิศเจริญตระกูล
63013009543 นางสาววิสุดา แก3วหาวงศ�
63013009544 นางจิรัญดา เทพคําดี
63013009545 นางสาวสุธิดา ทองขวัญ
63013009546 นางสาวทิพยา หอยสกุล
63013009547 นางสาววรรณพร จันทร�โสม
63013009548 นายนิซัซวาน นิเดร�หะ
63013009549 นางสาวนัฐธยาณ� องค�สอาด
63013009550 นางสาวณปภัช นพเกล3า
63013009551 นางสาวรัตนาภรณ� เปรมปรี
63013009552 นายวัชระ รัตนติสร3อย
63013009553 นางสาวโสภิตา คงวรรณ�
63013009554 นางสาวณัชชารัช สุทธิแสน
63013009555 นางสาวธนัชขา แผ3วฉํ่า
63013009556 นางสาวศิริกานดา มังคะลา
63013009557 นางสาววิภาดา คนสัน
63013009558 นางสาวสุนิตา จันทร�เพ็ง
63013009559 นางสาววิมลรัตน� วงค�ละ
63013009560 นายวิชัย อยู:สุข
63013009561 นางสาวสุเมษา ศรีวิไชย
63013009562 นางสาวชนิดา หนักแน:น
63013009563 นางสาวปFยะธิดา วงศ�ศิริวัฒน�
63013009564 นางสาวกนกพร ประสิทธ์ิวนิชย�
63013009565 นางสาวนลิตา แฝงทรัพย�
63013009566 นางสาวภัทรมน สวนแก3ว
63013009567 นายพชร ไชยราช
63013009568 นางสาวน้ําอ3อย บุญทัศน�
63013009569 นางสาวสิริขวัญ มุนิจารวัฒนกุล
63013009570 นายวัฒนา กีรติชาญเดชา
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63013009571 นางสาววันสิริ มีมานะ
63013009572 นายก:อเกิด เย็นอุดม
63013009573 นายจุฑารุจ ฟ7กขยัน
63013009574 นางสาววิชุดา สารราช
63013009575 นางสาวภีรชา ธนาโชติปFติ
63013009576 นายเอษณะ เชื้อสกุล
63013009577 นางสาวสุภัชชา เลิศประเสริฐสุขโข
63013009578 นางสาวธฤดี ทนุกิจ
63013009579 นางสาวโยทะกา แก3วยาศรี
63013009580 นายคชพันธน� ขุนจําเริญ
63013009581 นายสุทธิพจน� สินวัตร�
63013009582 นายวันรัตน� สิริวิวัฒน�ธน
63013009583 นางสาวฐิตาภัทร� ศิริจิระณัฐ
63013009584 นายปฏิภาณ พุ:มพวง
63013009585 นางสาวจงดี ใยฝCาย
63013009586 นางสาวชมภูนุช จุมพลศรี
63013009587 นายธนาธิป แสนสุข
63013009588 นางสาวธัญญะสุภางค� พัฒนพาน
63013009589 นางสาวฐิตินันท� ม่ันกุง
63013009590 นายศุทธินันท� เจือนาค
63013009591 นายทานต� แดงดา
63013009592 นางสาวธิดารัตน� มณฑาสุข
63013009593 นางสาวธนัชญา ไชยคันธา
63013009594 นายณัชพล คะดุD
63013009595 นางสาววิลาวัณย� บุตรรัตน�
63013009596 นายสาธิต คงรักษ�
63013009597 นางสาวมยุรี ศรีสุเลิศ
63013009598 นางสาวธีราภรณ� ม:วงสด
63013009599 นางสาวอุไรวรรณ บุญคง
63013009600 นางสาวบัณฑิตา เพ็งวงษ�
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63013009601 นายธงชัย ตันติสุขารมย�
63013009602 นางสาวศศิธร มะทา
63013009603 นางสาวอังศุมา พรมบังเกิด
63013009604 นางสาวดวงพร เกษตรไพศาลสิน
63013009605 นางสาวธมนต� อาพันธ�พฤกษ�
63013009606 นางสาวพิยะดา จารุไชย
63013009607 นางสาวพาริณี เล็กประทุม
63013009608 นางสาวสุทธิดา เสนากัสปI
63013009609 นางสาวธัญญารัตน� อุทธิยา
63013009610 นายภูวิศ เก:งกล3า
63013009611 นางสาวอัฟวาณีย� ยูโซDะ
63013009612 นางสาวฤทัยรัตน� เกตุละคร
63013009613 นายทัตพงศ� จํานงค�สุทธ์ิ
63013009614 นางสาวรัชนี รัตนมุณี
63013009615 นายชาญยุทธ อาษา
63013009616 นายทวีพงษ� ไชยบูรณ�
63013009617 นางสาวนิภาพร ดีพรหม
63013009618 นางสาวจารุวรรณ อับโพธิชัย
63013009619 นางณัฏฐ�ชญานิศ ฤาชา
63013009620 นางสาวชิดชนก ชูชีพ
63013009621 นายบรรพต เนตรแแสงศรี
63013009622 นางสาวกีรติญา ปCอมแสง
63013009623 นายพุทธากร ทองโสภณ
63013009624 นางสาววรีญา พุ:มศิริ
63013009625 นางสาวปรางชนัส แตงฉํ่า
63013009626 นางสาวชนากานต� นวลใย
63013009627 นางสาวขวัญฤดี ศิวะนาวิน
63013009628 นางสาววิชิตา สาลี
63013009629 นางสาวศิริธร ธรรมวัติ
63013009630 นายณัฐพงษ� แสงงาม

หน3า 321 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013009631 นางสาวชญานิษฐ� ชาญธัญกร
63013009632 นางสาวจิตรลดา โตDะป7งหลู
63013009633 นางสาวทักษพร แจ3คํา
63013009634 นายจีรวัฒน� ใจรักษ�
63013009635 นางสาวช:อผกา สระทองพูน
63013009636 นายชยพัทธ� จวนวันเพ็ญ
63013009637 นางสาวนพวรรณ เฉลิมไพศาลสุข
63013009638 นายดิสเรศ วรรณา
63013009639 นางสาววิชุดา แซ:ลี้
63013009640 นางสาวศุลาฆนันท� ย้ิมศิลปI
63013009641 นางสาวอุมาพร บัวงาม
63013009642 นางสาววีรยา สว:างศรี
63013009643 นางสาวกันตพร จิตนุ:ม
63013009644 นางสาวรุ:งอรุณ เลิศวิเศษกุล
63013009645 นายพงศธร สายโสภา
63013009646 นางสาวเพ็ญพิชชา ตันเลียง
63013009647 นายวิทวัส ทั่งทอง
63013009648 นายสัภยา อินทวงศ�
63013009649 นางสาวปภาวี ศิวะพรชัย
63013009650 นางสาวศิริพร บัวเกตุ
63013009651 นางสาวสมหญิง กอนโภชน�
63013009652 นางสาวสุภาพร จันทร�สุธรรม
63013009653 นางสาวสิริรัตน� เต็มพร3อม
63013009654 นางสาวพรนิภา แสงวงศ�
63013009655 นายติณณภพ แสงทอง
63013009656 นางสาวพรสวรรค� รอดแสวง
63013009657 นายชานนท� อารีวงษ�
63013009658 นางสาวจิดาภา จะเฮิง
63013009659 นางสาวอาภารัตน� สําเภาลอย
63013009660 นายคมจักร ขุนอักษร
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63013009661 นางสาวปFยพร ปลอดทอง
63013009662 นางสาวพนิดา เอกธรรมสุทธ์ิ
63013009663 นางสาววีรยา บู:ทอง
63013009664 นายพีรศักด์ิ เดชะ
63013009665 นายอภิวัฒน� จอมมะเริง
63013009666 นายปุณภิลาศ นรากรพิพัฒน�
63013009667 นางสาวนพคุณ ขําหรุ:น
63013009668 นายกลยุทธ� พรไพศาลวงศ�
63013009669 นายศราวุธ คําแก3ว
63013009670 นางสาวนิศาชล เพชรดี
63013009671 นางสาวทักษพร บุญวงศ�
63013009672 นางสาวกุลรัตน� ไตรมรรค
63013009673 นางสาวภัทรพร มณีศาสตร�
63013009674 นางสาวปภสร อินชื่นใจ
63013009675 นางสาวยศวดี จันทร�แก3ว
63013009676 นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร
63013009677 นางภรณ�ทิพย� ผกาหวล
63013009678 นางสาวรัตนาวลี ทิพยมณฑล
63013009679 นางสาววิจิตรพร หัตถมาศ
63013009680 นางสาวอติกานต� พ:วงศุข
63013009681 นางสาวลลิดา หงษ�ทอง
63013009682 นางสาวกรองกาญจน� พวงจําป\
63013009683 นายณัฐวุฒิ เพชรสังข�
63013009684 นางสาวมัชฌิมา ตะติยะก3านตง
63013009685 นางสาวเบญริสา สุทธินาค
63013009686 นางสาวณิชชามน สิมาหลวง
63013009687 นางสาวภัทรวดี เจียระนันท�
63013009688 นางสาวฟาฏีนะฮ สาและมิง
63013009689 นางสาวทัศนีย� สุวรรณเมฆ
63013009690 นางสาวกันติชา พันธ�ทอง
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63013009691 นายอธิวัฒน� สุริวงษ�
63013009692 นางสาวขนิษฐา หน:อคํา
63013009693 นางสาวประภาภัทร ปาณศรี
63013009694 นางสาวมณีกานต� สุนันท�
63013009695 นางสาวพิชญ�สินี วิไลบูรณ�
63013009696 นางสาวศิริรัตน� ศรีทองคํา
63013009697 นางสาวปาจรีย� อินทรโชติ
63013009698 นางสาวอัญชิษฐา โรจน�พงศ�เกษม
63013009699 นางสาวน้ําผึ้ง ผลวงษ�
63013009700 นายดํารงค�รักษ� เทพศิริ
63013009701 นางสาวธนัชชา เจียมคงอยู:
63013009702 นางสาวนันท�นภัส อรรถกุล
63013009703 นางสาวมณีรัตน� ชํานาญศิลปI
63013009704 นางสาวจุฑามณี จันทรทรัพย�
63013009705 นางสาวจุฑามาศ ตันธนะวัฒน�
63013009706 นางสาววรพร ถวายทรัพย�
63013009707 นางสาวสลิลทิพย� ศรีเครือดํา
63013009708 นางสาวพินญา อาลัยรัก
63013009709 นางสาวน้ําค3าง พริ้มพราย
63013009710 นางสาวสุภาวดี วงษ�รินยอง
63013009711 นายพูนศักด์ิ เข่ือนควบ
63013009712 นายเกียรติศักด์ิ แดงเรือง
63013009713 นางสาวนารถฤดี อยู:สุภาพ
63013009714 นางสาวอิสรียา มรรคาเขตต�
63013009715 นางสาวอุไลลักษณ� อิ่มใจ
63013009716 นางสาวพรสินี เจริญวงศ�
63013009717 นางสาวอรพรรณ แพสันเทียะ
63013009718 นายวฤณภัส จ่ันนพรัตน�
63013009719 นางสาวสุชาดา พงษ�สวัสด์ิ
63013009720 นางสาวศศิวิมล ลิ้มจารุวัฒน�
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63013009721 นางสาวศิรินภา ขาวผ:อง
63013009722 นางสาวปวีณา ชารีรมณ�
63013009723 นายวิสุทธ์ิ ป7Qนดี
63013009724 นางสาวศจีวรรณ แช:มสุ:น
63013009725 นางสาวเบญญา กระต:ายจีน
63013009726 นางสาวนันทพร สุวรรณวงค�
63013009727 นางสาวณัฐรดี ศรีบุรินทร�
63013009728 นางสาวศรีดาบุตร ขยันงาน
63013009729 นางสาวรติรัตน� เชื้อสะอาด
63013009730 นายธัญเทพ เชื้อชั่ง
63013009731 นางสาวทิมาพันธ� ทองดี
63013009732 นายณัฐพงศ� นิธิสุนทรปกฤต
63013009733 นางสาววรดา พรสิงห�
63013009734 นายคณวัฒน� คงจ3อย
63013009735 นางสาวภีรภา ขัตยพูรณ�
63013009736 นางสาวยุพาภรณ� สอนสุด
63013009737 นางสาวสายน้ําทิพย� นวนเจริญ
63013009738 นางสาวบงกช ศรีสวัสด์ิ
63013009739 นางสาววิไล สินวัฒนาพานิช
63013009740 นางสาวณัฏฐธิดา หิรัญวัฒนานนท�
63013009741 นางสาวสิริณัฏฐ� เสือพร
63013009742 นางสาววณัชวรรณ โชคดีวิพิชย�
63013009743 นายนครินทร� หุ:นทอง
63013009744 นางสาวชนัญชิดา อาศัยราษฎร�
63013009745 นางสาวกุลนิษฐ� มณีใส
63013009746 นางสาวศศิวิมล บุ3งจันทร�
63013009747 นางสาวธมนวรรณ เกลื่อนเพชร�
63013009748 นางสาวสุนิสา ขันทะชา
63013009749 นางสาวสุนารี เรือนทอง
63013009750 นางสาวเจริญรัตน� พลเดช
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63013009751 นางสาวกมลทิพย� สุทธิมาศ
63013009752 นางสาวจุฬาลักษณ� เดชวิจิตร�
63013009753 นางสาวอาลักษยา ศิริทรัพย�
63013009754 นางสาวเดือนเพ็ญ มีชัย
63013009755 นางสาวศิริรักษ� เลี๊ยะจู
63013009756 นายสราวุธ แก3วใหญ:
63013009757 นางสาวธารินี ม:วงศรี
63013009758 นางสาวปรัชญาพร หนุนภักดี
63013009759 นางสาวณัฏฐิตา น3อยทรัพย�
63013009760 นายสุทธิพจน� เวชภูติ
63013009761 นางสาวเพ็ญนภา ธรรมนิยม
63013009762 นายรัฐพล ตันตินิจกุล
63013009763 นางสาวอุไรวรรณ เพชรมาก
63013009764 นางสาวแพทปภา กอจิรัฐิติกาล
63013009765 นางสาวอธิตา บุญชู
63013009766 นางสาวศศิชา แปลงศรี
63013009767 นายปริญญา สิริอัคคานนท�
63013009768 นางสาวกรณิการ� ลอยวานิช
63013009769 นางสาวกัลยาณี ดีเงิน
63013009770 นางสาวปรารถนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
63013009771 นายบุญพงศ� พรหมสุทธ์ิ
63013009772 นางสาวณภพร วีระวงศ�
63013009773 นายเอกชัย ปกรณ�ประภาพ
63013009774 นางสาวจันจิรา ธรรมทวี
63013009775 นางสาวอามีเนาะ ยีดือเระ
63013009776 นางสาวภัชราพร พราหมหีด
63013009777 นายวรัญRู อ3นจําลอง
63013009778 นางสาวกุสุติยา หมุนแทน
63013009779 นางสาวฉวีวรรณ เทียงดีฤทธ์ิ
63013009780 นางสาวสมหญิง สีเขียว
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63013009781 นางสาวธรรมพร อาจสําอาง
63013009782 นางสาวจุฑามาศ ศรีศิริ
63013009783 นางสาวธนัญชญา ทองช:วย
63013009784 นางสาวรัชนก เลื่อนฤทธ์ิ
63013009785 นายชิษณุพงศ� คําภิรปาวงค�
63013009786 นางสาวกมณทรรศน� เรียบร3อย
63013009787 นางสาวพัทธมน สาระมัย
63013009788 นางสาวนภัสกร บัวเพชร
63013009789 นางสาวสุดารัตน� กาญจนลักษณ�
63013009790 นายพรเทพ เลาหะวิริยะ
63013009791 นายฐิฏิพงษ� บงกชศรีจินดา
63013009792 นางสาวสระสิประภา แสงสิน
63013009793 นายพงษ�พัฒน� เสาสุขใจ
63013009794 นางสาวพรพิมล ระหงษ�
63013009795 นางสาวสุธิดา มีสวาท
63013009796 นางสาววราภรณ� กัณหา
63013009797 นางสาวธนัชพร ทองสมบัติ
63013009798 นายภควัต รัตนภิรมย�
63013009799 นายปริญญา บริสุทธ์ิ
63013009800 นางสาวณัฐสุดา กําจาย
63013009801 นางสาวจรินทร�ทิพย� ชื่นพยอม
63013009802 นายกุลวัฑฒ� ภิรมย�ราช
63013009803 นายกิตติศักด์ิ เกลี้ยงประดิษฐ�
63013009804 นางสาวอุษณีย� จันทจร
63013009805 นางสาวมันตรินี ลักคนาศิริ
63013009806 นางสาวอุไรรัตน� ทองรักษ�
63013009807 นางสาวอินทิรา กูลแก3ว
63013009808 นายศราวุธ นาคชูวงศ�
63013009809 นางสาวอิสริยาภรณ� กุลสวัสด์ิ
63013009810 นางสาวรัญชิดา สงขาวพิพัฒน�
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63013009811 นางสาวอารีย�ญา โพธ์ิกระสังข�
63013009812 นายภูมิพัฒน� ร:างสง:า
63013009813 นางสาวณัฐวดี ขันทะพงษ�
63013009814 นายรังสรรค� อาชาล้ําเลิศ
63013009815 นางสาวนพมาศ อัศวโกมินทร�
63013009816 นางสาววิลาสินี รัตนพันธุ�
63013009817 นางสาวสุภาวดี เปลี่ยนอร:าม
63013009818 นายสราวุฒิ สะและวงษ�
63013009819 นางสาวกัลยา ปานหอมยา
63013009820 นางสาวศิริพร พรมสิงห�
63013009821 นางสาวกนกพร คุ3มกลัด
63013009822 นายวัชระ ด3วงเอี่ยม
63013009823 นายศุภกร วิจิตรพัชราภรณ�
63013009824 นางสาวอนุธิดา คงไคร3
63013009825 นางสาวรื่นฤดี ปลื้มจิตร
63013009826 นายป7ญศ�ณธร เปาะทอง
63013009827 นางสาวจินดา จันทรเมฆินทร�
63013009828 ว:าที่ร3อยตรีรุ:งอรุณ สุจันทร�
63013009829 นางสาวละอองดาว อาจนวลลา
63013009830 นางสาวภัทรี ฝอยมะลัง
63013009831 นางสาวประภาขวัญ รินทะ
63013009832 นางสาววาริยา คงประดับ
63013009833 นางสาวเพ็ญพร เดชะติน
63013009834 นางสาวธนภรณ� สนธิวงศ�
63013009835 นางสาวพิมพ�ธิดา มาลยารม
63013009836 นางสาวนีรนาถ ป7ทมะ
63013009837 นางสาวอชิรญาณ� เยาวภาคย�โสภณ
63013009838 นายเอกอุกฤษฎ� จิตสงค�
63013009839 นางสาวรุ:งตะวัน คําป7น
63013009840 นางสาวชนกสุดา จองศักด์ิ
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63013009841 นางสาวพริ้มกมล แก3วบัวสา
63013009842 นางสาวภนิตา หมอกอ:อน
63013009843 นางสาวนิชาภา รัตนบุรี
63013009844 นางสาวเอมอิษฏ� นันตา
63013009845 นางสาวกมลชนก ศรีสมพันธุ�
63013009846 นางสาวพุธิตา ปรีชาจารย�
63013009847 นายฉัตรชัย เสนพันธ�
63013009848 นายสิทธิศักด์ิ บัวโฉม
63013009849 นางสาวอิสริยาภรณ� สีนวนคํา
63013009850 นายปFยภัทร� บัวทองจันทร�
63013009851 นายนราวิชญ� อุทัยรังษี
63013009852 นางสาวขนิษฐา แพะขุนทด
63013009853 นางสาวสทยาพร ชมที
63013009854 นางสาวโชติกา กิตติคุณ
63013009855 นางสาวฐิติรัตน� ยศอินทร�
63013009856 นายอุดมทรัพย� ทะริน
63013009857 นางสาวสุริยาพร ศรีสมภพ
63013009858 นายทยาวัต สินธุรัตน�
63013009859 นางสาวใจรัก อภิสิตานนท�
63013009860 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ สันทัด
63013009861 นางวรัชยา สุวรรณดารา
63013009862 นางสาวพรสวรรค� ปFยะกมลรัตน�
63013009863 นางสาวณัฐธิดา หนองพล
63013009864 นางสาวต:วนซอบารียะห� ไซยิดมูฮําหมัด
63013009865 นายธิติ รักเรือง
63013009866 นางสาววันทนีย� สายทอง
63013009867 นางสาวศุภวัลย� อังคณานนท�
63013009868 นางสาวจันทนี พิมพา
63013009869 นางสาวพัชรีย� กันทะวัง
63013009870 ว:าที่ร3อยตรีสุบิน บุญ ตา
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63013009871 นายภานุวัฒน� พงษ�สุวรรณ
63013009872 นางสาวพรรษมนต� ภักดีอริยศิริกุล
63013009873 นางสาวปรียาวัลย� อภิชาตโรจนกุล
63013009874 นางสาวอารยา ยอดฉิม
63013009875 นายจุติพงษ� เจียรศิลปI
63013009876 นางสาวลักษมล พูลรักษ�
63013009877 ว:าทีร3อยตรีพีระพล เครือเครา
63013009878 นางสาวนันธินี ส:งแสง
63013009879 นางสาวสุดารัตน� อ:วมอินทร�
63013009880 นางสาวธัญลักษณ� โยธา
63013009881 นายกนกพล สอนประเสริฐ
63013009882 นางสาวฉันชนก สุวัฒวิตยากร
63013009883 นางสาวณัจฉรียา สุทธิกุล
63013009884 นางสาวพนธ�ติมา มีสกุล
63013009885 นายต:อศักด์ิ กัณธิยะ
63013009886 นายพรภัทร ไพสิฐวิทยางกูร
63013009887 นายสมชาย บรรจงชาติ
63013009888 นางสาวสุรัฉชา สุผล
63013009889 นางสาวนันทพร โพธ์ิสุข
63013009890 นางสาวประภัสสร พรมรัตน�
63013009891 นายพิชย อานุภาพภราดร
63013009892 นางสาวธนัชพร จริยภูมิ
63013009893 นางสาวเนตรชนก กําลังมาก
63013009894 นางสาวณัชชา แจ:มศิริ
63013009895 นางสาวชวัลกร พฤกษะวัน
63013009896 นางสาวจามจุรี กลิ่นเก:า
63013009897 นางสาวเบญญาภา สุภัควณิช
63013009898 นายพงศ�ภรณ� เลิศรุ:งโรจน�
63013009899 นายณรงค�ศักด์ิ แก3วนาค
63013009900 นายชาญวิทย� ชัญถาวร
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63013009901 นางสาวนลิตา บุญเกิด
63013009902 นางสาวอัญชลี เถาว�ชาลี
63013009903 นางสาวพรพรรณ ควรคํานวน
63013009904 นางสาวณัฐพร งามพรม
63013009905 นางสาวเกษราภรณ� พลเสน
63013009906 นางสาววริษฐา สิริชูทรัพย�
63013009907 นางสาวศรัณย�ภรณ� นามเชียงใต3
63013009908 นายกฤษดา ผ:องเกตุ
63013009909 นายรณภูมิ คงทายาท
63013009910 นางสาวพนิดา การุญ
63013009911 นางสาวพินัฐดา ฐานะงาม
63013009912 นายนัฐพงค� ขาวพิมล
63013009913 นายปานยศ พนมเวช
63013009914 นางสาวสุวรส สุกบางนบ
63013009915 นางสาวเกวรินทร� วรนาถกิจจาธร
63013009916 นางสาวลภัสรดา ณ สมาน
63013009917 นางสาวปวิตรา ผลสุวรรณชัย
63013009918 นางสาวนฤมล อุดมสิน
63013009919 นายกัมปนาท ไม3สนธ์ิ
63013009920 นายรวิภาส วงษ�ชารี
63013009921 นายพีระภัทร แก:นคง
63013009922 นางสาววิภาวัลย� รุ:งสว:าง
63013009923 นายกิตติศักด์ิ ดิษเจริญ
63013009924 นางสาวเจนสุดา ขําสาย
63013009925 นางสาวชุติกาญจน� ตุวิชรานนท�
63013009926 นายเลิศวรฤทธ์ิ คาดสนิท
63013009927 นางสาวปาริฉัตร แก3วกําเนิด
63013009928 นายสุริยวงศ� พรมประดิษฐ�
63013009929 นางสาวรัชฎา มังษา
63013009930 นางสาววรานิษฐ� ศิริพรอมาตย�
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63013009931 นายปฏิพัทธ� อินทร�น3อย
63013009932 นางสาวกรองทอง กันทะมูล
63013009933 นางสาวมาลินี คงประสิทธ์ิ
63013009934 นายน้ํามนต� นาคใจเสือ
63013009935 นายศุภชัย มาลาวงศ�
63013009936 นางสาวณิชกานต� จารุพงศ�เดชา
63013009937 นายดนัย นิลสุวรรณ
63013009938 นางสาวพักตร�จิรา ยะพิมพ�สิน
63013009939 นางสาวพัชรียา ทองพันธ�
63013009940 นายพอเจตน� ศิริชัย
63013009941 นางสาวปรารถนา เร:งวิถี
63013009942 นางสาวพวงเพ็ญ เหมือนหนู
63013009943 นางสาวพรลภัส อุทิตะสาร
63013009944 นางสาวซูนากียDะ ละโลDะมDะ
63013009945 นายปริวัตร สงจันทร�
63013009946 นางสาวจิราวรรณ สุขสมพืช
63013009947 นายกิตติศักด์ิ ศรีแพรศรี
63013009948 นางสาวอรณิชา ใจเฟ̂อย
63013009949 นางสาวสุทธิพร ยุคันธร ณ อยุธยา
63013009950 นางสาวรัชนีกร สุขสวัสด์ิ
63013009951 นางสาวธนภรณ� ฌายีเนตร
63013009952 นางสาวธวัลรัตน� แก3วปาคํา
63013009953 นางสาวนิชณา ใหม:เอี่ยม
63013009954 นางสาวมนัฐกานต� แสงสว:าง
63013009955 นายประดิพัทธ� มณีวงษ�
63013009956 นางสาวสายอรุณ พวงไพรพฤกษ�
63013009957 นางสาวสุพัทชระ ชูคะรัมย�
63013009958 นางสาวจิราภา วงศ�ษา
63013009959 นางสาวทิวากร จันทร�โคตร
63013009960 นายคมกฤต งามสมโภชน�
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63013009961 นายชลทิตย� ศิริวรรณ
63013009962 นายวัชระ อ3วนพรมมา
63013009963 นางสาวธนันท�นภัส วิเชียรรักษ�
63013009964 นางสาวป7ทมา พุทธสุภะ
63013009965 นางสาวกัญชุกร อักษรถึง
63013009966 นางสาวอรสา แก3วเมืองเก:า
63013009967 นางสาวมณีรัตน� ชัยยะ
63013009968 นายณัฐพล วันทอง
63013009969 นายอธิป ม่ันใจอารย�
63013009970 นางสาวพนิดา ทิวาพัฒน�
63013009971 นายปFยะพงษ� ก3อนสมบัติ
63013009972 นางสาวธาราลัญ จันทร�แสง
63013009973 นายยศศิริ สุวรรณศรี
63013009974 นายสิรวิชญ� ชาญกิจการค3า
63013009975 นางสาวจาฬุพัจน� ร:มโพธ์ิ
63013009976 นางสาวนัฐติยา ชูจินดา
63013009977 นางสาววรรณฤดี หว่ันเซ:ง
63013009978 นางสาวเกษณี แก3วจันทร�
63013009979 นางสาวจุฑาพร อัศววัชรินทร�
63013009980 นางสาวอัญมณี ไพรินทร�
63013009981 นางสาวเจนจิรา เจริญพานิช
63013009982 นางสาวบุศรินทร� รักตสันติ
63013009983 นางสาวสุชัญญา สุตาลังกา
63013009984 นางสาวอิสยาพร พลอยเพ็ชร
63013009985 นางวาสนา สีใส
63013009986 นางสาวฐิติพร จึงธีรพานิช
63013009987 นางสาวปาริฉัตร นิยันตัง
63013009988 นายอภิชาติ ไกรศิริ
63013009989 นางสาวนารีมา ศิริเจริญ
63013009990 นางสาวปรีดาวรรณ สุดขจิตร
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63013009991 นายปฐมพร เขียวเจริญ
63013009992 นางสาวศศิธร ประฉิมะ
63013009993 นางสาวปFยรัตน� ศรีเทพ
63013009994 นายศุภชัย ทิพย�สิทธ์ิ
63013009995 นายจิรกิตต์ิ ชาวไร:
63013009996 นางสาวมลฑาทิพย� รอดผล
63013009997 นายอดิเทพ รอดพุก
63013009998 นางสาวกมลวรรณ จันทกิจ
63013009999 นายชุติกาญจน� อธิวันดี
63013010000 นายพีรพล ไชยมล
63013010001 นางสาวบุญนิศา ศรีจูม
63013010002 นางสาวสมัชชา บุญยม
63013010003 นางสาวภิญญา พิณทอง
63013010004 นางสาวพิชญ�สินี สุธา
63013010005 นางสาวช:อทิพย� พลศรี
63013010006 นายธนวรรธน� เข็มเพชร
63013010007 นางสาวพิชญาวี แก3วเมือง
63013010008 นางสาวศศิพิมพ� กวางแก3ว
63013010009 นางสาวอนัญญา คงสุข
63013010010 นางสาวขวัญจิรา พลายชุม
63013010011 นายชานนท� ปFZนพิลา
63013010012 นายพิจักษณ�กฤต แพรดํา
63013010013 นายพงศธร ชื่นไพบูลย�
63013010014 นางสาวศิวนาถ เกตุรัตน�
63013010015 นายธาดาศักด์ิ คงร:ม
63013010016 นางสาวอชิรญาณ� เทพไพฑูรย�
63013010017 นางสาวแววมณี ใจสว:าง
63013010018 นางสาวสุวภักด์ิ โพธิเสน
63013010019 นายภูธิป พรหมปาน
63013010020 นายณัฐวุฒิ ทาชมภู
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63013010021 นายจีรัชญ�พัฒน� มีธนาถาวร
63013010022 นายภควัต เอิบกิตติสวัสด์ิ
63013010023 นางสาวทิวาพร ชายะกูล
63013010024 นางสาววิชานาถ หงษาชุม
63013010025 นางสาวบุญฑริกา ลาวิลาศ
63013010026 นางสาวภัทราวรรณ ทรัพย�โฉม
63013010027 นางสาวธัญพิชชา ถนอมนาค
63013010028 นายอารีซัน เจDะสะแม
63013010029 นายศรัณยุ มาสิงค�
63013010030 นางสาวนันทนา คงดี
63013010031 นางสาวพรภัทรา พีระสันติธรรม
63013010032 นางสาวธมลวรรรณ วรรณโอทอง
63013010033 นางสาวมินตรา แสงใส
63013010034 นายปFยะพงศ� แก3วเก:า
63013010035 นางสาววรรณวดี ชิ้นปFZนเกลียว
63013010036 นางสาวภัทราพร ปFZนแก3ว
63013010037 นายศิรเมศร� รวงผึ้งวีระโชติ
63013010038 นางวัลยา น3อยนาม
63013010039 นายวีรกานต� เวียงนนท�
63013010040 นายธนูศักด์ิ สิงห�พรม
63013010041 นางสาวสุนันทา อิธิตา
63013010042 นางสาวชุติมณฑน� ศรีสวัสด์ิ
63013010043 นางสาวณิชาดาา อัครธนานิธิ
63013010044 นางสาวศิริประภา ดอนไพร
63013010045 นายธีร�วรา นววิวรรธน�
63013010046 นางสาวสุพัตรา แสนสุข
63013010047 นางสาวศิริจันทร� เพ่ิมทอง
63013010048 นางสาวปุรมาศ โทษาธรรม
63013010049 นางสาวอภิญญา เพชรดํา
63013010050 นายสุระ สร3อยกุดเรือ
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63013010051 นางสาวพรนภัส คงศรีวิศาล
63013010052 นางสาวฐานิกา แสงสุวรรณ�
63013010053 นางสาวสุมาริน อุทัยบุรมย�
63013010054 นางสาวพลอยสวย ขอจุลซ3วน
63013010055 นางสาวสุดาพร อุ:นคํา
63013010056 นางสาวเรวดี ทองมณี
63013010057 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิมี
63013010058 นายสิทธิรัตน� ราญรอน
63013010059 นางสาวนารีรัตน� หลงเอ
63013010060 นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ
63013010061 นางสาววิชชุตา เหลXืองอ:อน
63013010062 นางสาวธัญญพัทธ� วิชาชู
63013010063 นางสาวรุจิภาส วงศ�วิวัฒน�ไชย
63013010064 นายธนเดช มณีท:าโพ
63013010065 นายณรงค�สรรค� ปานหนู
63013010066 นางสาวจุฑารัตน� แสงศรีจันทร�
63013010067 นางสาวอชิรญา สอนใจ
63013010068 นางสาวบัณฑิตา สีโท
63013010069 นางสาวศรทิพย� แซ:จ่ัง
63013010070 นางสาวแพรพรรณ อริยานนท�
63013010071 นายอัตถสิทธ์ิ โพธิระ
63013010072 นางสาวนุชรา ช:วยเก้ือ
63013010073 นางสาวปFยวดี สุมล
63013010074 นางสาวอภิญญา อยู:ทรง
63013010075 นางสาวบุษยา หอมพรหม
63013010076 นางสาววริษฐา ยินดีรัมย�
63013010077 นายเดชาธร กอพุทธคุณ
63013010078 นางสาวสีนวล น3อยสวัสด์ิ
63013010079 นายวสวัตต์ิ วาณิชพิริยะกุล
63013010080 นางสาวชวลี ณรงค�
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63013010081 นางสาวรพีพร แสนทวีสุข
63013010082 ว:าที่ร3อยตรีหญิงภัสพร รอดสุด
63013010083 นางสาวนิภาพร เหลืองทอง
63013010084 นางสาวสาวิกา ประดิษฐ�
63013010085 นางสาวศจีนันท� เบิกบ
63013010086 นางสาวอารินทร เจริญสุข
63013010087 นางสาวดวงพร แพงทรัพย�
63013010088 นางสาวสุภาพร แย3มกลิ่น
63013010089 นายปรัตถกร กษิรวัฒน�
63013010090 นายวุฒิชัย แสนสุภา
63013010091 นางสาวพรรณรักษ� สีนวนจันทร�
63013010092 นางสาวภัคจิรา จันทรานนท�
63013010093 นางสาวชญานันท� ระจัน
63013010094 นางสาวสุปราณี ศรีสมบูรณ�
63013010095 นางสาวทิพกฤตา ศรีสุวรรณ
63013010096 นางสาวสิริณา วิสุทธิกุล
63013010097 นายมนสิช คงมาก
63013010098 นางสาวนิภาพร บุตรโคตร
63013010099 นางสาววันเฉลิม สุดนาวา
63013010100 นางสาวนงนุช โตลอย
63013010101 นางสาวกุลจิรา ทองป7ญญนพ
63013010102 นายฉลาด เถยสูงเนิน
63013010103 นางสาวธัญชนก พรหมวงศ�
63013010104 นางสาวทัศนีภรณ� ทับแสง
63013010105 นางสาวอาริย�สรวง สุทธินาคสมบัติ
63013010106 นางสาวปาณิสรา ไอยศูรย�
63013010107 นายเพ็ญเพชร แย3มเดช
63013010108 นางสาวณัฐนรี หวังเบ็ญหมัด
63013010109 นางสาวบุญวิภา พาพิมาย
63013010110 นางสาวจามจุรี ปาละสัน
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63013010111 นางสาวกฤษดาภรณ� ป]าเขียว
63013010112 นายบุญญโชติ วังธนทรัพย�
63013010113 นางสาวภัสราภรณ� นิลแก3ว
63013010114 นายฐิติวัฒน� ภูจอมจิตร
63013010115 นางสาวณัฐกุล ศรีแปC
63013010116 นายกฤษณ� โพธ์ินอก
63013010117 นางสาวอรสิรินาฏ พุ:มช:วย
63013010118 นางสาวอานิสา ตอแลมา
63013010119 นางสาวจิราภรณ� ถมอุดทา
63013010120 นายสิริศักด์ิ ปFดทอง
63013010121 นายสิทธิวัฒน� รักสันตินานา
63013010122 นางสาวสุธิรา พรหมคุณ
63013010123 นางสาวณัฐตยา พันธุ�รัตน�
63013010124 นางสาวจุฑากาญจน� ป7ดเป]า
63013010125 นางสาววรรณิษา สุริยะ
63013010126 นางสาวเสาวรส จรจะนะ
63013010127 นางสาววราภรณ� รักไร:
63013010128 นายกิตติภูมิ สอนสนาม
63013010129 นางสาวชุดาภา เรืองเดช
63013010130 นางสาววีรยา วงศ�พิริยะวาทิน
63013010131 นางสาวศิวาภรณ� แสงหล:อ
63013010132 นายพีรวีญ� โชติดิษยรังสี
63013010133 นายพีระ สุขสําราญ
63013010134 นางสาวคัทลียา ชราพก
63013010135 นายศิลนรา ฉิมสวัสด์ิ
63013010136 นางสาวกมลวรรณ สีคร3าม
63013010137 นายธีรพงษ� นานวล
63013010138 นางสาวศจิตตรา ทองพรม
63013010139 นางสาวชุติกาญจน� ทุ:มทวน
63013010140 นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง
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63013010141 นางสาวศศิชา ชัยรักษ�พีระกุล
63013010142 นางสาวพรนภา มีชื่น
63013010143 นางสาวอภิญญา พิลาสุข
63013010144 นางสาวปวีณา อ:อนหอม
63013010145 นางสาวกาญจนาวดี เกิดเนตร
63013010146 นางสาวพัณณิตา น3อยสาย
63013010147 นางสาวธารีภรณ� ศรีชุติยาภา
63013010148 นางสาวกาญจนาพร ป7นนาผล
63013010149 นางสาวชลธิดา กุญชร
63013010150 นางสาวรุจิรัตน� หนูทิม
63013010151 นางสาวศันสนีย� ศิลปไชย
63013010152 นางสาวกชกร คํากลั่น
63013010153 นางสาวสุภัสสร สนธิพงษ�
63013010154 นางสาวเสาวลักษณ� สืบญาติ
63013010155 นางสาวเพ็ญกวิน รักคํา
63013010156 นางสาวสมฤดี จีนทิม
63013010157 นางสาวนวพร อินทวงศ�
63013010158 นางสาวจามจุรี ป7ททุม
63013010159 นางสาวมธุรส อ:อนรู3ที่
63013010160 นางสาวจามจุรี กาญจนเรืองสกุล
63013010161 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�ซอม
63013010162 นายอัครวินท� ว:องไววาณิชย�
63013010163 นายกฤษณะ สรรพกิจเจริญ
63013010164 นางสาววรพิชชา แปงตํา
63013010165 นางสาวณัฏฐนิชชา บานชื่น
63013010166 นางสาวสโรชา วังทอง
63013010167 นางสาวพรจณา สุดตะอง
63013010168 นางสาวป7ฐญา ตันกุลโรจน�
63013010169 นายวัชรพล เหมืองจา
63013010170 นางสาวโชติกา ชาววังไทร
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63013010171 นายสัญญา อนันต� ธนสาร 
63013010172 นางสาวเบญจมาศ ศรีสวัสด์ิ
63013010173 นางสาวลลิตา สนิทผล
63013010174 นายรัฐพงษ� มีทรัพย�ทอง
63013010175 นางสาวบุณยานุช ทะสกุล
63013010176 นางสาวนิศาชล จิรกิจวัฒนะวงค�
63013010177 นางสาวอนุสรา ศรีภา
63013010178 นางสาวพันธ�ปฏิพร ไชยชํานาญ
63013010179 นายอนุรักษ� วะลาพุทธ
63013010180 นางสาวอังฉิมา ลิ่มเครือยาญ
63013010181 นางสาวนิภาดา ฉลาดแย3ม
63013010182 นางสาวณัฐริกา ถายะเดช
63013010183 นายณปสุ ธนโชติกอบกร
63013010184 นางสาววัชราพร ล3วนมงคล
63013010185 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญงาม
63013010186 นางสาวกษมา เจะยูนุ
63013010187 นางสาววราพร บุบผามาโล
63013010188 นางสาวพิชญ�พิมล สินทร
63013010189 นางสาวชลิตา เดชสกุล
63013010190 นางสาวพชกร มัชฌิมาภิโร
63013010191 นางสาวเกศกนก วิโรจน�
63013010192 นางสาวศิริลักษณ� ชัยทร
63013010193 นางสาวกชพรรณ ขันทอง
63013010194 นางสาวปาตีเมDาะ สมาแอ
63013010195 นางสาวสุธาทิพย� พ่ึงทองคํา
63013010196 นางสาวพรสุดา โฉมกระโทก
63013010197 นางสาววาทินี สิงห�สุขโชติ
63013010198 นางสาวอรพิน ไชยบุตร
63013010199 นายปริญญา แสงศรี
63013010200 นางสาวเปรมปวีร� จิราภัทร�วีระกุล
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63013010201 นายชนิตศิรี อ:อนแก3ว
63013010202 นางสาวนันทิยา ไชยคํา
63013010203 นางสาวปดิวรัดา สยุมพร
63013010204 นางสาววารุณี สิมลี
63013010205 นายธนภัทร เกิดแก3ว
63013010206 นางสาวลักขณา แท:นแก3ว
63013010207 นางสาวณิชารีย� พยัฆฤทธ์ิ
63013010208 นางสาวณัฏฐา ศรีครุฑ
63013010209 นายวิชานนท� อาพัดนอก
63013010210 นางสาวศุภรัตน� วงษ�ทอง
63013010211 นางสาวสุนันทา รอดเสง่ียม
63013010212 นางสาวจารุพร วรรณโสภณ
63013010213 นางสาวสมฤดี ทวีเมือง
63013010214 นายภาณุวัฒน� ว:องไว
63013010215 นางสาววรุณี สุทธิประภา
63013010216 นางสาวฟาอีซDะฮ� สัจจะเจริญพร
63013010217 นายอรุณโรจน� วงศ�ธิบดีเดช
63013010218 นางสาวภาวิณี ศรีเจริญสุขภาค
63013010219 นางสาวปาจรีย� คุปตจิตต�
63013010220 นายเสริมสุข อะโคตรมี
63013010221 นายกฤษฎา อินตDะป7ญโญ
63013010222 นางสาวนครา วงษ�สนิท
63013010223 นางสาวธัญนิชา เจริญภูมิ
63013010224 นางสาวพรกาวี ลครชัย
63013010225 นางสาวกนกวรรณ โนโชติ
63013010226 นางสาวกานต�ธิดา แก3วประภา
63013010227 นายอานนท� มงคล
63013010228 นางสาวสาลินี เเขวงเมฆ
63013010229 นางสาวแพรวพรรณ พากเพียร
63013010230 นางสาวอลิษา หมีโหมด
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63013010231 นายไพสิฐ ชาติทอง
63013010232 นางสาวทรรศนีย� พรมวิชัย
63013010233 นายพรกฤษณ� นิจจันทร�พันธ�ศรี
63013010234 นายเกียรติศักด์ิ ทะนันชัย
63013010235 นางสาวเพ็ญนภา วาพัดไทย
63013010236 นางสาวรชตพรพรรณ ยาสมุทร
63013010237 นางสาวปาจรีย� ชํานาญทัศน�
63013010238 นายไพศอล สาเตDาะ
63013010239 นางสาวสุนันธิณี ห:วงมิตร
63013010240 นางสาวกัลยาณี ประเสริฐศิริสร
63013010241 นางสาวนภสร เมฆกิตติกุล
63013010242 นางสาวนูรีลา ดาโอะ
63013010243 นางสาวพิริยา คุ3มประดิษฐ
63013010244 นายวทัญRู พนาศูนย�
63013010245 นางสาวสุพิญญา สว:างอารมณ�
63013010246 นางสาวสุภัชญา สี่เกษร
63013010247 นายนพวิทย� ยุวสิริลักษณ�
63013010248 นายสมชาย บุญนํา
63013010249 นางสาวณัฐธยาน� เกษร
63013010250 นายณัฐชนน ศรีจันทรา
63013010251 นายธนดล แห3วม่ัน
63013010252 นางสาวนพรัตน� ทองเนียม
63013010253 นางสาวณัฐวดี แต:งรูป
63013010254 นางสาวเบญจวรรณ ต:ายเนาว�ดง
63013010255 นางสาวศิริพรรณ คําทองดี
63013010256 นายณัฐศาสตร� ภักดีผล
63013010257 นางสาวรังสินี ใจกาวิล
63013010258 ว:าที่ร.อ.เสมอสิทธ์ิ คงวุฒิ
63013010259 นางสาวจิราภรณ� ศิริวิวัฒน�
63013010260 นางสาวอารีญา หงษา
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63013010261 นางสาวสันทนา รัตนสูตร
63013010262 นางสาวชุติกาญจน� ศรีโยธี
63013010263 นางสาวมาลัย ไร:พุทธา
63013010264 นางสาวศิราพร ป7ญญาทิพย�
63013010265 นางสาววิมลมาศ เอ็มรัตน�
63013010266 นางสาวธนัญญา คําชาลี
63013010267 นางสาวฉันท�ชนก ฝนเชย
63013010268 นายเบรูทซ� มานีวัน
63013010269 นางสาวสุวิตา เกิดเล็ก
63013010270 นายศุภฤกษ� แจ:มจํารัส
63013010271 นางสาวศศิกานต� พลวิชิต
63013010272 นายรัชตะ สงบจิตร�
63013010273 นายชัชชัย ไทยเจริญ
63013010274 นายวสันต� พุทธใจกา
63013010275 นางสาวจรินทร� โตผา
63013010276 นางสาววิภาดา ทับทิมหิน
63013010277 นายนนทชาติ วรรณโชติผาเวช
63013010278 นางสาวนุชนารถ คุ3มนุช
63013010279 นายปฏิมา คงรักษ�
63013010280 นายสมยศ กมล
63013010281 นางสาวสายสุนีย� รุ:งเรืองศรี
63013010282 นางสาวอัมราวดี เครือพฤกษ�
63013010283 นางสาวชญานี ปรางวิรุฬห�
63013010284 นายอัครเมษ วงค�แสน
63013010285 นางสาวฐิติวรรณ เสนาฤทธิไกร
63013010286 นายธีรพล พรงาม
63013010287 นางสาวฮัฟเซาะห� มูซอมูเนาะ
63013010288 นายธโนชัย วงสากล
63013010289 นายนนทนกร แก3วทับ
63013010290 นายธิติ บุญณะโยไทย
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63013010291 นายนพรัตน� แสงชา
63013010292 นายสหรัฐ ระวังภัย
63013010293 นางสาวชญาภัทร กําเหนิดศรี
63013010294 นางสาวพชรพร บุญมูสิก
63013010295 นางสาวมุทิตา ไชยป7ญญา
63013010296 นางสาวสาลินี นาคละมัย
63013010297 นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล
63013010298 นางสาวพัทธนันท� เดชราม
63013010299 นางสาวกัญยามล บุญนาค
63013010300 นายเกียรติศักด์ิ ลาภะสัมป7น
63013010301 นางสาวลลิตา นัยลี
63013010302 นายเอกชัย รอดหยู:
63013010303 นายชานนท� รัตนีมงคล
63013010304 นางสาวพิริยาภรณ� ศาสตร�บัณฑิตย�
63013010305 นายรัตน�ชา ทองเกียว
63013010306 นางสาวเพลินพิศ พรหมรังษี
63013010307 นางสาวปฏิญญา สุขใส
63013010308 นางณิชาพัฒณ� ศรีสุพพัต
63013010309 นางสาวอติพร ทรัพย�สิน
63013010310 นายชวิน รัตนะมาลา
63013010311 นายธนนันท� ศิริวุฒิ
63013010312 นางสาวจันทร�ฐิญา แจ3งวรวิชญา
63013010313 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี
63013010314 นางสาวเมธาพร ช3างสําลี
63013010315 นายอาวิน ประสพสุขโชค
63013010316 นางสาวนูรฮายาตี บือราเฮง
63013010317 นางสาววรัญญา ช:างสี
63013010318 นายวรพล พิริยานุพงศ�
63013010319 นายสนทยา น3อยดา
63013010320 นางสาวกัญญาภัทร อินทรวรรณ
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63013010321 นางสาวพชรพร สรกิจโสภณ
63013010322 นางสาวพรสวรรค� จันเทศ
63013010323 นายจักรกฤษ ทวังหาร
63013010324 นายศุภวัฒน� จรีศรี
63013010325 นางสาวศิริลักษณ� คงนิล
63013010326 นายคณิศร บุญหวาน
63013010327 นางสาวศศินา อินถา
63013010328 นางสาวกชกร แก3วจันทร�เหนือ
63013010329 นายณัฎฐพงศ� สายสุด
63013010330 นางสาวอารยา นัยวัฒน�
63013010331 นางสาวปุณิกา พงศ�รัตนมงคล
63013010332 นางสาวธนกร สวัสด์ิไชย
63013010333 นายทศพล ขาวยิน
63013010334 นายธฤต กฤษดาวาณิชย�
63013010335 นางสาวธนภรณ� บริคุต
63013010336 นางสาวไปรยา รัตนกิจกุล
63013010337 นายประภัทร วารีศรี
63013010338 นายอํานวย สายวัน
63013010339 นางสาวศศิธร พรมลา
63013010340 นางสาวสุวรรณา ยอดคํา
63013010341 นางสาวเบญญาภา กาศสกุล
63013010342 นางสาววริศรา วาลีประโคน
63013010343 นายธีรนัย ทิศแก3ว
63013010344 นายพงศธร ดาวกระจาย
63013010345 นางสาวรัชเนตร อัมพเศวต
63013010346 นางสาวชุดาภา ประจําหลัก
63013010347 นายวรดนัย เพียรพิชัย
63013010348 นางสาวสุกัญญา เสือมาก
63013010349 นางสาวนพรัตน� ศรีวิเชียร
63013010350 นายอัมรินทร� สายจันทร�
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63013010351 นางสาวรัตนกร ภูยาทิพย�
63013010352 นายวชิรวิทย� อุ3ยเอี่ยม
63013010353 นางสาวสุภาพร ซีคํา
63013010354 นางสาวพรรณทอง ม:วงอ:อน
63013010355 นางสาวจรรจิรา เตชะเต:ย
63013010356 นายพงศธร บุญเจริญ
63013010357 นายธงไชย เซ็นเช็ง
63013010358 นางสาวนัชชา มาลีวัตร
63013010359 นางสาวภาสินี มีทองคํา
63013010360 นางสาววรกาญจน� ละมุด
63013010361 นางสาวนราทิพย� ทองสุข
63013010362 นางสาวสุชาดา ชนไธสง
63013010363 ว:าที่ ร3อยเอกชญภพ พงศ�ชัญภพ
63013010364 นายศารทูล สุดสาย
63013010365 นางสาวปณิตา ทองมหา
63013010366 นางสาวนิยาภรณ� ชุ:มเจริญสุข
63013010367 นางสาวชุตาภา โยวทิตย�
63013010368 นางสาวนฤณัฏฐ� เตียวประไพ
63013010369 นายชิติพันธ� บัวเที่ยง
63013010370 นางสาวนภัสสร เพชราวุธ
63013010371 นางสาวณัฐวดี กุลณาวงค�
63013010372 นายวีรชาติ ฮวดนาง
63013010373 นางสาวลลนา พรมโคตร
63013010374 นางสาวปาริชาติ รักญาติ
63013010375 นางสาวสุชัญญา สาวิชชโก
63013010376 นายพัฒนชัย กําเพ็ชร
63013010377 นายอภิสิทธ์ิ พิศจํารูญ
63013010378 นายธนรัฐ เขตต�มัทวรัตน�
63013010379 นางสาวสุจิตรา พวงแก3ว
63013010380 นายเมธี เกลี้ยงนิล
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63013010381 นายโสพล เล็กสุข
63013010382 นางสาวจงรัก พรานพนัส
63013010383 นางสาวอนุสรา พรหมทัศน�
63013010384 นางสาวกาญจนา ประเสริฐสังข�
63013010385 นางสาวขนิษฐา มินเสน
63013010386 นางสาวโยธการณ� ทองชั่ง
63013010387 นางสาวธนภรณ� พานิชสมบัติ
63013010388 นายอันดามัน อุชชิน
63013010389 นางสาวสุธีรา จุ3ยแดง
63013010390 นายธนากร แสงสว:าง
63013010391 นางพลอยไพลิน วิเศษทักษ�
63013010392 นางสาวดวงเดือน เมืองมา
63013010393 นางสาวสกาว สุพงษ�
63013010394 นางสาวฝนริน คงเพ็ง
63013010395 นางสาวพิชชาพร วันนามิตร
63013010396 นายชวัล เหล:าสุนทร
63013010397 นางสาวชนิดา ศรีปทุมภรณ�
63013010398 นางสาววีรยา วัชรจรัสกุล
63013010399 นางสาวอริสรา ศรีมาลา
63013010400 นางสาวอาภัสตา เสียงเสนาะ
63013010401 นางสาวพิยดา แจ:มกระจ:าง
63013010402 นางสาวจิราภรณ� สิงทะบุตร
63013010403 นางสาวรัตติยากร ทวีสุข
63013010404 นางสาวณัฐรดา มายูร
63013010405 นางสาวกรรณิการ� มุกดา
63013010406 นางสาวทัศนีย� สุขฉนวน
63013010407 นายมะอัมรี มะนิ
63013010408 นายชินราช ถนัดช:าง
63013010409 นางสาวกรรณิการ� จอมดวง
63013010410 นางสาวนัจนันท� สุขจิตร�
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63013010411 นางสาววิภาภรณ� จังอินทร�
63013010412 นายอิสราวุธ สาระวิถี
63013010413 นางสาวเชษฐ�ธิดา จรูญชนม�
63013010414 นางสาวศิริษา ย:องณี
63013010415 นางสาวพรทิพย� เริงจินดา
63013010416 นางสาวหทัยรัตน� ช:างแก3ว
63013010417 จ.ส.อ.ธนวรรธน� กายากุล
63013010418 นางสาวสุชาดา แก3วสุขใส
63013010419 นางชญานิศ อินทรรักษ�
63013010420 นางสาวนัยนา สืบญาติ
63013010421 นางสาวพรสุดา ฉะริยา
63013010422 นางสาวรุ:งนภา ชลธารกุล
63013010423 นางสาวรัชนี สุดสุข
63013010424 ว:าที่ ร.ต.หญิงอลิษา บุญมารถ
63013010425 นางสาวชลลดา โสอินทร�
63013010426 นางสาวอรุณรัตน� คงกุทอง
63013010427 นางสาวทิวาพร สังข�ชู
63013010428 นางสาวธัญวรัตน� พงศ�รักธรรม
63013010429 นางสาวกัลยรัตน� เก:งกล3า
63013010430 นางสาวสุกัญญา นัยวิกุล
63013010431 นางสาวขนิษฐา สุดสว:าง
63013010432 นายนิติวุฒิ ดวงแก3ว
63013010433 นางสาวชญานิษฐ� พรหมพุฒแก3ว
63013010434 นายธัพญสรณ� กองแก3ว
63013010435 นายจตุรภัทร ไชยจําเริญ
63013010436 นางสาวจารุมน อภิปภารัชตากูร
63013010437 นายพิสุทธ์ิ โตสกุลไกร
63013010438 นายพีระณัฐ รอดสันติกุล
63013010439 นางสาวนันทิยา แสงขุรัง
63013010440 นายกัณฏวัฒน� ไหมเลื้อย

หน3า 348 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013010441 นางสาววรางคณา ประสงค�
63013010442 นางสาวภัคณัฏฐ� โอภาสสุรนันท�
63013010443 นายณัฐวรพล กุลวรพิสิษฐ�
63013010444 นางสาวเสาวณี นิ่มนวล
63013010445 นางสาวสาวิตรี ระวิพงษ�
63013010446 นางสาวสุนิษา ทองดี
63013010447 ว:าที่ร3อยตรีหญิงธนวรรณ เล:าใช3
63013010448 นางสาวสุธิดา สุขประเสริฐ
63013010449 นางสาวอัมพาพันธ� วนิชชาขจรไกร
63013010450 นางสาวกษมล เพชรศรี
63013010451 นางสาวชาลินี ภิรมย�เอม
63013010452 นายเชาวลิต จันทร�ตา
63013010453 นางสาวภูษณิศา สุขเรือง
63013010454 นางสาวชนกนันท� แปCงปรุง จันทร� 
63013010455 นายฉลองรัชต� วงศ�นพรัตนบดี
63013010456 นางสาวสุนันทา ไชยศักด์ิ
63013010457 นางสาวแพรพิชาญ� บุญญะพรนิวัฒน�
63013010458 นางสาวเบญจวรรณ มุลนี
63013010459 นางสาวเมธิรา แก3วคํา
63013010460 นางสาวภิญญาพัชญ� ชนะชัย
63013010461 นางสาวญาดา วิชัยดิษฐ
63013010462 นางสาวพัชราภรณ� คําลา
63013010463 นายเพ่ิมศักด์ิ ขาวสําอางค�
63013010464 นายกฤตภพ แพงทิพย�
63013010465 นายเอกณัฐ รีเรืองชัย
63013010466 นางสาวนพรดา คําชื่นวงศ�
63013010467 นางสาวป7ณณพร เพชรเขาทอง
63013010468 นางสาววไลรัตน� สัณสุตนานนท�
63013010469 นางสาวยุวดี สุกิตติวราพันธุ�
63013010470 นางสาวจิดาภา ผ:องฉวี
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63013010471 นางสาวภูษณิศา รัตมณีนาวา
63013010472 นางสาวภรณ�พิชชา รัตนสินทวีสุข
63013010473 นางสาวณัฎฐิตา กิจสง:า
63013010474 นางสาวกันยารัตน� ศรีคง
63013010475 นายพีระวัฒน� มีคํา
63013010476 นางสาวมุก ภูกันดาร
63013010477 นางสาวมุกดาวรรณ ชูเนียม
63013010478 นางสาวเจสิตา พวงมาลัย
63013010479 นางสาวเบญจมาภรณ� แสงกล3า
63013010480 นางสาวนวรัตน� นาคสุข
63013010481 นางสาวอนินท�พัฒ ไชยศิลปI
63013010482 นางสาวอาริยา ทองแฉ:
63013010483 นางสาวตุลาพร คําคง
63013010484 นางสาวมณฑิตา กองรัมย�
63013010485 จ.ท.ธนภณ ศรีมะโน
63013010486 นางสาวธัญชนก พิมเสน
63013010487 นางสาวสุทธ์ิหทัย ใจเพชร
63013010488 นายพชรพล อัศวธรรมิกกุล
63013010489 นางสาวศิริกุล จํารัสฉาย
63013010490 นางสาวพิชามญชุ� สินบริสุทธ์ิ
63013010491 นายกัมพล กอสุวรรณศิริ
63013010492 นางสาวฉภิญญา คําแน:น
63013010493 นายศุภชัย เด:นไตรรัตน�
63013010494 นางสาวเพ็ญพิชชา สุทธนารักษ�
63013010495 นางสาวชนิดา เสาวพรรณ
63013010496 นางสาวขวัญใจ ชลายนเดชะ
63013010497 นางสาวกัณทิมา การบรรจง
63013010498 นางสาวชญานิษฐ� ดิษฐาน
63013010499 นางสาวอัญชลี สุขใจ
63013010500 นายสิทธิพงษ� ทับเงิน
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63013010501 นางสาวศรัญญา ภูมิกิตติสวัสด์ิ
63013010502 นางสาวกําไร สามารถ
63013010503 นางสาวอจิรวดี รุ:งเรือง
63013010504 นางสาวสิริน อัตตวิศาล
63013010505 นางสาวยุวดี นฤมล
63013010506 นางสาวอภิชญา แพทย�วงษ�
63013010507 นายอัครเดช เทียงพาน
63013010508 นางสาวณัฎฐณิชา ขวานา
63013010509 นางสาวกัลยรัตน� สุขทั่วญาติ
63013010510 นางสาวกันยนัจ การบรรจง
63013010511 นายกฤษฎา ป7ญญาไว
63013010512 นางสาวภัคปภัสร� มาตะราช
63013010513 นางสาวกรรณิการ� ศรีพรหมทอง
63013010514 นายภาคิน พิชณุษากร
63013010515 นายพลกฤต นาควิเชตร
63013010516 นางสาวสุดารัตน� ถ่ินฐาน
63013010517 นายมหนนท� ขะมันจา
63013010518 นางสาวสุนิสา แก3วโชติ
63013010519 นางสาวรติมา ชูเดช
63013010520 นางสาวพรปวีณ� อุตมะชะ
63013010521 นางสาวจุฑารัตน� นิ่มมาศ
63013010522 นางสาวปนัสยา ฉายทองคํา
63013010523 นางสาววิชญาฎา ศรีทินนท�
63013010524 นายพนธกร จ่ันลา
63013010525 นางสาวหทัยภัทร ธรรมจักร�
63013010526 นางสาวรชฏาธรณ� เพ็ชรสมบูรณ�
63013010527 นางสาวอรอนงค� เก้ือรอด
63013010528 นายวันชนะ แซ:บุ3น
63013010529 นางสาวสุภนันท� เติมวรมงคล
63013010530 นายมานิตย� พันอะนุ
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63013010531 นางสาวณัชชา ภูสมแสง
63013010532 นายจิรายุทธ ดํารงค�กุล
63013010533 นางสาวพัชรินทร� รู3สมัย
63013010534 นายภัทรพล เสือกะ
63013010535 นางสาวภิราพร ศิริปรุ
63013010536 นางสาวมณีรัตน� เดชมัด
63013010537 นางสาวศิริพรรณ อินทรปาณ
63013010538 นางสาวนัจนันท� คําสงเคราะห�
63013010539 นายรัฐพล ชํานาญเหนาะ
63013010540 นางสาวสรารัตน� สุระมณี
63013010541 นางสาววรินทิพย� ศรียอด
63013010542 นายสุพิน วงศ�กา
63013010543 นางสาวสุนิสา เชาว�เจริญ
63013010544 นางสาวแสงระวี จําป\
63013010545 นางสาวสุภาวัชร� ดลมินทร�
63013010546 นางสาวนิศา มอบพิจิตร
63013010547 นางสาวปาณิศา อายุเกษม
63013010548 นางสาวปFยภัค ประทุมรัตน�
63013010549 นางสาวกัลยกร ธินิยา
63013010550 นางสาวธนวรรณ เสาศิลา
63013010551 นางสาวชนพร ร:าหมาน
63013010552 นางสาวนิตธิรา พรหมอุบล
63013010553 นางสาวอริสา จันทนุภา
63013010554 นางสาวลักษณาวดี แซ:ลิ้ม
63013010555 นายธงชัย กิจสําอางค�
63013010556 นางสาวธนิตา รัตนมณี
63013010557 นางสาวเกศรินทร� พรมรักษ�
63013010558 นางสาวเกวลี โสภิกุล
63013010559 นางสาวนิศารัตน� คําวิลัย
63013010560 นางสาวกนกวรรณ แย3มบู:
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63013010561 นางสาวฉวีวรรณ เพ็งพี
63013010562 นายเดชฤทธ์ิ เหมราช
63013010563 นางสาวชาคริยา มีเดชา
63013010564 นางสาวพรรษกร สําเภาศรี
63013010565 นายปวรา บุญรัตน�
63013010566 นางสาวนิภาพรรณ บุตรวิเชียร
63013010567 นางสาวพรปวีณ� ทองชุมภู
63013010568 นางสาววลัยพร นิลโคตร
63013010569 นายภัทรพล แดงสุภา
63013010570 นายถิรวัฒน� สูงศักด์ิ
63013010571 นางสาวธิดาพร พันธ�จันทร�
63013010572 นางสาวพัฒน�นรี ผิวทองอ:อน
63013010573 นางสาวอรุษา เหมาะดี
63013010574 นางสาวนงค�ลักษณ� สิมมาลา
63013010575 นางสาวโศภิษฐ� สื่อเฉย
63013010576 นางสาวรัตตยา เม:นคง
63013010577 นายสุจริต แก3วจินดา
63013010578 นางสาวลดาวัลย� อุณหพงศา
63013010579 นางสาวศิรินญา กล3าแข็ง
63013010580 นางสาวอินทิรา ทองสอน
63013010581 นางสาวธิวาพร โตเจริญม่ันคง
63013010582 นางสาวรุ:งนภา มหัจฉริยพันธุ�
63013010583 นางสาวอรอุมา จันทเลิศ
63013010584 นางสาวอรวรรณ พลลา
63013010585 นางสาวเบญจวรรณ ฟ7กทิม
63013010586 นางสาวพันธิวาห� หลอดคํา
63013010587 นางสาวนารีรัตน� รูปสวย
63013010588 นางสาวชุมภูนุช ถนอมกาย
63013010589 นางสาวกุลชญา มีชํานาญ
63013010590 นางสาวสิริญญาณ� ทองช:วย
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63013010591 นางสาวชุติมณฑน� ติกกะวี
63013010592 นางสาวรัตนาพร อ:อนสี
63013010593 นางสาวพิณพิโส เสียงดัง
63013010594 นางสาววีรยา หนุมาศ
63013010595 นางสาวปFญวรรณ จันตระ
63013010596 นางสาวชมภูนุช เจริญสินค3า
63013010597 นางสาวพัชริดา แสงทอง
63013010598 นางสาวกชนิภา หนูอินทร�
63013010599 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุภาวดี สุริยมาตย�
63013010600 นายสุชานันท� วงศ�มณฑา
63013010601 นางสาวธิติมา พาหุรัตน�
63013010602 นางสาวภัทรวดี แทนบุญ
63013010603 นายพงศ�กฤษณ� ตาลจรุง
63013010604 ว:าที่ร3อยตรีหญิงกฤษตยา บริสุทธ์ิ
63013010605 นางสาวนัทธิดา นาคมา
63013010606 นางสาวชมพูนุท นัคราจารย�
63013010607 นางสาวกนกอร วรขันธ�
63013010608 นางสาวณัฐสุดา ปลอดโปร:ง
63013010609 นายนวรัชกร นาคามาตย�
63013010610 นายสุชาครีย� บุญเพ็ง
63013010611 นางสาวทัศนีย� ทองกลึง
63013010612 นายกฤติพิสิฐ กัลยา
63013010613 นางสาวชลิตา ชัยพร
63013010614 นางสาวนริศรา เก:งจริง
63013010615 นายธนกฤต ขันธ�คามโภชก�
63013010616 นายธีรศักด์ิ กันดูวงศ�
63013010617 นางสาวจันทิรา ชัยสิทธ์ิ
63013010618 นางสาวเกสรา ธนทรัพย�ภากร
63013010619 นางสาวเครือพรรณ ธนภัคจรัสพงศ�
63013010620 นายอาณัติ สาสูงเนิน
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63013010621 นายทศพล อุตตะพุทธ
63013010622 นางสาวเมธาพร ชัยชมภู
63013010623 นางสาวแสงเทียน เผ:าเผือก
63013010624 นางสาวสุมาลี แสนกล3า
63013010625 นางสาวดวงกมล จันทร�สิงห�
63013010626 นางสาวมิชาดา ธรรมเชียง
63013010627 นายสิทธานต�X นิยมพร3อม
63013010628 นางสาวอนันตยา จันทร�หอม
63013010629 นางสาวปFยนันท� มากชุม
63013010630 นางสาวสุพัตรา สิทธิพันธ�
63013010631 นางสาวพรนภา ไชยไพบูลย�วงศ�
63013010632 นางสาวนวพร ทิพย�ทัศน�
63013010633 นางสาวอัญชลี ชูดวง
63013010634 นางสาวพัทธ�ธีรา สมแก3ว
63013010635 นายเอกชัย แก3ววงษา
63013010636 นางสาวศิราพร ห:อทอง
63013010637 นางสาวอัจจิมา ขันละ
63013010638 นางสาวตรีรัตน� อ:อนจงไกร
63013010639 นางสาวพัชรีญา แหล:งสนาม
63013010640 นางสาวจันทราภา แสนคํา
63013010641 นางสาวจันธา ทิวามงคล
63013010642 นางสาวมินตรา พาที
63013010643 นางสาวจิรัชยา ศรีขัดเค3า
63013010644 นางสาวนัฐธิดา ศรีสว:าง
63013010645 นางสาวอัญมณี ศรีทองดี
63013010646 นางสาวพนิดา ม่ิงประยูร
63013010647 นางสาวอรยา ไชยศรี
63013010648 นางสาวอัจฉรา ทิพยโสตถิ
63013010649 นางสาวกชกร สุวรรณมณี
63013010650 นางสาวปฐมาวดี วงค�จอม

หน3า 355 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013010651 นางสาวภินิมมิต แดงไพโรจน�
63013010652 นางสาววิรัญญา สนวนรัมย�
63013010653 นายเหนือขวัญเกลัา หินแก3ว
63013010654 นางสาวณัฐฐารัตน� หอมกระจุย
63013010655 นางสาวปริณภา ม่ังมี
63013010656 นางสาวศิริญญา ดอนอี่ง3อง
63013010657 นางสาวจรรยาพร บุญส:ง
63013010658 ว:าที่ร3อยตรีเอกรินทร� นาคง
63013010659 นางสาววัลอิสรีญา เวทการ
63013010660 นายศักด์ินรินทร� เฮียงโยธา
63013010661 นางสาวนุชนาฏ สอนสุวิทย�
63013010662 นางสาวโสภิดา มาท3วม
63013010663 นางสาวหยาดฟCา เจริญสุข
63013010664 นางสาวชนิตนันท� แคววัง
63013010665 นายคมสัน เกตุผ:อง
63013010666 นางสาวยุพาภรณ� พันลํา
63013010667 นางสาวสิริอร มุลมณี
63013010668 นางสาวกุลสตรี ศรีลาศักด์ิ
63013010669 นางสาวศุภากาญจน� ทิบชัย
63013010670 นางสาวหทัยสวรรค� สวัสด์ิ
63013010671 นางสาวฉัตรวิไล ศิลาโภชน�
63013010672 นางสาวศสิรินทร� จิรอิชยางกูล
63013010673 นางสาวปภัสรา ศรีบุรินทร�
63013010674 นางสาววันทนีย� ชายเชิด
63013010675 นางสาววรสา สุพรรณวิวัฒน�
63013010676 นางสาวภัสสรมณฑ� พวงเพ่ิมสิน
63013010677 นางสาวนันทภาคย�ศา ทีแสงแดง
63013010678 นางสาวสุภิตตา ม่ันซ้ิว
63013010679 นางสาววริยาพร สุกิตติวราพันธุ�
63013010680 นางสาวจิตติมา นาคปลัด
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63013010681 นางสาวบังอร สัมฤทธ์ิ
63013010682 นางสาวชนัญชิดา มงคลกาวิล
63013010683 นายพีรพัฒน� เพ็ชรนารถ
63013010684 นางสาวธัญกานต� ธนปุณยพงศ�
63013010685 นางสาวเรวดี จันทร�เพ็ญ
63013010686 นายณัฐวัชร� ศรีละมุล
63013010687 นายจิรายุ ตันสกุล
63013010688 นางสาวณัชชา อุทัยชัย
63013010689 นางสาวนุชจรี มุมกลาง
63013010690 นายรัชพล นฤมิตรมงคล
63013010691 นางสาววิชุดา ชลศาลาสินธุ�
63013010692 นายธีร� กาญจนะ
63013010693 นางสาวภัทรา กาญจนวรางกูร
63013010694 นางสาวเสาวภาคย� เรืองเทพ
63013010695 นางสาวสุนิสา นุกิจรัมย�
63013010696 นางสาวณัชชา พละศึก
63013010697 นายสุเมษ หอมจันทร�
63013010698 นางสาวเจมาณี เรียบเรียง
63013010699 นางสาวธีรดา ชํานาญ
63013010700 นางสาวฟFรเดาส� มลคาน
63013010701 นายศุภกฤษณ� เยาดํา
63013010702 นางสาวชนม�นิภา ทาสี
63013010703 นางสาวชญานี สารธรรม
63013010704 นางสาวสุกันยา สารพัฒน�
63013010705 นางสาวมาลิสา พันธะนะ
63013010706 นางสาวสุพรรษา แก:นนาคํา
63013010707 นางสาวยุพา มีชนะ
63013010708 นางสาวทิพาพันธ� เพราพันธ�
63013010709 นางสาวธนาภรณ� บรรดาลพร
63013010710 นางสาวกนกวรรณ ด3วงเมือง
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63013010711 นางสาววิสาสุวรรณ สัจวรรณ
63013010712 นายอรรณพ นุติพาณิชย�
63013010713 นางสาวสุรอนงค� แก3วธิ
63013010714 นางสาวกัลยรัตน� เพ่ิมพูลสุขย่ิง
63013010715 นายสุทธิพงษ� สุขสําราญ
63013010716 นางสาวณัฐสุรางค� บุญญาภิข�ภักศ์ิ
63013010717 นายพีรพงศ� คงธนธรรมกุล
63013010718 น.ส.สุภาวดี โปจุ3ย
63013010719 นางสาวปาริฉัตร จันทร�ลาย
63013010720 นายป7ญญา แนวข้ีเหล็ก
63013010721 นางสาวจิราพัชร� จุมรี
63013010722 นายฤทธิชัย พารเหนือ
63013010723 นางสาวรัณติกาล ธรรมศรีใจ
63013010724 นางสาวณ หทัย กาญจนพยัคฆ�
63013010725 นางสาวบวรลักษณ� เพ็ชร�ศรี
63013010726 นางสาวสุพรรณี ลือตาล
63013010727 นางสาวกนกวรรณ รอดเทศ
63013010728 นางสาวศิริรัตน� นาราศักด์ิ
63013010729 นางสาวณัฐพร ป7ญญาประดิษฐ�
63013010730 นางสาวปFยรัตน� พลพิชัย
63013010731 นางสาวศยามล จันทร�ฉาย
63013010732 นางสาวเบญจรัตน� กรรณิการ�
63013010733 นางสาวกรองกาญน� จันทร�ชู
63013010734 นางสาวสุนิสา ชัยวันดี
63013010735 นางสาวกชนันท� ถุงแก3ว
63013010736 นางสาวซูซี แวหามะ
63013010737 นายณัฐหรินทร� พีระญาอานนท�
63013010738 นางสาวตีระณา ตาใส
63013010739 นายอิทธิพล สีสุวรรณ
63013010740 นางสาวสุกฤตา ปารย�รังษี
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63013010741 นางสาวอนุธิดา ขุนเดช
63013010742 นางสาวกนกวรรณ โภคากร
63013010743 นางสาวกนกพร สีสมอ:อน
63013010744 นายจตุรพร ศิริกุล
63013010745 นายศุภกิตต์ิ ยอดบุญมา
63013010746 นางสาวรัตติกาล เย็นสนิท
63013010747 นายสหรัตน� นุ3ยเอียด
63013010748 นางสาวณัฐชา ธีราโมกข�
63013010749 นางสาวจิราภา อรมาตร
63013010750 นางสาวปุณยาพร พรมสวัสด์ิ
63013010751 นายปวิตรชัย อุดมสกุล
63013010752 นางสาววิรันดา พฤกษ�วัฒนาชัย
63013010753 นางสาวเกษร ศรีวรมาศ
63013010754 นางสาวพลอยไพลิน ฤทธา
63013010755 นางสาวทิพวรรณ สายเสน
63013010756 นายกฤตธน อินยม
63013010757 นายธีรภัทร แก3วคง
63013010758 นายภูมิวัฒน� ปCอมสุวรรณ�
63013010759 นางสาวเนตรนภา เพียโคตรแก3ว
63013010760 นางสาวธันรดา พานทอง
63013010761 นางสาวสรินพร เครือวุฒิกุล
63013010762 นายนัฐวุฒิ ลุกยี
63013010763 นางสาวอลิษา มีพร3อม
63013010764 นางสาวสิรินาฏ วัชรวาณิชย�วงศ�
63013010765 นางสาวภคกุล กุลสุวรรณ
63013010766 นางสาวพรรณิภา เปลือยหนองแข3
63013010767 นางสาวศุภรัตน� ศรีสวัสด์ิ
63013010768 นายฐานัสม� นภวิริยะศรี
63013010769 นางสาวปาริชาต เพ่ิมเติม
63013010770 นายสิทธิศักด์ิ มะณู
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63013010771 นายสุภิชา จําปาจ3อย
63013010772 นายอาทิพงศ� รัชฎานนท�
63013010773 นายพัฒนะ รุ:งเรืองใจเพชร
63013010774 นายอัครพนธ� เศรษฐชัย
63013010775 นางสาว.  วัลภา อินทรสาร
63013010776 นายพิพัฒน� ศักด์ิวิจิตรเดชา
63013010777 นางสาวมาริสา แผนนุช
63013010778 นางสาวชยธร บํารุงศรี
63013010779 นางสาวศรุตา เอี่ยมศิริ
63013010780 นายจักรพงศ� สกุลวรัฎฐายี
63013010781 นางสาวภัทริตา สุทธิไชยา
63013010782 นางสาวศิริภัทร กันศิริ
63013010783 นางสาวนูรฮาฟ\ซา ลาเตะ
63013010784 นางจีรณา ชมชื่น
63013010785 นางสาวภัสสร กอบโกย
63013010786 นางสาวพิมพา ทะปะละ
63013010787 นางสาวรพีพร ฤทธิแผลง
63013010788 นางสาวนริศรา เทพรักษา
63013010789 นางสาวณัฐสุดา เวชสุวรรณ
63013010790 นางสาวเพ็ญวิสาข� ลุยจันทร�
63013010791 นายวัชรพล เจริญธนวิธ
63013010792 นายกฤษฎา พวงทอง
63013010793 นางสาวจารุวรรณ แซมรัมย�
63013010794 นางสาวชุดาภา โลหะจินดา
63013010795 นางสาวกาญจณี แซ:จัง
63013010796 นางสาวณัฏ ฐ ปภัช ชายแค3ม
63013010797 นายนพปฎล บํารุงรักษ�
63013010798 นายไพรโรจน� ปาสารักษ�
63013010799 นางสาวลดารัตน� วิทยา
63013010800 นายอภิสิทธ์ิ คงชนม�
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63013010801 นางสาวทรายทอง อะโรคา
63013010802 นางสาวณัฏฐพิชชา กัลยา
63013010803 นางสาวอมรรัตน� เอ:งฉ3วน
63013010804 นายฐาปกรณ� จันทร�ประภานนท�
63013010805 นางสาวนงนภัส การพงษ�ศรี
63013010806 นางสาวสรินยา อิ่มเรือง
63013010807 นางสาวสัตตบงกช ยอดแก3ว
63013010808 นางสาวจริยา ปะวันโน
63013010809 นางสาวมนัชญา สนิทเฉไล
63013010810 นางสาวกัญญา ผิวทวี
63013010811 นางสาวสาริศา ศุภสิน
63013010812 นายกฤตนน ฉํ่าวิเศษ
63013010813 นางสาวอรอินทุ� สุกใส
63013010814 นายบัณฑิตศักด์ิ ปวนชุมภู
63013010815 นางสาวจุฑามาศ กัลยา
63013010816 นางสาวจิดาภา อุทัยพัฒน�
63013010817 นายปFยวัฒน� เพียรชนะ
63013010818 นางสาวณัฐสุดา ขันสิงหา
63013010819 นางสาวณัฐสุดา ป7Qนดี
63013010820 นางสาวณัฐนันท� แตงจีน
63013010821 นางสาวเกวลิน วันแก3ว
63013010822 นางสาวสมถวิล ต้ังชัยชนะกิจ
63013010823 นายภีมภพ เสรีรักษ�
63013010824 นางสาวณัฏฐิกา คุ3มสมบัติ
63013010825 นางสาววริษฐา พงศ�กระทุง
63013010826 นายวรเมธ โสตถิลักษณ�
63013010827 นางสาวสุรีรัตน� คชคง
63013010828 นางสาวจุฑามาศ แพเพ็ชร
63013010829 นางสาวกรัญญา เหลือรักษ�
63013010830 นางสาวจุฑาภรณ� ปราณี
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63013010831 นางสาวสุรัชชา พงษ�ทวี
63013010832 นางสาวณฐิกา ชนะสงคราม
63013010833 นางสาวสาวิตรี รุ:งเรือง
63013010834 นางสาวปุณฑรี ปรีด์ิเปรม
63013010835 นางสาวซัยนับ เจะปอ
63013010836 นางสาวพิชญ�ศุภร หลากจิตร
63013010837 นายบุรสิทธ์ิ เหมาะใจ
63013010838 นางสาวกชพักตร� คงปาน
63013010839 นางสาวกอสญา โสดาหวัง
63013010840 นายภาณุพงศ� คําจุ3ย
63013010841 นางสาวทัศนีวัลย� เหล:าจูม
63013010842 นางสาวจริญญา แสนใจบาล
63013010843 ว:าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา รัตนะ
63013010844 นางสาวหทัยภัทร วิรัตน�เกษม
63013010845 นางสาวชนิภรณ� นําชัยเจนกิจ
63013010846 นายกล3าณรงค� มะโนชัย
63013010847 นางสาวเกษราภรณ� วัฒนเกษมสกุล
63013010848 นางสาวศรัณย�ธร เพชรไพจิตรเจริญ
63013010849 นางสาวนิภาพร อินทร�ทองน3อย
63013010850 นายสุรเชษฐ� คะหาญ
63013010851 นางสาวจีรยา ม:วงสีงาม
63013010852 นางสาวธีระภัทร สมจิตร
63013010853 นายจตุพร บุตะเคียน
63013010854 นายณัฐธวัฒน� สุดสม
63013010855 นางสาวรุ:งทิวา กมลรัตน�
63013010856 นางสาวณัฐพร กิจโสภา
63013010857 นางสาวปุญณิชาย� ศรีคํา
63013010858 นายจิรายุส จันทนากร
63013010859 นางสาวกชมน มากศิริ
63013010860 นางสาวปรางสุรีย� คงไพรสันต�
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63013010861 นางสาวปุณยาพร เสือเหลือง
63013010862 นางสาวปุณยนุช ดวงทิพย�
63013010863 นางสาววัชโรบล คํามี
63013010864 นายกิตติศักด์ิ ชุมภูธิมา
63013010865 นางสาวกฤษณา ลักษณะอัฐ
63013010866 นางสาวถาวรีย� ด3วงอินทร�
63013010867 นางสาววันทนา ยารัมย�
63013010868 นางสาวฮุซนา หะยีเจDะยี
63013010869 นายกิตติภพ ไชยพันธ�
63013010870 นางสาวหนึ่งฤทัย แก3วจิตร
63013010871 นางสาวดวงกมล วชิรเดชาพล
63013010872 นางสาวกันตา มะตะระกี
63013010873 นางสาววรรษวิมล เภามี
63013010874 นางสาวอโนทัย สุวรรณวัฒนกุล
63013010875 นางสาวสุนิสา เรืองทอง
63013010876 นางสาวนันทกร เริกวารินทร�
63013010877 นางสาวอริษา กองเพชร
63013010878 นางสาวพัทธ�ธีรา มณีรัตน�
63013010879 นายณัฐวุฒิ ตระกูลฤทธ์ิ
63013010880 นางสาวจารุวรรณ สุขแสวง
63013010881 นายศุภชัย สุขเกษม
63013010882 นางสาววรรณี ไผ:เรือง
63013010883 นายเอกชนะ วังทะพันธ�
63013010884 นางสาวนวลฉวี กองแก3ว
63013010885 นางสาวศิรภัสสร จันทร�ปาน
63013010886 นางสาวสิริพร สุทธิป7ญญาปกรณ�
63013010887 นายรัชชานนท� ศรีนาง
63013010888 นายอับดุลก็อฟฟาร� หะมิ
63013010889 นางสาวธนัชญา สงกลับ
63013010890 นางสาวสุนิตา กระตุดเงิน

หน3า 363 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013010891 นางสาวปวีณา ป7ญญามงคล
63013010892 นางสาวบุญสิตา ทองพูน
63013010893 นางสาวดวงกมล โฉมใส
63013010894 นางสาวชมพูนุช กระแสทัศน�
63013010895 นายอนุรักษ� ปCอมสถิตย�
63013010896 นางสาวเกศกนก สายบัว
63013010897 นายธนภัทร โตสะอาด
63013010898 นางสาววรินทร ปาลวัฒน�
63013010899 นางสาวปวีร�รฐา พิพัฒนพูนสิน
63013010900 นางสาวกนกวรรณ แทนบุญ
63013010901 นางสาวณัฐนันท� ระวีวงษ�
63013010902 นางสาวบุษกร ชาญอําพลเดช
63013010903 นางสาวพัชรมาศ สิงหฬ
63013010904 ว:าที่ร.อ.ธนเดช อรรถสิงห�
63013010905 นางสาวลักษิกา ธรรมวิชัยพันธ�
63013010906 นางสาวภารวี อนุศิริ
63013010907 นางสาวณัฏฐา บุบผา
63013010908 นางสาวกมลรัตน� หงษ�ทอง
63013010909 นางสาววรัญญา ภัทรมุตตา
63013010910 นางสาวศิโรรัตน� จันสีดา
63013010911 นางสาวสุนันทา สุขเจริญ
63013010912 นายณัฏฐชาภัทร สิริเตชาวรานิช
63013010913 นางสาวซูไฮลา ปุโรง
63013010914 นางสาวกัลยา พันธรังษี
63013010915 นายปรวัสต� หารธูปพงษ�
63013010916 นายจักรกฤษณ� สิงห�ทอง
63013010917 นางสาวบุษกร สุนทร
63013010918 นางสาวกิจวรรณ เหลือรักษ�
63013010919 นางสาวจุฑาพร ฟูใจ
63013010920 นายวัชระ จงเพียร
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63013010921 นางสาวอรุณรัตน� วันเห:า
63013010922 นางสาวจันทรา สาบาล
63013010923 นายสมบุญ พุ:มสด
63013010924 นางสาวสุนิสา บุญส:ง
63013010925 นายจักรพงศ� กระดังงา
63013010926 นายวิรัตน� เพ็ชรฉวาง
63013010927 นางสาวสุดารัตน� คําพร
63013010928 นางสาวละอองดาว เครือวงษ�
63013010929 นางสาวนภัสวรรณ ขําไชโย
63013010930 นางสาวจุฬารัตน� กังวะโล
63013010931 นางสาวยุภาพร จันทร�เขียว
63013010932 นางสาวชวิดารัตน� เมืองแวง
63013010933 นางสาวกัณญานันท� สXุXริยา
63013010934 นายอุดมรัตน� สุขเจริญ
63013010935 นางสาวณัฐภัทร ยอดเมือง
63013010936 นางสาวสุรภา ขวัญสุข
63013010937 นายฉัตรพล ทิพย�ขยัน
63013010938 นางสาวนพมาศ พัฒนาศักด์ิ
63013010939 นางสาวอังคณา สาคร
63013010940 นางสาวชวัลลักษณ� สุขไธสง
63013010941 นางสาวศิริลักษณ� ขวัญเมือง
63013010942 นายวรานนท� ชูแสง
63013010943 นายเฉลิมพล มณีรัตน�
63013010944 นางสาวสริญญา กอนคอน
63013010945 นางสาววรรณทิวา พุ:มเขียว
63013010946 นางสาวณัฐนิชา ใจเตียม
63013010947 นางนันธิดา จ3อยพ่ึงพร
63013010948 ว:าที่ร3อยตรีจิรายุ เกตุแก3ว
63013010949 นางสาวปริศนา มีวาสนาสุข
63013010950 นางสาวประครอง นามโคตร
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63013010951 นางสาวจันทร�สุดา จันทร�รุ:ง
63013010952 นางสาวกนกกาญจน� ใจแน:
63013010953 นางสาวอนงค� ปFZนพรหม
63013010954 นางสาวเบญจมาศ เติมมี
63013010955 นายฮาซัน ไร:ใหญ:
63013010956 นางสาวฐิตาภรณ� นาคพวง
63013010957 นายฐิติพงศ� สันติวัฒนชัยกุล
63013010958 นางสาวกัญจนภัค หทัยวรรธน�
63013010959 นางสาวธัญญลักษณ� บุญชู
63013010960 นางสาวพัชริญา สิงห�เสนา
63013010961 นายณัฐวัฒน� เจDะดอเลาะห�
63013010962 นางสาวพิมพารัตน� ชูขํา
63013010963 นางสาวสิริลักษณ� รัศมีดํารงกิจ
63013010964 นางสาวพิจิตรา เนียมเปรม
63013010965 นางสาวชุติสรา รักหอม
63013010966 นายเขมทิน อัศวรัตนากร
63013010967 นายกฤษฎา อยู:อินทร�
63013010968 นางสาวทิพย�วดี บุญโชติ
63013010969 นางสาวนฤมล สมควร
63013010970 นางสาวจุฑามาศ เกิดแจ
63013010971 นางสาววรวรรณ ประชุมพันธ�
63013010972 นางสาววิมลรัตน� ปานอู
63013010973 นายภาณุพงศ� มากมี
63013010974 นางสาวปวันรัตน� มีเพียร
63013010975 นายพศวัต เขียวคุ3ม
63013010976 นางสาวเพ็ญนภา โพธิกุล
63013010977 นายณัฐวุฒิ เพ็งสิงห�
63013010978 นางสาวธนพร มีมาก
63013010979 นายเจตวุฒิ อรุณทวีทรัพย�
63013010980 นางสาวชาลิสา พิมพาวรรณ
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63013010981 นางสาววรรณดา เรืองจุติโพธ์ิพาน
63013010982 นางสาวปฏิมา แสงขาว
63013010983 นางสาวฟFตรี ศรีตุลาการ
63013010984 นางสาวสุธาทิพย� มาทอง
63013010985 นายปวินท� ปรารมภ�
63013010986 นางสาวสุณัชญา ชูทรัพย�
63013010987 นางสาวมนัสนันท� นันทพันธ�
63013010988 นางสาวสุทินา เผือกเถ3าป7ญญา
63013010989 นางสาวรจนา เหล:หมุด
63013010990 นายพายุ กลีบบัว
63013010991 นางสาววรรณกานต� ลานทอง
63013010992 นางสาวยุภาพร เวชกามา
63013010993 นางสาวกฤษณา บุญสุข
63013010994 นายมหัฆรินฑ� ศิริโภคพัฒน�
63013010995 นางสาวนิรมล พรหมรัตน�พรรณ�
63013010996 นายรัชฎากร กันธา
63013010997 นางสาวศิรประภา เบียดขุนทด
63013010998 นางสาววนิดา สงวนทรัพย�
63013010999 นางสาวณิชากร ธรรมานนท�
63013011000 นางสาววันศิริ สระรัมย�
63013011001 นายกันตชัย แซ:อึ้ง
63013011002 นางสาวพรทิพย� กาญจนาโรจน�
63013011003 นางสาวนันทนาพร พวงพันธ�
63013011004 นางสาวมาริษา บัญณา
63013011005 นางสาวเรวดี สุดเอียด
63013011006 นายธํารงชัย ศรีชัย
63013011007 นางสาวรพีพร ปFZนบุตร
63013011008 นางสาวกนกวรรณ นาคหาญ
63013011009 นางสาวนภาภรณ� ทองเกลี้ยง
63013011010 นางสาวจิราพร มาลีหวล
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63013011011 นายภัทริศวร� จันทศรี
63013011012 นางสาวชวิศา บุญศิริ
63013011013 นางสาวธมลวรรณ แอ:นลอย
63013011014 นางสาวสิริยา มะสะกุล
63013011015 นายอรรถพร ช:วยจันทร�
63013011016 นางสาวจนัญญา หอมวิลัย
63013011017 นางสาวจารุวรรณ ต๊ิบหน:อ
63013011018 นายเลปกร โก3เครือ
63013011019 นายภูมิดิษฐ� บุญรอด
63013011020 นางสาวพิชามญชุ� ต้ังอัมพรไพศาล
63013011021 นางสาวศุภกิจตรา ทาทอง
63013011022 นางสาวพัชรี อันทามา
63013011023 นายประวิทย� อินทร�ณรงค�
63013011024 นางสาวนาตยา สิงห�งาม
63013011025 นางสาวสิรีธร สุวรรณ
63013011026 นางสาวนริสรา แข็งแรง
63013011027 นางสาวสุรีย� อินทร�จันทร�
63013011028 นางสาวนริศรา โชคบัณฑิต
63013011029 นางสาวนิรุสมี ปูเตะ
63013011030 นางสาวบารอฆะฮ� สาแม
63013011031 นางสาวอิสรยา แสนเหวิม
63013011032 นางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน
63013011033 นายชัชวาล ยอดคําตัน
63013011034 นางสาววราภรณ� อรินทร�
63013011035 นายพลวัฒน� ไชยศรี
63013011036 นางสาวภาวิณี ไพรวัลย�
63013011037 นางสาวสุธาสินี บินตอเล็บ
63013011038 นางสาวมริสสา ปาเลย�
63013011039 นายชัยภักด์ิ แสงทองศรี
63013011040 นางสาวชนันภรณ� ชมพุฒ
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63013011041 นายพลวัฒน� สายวงศ�
63013011042 นางสาวปณตพร ตรงศิริวัฒน�
63013011043 นางสาวประภาพร สายสุด
63013011044 นายสุระศักด์ิ อรุณวิง
63013011045 นายธนวัฒน� อุไรรัตน�
63013011046 นางสาววิไลพร จําปาปรีดา
63013011047 นางสาวณัฐวิภา บุญเลิศสิทธิเดช
63013011048 นายจิรานุวัฒน� หอมบรรเทิง
63013011049 นางสาวณัฐริกา ศรีประเสริฐ
63013011050 นางสาวธันยา อภิยุต
63013011051 นางสาวชุติมา วิรุฬห�พอจิต
63013011052 นางสาวสุจิตตรา กรณ�โคกกรวด
63013011053 นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท�
63013011054 นายชัยยันต� ลมูลจิตต�
63013011055 นางสาวธวัชญาภรณ� ร:องอังจันทร�
63013011056 นางสาวจิราวรรณ ศรีภิรมย�
63013011057 นางสาวปFยะวรรณ จงหวัง
63013011058 นางสาววิราวรรณ นากลาง
63013011059 นายนิธิวัฒน� ฉิมแก3ว
63013011060 นายจาติพัชร� อุทัยวงศ�
63013011061 นางสาวกัญญารัตน� กระทุ:มกลาง
63013011062 นายณัฐกมล ช:วยเชิด
63013011063 นางสาวเครือวัลย� อิ่มทรัพย�
63013011064 นางสาวชื่นกมล เบญจกุล
63013011065 นางสาวไอยเรศ วงษ�วัฒนพงษ�
63013011066 นางสาวณัฐณิชา มูสิกะสังข�
63013011067 นางสาวสโรชินี วงษ�สุวรรณ
63013011068 นางสาววิภาวรรณ พิมพ�ภาวงค�
63013011069 นางสาวเกศินี เหลืองปทุม
63013011070 นางสาวพัชรี หิรัญรัตนะ
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63013011071 นางสาวจิราภา สายแขก
63013011072 นางสาวอาทิตยา เกิดพิบูลย�
63013011073 นางสุภาดา พืชสิงห�
63013011074 นางสาวแคทรียา ฤาษี
63013011075 จ:าอากาศเอกเอกการ�วิน พิจารณ�
63013011076 นางสาวจาฬุพัจน� ชุมศรี
63013011077 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิพันธ�
63013011078 นายวุฒิชัย ชูใหม:
63013011079 นางสาวศิรินภา อินตDะแสน
63013011080 นางนนทณี สาระดี
63013011081 นางสาวสุชัญญา กํานัลวิมานพร
63013011082 นางสาวสุชานาถ คําเบ3า
63013011083 นายประชารัฐ สัตถาผล
63013011084 นางสาวณัฐธิดา ราชแผน
63013011085 นางสาวชุติมา แฝงจันทร�
63013011086 นายมานพ วุฒิสาร
63013011087 นางสาวอังคนังค� ธรรมชัย
63013011088 นางสาวชวิศา มาลัยแก3ว
63013011089 นายสราวุฒิ ไตชิละสุนทร
63013011090 นายศิริศักด์ิ ศรีสุธรรม
63013011091 นายเฮรมาน บาเหะ
63013011092 นางสาวศิรินทรา ชัยภา
63013011093 นางสาวธันยนันท� พิริยะป7ญญาพร
63013011094 นายอธิวัฒน� มะลีรัตน�
63013011095 นายนิมิตร จันทร�คุ3ม
63013011096 นางสาววิจิตรา เหลืองอ:อน
63013011097 นางสาวสุปราณี ทาหนองบัว
63013011098 นายต:อกิจ วรวิทย�พิพัฒน�
63013011099 นางสาวชาลิณี รัสดีดวง
63013011100 นางสาวหนึ่งหทัย อินทร�ไทย
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63013011101 นายธนกร วชิรศักดาเดช
63013011102 นางสาวมัณฑนา คงพูล
63013011103 นายสุรศักด์ิ จันทร�อ:อน
63013011104 นางสาวณัฐกานต� พันธ�ขันธ�
63013011105 นายภูริณัฐ สิทธิศรี
63013011106 นางสาวรัติยา ลักขณาอําไพ
63013011107 นางสาวเกศสุดา บุญรอต
63013011108 นายณัฐพล พุทธา
63013011109 นางสาวอรวรรณ ไตรบุญ
63013011110 นายวีรชา พงค�ดา
63013011111 นางสาวณัฐพร ทรัพย�ดี
63013011112 นายอนุพงศ� เทพปาน
63013011113 นางสาวโสริยา ต:วนจะโปะ
63013011114 นางสาววรัญญา ยงสถิรโชติ
63013011115 นางสาวนันทิกานต� คําภา
63013011116 นางสาวโสภิดา ไชยบุญ
63013011117 นายยศวริศ เขตพิบูลชัย
63013011118 นางสาวชรีรัตน� ขอบเงิน
63013011119 นายฉัตรชัย ฤกษ�เย็น
63013011120 นางยุวรี สีพั่ว
63013011121 นางสาววิรัญดา เสนานิคม
63013011122 นางสาวเบญจมาพร วงคํามัก
63013011123 นายสุชัจจ� รุ:งชมคํา
63013011124 นางสาวชนิสรา เกตุสุภะ
63013011125 นายนพดล เด็นหมิน
63013011126 นางสาวศิริเพ็ญ พันธุ�เทศ
63013011127 นางสาวทิพวรรณ� ราชแทน
63013011128 นางสาวเบญจมาศ ไชยแก3ว
63013011129 นางสาวอภิชา มณีรัตน�
63013011130 นางสาวฑิฒฐิฏา เอียดเกลี้ยง
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63013011131 นางสาวรุ:งทิพย� ฤทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ
63013011132 นางสาวศิรภัสสร พรหมประเสริฐ
63013011133 นางสาวอริศรา ร3อยกรอง
63013011134 นางสาวจุฑารัตน� บรมพิศ
63013011135 นางสาวเทพนรี เชื้อไทย
63013011136 นางสาวทัชชานนท� ฟุ]มเฟ̂อย
63013011137 นางสาวจันทร�นิกา หม่ืนแก3ว
63013011138 นางสาวอาดีละห� ยูโซะ
63013011139 นางสาวบาจรีย� สินฉิม
63013011140 นางสาวต:วนฟาตีฮะห� ต:วนบีรู
63013011141 นางสาวพนิตสุภา พิพิธกุล
63013011142 นางสาวรีย�วรกมล ยันตรปกรณ�
63013011143 นางสาวอัจฉรา อินล:าม
63013011144 นางสาวนันทิดา จูจันทร�
63013011145 นางสาวระศาว� สําราญทิวาวัลย�
63013011146 นางสาวณัฐพัชร� รักการ
63013011147 นายฐิติพร อ:วมเรืองศรี
63013011148 นางสาวทิพย�กานดา เดชเดชะ
63013011149 นางสาวสุทธิดา ไชยมงคล
63013011150 นายสุรเชษฐ เจริญสุข
63013011151 นายเจนกิจ ธงเขียว
63013011152 นายชัยยศ สุพร
63013011153 นางสาวภัทราพร จูเมฆา
63013011154 นางสาวชุติมา สีบัว
63013011155 นายพิชญ� คุ3มแคว3น
63013011156 นางสาวอภิราวรรณ ทิมซ3อน
63013011157 นางสาวปรียภัทร โพธ์ิบุคดี
63013011158 นางสาวณิชวรรณ สิงหทศ
63013011159 นายศุภธัช รัตนกําพล
63013011160 นายอาณัตชัย จิตรกรป7ญญา
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63013011161 นางสาวชื่นนภา กลิ่นนาค
63013011162 นายปรมินทร� โคตรทอง
63013011163 นางสาวปFยากร อ:อนละออ
63013011164 นายนักรบ บัวพุ:ม
63013011165 นางสาวขวัญข3าว สุโข
63013011166 นายวินัย แฮกหล:าง
63013011167 นางสาวธัญสิริ แซ:ลี้
63013011168 นายชินวัฒน� วาสนาเรืองสุทธิ
63013011169 นางสาวปนิดา ภูนาโคก
63013011170 นางสาวเปมิกา สิทธิเดช
63013011171 นางสาวสุนิสา ทองบ:อ
63013011172 นายโอฬาร คงเป\ย
63013011173 นางสาวณัฐธิชา เชิดชู
63013011174 นายฐิติพงศ� งามเชย
63013011175 นายธรรมสรณ� ชัยเพ็ชร
63013011176 นางสาวธนัชชา รัตนานุภาพ
63013011177 นางสาวปรียานุช ปานกลาง
63013011178 นางสาวศิริยากร แซ:ปlง
63013011179 นางสาวชฎาพร นามแก3ว
63013011180 นายภัทร อยู:อุบล
63013011181 นายกล3าเกียรติ บุญแก:น
63013011182 นางสาวณิชาภัทร ตันติชํานาญกุล
63013011183 นางสาวกานต�พิชชา วารีนาค
63013011184 นางนฤมล ถึกไทย
63013011185 นายทวีศักด์ิ เพชรสุขสันต์ิ
63013011186 นางสาววันทนีย� แสนคําเมืองฤทธ์ิ
63013011187 นายธัชพงศ� เพ็ชร�แบน
63013011188 นางสาวยามีละห� สาและ
63013011189 นางสาวปติญา ลุกโม
63013011190 นางสาวพรรณทิวา ไชยายงค�
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63013011191 นายทรงพล วรพาสน�พฤฒิ
63013011192 นางสาวอัญชิสา ไชยศิริ
63013011193 นางสาวรัชชานันท� พรหมบุตร
63013011194 นางสาวชรินรัตน� ศรีจันทร�ผ:อง
63013011195 นางสาวชุลิตา เลิศธนะแสงธรรม
63013011196 นางสาวสุภาพร หน:อคํา
63013011197 นางสาวภัศรา วิชัยดิษฐ
63013011198 นางสาวมานีเรDาะห� อับดุลลี
63013011199 นายทวิภพ จันทรมณี
63013011200 นางสาววาสนา บานเย็น
63013011201 นางสาวณัฐกฤตา เหล:าวณิชย�พงษ�
63013011202 นางสาวรุจิกาญจน� ศรีโนนลาน
63013011203 นางสาววนัสนันท� สุพรรณไพ
63013011204 นายอนุวัตร มะรุมดี
63013011205 นางสาวชิงยา ผาด:าน
63013011206 นางสาวกฤติยา นามพงษ�
63013011207 นางสาวเบญจวรรณ ทัศนเบญจกุล
63013011208 นางสาวอนงค�นารถ ดวงมณี
63013011209 นางสาวขวัญจิรา เพชรม่ัง
63013011210 นายศุภฤกษ� วัฒนานุพันธ�
63013011211 นายธีรวุธ ตันวิจิตร�
63013011212 นายธนกฤต วิลาสมงคลชัย
63013011213 นายฐาปกรณ� จันทร�ดอน
63013011214 นายศักด์ิชัย พรหมจรรย�
63013011215 นางสาวสุพรรณษา โพธ์ิเจริญ
63013011216 นางสาวสายพิรุณ กิจธเนศ
63013011217 นายอาชัญ จันทร�ถาวร
63013011218 นางสาวณัฐธดา พรหมรักษ�
63013011219 นายปฏิธาน ย่ิงณรงค�กุล
63013011220 นางสาวนิชาภา นาคคชฤทธ์ิ
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63013011221 นางสาวชนุสรา วิริทธ์ิพล
63013011222 นางสาวพัฒนพร สุขใส
63013011223 นายภูนันท� วัฒนเสริมกิจ
63013011224 นางสาวโชติกา บุญเกิดมา
63013011225 นางสาวสุพัตรา คําพันธ�
63013011226 นางสาวฐิติพร น3อยสุวรรณ�
63013011227 นางสาวอนงค� ตาเบ3า
63013011228 นางสาวประภัสสร อบบายันต�
63013011229 นางสาวสิริพร เพ่ิมมี
63013011230 นางสาวอลิชชา ป7ดทังเว
63013011231 นายทศพล พิริยะอมรวิจิตร
63013011232 นางสาวรุ:งทิวา บุญเพ่ิม
63013011233 นางสาวอรอุมา จันทร�นุ:น
63013011234 นางสาวชนิดาภา นุ3ยเจริญ
63013011235 นางสาวอาภาภรณ� บัวสังข�
63013011236 นายศุภากร สุธีกุล
63013011237 นางสาวพสุชา ว:องไว
63013011238 นางสาวเมธาวี แย3มเมืองไชย
63013011239 นางสาวศิริวิภา พันธุโพธ์ิ
63013011240 ว:าที่ร.ต.หญิงวาสนา สารบาล
63013011241 นายวชิรวิทย� เพชรหวน
63013011242 นางสาววาศิณีย� เรืองดิษฐ
63013011243 นางสาวมาริสา สายคําพา
63013011244 นางสาวปFยะรัตน� จุดาบุตร
63013011245 นายปฐม ฤทธ์ิเจริญ
63013011246 นางสาวสุมาลี ดานขุนทด
63013011247 นางสาวนพรัตน� เจริญพรธนารักษ�
63013011248 นางสาวศุภรัสม์ิ ฤทธิวงค�
63013011249 นายโกศล แปCนเกตุ
63013011250 นางสาวบุศรินทร� พุ:มขุนทด
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63013011251 นายมงคล ปFวาวัฒนพานิช
63013011252 นางสาวภานุสรณ� โชติช:วง
63013011253 นางสาวชนิกานต� วิพันธุ�เงิน
63013011254 นางสาวพัชราภรณ� เกตศักด์ิ
63013011255 นางสาวธีรตา ขํากิจ
63013011256 สิบตํารวจตรีวรัญRู เย:าผู3
63013011257 นางสาววิภาพร สียา
63013011258 นางสาวแก3วกานต� ปานพรหมมินทร�
63013011259 นายวีระโชติ ไพโรจน�
63013011260 นางสาวจันทิพา จันทรภักดี
63013011261 นางสาวณัฐชนก จันทร�ช:วยนา
63013011262 นางสาวไพลิน บัวพันธ�
63013011263 นายรัฐภูมิ ริลา
63013011264 นางสาวภวรัญชน� จันทร�บุ
63013011265 นางสาวกิตติธรา ช:วยศรีนวล
63013011266 นางสาววรัญญา ไกรครุฑ
63013011267 นางสาวสมสุขฤดี สุธาตุ
63013011268 นางสาวณัฐสุดา เอมอารีย�
63013011269 นายประกฤษฎ์ิ น3อยบXุดดี
63013011270 นางสาวลดาวรรณ� มหาโชติ
63013011271 นางสาวทิศนา ซ่ือสัตย�
63013011272 นางสาวเนตรนภา กุลสิงห�
63013011273 นางสาววรเกษ ใจนันตา
63013011274 นางสาวปยุตา เรียนหิน
63013011275 นางสาวมารีแย ปูตะ
63013011276 นางสาวประภาสิริ เนียมหอม
63013011277 นายธเนตร ประทุมไชย
63013011278 นางสาวนภัสสร ลอยลาวัลย�
63013011279 นายสรรเพชร สันตจิตร
63013011280 นางสาวภูณิสรา รายณะสุข
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63013011281 นายชญานันท� หาดสืบวงษ�
63013011282 นายธนากร ช:วยแก3ไข
63013011283 นางสาวศิริรัตน� แก3วดี
63013011284 นายชัยวัฒน� ย้ิมเรือง
63013011285 นางสาวกิตติยา ลีส3มซ:า
63013011286 นางสาวกรองกาญจน� เที่ยงทนศักด์ิ
63013011287 นายอภิวัฒน� ตุ3ยแก3ว
63013011288 นางสาววรรจชนก สงทิพย�
63013011289 นางสาวปFZนนรา สุวรรณ
63013011290 นางสาวธันย�ชนก ก:อทอง
63013011291 นายอามีน หัดหมัด
63013011292 นางสาวกมลทิพย� โพนคร
63013011293 นางสาวธัญญาเรศ เพชรคํา
63013011294 นายวัชเรนทร� บุตรคําโชติ
63013011295 ว:าที่ร3อยตรีหญิงศิริมา ทรายแก3ว
63013011296 นายชนินทร� เดชกุญชร
63013011297 นายศรุตม� วงษ�ภักดี
63013011298 นายภัทรภูมิ เปaดทอง
63013011299 นายอภิสิทธ์ิ จินดาผล
63013011300 นายศราวุธ อุปนันท�
63013011301 นางสาวเสาวนีย� อักษรกุล
63013011302 นางสาวพิมพ�ชนก ตDะอาจ
63013011303 นางสาวญาณิศา กังตระกูล
63013011304 นายวสี สิริสุนทรานนท�
63013011305 นายปFยวัฒน� เอี่ยมสอาด
63013011306 นางสาวญานิกา สินธุสุวรรณ
63013011307 นางสาวณัฐกานต� สินสมุทร�
63013011308 นางนิลยา วงษ�ศรีแก3ว
63013011309 นายณัฐวุฒิ ศรีนอก
63013011310 นายฉัตรชัย พันธ�นุ:ม
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63013011311 นางสาวเจณิสตา ธงเก3า
63013011312 นางสาวปาริฉัตร มุลทากุล
63013011313 นางสาวอารีรัตน� รูปสวย
63013011314 นางสาวขนิษฐา นักพรต
63013011315 นางสาวปFยะดา เสียงไพเราะ
63013011316 นางสาวนนท�นภัส ชัยคํามา
63013011317 นางสาวศิริลักษณ� สุโพธ์ิ
63013011318 นางสาวปวีณา บุญชํานิ
63013011319 นางสาวพิมพ�มาดา สายแก3ว
63013011320 นายวัลลภ กล3าหาญ
63013011321 นางสาวสมฤทัย เสือขํา
63013011322 นายพุฒิ ภักดีถวัลย�
63013011323 นายอนุวัตร สูงติวงศ�
63013011324 นางสาวชญานิศ พลเดช
63013011325 นางสาวปุณยาพร นนท�มุติ
63013011326 นางสาวดรัลพร ประตังทะสา
63013011327 นางสาวกาญจนา เสียงเพราะ
63013011328 นายปุณณวรรธน� ธนภรธัญกฤษฎ์ิ
63013011329 นางสาวกุลนาถ จิตนะ
63013011330 นางสาวงามพะงัน แซ:จ่ัง
63013011331 นางสาวพรนิภา สิทธิดา
63013011332 นางสาวสุพัตรา แดงบุญเรือง
63013011333 นางสาวปนัดดา บุญเกิด
63013011334 นางสาวอินทิรา กาญจนโรจน�
63013011335 นางสาวศรัณยา บัวหลาด
63013011336 นายธรรมรัตน� เนาว�สูงเนิน
63013011337 นายชวรณ สุทธิสารากร
63013011338 นางสาวอภิญญา ใจเที่ยง
63013011339 นางสาวกิติมา บุญล3น
63013011340 นางสาวศิวภรณ� ทองไซร3
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63013011341 นางสาวจินต�จุฑา พุ:มพวง
63013011342 นางสาวณัฐฐินันท� หงส�อัศวิน
63013011343 นางสาวสโรชา พรมเหลา
63013011344 นายกิตติพัฒน� เลิศไกร
63013011345 นายกรกฎ เพชรทรัพย�
63013011346 นางสาวสุมาลี เซ:งแก3ว
63013011347 นางสาวกนกวรรณ จันถนอม
63013011348 นางสาวสุวิมล กล3ารอญ
63013011349 นางสาวณัฏฐาภรณ� แสงวิจิตร
63013011350 นางสาวศิรินันท� มูลเชื้อ
63013011351 นางสาวนันท�นภัส อินเดช
63013011352 นางสาวอริศรา ไชยชมภู
63013011353 นางวนิดา บุญเส็ง
63013011354 นางสาวมณฑาทิพย� สุนทรพงค�
63013011355 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�ที
63013011356 นางสาวปภัสรา กระมลฉํ่า
63013011357 นายนพดล พัฒนสันต�
63013011358 นายเอกชัย สาระโยธิน
63013011359 นางสาวดรุณี เพชรรักษ�
63013011360 นางสาวสาริน อ:องสาคร
63013011361 นางสาวอัญชลี กงลา
63013011362 นางสาวทิพวรรณ ผลวัชนะ
63013011363 นางสาวลลิดา พ่ึงน3อย
63013011364 นางสาวฉัตรสุดา สกุลวิเชียร
63013011365 นางสาวศิญาณพัฒน� นิลคูหา
63013011366 นางสาวภัทรลดา ศรีเมือง
63013011367 นางสาวอรญา ไทยบุญมี
63013011368 นายอนุพงษ� ชํานาญยา
63013011369 นายพงษวัฒน� มูลเงิน
63013011370 นางสาวอิลฮาม สุระแม
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63013011371 นางสาวณัฐธิดา ชํานะหาร
63013011372 นางสาวกนกนิษก� ฟูเต็มวงค�
63013011373 นางสาวอินทร�ธุอร ไกรสิทธ์ิ
63013011374 นายอาทิตย� ฉัตรหิรัญ
63013011375 นางสาวเพลงไพลิน งามขํา
63013011376 นางสาวนิศาภรณ� บุตรมงคล
63013011377 นางสาวศิริพร ศรีอยู:กลัด
63013011378 นางสาวอุรัสยา แซ:เตีย
63013011379 นางสาวสุธิดา สุดมี
63013011380 นางสาวชฎาภรณ� บัวปาน
63013011381 นางสาวจิรฐา พรมจักร�
63013011382 นายณพสิทธ์ิ สุยะ
63013011383 นายเอกสิทธ์ิ วัฒนะ
63013011384 นางสาวณิชารัศม� มนตรีอมรวงศ�
63013011385 นางสาวจณิสตา ลอยโคกสูง
63013011386 นายศราวุฒิ ทับทิมพลาย
63013011387 นางสาวพิมพ�พิชญาพร ศรีอุดร
63013011388 นางสาวฐานะมาศ กันภัย
63013011389 นายธนาคาร อังคุระษี
63013011390 นางสาววาสนา พละเสวีนันท�
63013011391 นางสาวอรวรรณ ฆ3องบ3านโข3ง
63013011392 นางสาวพณัฏฐา มุตตาหารัช
63013011393 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุนิษา นาคสิงห�
63013011394 นางสาวเบญจพร โชติรัตนสินชัย
63013011395 นายมาหามะรูสดี นิเลาะ
63013011396 นางสาววรรณนิภา ทองแย3ม
63013011397 นางสาวจิรประภา กลิ่นน3อย
63013011398 นายเอนกพงศ� หนูจันทร�
63013011399 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ�ธนาภา แสงใส
63013011400 นางสาวจีราภรณ� เกษตรสินธุ�
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63013011401 นางสาวสําเนียง ประประโคน
63013011402 นางสาวพรชนก คํานา
63013011403 นายธีรพล นนท�เข็มพรม
63013011404 นางสาวพรวิภา ฉํ่ามา
63013011405 นางสาวรุ:งทิพย� เพชรธาราทิพย�
63013011406 นายวีระไทย ทางดี
63013011407 นางสาวสุภาพร กลิ่นดอกแก3ว
63013011408 นางสาวดวงรัตน� ศรหิรัญ
63013011409 นายจักรริน ภริตานนท�
63013011410 นางสาวฉัตรสุดา เสนาะพงษ�
63013011411 นางสาวทรัพย�ภา แปCนแก3วพีมนต�
63013011412 นายปFยะ อรุโณทัยสกุล
63013011413 นางสาวทรรษยา เขตนคร
63013011414 นางสาวรัศมี ประวันนา
63013011415 นางสาววิภาภรณ� พันธ�ไพบูลย�
63013011416 นายสิทธิโชค บุญนวม
63013011417 นางสาวศศิยาภรณ� อินคูณ
63013011418 นางสาวพีรยา ยอดรัตน�
63013011419 นายณัฐพงศ� ส:งแก3ว
63013011420 นางสาวรัชนก รักแต:งาน
63013011421 นางสาวเกศินี เชื่อมนาค
63013011422 นายวรวิช แก3วโมกุล
63013011423 นายปริญญพงษ� ทนินซ3อน
63013011424 นางสาวสุทัตตา สุชาติพงศ�
63013011425 นางสาวสุภาวดี เนตรวงศา
63013011426 นางสาวพริมา เหมพันธุ�
63013011427 นางสาวเอมวิกา นพดล
63013011428 นางสาวธัญชนก ย3อยช:วง
63013011429 นางสาวภาวดี สุขวิเศษ
63013011430 นางสาวจุฑามาศ เจริญ
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63013011431 นางสาววาลุณี สงวนเพชรจินดา
63013011432 นางสาวอรอนงค� อยู:ยงค�
63013011433 นางสาวอัจฉราพรรณ ไชยสถาน
63013011434 นางสาวพัชรพร สุมา
63013011435 นายพิษณุ ภูสด
63013011436 นางสาวอุดมลักษณ� เต่ือยจันทึก
63013011437 นางสาวซากียะห� บาหา
63013011438 นายศุภฤกษ� ธนกิจนิรันดร�
63013011439 นางสาวกัญญามาศ สุวรรณรัตน�
63013011440 นางสาวณีรนุช กมุทมาศ
63013011441 นายศุภชัย พงษ�พันธุ�
63013011442 นายพิชญพงศ� ศิริวรรณ
63013011443 นายสุเทพ จันทร�แก3ว
63013011444 นางสาวอภิชญา สุขเจริญ
63013011445 นางสาวนัฐฐาภรณ� บังเกิง
63013011446 นางสาวชลธิชา เหมือนทอง
63013011447 นางสาวกรอุษา วิวัฒน�เดชากุล
63013011448 นางสาวไม3ผล ฤกษ�โศภิษฐ�
63013011449 นายเตรวิชณ� ชัมภูทะนะ
63013011450 นางสาวเบญจพร ธนวิโรจน�กุล
63013011451 นางสาวจุฑารัตน� กระจกเหลี่ยม
63013011452 นางสาวเมษา บริวงษ�
63013011453 นายธนภูมิ ประทานธนวงศ�
63013011454 นายสิปปกร จันทร�แก3ว
63013011455 นางสาวทิพวรรณ พรมจันทร�
63013011456 นางสาวสรรสนีย� อิสสะโร
63013011457 นางสาวเพ็ญทิพย� จงเกษกรรม
63013011458 นางสาวชุติภัคภิญญา สิทธิวงศ�
63013011459 นายวุฒินันต� แดนคําสาร
63013011460 นายณัฐพงศ�ชัย ลิ้มใจเพชร
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63013011461 นายภัสวิพิชญ� จตุเทน
63013011462 นางสาวธนภรณ� เผือกสวัสด์ิ
63013011463 นางสาวกฤตยา ศรีนวล
63013011464 นางสาวพรรณวดี จันทร�แจ:ม
63013011465 นางสาวบัณฑิตา เม:งบุตร
63013011466 นางสาวนลพรรณ ขยันเขตต�กรณ�
63013011467 นางสาวชุติมา ทองคํา
63013011468 นายวัชระชัย แสงสว:าง
63013011469 นางสาวศิริรัตน� ถ่ินถ3อย
63013011470 นางสาวจิราวรรณ ไต:เมฆ
63013011471 นางสาวเสาวลักษณ� สําราญรัมย�
63013011472 นางสาวธัญญ�นรี ก่ิงคํา
63013011473 นายก:อพงศ� หม่ืนผ:อง
63013011474 นางสาวอุสุมา ขวัญยืน
63013011475 นางสาวศุภจิต เรืองฤทธ์ิกุล
63013011476 นายพงศธร ศรีวิรัตน�
63013011477 นางสาวปพิชญา วัฒนไกร
63013011478 นายทยากร วิชัยรัมย�
63013011479 นายณภัทร จําปาพันธ�
63013011480 นางสาวประภัสสร มณีฉาย
63013011481 นายณัฐพงศ� สังวรสิน
63013011482 นางสาวเกษร กัลปพฤกษ�
63013011483 นางสาวจุฑามาศ จุลทุม
63013011484 นางสาวน้ําทิพย� คําเจริญ
63013011485 นายอับดุลเลาะ กาเซ็ง
63013011486 นางสาวณัฐวดี ตันติวัฒนะผล
63013011487 นางสาวศุภรัตน� ทรงวิเชียร
63013011488 นายปรัชญา สมนอก
63013011489 นางสาวอัชรี อิ่มบ:อย
63013011490 นายอาทิตย� กอเจริญรัตน�
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63013011491 นางสาวราตรี ศรีบุญมี
63013011492 นางสาวภฤศญา วงศ�วรสร
63013011493 นางสาวศิลารัตน� หงษ�ทอง
63013011494 นางสาวทิพย�สุดา วรรณการ
63013011495 นางสาวณัฐนรี จันทร�ทป
63013011496 นายเสฎฐวุฒิ วิทยารัก
63013011497 นางสาวเบญญาดา รักศิลปดี
63013011498 นางสาวธัญญารัตน� รัตนถาวร
63013011499 นางสาวมัตติกา หอมนุ:น
63013011500 นางสาวดวงกมล กรึงไกร
63013011501 นางสาววัชราภรณ� พุ:มพวง
63013011502 นางสาวอธิตญา ดวงงาม
63013011503 นางสาวสุรัสวดี คําทา
63013011504 นางสาวภวิกา เผื่อนใจเอี่ยม
63013011505 นางสาวณัฐกุล จับใจนาย
63013011506 นางสาวคัคณางค� ทับสอาด
63013011507 นายสุทธิพงษ� จันสุทธะ
63013011508 นางสาวปรรณีย� คงเกิด
63013011509 นายเสฎฐวุฒิ ทิพยศักด์ิ
63013011510 นางสาวโชติกาญจน� พิมพา
63013011511 นางสาวจุฑามาศ พืชหมอ
63013011512 นายธีระพงศ� ไชยพันธ�
63013011513 นางสาวอชิรญา สถิตย�วิมล
63013011514 นางสาวนรีวรรณ บุณยะกุล
63013011515 นางสาวชโลธร ยอดสูงเนิน
63013011516 นางสาวอิสราภรณ� ไดรสยมพร
63013011517 นายอธิวัฒน� มีศรี
63013011518 นางสาวอารีย� จงนอก
63013011519 นางสาวปณัสดา น้ํารัก
63013011520 นางสาวสมาพร บุญช:วย
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63013011521 นางสาวกนิษฐา ดวงเทียน
63013011522 นางสาวพรหมพร อนุศาสนนันท�
63013011523 นายบัลลังก� วงศ�จันทร�
63013011524 นางธษนมล รชตะไกรลาส
63013011525 นางสาวณัฐพร สิงหเมธี
63013011526 นางสาวศจีพรรณ ชูช:วย
63013011527 นางสาวฉัตรกนก สพานทอง
63013011528 นางสาวสุวีณา สว:างวิวัฒน�
63013011529 นางสาววนิสา ชาวเชียงขวาง
63013011530 นางสาวธัญญารัตน� ชูศรี
63013011531 นางสาวอภิญญา นาคเสวต
63013011532 นายธีรวัฒน� เต3บํารุง
63013011533 นางสาววริศรา แสงดาว
63013011534 นางสาวขวัญชนก แจ3งคล3อย
63013011535 นางสาววรรณิศา กํามะหย่ี
63013011536 นางสาวสุญาณี เอกคณาปราชญ�
63013011537 นางสาวทาริกา ทองสี
63013011538 นายอัฐวัชร เจริญสุข
63013011539 นางสาวปFยพร สิงห�คํา
63013011540 นางสาวชลรดา ประสารศรี
63013011541 นางยุวนงค� เล:าสกุล
63013011542 นางสาวรุ:งทิวาพร มอญฤทธ์ิ
63013011543 นางสาวธนพร รอดเนียม
63013011544 นางสาวจิระประภา ทาตะภิรมย�
63013011545 นางสาวชลธิชา อันศรีแก3ว
63013011546 นางสาวสุมิตรา ปราสาร
63013011547 นางสุมาลี โชคดีวัฒนเจริญ
63013011548 นางสาวพรศิริ วงคําจันทร�
63013011549 นางสาวสุทธาสินี พัตราภรณ�วิโรจน�
63013011550 นางสาวเจนจิรา ยาวิละ
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63013011551 นางสาวชลดา สุขุมาลย�
63013011552 นางสาวเต็มดวง ประจิมนอก
63013011553 นายนฤทธ์ิ ตันสกุล
63013011554 นางสาววรรณภา ช:างสอน
63013011555 นางสาวทิชา แก3วเกิดเคน
63013011556 นางสาวนิตยา คําขาว
63013011557 นางสาวอุษณีย� พานทอง
63013011558 นางสาวพิชญ�สินี โชคพิบูลวัฒน�
63013011559 นายสุริยา เพ็ญพงค�
63013011560 นายปวิช สนั่นเมือง
63013011561 นางสาววิชุอร ศรีพูล
63013011562 นางสาวศศิวิมล ง้ิวงาม
63013011563 นางสาวสกลสุภา กังวานธนโชติ
63013011564 นางสาวสุมาลี จุลกลับ
63013011565 นายภูสิษฐ� ขุนแก3ว
63013011566 นายวงศธร ธนารักษ�
63013011567 นางสาวเฌอร�ลิน เชาวภักด์ิทินโชติ
63013011568 นางสาวอภิสรา ศศิสนธ์ิ
63013011569 นางสาววรภร ชัยดินี
63013011570 นางสาวทิฆัมพร ไม3ทอง
63013011571 นางสาวณัฐณิชา โรจนวิภาต
63013011572 นายศรัณย� อักษรนิตย�
63013011573 นางสาวพิชญาภา เพ็ชรรัตน�
63013011574 นางสาวกรรณิการ� รักหนู
63013011575 นางสาวรุ3งเพชร แปCนเพชร
63013011576 นางสาวววรณกร ดีรักษา
63013011577 นางสาวสวรรยา สิทธิรุ:ง
63013011578 นางสาวกชพร ย่ิงสัมฤทธ์ิ
63013011579 นางสาวฐิติมา เนียมพุ:มพวง
63013011580 นางสาวกัญญาณัฐ ทิมภู:
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63013011581 นางสาวธนพร รวยสําราญ
63013011582 นางสาวนุชรี นาวา
63013011583 นายณัฐวุฒิ พงษ�เดชา
63013011584 นางสาวธารทิพย� วงค�ป7น
63013011585 นางสาวธัญลักษณ� วิศว�รุ:งโรจน�
63013011586 นายอนันต� จักอาโน
63013011587 นางสาวป7ทมา เจะมะ
63013011588 นางสาวบุปผาชน ไกรเทพ
63013011589 นางสาวนนทพร พรมมา
63013011590 นางสาวรวิวรรณ คงเมคี
63013011591 นางสาวโรสรินทร� พัฒน�จารุไกรกุล
63013011592 นายพัฒนศักด์ิ ขวัญคาวิน
63013011593 นางสาววริศรา เอี่ยมละออ
63013011594 นางสาวกนกพร มีสิทธ์ิ
63013011595 นางสาวนฤมล กอนอยู:
63013011596 นางสาวสุวนันท� โพธิวัฒน�
63013011597 นายชาตรี มีสกุล
63013011598 นางสาววรรณรวิ กาญจนาภรณ�
63013011599 นายสิทธิพร อิ่มแก3ว
63013011600 นายวิพล ทองเครือ
63013011601 นางสาวชนาพร พนานิธิมงคล
63013011602 นายสรธัช กุลวชิราวรรณ�
63013011603 นางสาวนุชติมา หมัดลDะ
63013011604 นางสาวฐิติชญา ศรีบุญรอด
63013011605 นางสาวกัญญารัตน� เขียวคง
63013011606 นางสาวกณิษฐา ม่ันถาวรวงศ�
63013011607 นายอัษฎาวุธ ศรีวิไล
63013011608 นางสาวจุฬารัตน� นุชรอด
63013011609 นางสาวศิริลักษณ� วิกัยนภากุล
63013011610 นางสาวจิรนันท� สวนะทรงธรรม
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63013011611 นายวงศ�บวร ป\Zเงิน
63013011612 นางสาวปFยะมาศ กองพล
63013011613 นางสาวณัฐรดา กุลชญาวรนัน
63013011614 นางสาวจิราภรณ� เทียบจันทึก
63013011615 นางสาวเบญจวรรณ อิศาสตร�
63013011616 นางสาววนิษา ทองชื่น
63013011617 นางสาวภารุจีย� หลิมเทียนลี้
63013011618 นางสาวสุรีย�ภรณ� สุระวิโรจน�
63013011619 นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย�
63013011620 นางสาวณิชากานต� จันทร�วงศ�
63013011621 นางสาวศุภิสรา บุดดีคํา
63013011622 นางสาวลัดดาวรรณ ศรีคํา
63013011623 นางสาวเขมิกา สุริยะโชติ
63013011624 นายธีระพล ปรารมภื
63013011625 นายยืนหยัด พูลเทพ
63013011626 นางสาวพุทธชาด หาริแสง
63013011627 นายสิทธิพงษ� มีนะโตรี
63013011628 นางสาวอภิชญา ทิมพิทักษ�
63013011629 นางสาวพรพิมล ปานทอง
63013011630 นายประจักษ� นามมงคล
63013011631 นางสาวนิยมลักษณ� ดลผาด
63013011632 นางลลิตา ราชนิยม
63013011633 นางสาวเสาวนีย� วรเลิศ
63013011634 นายอนุรักษ� พวงสุวรรณ
63013011635 นางสาวกาญจนา อิ่มใจ
63013011636 นางสาวจันทร�พร สนโศก
63013011637 นางสาวสุทธิดา อินสมพันธ�
63013011638 นายวัลลภ จิตต�นุพงค�
63013011639 นางสาววชิรา ชมเชย
63013011640 นางสาวชุติกาญจน� ไชยถาวร

หน3า 388 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013011641 นางสาวบุญสิตา ฤทธิมณี
63013011642 นายสัตถา อุดมศิริ
63013011643 นายสถาวร สังขฤกษ�
63013011644 นางสาววิพาวี เต:าเล็ก
63013011645 นางสาวนุรไฮณี เจะหลง
63013011646 นายณัฐพล ฤทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ
63013011647 นางสาวปาณิภา วรรณย่ิง
63013011648 นางสาวสุธาวัลย� แซ:อึ้ง
63013011649 นางสาวอภิรดี ปรีกมล
63013011650 นายคมสันต� คําอ3าย
63013011651 นายสุทธิพร ทองเปลว
63013011652 นายสมชาย คํานํา
63013011653 นางสาววิภาดา กลิ่นจันทร�
63013011654 นายธนวัฒน� ธีระนันท�
63013011655 นางสาวทัชชญา มหจิรานนท�
63013011656 นายอดิศักด์ิ พรมตา
63013011657 นางสาวสุนทรียา พรหมรักษา
63013011658 นางสาววันวิสา ทองสงค�
63013011659 นางสาวกชพร จักร�คํา
63013011660 น.ส.พัชราพรณ� ปะลิวันตัง
63013011661 นางสาวชลิตตา ปFกจุมปู
63013011662 นางสาวพัชริดา ลาระบุตร
63013011663 นางสาวสุธีรา วงศ�หล:มแก3ว
63013011664 นายอนุวัฒน� อาจวิชัย
63013011665 นางสาวสโรชา แก3วประสิทธ์ิ
63013011666 นายศุภกร ชื่นแขก
63013011667 นายกรวิชญ� ผ:องแผ3ว
63013011668 นางสาวกันตนา ม:วงชาติ
63013011669 นางสาวกาญจน�พัทชา โคตรทา
63013011670 นายภาคภูมิ เมืองสาคร

หน3า 389 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013011671 นางสาวมู3กัลโสม ประมาณ
63013011672 นางสาวสายสุนีย� โคตมะณี
63013011673 นางสาวณาวิสา โพธิรักษ�
63013011674 นางสาวพรพิรุณ สุขไปm
63013011675 นางสาวสุวรรณณี ขําอาจ
63013011676 นางสาวฮุสนา สาแม
63013011677 นายติณณ� สุขนคร
63013011678 นางสาวกันณิกา ย:าเสน
63013011679 นางสาวขนิษฐา สองสี
63013011680 นางสาวปาริชาติ วงษ�อุดม
63013011681 นางสาวนวรัตน� เล็กประเสริฐ
63013011682 นางสิริพรรณ เพ็ชรละออ
63013011683 นายณัฐพล ประกอบพร
63013011684 นางสาวณัฐชยา นามวงศ�
63013011685 นางสาวศิริวรรณ สมนาม
63013011686 นางสาวศุทธินี เพ็ชรนารถ
63013011687 นางสาวจิรณา ฉันทบุญเศรษฐ�
63013011688 นางสาวสุกัญญา ศรีเจริญ
63013011689 นางสาวภัคลมัย พวงทิพย�
63013011690 นายอัครวินญ� เขียนบัณฑิตย�
63013011691 นางสาวพิสุทธิณี ศรีใส
63013011692 นางสาวปFZนปFนัทธ� วราศุภวิชญ�
63013011693 นางสาวบุษยา ชุนบุญมา
63013011694 นางสาวพรธิดา วงษ�กาฬสินธุ�
63013011695 นายทวีโชค เลาหไทยมงคล
63013011696 นางสาวกนกรัตน� กฤติยา
63013011697 นายรังสรร แว:นแก3ว
63013011698 นางสาวนัฏการ บุญภา
63013011699 นางสุดารัตน� ไกล:กลาง
63013011700 นางสาวภัทรวรินทร� จิระพงศ�เมธา
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63013011701 นายกวินธร ใจเย็น
63013011702 นางสาวรุจิรัตน� เพกรา
63013011703 นางสาวสุรีรัตน� ทองแท:ง
63013011704 นางสาวอติกานต� ภูยอดพลอย
63013011705 นางสาวสุพิชฌาย� หนูทอง
63013011706 นางสาวธันยพร วงษ�ธนากรโกศล
63013011707 นางสาวชุติกาญจน� ตุ:นเงิน
63013011708 นางสาวมาริษา บุญชูวงศ�
63013011709 นางสาวณิชา ดอกไม3
63013011710 นางสาวปวีณ�พร พุ:มพวง
63013011711 นางสาวเจนจิรา รักไทย
63013011712 นางสาวอรวรรณ บัวเนี่ยว
63013011713 นายถนอมศักด์ิ เอี่ยมอนงค�
63013011714 นางสาวสุชาดา ศรีมงคล
63013011715 นายสัจจา สัจจโภชน�
63013011716 นางสาวจารุพร ตันต3อง
63013011717 นายวีรภัทร� ปาลวัฒน�
63013011718 นายกิตติคุณ แก3วแสนขัน
63013011719 นางสาวนพรัตน� รักบํารุง
63013011720 นางสาววิภา กระมล
63013011721 นางสาววิภาวรรณ ใจซ่ือดี
63013011722 นางสาววรนิต ชูสีทอง
63013011723 นางสาวณัฐณิชา กิจนพศรี
63013011724 นางสาวเจนจิรา ชัชราภรณ�
63013011725 นางสาวฉัตรฑริดา ไพศาลนันทน�
63013011726 นางสาวธิดารัตน� ขุนฤทธ์ิ
63013011727 นางสาวนัฏฐา เฉลิมมิตร
63013011728 นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม
63013011729 นางสาวอารยา พุทธิสัตย�
63013011730 นายกตัญRู เฮ3งกุล
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63013011731 นางสาววรรณษกานต� บุญเฉย
63013011732 นายพิรชัช หนูเอียด
63013011733 นางสาวธัญญาพร เผือกผ:อง
63013011734 นายศิริชัย อินทวิเชียร
63013011735 นางสาวจารุณี วันดี
63013011736 นางสาวสายชล เสนะสกุล
63013011737 นางสาวดวงกมล โพธิงาม
63013011738 นางสาวสาริศา อนุสุริยา
63013011739 นางสาวกุญญณิษฐ� สุขเกษม
63013011740 นางสาวสุกัญญา วาริสุทธ์ิ
63013011741 นายจตุรณต� ขันธนิเทศ
63013011742 นางสาวกัญญรัตน� เกิดสุข
63013011743 นางสาวนฤมล ไชยขันธ�
63013011744 นางสาววรางคณา สายนาค
63013011745 นางสาวน้ําอ3อย แดงโชติ
63013011746 นางสาวศิริพร แดงวันศรี
63013011747 นางสาวก3อยกวี วิศิษฎ�วงศ�
63013011748 นางสาวอรกนก ทับทิมทอง
63013011749 นางสาววิภาวรรณ อภัยโรจน�
63013011750 นางสาวซามีเราะ อาลีมามะ
63013011751 นางสาวคอรียะห� สะมะแอ
63013011752 นางสาวสุธิดา เจียวัฒนะ
63013011753 นางสาวอัสมา ศรีนิล
63013011754 นายวิษณุ พิชัยรัตน�
63013011755 นางสาวอรณิชา แก3วสังข�
63013011756 นางสาวจรัสพร แก3วกลม
63013011757 นางสถิตาภรณ� ฝ7Zงมงคลกิจ
63013011758 นายปฏิพล ฤกษ�วิไล
63013011759 นางสาววิสุดา นาโสก
63013011760 นางสาวสาคเรศ ธาราศรี
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63013011761 นางสาวกชกร โอป7น
63013011762 นางสาววาสนา คงเหลา
63013011763 นางสาวพัชรี อินทพรหม
63013011764 นางสาวดวงกมล โพธ์ิป7Qน
63013011765 นางสาวปรีญาพัชญ� พัฒนะโชติบูรณ�
63013011766 ว:าที่ร3อยตรีรักชาติ วงศ�ใหญ:
63013011767 นายภาคภูมิ กวินพิทยาธร
63013011768 นางสาวเบญจวรรณ โสภา
63013011769 นางสาวอภิญญา หวันเน
63013011770 นางสาวสุนิษา มานะที
63013011771 นางสาวกฤษณา มูลทรัพย�
63013011772 นายเอกพัชร ชีวิตโสภณ
63013011773 นางสาวรวิพร ต้ังชีววัฒนกุล
63013011774 นางสาวณภัทรพร คํามะนาถ
63013011775 ว:าที่ร3อยตรีประพัฒน�พงษ� สุขดี
63013011776 นางสุรีย� พ่ึงฉํ่า
63013011777 นางสาวภาวิณี ปรีดี
63013011778 นายพีรพงศ� คงขํา
63013011779 ว:าที่ร3อยตรีพีรสิทธ์ิ โอตตัปปานนท�
63013011780 นางสาวกรกช บุญกล:อม
63013011781 นายรังสันต� เขียวบัวทอง
63013011782 นางสาววรกาญจน� เรืองชัยวุฒิคุณ
63013011783 นางสาวศิรินาถ ศรีชนะ
63013011784 นางสาวฟาตีมา บองกอตอ
63013011785 นายภาสวิชญ� อุ:มยืนยง
63013011786 นางสาวพัฒคกร อุดมศรี
63013011787 นางสาวสุภาดา บุญมาตุ:น
63013011788 นางสาวภัทรา บินอารีเปน
63013011789 นายธีรนัย มีนาภา
63013011790 นางสาววิสิฐาน� ช:วยนุ3ย
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63013011791 นายทิวากร เก้ือสกุล
63013011792 นางสาวจุฑามาศ แก3วใสแสง
63013011793 นางสาวเสาวลักษณ� ทัดทา
63013011794 นายปราโมทย� แพรสุวรรณ�
63013011795 นางสาววศินี มะโนสาร
63013011796 นางสาววริษรา สอนหว:าง
63013011797 นางสาวป7ตตยานี ตาเละ
63013011798 นางสาวเสาวลักษณ� กระต:ายทอง
63013011799 นางสาวสิริญาภร ทองมณี
63013011800 นางสาวภคมญ มาลี
63013011801 นายธนวัฒน� กาญจนอลงกรณ�
63013011802 นายณัฐวุฒิ ณ นคร
63013011803 นายปรัชญา ชาบัว
63013011804 นางสาวน้ําตาล จันทร
63013011805 นางสาวมติมา กรดสุวรรณ
63013011806 นางสาวปFยะนุช พรมขาวทอง
63013011807 นางสาวอภิรุจี พูลผล
63013011808 นางสาวนงนุช มาวัน
63013011809 นางสาวปานไพลิน แก:นแดง
63013011810 นางสาวอรอุมา โพธ์ิธาราม
63013011811 นางสาวสุนิสา บุญเลิศ
63013011812 นางสาวศุภกร สุขีวัชรกุล
63013011813 ว:าที่ร.ต.เจษฎากร ศรรุ:ง
63013011814 นางสาวรพีพรรณ จ่ันเพ้ิง
63013011815 นายณัฐพล วรรณพราหมณ�
63013011816 ว:าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ� ผ:านสาคร
63013011817 นายอภิรักษ� ร:วมสนิท
63013011818 นางสาววรรณพิมล ชุมศรี
63013011819 นางสาวพรพินันท� อิ่มบ:อย
63013011820 นายกําพล เข็มมาลัย
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63013011821 นางสาวซูไฮดา ยะปาร�
63013011822 นางสาวสิรีธร นิรันดรวาณิชย�
63013011823 นางสาวอารีญา ศรีอาราม
63013011824 นายเอกภาพ สําเภาทอง
63013011825 นางสาวศิริพันธ� จันทเขต
63013011826 นางสาวเจมจิรา ปรีชา
63013011827 นายอนุพงษ� ขยายวงศ�
63013011828 นางสาวปาริฉัตร ผูกจิต
63013011829 นายวิทวัส ตันบุตร
63013011830 นางสาวโชติกา พลหาราช
63013011831 นายสมปราชญ� อังกาบ
63013011832 นางสาวสมฤทัย ภู:ประสม
63013011833 นายภราดร สุขกลัด
63013011834 นางสาวศรัณญา แช:มช3อย
63013011835 นางสาวดารณี เอกรักษา
63013011836 นางสาววนิดา รัตนะชมภู
63013011837 นางสาวปนิดา ฝ7Qนแบน
63013011838 นางสาวสกุนกานต� มณีโชติ
63013011839 นายรัฐพล ชํานาญ
63013011840 นายคมสันต� รัตนพิทักษ�
63013011841 นางสาวธัญลักษณ� โสประโคน
63013011842 นางสาวมินตรา ไทยกําธร
63013011843 นายจิรศักด์ิ ยอดประสิทธ์ิ
63013011844 นายนพพร ฟ7กสัน
63013011845 นางสาวศุกัญญา ไวสุ
63013011846 นายธนายุต เศรณีโสภณ
63013011847 นางสาวช:อทิพย� สุดใจวิเศษ
63013011848 นายสุริยะ ชาติอภิศักด์ิ
63013011849 นายอภิวัฒน� สูตรเลข
63013011850 นายมนต�เดช ก:อเจริญวัฒน�
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63013011851 นายป7ณณธร แก3วกระจ:าง
63013011852 นางสาวสุภาพร กาวิล
63013011853 นายณัฐ ฉันทอุทิศ
63013011854 นายภาณุพงศ� เวียงยา
63013011855 นางสาวเกศรินทร� ขานวน
63013011856 นายอนุชิต คงสวัสด์ิ
63013011857 นายภานุพัฒน� ดุมคํา
63013011858 นางสาวสุรักษ�ชนก โฉมวรรณ
63013011859 นางสาววิราสินี กําแหงคุมพล
63013011860 นางสาวณิชกานต� สารีวงค�
63013011861 นายวีรฤทธ์ิ เดชดนุช
63013011862 นางสาวเนตรนภา เจตน�จํานงค�
63013011863 นายชินวัตร สีเพ็ชร
63013011864 นางสาวพิมสุภา ภูมี
63013011865 นางสาวอภิษฐา ป7ตตพัฒน�
63013011866 นางสาวศิรินันท� ขาวพา
63013011867 นายวชิระ ศรีโห3มี
63013011868 นายวินวุฒิ แลงแก3ว
63013011869 นางสาววิภาดา ศรีรักษา
63013011870 นางสาวเพ็ญนภา โฉมทอง
63013011871 นางสาวจิรธรรม� เกียรติศิลปFน
63013011872 นางสาววัชรีย� พรหมเลข
63013011873 นางสาวจินดาภรณ� มีสุข
63013011874 นายโยธิน สุโคมุด
63013011875 นายอชิรวิทช� ตัณฑวรานนท�
63013011876 นางสาวปวีณา อบเทศ
63013011877 นางสาวศศิประภา คําจริง
63013011878 นางสาวประภาพร ศิริย้ิมแย3ม
63013011879 นายภูษิต นุตผลิน
63013011880 นางสาวนัฐทรินทร� ชัยสวัสด์ิอารี
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63013011881 นางสาวอุษา พุ:มสร3าง
63013011882 นางสาวณัฏฐ�ชุดา สิทธิโอภาสนันท�
63013011883 นางสาวอริสรา เรืองมาลัย
63013011884 นางสาววัชรี รอดเกตุ
63013011885 นางสาวกัญญนัฐชน� ดุสิตกุล
63013011886 นางสาวศกลวรรณ จันโทสี
63013011887 นางสาวสุนิยตา ตําบัน
63013011888 นายธนรัฐ ขวัญเจริญทรัพย�
63013011889 นางสาวขวัญจิรา วรรณดี
63013011890 นางสาวชูสิมา วศินเวท
63013011891 นางสาวดวงพร คงสมบัติ
63013011892 นายกนกเทพ ล3อมรื่น
63013011893 นางสาวมาริสา มีแก3ว
63013011894 นายกชภูมิ ศศิวัจน�ไพสิฐ
63013011895 นางสาวขนิฐาร� ฮับฮวด
63013011896 นางสาวญาณกานต� ม่ิงไทยสงค�
63013011897 นางสาวปภาพร แซ:เฮง
63013011898 นางสาวธนาภรณ� กาหยี
63013011899 นางสาวกนกอร วิเชียรศรี
63013011900 นายติณณภพ เมตตา
63013011901 นางสาวนลิน สถาวรนันท�
63013011902 นางสาวศันสนีย� ทนหนองแวง
63013011903 นางสาวรติพร ช3างน3อย
63013011904 นางสาวชิษณ�ชญา ขําง้ิว
63013011905 นางสาวสุรัญญา แสนดี
63013011906 นางสาววิสาขา ทวิสุวรรณ
63013011907 นายวิชยุตม� นุชนานนท�เทพ
63013011908 นายกรณ�ดนัย สุวรรณรุ:งโรจน�
63013011909 นางสาวนฤมล เพียรธัญการ
63013011910 นางสาววิมลณัฐ พันธุ

หน3า 397 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013011911 นายธีรศักด์ิ ทองใบ
63013011912 นางสาวนิตติยา พรหมนิรันดร�
63013011913 นางสาวชาลิสา ประเสริฐปFยะกุล
63013011914 นายสรวิศ ดาลุนสิม
63013011915 นางสาวนัทชา วุฒิธนากรกุล
63013011916 นางสาววรินธร ทองรอด
63013011917 นางสาวพรรณพนัช วัดเผือก
63013011918 นางสาวทัชชกร ใจใหญ:
63013011919 นางสาวสุภารัตน� นามวงค�
63013011920 นางสาวสุวัตตา กอประคอง
63013011921 นางสาวฐิติยา จิตรหลัง
63013011922 นายวัชเรศ ทองโชค
63013011923 นางสาวณัฐวดี สุขข้ีเหล็ก
63013011924 นางสาวสายชล ชูบรรจง
63013011925 นางสาวสุภัชญา ทองรมย�
63013011926 นายยศกร บุญทองโท
63013011927 นางณัฐณิชาช� แพรม3วน
63013011928 นางสาวฑิชากร สุทธศิริ
63013011929 นายปฏิพัทธ� กลั่นม่ัน
63013011930 นางสาววรรณา รับรอง
63013011931 นางสาวอรุณกมล ไชยศรี
63013011932 นางสาวอาทิตยาภรณ� เพียรกิจ
63013011933 นางสาวภิญญาพัชณ� สุขอุดม
63013011934 นางสาวกุสุมา คงแสงศักด์ิ
63013011935 นางสาวพรศิริ ประดิษฐาน
63013011936 นายณัชพล แสงเดือน
63013011937 นางสาวปริยากร คงเจริญ
63013011938 นางสาวนันท�นภัส เก้ือจิตกุลนันท�
63013011939 นางสาวธัญญาลักษณ� ธรรมศิริ
63013011940 นางสาวกมลรัตน� สุขยัง
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63013011941 นางสาวศศิวิมล จิตร�มา
63013011942 นายศราวุธ สมวงค�
63013011943 นางสาวกุสุมา กันภัย
63013011944 นางสาวทิพาภรณ� เหลาสา
63013011945 นายวรรณ�ชนะ สังข�เจริญ
63013011946 นางสาวศุภากร คงอยู:เย็น
63013011947 นายญาณพจน� ทิพย�พิมล
63013011948 นางสาวปFยะมาศ อุดมพืช
63013011949 นายชนาธิป พรมมี
63013011950 นางสาวพรพิรุฬห� ชาตะวราหะ
63013011951 นางสาวศิรินี เหลืองผดุง
63013011952 นางสาวดวงหทัย รักนวล
63013011953 นายเทพไท เล็กศิริ
63013011954 นายกวิน วัชกะพงษ�
63013011955 นางสาวสุภาพร ขจัดโรคา
63013011956 นางสาวณัฐธิดา แหวนหล:อ
63013011957 นายวรายุทธ การบรรจง
63013011958 นายเพียรประเสริฐ เงาสุรัชนี
63013011959 นางสาวป7ตมาวดี จันทิปะ
63013011960 นางสาวฐิติมา สวยสด
63013011961 นายสมพร ธนูแปง
63013011962 นางสาววราภรณ� สถาน
63013011963 นางสาวธาดานันท� เจริญรัตน�
63013011964 นางสาวธัญญา ม:วงอุ:น
63013011965 นางสาวจันทัปปภา มูลกัญญา
63013011966 นางสาวพิชชาภา สมจิตต�
63013011967 นางสาววิลาสินี คล3ายคลึง
63013011968 นางสาวศศิกานต� โพธ์ิเกตุ
63013011969 นายนพพล จินะใจ
63013011970 นางสาวสุภาลักษณ� สุทธิมาศ
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63013011971 นายเทพประทีป ศรีทรัพย�
63013011972 นางสาวฉัตรกมล สุขสําราญ
63013011973 นางสาวธัณย�สิตา พินิจโชติภัทร�
63013011974 นายรชานนท� เณรพลอย
63013011975 นายศิวกร จริญสูงเนิน
63013011976 นางสาวบุณยานุช ระงับทุกข�
63013011977 นายอาลาอุดดีน กะดDะ
63013011978 นายนครินทร� ขําละม3าย
63013011979 นายอาทิตย� จันทะรังศรี
63013011980 นางสาวตวิษา นิธิกรโกศล
63013011981 นางสาวอรทัย พรมรังษี
63013011982 นางสาวนัฏศิมา วัชระวณิชกุล
63013011983 นางสาวกาญจนา แสงสร3อย
63013011984 นายณัฐวุฒิ เพ่ิมจิตร
63013011985 นางสาวศศิวิมล ศรีทอง
63013011986 นางสาวหทัยชนก หนูสังข�
63013011987 นางสาวเชาวนี มูสิกธรรม
63013011988 นางสาวฉัตรทิพย�พา ทองสุก
63013011989 นางสาวพิชชาภา ทองรักษา
63013011990 นายพีรวัส เสนาคํา
63013011991 นายจักรเรศ ทองศรี
63013011992 นางบุรฉัตร ภู:สิโรรังษี
63013011993 นายธัญวิจักษณ� จันทร�แดง
63013011994 นางสาววาริทร� จันทนะชาติ
63013011995 นายสหคม ตันศิริ
63013011996 นางสาวจันทิมาภรณ� คงทน
63013011997 นายสกล นุ:นงาม
63013011998 นายรฐศาสตร� กันทะมาโส
63013011999 นางสาวรวิภา ยรรยงพาณิชย�
63013012000 นางสาวอภิชญา ทองแก3ว
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63013012001 นางสาวสุดารัตน� รอดผล
63013012002 นายวิโรจน� บุญโพธ์ิชา
63013012003 นางสาวรัตติยา โต3ตอบ
63013012004 นายสุริยะ พรหมแก3ว
63013012005 นางสาวนภัสนันท� พิศจํารูญ
63013012006 นางสาวอภิสรา โพธิพันธุ�
63013012007 นางสาวพัชราวรรณ ปะวะโข
63013012008 นางสาวกาญจนา สินนันโน
63013012009 นางสาวพชรมน สุทนต�
63013012010 นางสาวกรรณิการ� กูกขุนทด
63013012011 นางสาวสุภัสสรา ประมาณทรัพย�
63013012012 นางสาวพิชญา ไวยสุขศรี
63013012013 นางสาวอาทิรัตน� ดีละม3าย
63013012014 นางสาวดวงพร มณีนิล
63013012015 นางสาวจิราพรรณ ดัชถุยาวัด
63013012016 นางสาวมัลลิกา ตุ3ยหนิ้ว
63013012017 นางสาวสรัลชนา ภู:เกลี๊ยะ
63013012018 นางสาวอังคณา นวลไทย
63013012019 นายฮาพียี มะนอ
63013012020 นางสาวคิริเมขล� แก3วสุโข
63013012021 นางสาวศิวพร จงรักไทย
63013012022 นายศิรวัชญ� งามพันธุ�ดิศร
63013012023 นางสาวกานต�ธิดา ต้ังเกียรติชัย
63013012024 นางสาวซาบา ศรีสังข�
63013012025 นายธนภัทร ทับทวี
63013012026 นายเศรษฐวัฒน� บัวขวัญ
63013012027 นางสาวพรสวรรค� สิงห�คาร
63013012028 นายวรวิช อสงไขย
63013012029 นางสาวพัฒน�นรี ผุดเผือก
63013012030 นางสาวณัฎฐพัชร� คงทอง
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63013012031 นางสาวสุหัชชา รักษ�สังข�
63013012032 นางสาวรัตนภรณ� บัวงาม
63013012033 นางสาวสุพัต แสงสว:าง
63013012034 นางสาวฐิติกา คําแก3ว
63013012035 นางสาวสุธาพร แก3วอุดร
63013012036 นางสาวสุวิมล แก3วกอง
63013012037 นางสาววัชรี รักภู:
63013012038 นายรัชพล ลิ่มสกุล
63013012039 นางสาวชลนรรจ� งอกคํา
63013012040 นางสาวกัลยรัตน� จันทร�เศษ
63013012041 นายสัทธา แก3วจินดา
63013012042 นางสาวชมมาศ ตระกูลบุญเดช
63013012043 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ซ่ือตรง
63013012044 นางสาวอตินุช เพชรฤทธ์ิ
63013012045 นายจิระเดช ลิมปIประภากุล
63013012046 นายศิวกร แสงทอง
63013012047 นางสาวรัตนาภรณ� คืบขุนทด
63013012048 นายสุเจ ตร  � คงฤทธ์ิ 
63013012049 นายณัฐพล บัวกล่ํา
63013012050 นางสาวคณิสา ศิริพงษ�
63013012051 นางสาววัชราพรรณ อ3วนล้ํา
63013012052 นางสาวสุนันทา จันทร�บุตราช
63013012053 นางสาวจุฑารัตน� จุลวิถี
63013012054 นางสาวทัศนีย� สวนแก3ว
63013012055 นางสาวอทิตยา จันทร�นุ:ม
63013012056 นางสาวอนัญญา จันทโชติ
63013012057 นายธนากร จิตต�สนธ์ิ
63013012058 นายเบญจกุล รุ:งโรจน�วณิชย�
63013012059 นางสาวนุชรีย� สวนแก3ว
63013012060 นางสาวจุฑามาศ โคตรสมบูรณ�
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63013012061 นางสาวน้ําทิพย� บุญแช:ม
63013012062 นางสาวฐาปนีย� เพ็งถา
63013012063 ว:าที่ร3อยตรีหญิงฉัตรวดี พันธุ
63013012064 นางสาววรรณภรณ� ดวงรัศมี
63013012065 นางสาวธีรวรรณ จันทรชิต
63013012066 นายณัฐพงษ� นาคินทร�
63013012067 นางสาวโสพิตา สิงหน
63013012068 นางสาวพิชามญชุ� สังข�เครือ
63013012069 นางสาวเยาวดี สวัสดิสอนพงษ�
63013012070 นางสาวนฤมล เพ่ิมลาภ
63013012071 นางสาวขวัญวลี ผลวิลัย
63013012072 นางสาวปวีณา ขุนสมุทร
63013012073 นายชาญวุฒิ แสงทองเคลือบ
63013012074 นางสาวลลิตา อรุณพูลทรัพย�
63013012075 นายภัสภาณุ เริ่มตระกูล
63013012076 นายสุภรุจ ดีประเสริฐ
63013012077 นายอภิสิทธ์ิ นันทะวงศ�
63013012078 นางสาวดวงใจ เทพปราณี
63013012079 นางสาวเก็จวลี แววนํา
63013012080 นางสาวนันท�นลิน พวงเรืองศรี
63013012081 นายวรัชญ� ธนชาติสกุล
63013012082 นางสาวกาญจนาภรณ� แพโพธ์ิ
63013012083 นายบารมี เลิศวิทยาประสิทธ์ิ
63013012084 นางสาวอนงค�พร อ:วมสุข
63013012085 นางสาววรรณภา จาป7น
63013012086 นางสาวสุศิริ สอดแสง
63013012087 นางสาวปวีณา วงษ�คํามี
63013012088 นางสาวนารีรัตน� สุขวิพัฒน�
63013012089 นายธีรภัทร� พ่ึงพันธ�
63013012090 นายทรงวุฒิ ภิญโญ
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63013012091 นางกัลยารัตน� จักษุรัตน�
63013012092 นายนิพนธ� รอดทรัพย�
63013012093 นางสาววิศัลย�ศยา สวนจันทร�
63013012094 นางสาวสวรรยา เกตุแก3ว
63013012095 นายณัฐวุฒิ มนัสโยธิน
63013012096 นางสาวลลิตา เรืองทอง
63013012097 นายธํารง สิงห�เรือง
63013012098 นายจิรายุทธ� จันกระจ:าง
63013012099 นายโสภณ ฆ3องส:งเสียง
63013012100 นายปFยังกูร คําภีระ
63013012101 นางสาวศิริพร อินทมาศ
63013012102 นางสาวพรรณภา เชียงพฤกษ�
63013012103 นายอับดุลอาซิ สาฆอ
63013012104 นางสาวนุจรีย� กลยณีย�
63013012105 นางนัฏฐริณีย� เรืองโรจน�
63013012106 นางสาวรอมลDะ หายอ
63013012107 นางสาวพิมพ�ลดา วิริยเกียรติกุล
63013012108 นางพิศมัย ศรีสูงเนิน
63013012109 นายกฤตภาส จิระเดชประไพ
63013012110 นางสาวกวิตา รอดจิรา
63013012111 นางสาวปณิษา สมศรี
63013012112 นางสาววิราพร ภูครองนาค
63013012113 นางสาวปFยรักษ� หนูฤทธ์ิ
63013012114 นางสาวอรจิรา เจนกาญจนรักษ�
63013012115 นางสาวกนกวรรณ วิสุทธิกุล
63013012116 นางสาวศิริลักษณ� ฉัตรเวชศิริ
63013012117 นางเยาวลักษณ� ล3อมวันดี
63013012118 นายธนาดุล รุ:งอุปถัมภ�พงศ�
63013012119 นางสาวจุไรรัตน� บัวทอง
63013012120 นางสาวธัญญาลักษณ� พิมพ�จันทร�
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63013012121 นายพงศ�ศักด์ิ เสือจอม
63013012122 นายอัครเดช รูปโฉม
63013012123 นางสาวภาวินี คุมหอยกัณฑ�
63013012124 นางสาวสุภัสสรา เทพโนรา
63013012125 นายศรัณย�ภัทร จึงสงวนสิทธ์ิ
63013012126 นางสาวขวัญจิรา หนูปาน
63013012127 นางสาวฐิตาพร บุญทนารักษ�
63013012128 นายธัช ศิวารัตน�
63013012129 นางสาวภาวิดา พรายกระสินธุ�
63013012130 นางสาวพรนภา ประเสริฐวงศ�
63013012131 นางสาวอรนิตย� ชัยวาสี
63013012132 นายสุธา ม:วงกระโทก
63013012133 นางสาวชนกนันท� สุระ
63013012134 นางสาวแก3วจันทร� ศรีประสาน
63013012135 นางสาวกนกวรรณ สังข�เสือ
63013012136 นายสุระ เกียรติวิทยากุล
63013012137 นางสาวธิดารัตน� ทรงสวัสด์ิ
63013012138 นางสาวจุฑารัตน� รอดแก3ว
63013012139 นายอานพ ศรีสุข
63013012140 นางสาวรื่นฤดี ดําเดิม
63013012141 นางสาวทัดดาว หอมขจร
63013012142 นายเอกพันธุ� เพ็ชรไทย
63013012143 นางสาวทักษอร หนูจันทึก
63013012144 นางสาวกฤติยาภรณ� สุขวีรานนท�
63013012145 นางธนกร โบสถ�ทอง
63013012146 นายศรัณภัทร เกลี้ยงเกิด
63013012147 นางสาวสมิตา แจ:มวรรณา
63013012148 นางสาวเบญจวรรณ รัตนวรรณี
63013012149 นายณัฐธีร� พุฒิชาติประดิษฐ�
63013012150 นางสาวอังคณา ภักดีเตล็บ
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63013012151 นางสาววาสวธร ป7ญญาเกิด
63013012152 นายวิทวัส กิตติวิบูลย�ชัย
63013012153 นางสาวอริสา โลกคําลือ
63013012154 นางสาวน้ําหวาน หน:อไชย
63013012155 นางสาววริษ�ฐา ตันตระกูล
63013012156 นางสาวธนัฏฐา คําประเสริฐ
63013012157 นางสาวนรีรัตน� วิวัทพงษ�
63013012158 นางสาววารุณี ศรีหาบุญนาค
63013012159 นางสาวศรัญญา หาญณรงค�
63013012160 นางสาวศุภกานต� ศรีบุบผา
63013012161 นางสาวป7ทมา เตยกุลชร
63013012162 นางสาวชุติมา เหลียวพัฒนพงศ�
63013012163 นางสาวสุณัฐตรา รุ:งเรืองประมง
63013012164 นางสาวนวพรรษ ไชยรัตน�
63013012165 นางสาวเมษา เรืองไชย
63013012166 นางสาวกุลนิภา ปละน:าน
63013012167 นางสาวขวัญสกุล ศรีชมภู
63013012168 นางสาวจีระนันท� สวัสดี
63013012169 นางสาวเกษวรา สุขเกิด
63013012170 นางสาวเพียรโฉม ธรรมวิชัย
63013012171 นางสาวสุรีรัตน� วงศ�หมุด
63013012172 นางสาวนภาดา สุดาเดช
63013012173 นางสาวกัญญาลักษณ� เสนาหม่ืน
63013012174 นายวุฒิพันธ� ชุมคงดํา
63013012175 นางสาวมัลลิกา มาฟู
63013012176 นางสาวพิณธกาญจน� พ่ัวแพง
63013012177 นางสาวศศิกานต� จันทร�ช:วยนา
63013012178 นางสาวมยุรี ฟุ]มเฟ̂อง
63013012179 นางสาวจิรภัทร เชาว�หม่ืนไวย
63013012180 นางสาวพนิดา ฉุใจ
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63013012181 นายรัฐธรรมนูญ อินโน
63013012182 นายชนวิทย� จันทร�เพียร
63013012183 นางสาวชานัตตา ละไบหมาดเด็น
63013012184 นายปกรณ� กาละเกตุ
63013012185 นางสาวชุลีพร แสงราม
63013012186 ว:าที่ ร.ต.หญิงปFยาพัชร บุญจําเนียร
63013012187 นางสาวภัทรวดี จุลษร
63013012188 นางสาวกมลชนก เจริญผล
63013012189 นางสาวชมพูนุช ดีจ๋ิว
63013012190 นายปรัญญา ทิ้งโคตร
63013012191 นางสาวสุธาสินี คงสนอง
63013012192 นางสาวจุฑาพร เสาศิริ
63013012193 นางสาวอนงค�ลักษณ� สันทอง
63013012194 นางสาวสุธิดา รี้พล
63013012195 นางสาวเฟ̂ZองฟCา เงินถาวร
63013012196 นายศักดา สุภาที
63013012197 นางสาวภัคจิรา โภชเจริญ
63013012198 นางสาววิลาศิณี เกิดสมบุญ
63013012199 นายตนุภัทร อรุณนพรัตน�
63013012200 นางสาวรุ:งอรุณ มะดา
63013012201 นางสาวรุ:งนภา หัตถี
63013012202 นางสาวภัทราพร สัจจาไชยนนท�
63013012203 นางสาวกรกนก ทับน3อย
63013012204 นายวราวุฒิ ป7กคะเณย�
63013012205 นางสาวสุภาภรณ� สีดาน3อย
63013012206 นายวรานนท� ไวเวหา
63013012207 นายชัยชนะ วงษ�สุวรรณ
63013012208 นางสาวศิรประภา รักษาบุญ
63013012209 นางสาวกชพร ผิวคํา
63013012210 นายบุลกิจ แสวงผล

หน3า 407 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013012211 นายวีระชัย ค้ิววิจิตร
63013012212 นายณัฐวุฒิ นิตุธร
63013012213 นางสาวรัตนา สีลาดเลา
63013012214 นางสาวญาดา ศิลปเจริญ
63013012215 นางสาวพรรณพัชร มาประกอบ
63013012216 นายมงกุฎ รัตนจํานงค�
63013012217 นางสาวกาญจนา คําเอี่ยม
63013012218 นางสาวกชกร จุลพันธ�
63013012219 นางสาวยุพา ไพบูรณ�
63013012220 นางสาวณัชณิชา ศรีขุนเหย่ียว
63013012221 นางสาวปวีณา ทรัพย�อร:าม
63013012222 นางสาวจิตตราภา งามกิจการ
63013012223 นายดลวัฒน� ทองเฟ̂Zอง
63013012224 นางสาวนันทิชา นาวารัตน�
63013012225 นายชวลิตร สุขผดุง
63013012226 นายนวัช สมนึก
63013012227 นางสาวอาภาพร เขือนอก
63013012228 นายขนบรัฐ อุดมการไพศาล
63013012229 นางสาวรัตนาภรณ� ภูมิสถิตย�
63013012230 นางสาวยศวดี ประทุมทอง
63013012231 นายสุรชัย เย็นใจ
63013012232 นางสาวศิริพร บุระทอน
63013012233 นางสาวอัญชนา นาไชย
63013012234 นางสาวนันทกานต� วรรณโนมัย
63013012235 นางสาวกมลวรรณ คําพาที
63013012236 นางสาวอมรรัตน� อินใหญ:
63013012237 นายรัฐนันท� ศิริธนพัฒน�
63013012238 นายธนชาติ เอื้อเฟ̂Qอ
63013012239 นางวันเพ็ญ ณรงค�กูล
63013012240 นายพีวริษฆ� รุ:งเรืองสุโธ
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63013012241 นายรัตน�พงศ� อริยะ
63013012242 นางสาวพิชชานันท� สันยะสิน
63013012243 นางสาวนิสากาญจน� สีหะไตร
63013012244 นางสาวพัฒนวดี เนียมรัตน�
63013012245 นางสาวณัฐณิชา คงหอม
63013012246 นางสาวธัญญลักษณ� ชนะวรรณ�
63013012247 นายทวีศักด์ิ ย้ิมสํารวย
63013012248 นางสาวพชรพร ป7ญจาจะ
63013012249 นางสาวจันทิพย� กะระโสภณ
63013012250 นางสาววิไลพร สีสาวัง
63013012251 นางสาวกรองทอง ฉุยเนียม
63013012252 นางสาวสุรีย� เมฆลอย
63013012253 นางสาวกัลยา ขาเหล็ก
63013012254 นางสาวสลิลทิพย� คําลือ
63013012255 นางสาวณีรนุช แก3วเกษการ
63013012256 นางสาวจิรัชญา จันตDะสาร
63013012257 นางสาวเพชรไพรินทร� เพ่ิมพูล
63013012258 นางสาวธนภณ ชัยสมบัติ
63013012259 นายอานนท� ลานตวน
63013012260 นางสาวพัทธนันท� เบิกประโคน
63013012261 นางสาวปFZนมณี แจ3งสว:าง
63013012262 นางสาวสุกัญญา มาแก3ว
63013012263 นางสาวกลิ่นสุคนธ� บรรทัดจันทร�
63013012264 นางสาวณัฐฐาพัชร� เหลืองทอง
63013012265 นายปฐมพงษ� รุ:งโรจน�โชติช:วง
63013012266 นางสาววิชุดา โตสวัสด์ิ
63013012267 นายธนวัตร ณ อุบล
63013012268 นางสาวเจนจิรา ประจญหาญ
63013012269 นางสาวเครือฟCา กิจจาอภิวัฒน�
63013012270 ว:าที่ร3อยตรีหญิงนวพรรณ� นวลอินทร�
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63013012271 นางสาวณัฐฐิญา ศรีจันทร�งาม
63013012272 นางสาวขวัญเรือน ทวีผล
63013012273 นางสาวอรอารีย� อโรชากุล
63013012274 นางสาวสลิลลา สุทธิศิลธรรม
63013012275 นางสาววราภรณ� ศรีภักดี
63013012276 นางสาวศมณพร มีทอง
63013012277 นางสาวสุพรรณิการ� พงศ�พันธุ�วัฒนา
63013012278 นางสาวลักขณา ศรีสุวรรณ�
63013012279 นางสาวประภัทสรณ� เหลาเกตุ
63013012280 นางสาววิไลลักษณ� ล3อเลิศสกุล
63013012281 นางสาวหฤณัฐ ธนจ่ันเพชร
63013012282 นางสาวณภัทร ใฮงาม
63013012283 นางสาวสุจิตรา ฉายศิริ
63013012284 นางสาวพัทธ�นรมน จีระประภาพงศ�
63013012285 นางสาวศิรินันท� สิงหนาท
63013012286 นายชญณันต� แก3วแสงอินทร�
63013012287 นางสาวสิริลักษณ� รัตนพล
63013012288 นายชวพล ชํานาญ
63013012289 นางสาวศิริญญา กุลปาน
63013012290 นายนิวัฒนา เอกจิตต�
63013012291 นางสาววริศรา วงษ�พานิช
63013012292 นายสิรวิศ มุ:งดี
63013012293 นายธุวานนท� พิริยะการสกุล
63013012294 นางสาวธิดาวรรณ ปานแก3ว
63013012295 นายศักยบุรุษ วุฒยากร
63013012296 นางสาวปFยธิดา ชะอุ:มฤทธ์ิ
63013012297 นางสาวจิราภรณ� ธรรมรัตน�
63013012298 นายวรรณพร คีรีรมย�
63013012299 นางสาวณิชาพัชร� กงพลี
63013012300 นางสาวยุวดี พลรักษา
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63013012301 นายณัฐชนน เนียมอ่ํา
63013012302 นายปวิธ ศิโรชัย
63013012303 นางสาวจุฑามาศ คงกะทรัพย�
63013012304 นางสาวพรรณราย อารีย�วงศ�
63013012305 นางสาวธัญญารัตน� แย3มย้ิม
63013012306 นายพงศกร ทิพลือจักร
63013012307 นางสาวเสาวลักษณ� นรานุภาพ
63013012308 นางสาวเกวลี แสงสาคร
63013012309 นางสาวจินห�จุฑา ยอดชล
63013012310 นางสาวสุธิดา เพ็ชรสอาด
63013012311 นายคนึง นาหนองแก3ว
63013012312 นางสาวณภัสสร พุกบุญมี
63013012313 นางสาวสุรีรัตน� นันตา
63013012314 นางสาวนันทวรรณ กิจเจริญถาวรชัย
63013012315 นางสาวกัลยรัตน� เกิดทวี
63013012316 นางสาวสิรินาถ อัตรา
63013012317 นางสาวธมนวรรณ แสงอุทัย
63013012318 นางสาวณัฐริกา อินทาป7จจ�
63013012319 นายอุกฤษฏ� เหล:าศรีวิจิตร
63013012320 นางสาวฐิริญญา โพธิสวัสด์ิ
63013012321 นายสมบัติ ไพรนิมิตกุล
63013012322 นางสาวกาญจนา สัญญากุล
63013012323 นางสาวกฤษพร ฤทธิชัยดํารงกุล
63013012324 นางสาวปรียาภรณ� บุญเที่ยง
63013012325 นางวัชรินทร� พันธุวัฒนา
63013012326 นายเมธี โพธ์ิงาม
63013012327 นางสาวสิริยาภรณ� สมเครือ
63013012328 นางสาวสุนิสา แก3วสมศรี
63013012329 นายกฤษดิศักด์ิ ภูมี
63013012330 นายวรัญRู ผริตาชยะกูร
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63013012331 นางสาวลภัสศินี สุดสวาท
63013012332 นางสาวกนกกาญจน� นุ:นขาว
63013012333 นางสาวพิมพ�ชนก ถาแก3ว
63013012334 นายปองพล แปลงประวัติ
63013012335 นางสาวราตรี แผงศร
63013012336 นางสาวนิกูล เสนานอก
63013012337 นางสาวบังอร นาคุณ
63013012338 นางสาวอาริสา ลาสงยาง
63013012339 นางสาวเบญจวรรณ ฐิติกาล
63013012340 นางสาวอภิญญา สุกลา
63013012341 นายปFยะพงษ� ทองพริก
63013012342 นายเกษมสันต� มณีวรรณ
63013012343 ว:าที่ร.ต.หญิงปรางทิพย� ณรินทร�สกุล
63013012344 นางสาวหทัยชนก บุญรอด
63013012345 นางสาวขวัญฤดี ตํ่าว:าองค�
63013012346 นางสาวอัจฉราพรรณ หารจําปา
63013012347 นายวรช เทพพวงทอง
63013012348 นางสาวนิศารัตน� เอกรักษา
63013012349 นายณัฐพนธ� ชัยมงคล
63013012350 นางสาวบุษบา ป7ญญาชน
63013012351 นายอภิวุฒิ สะดีวงศ�
63013012352 นางสาวน้ําผึ้ง แสนกล3า
63013012353 นางสาวเพชรรัตน� เปลี่ยนศรี
63013012354 นายอับดุลกอเดร� อีแต
63013012355 นางจุไรรัตน� แสนพลพัฒน�
63013012356 นายชัยวัฒน� สิทธิศักด์ิ
63013012357 นายอัครพล บุญประเสริฐ
63013012358 นายอธิวัฒน� มณีพานิชย�
63013012359 นางสาวจิรดา ศรีลิพอนเขต
63013012360 นางมลฤดี พรมจันทร�
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63013012361 นางสาวกาญจนา บุญคํ้า
63013012362 นางสาวอินทิวา จันทะโสต
63013012363 นางสาวบุษณีกร เกตุพงษ�
63013012364 นางสาวธันยพร ทองหล่ํา
63013012365 นางสาวศิรประภาพร อาภัสรา
63013012366 นายสาคเรศ จัมปานันท�
63013012367 นายณัฐดนัย วัฒนศรี
63013012368 นางสาวพลอยไพลิน หนุนภักดี
63013012369 นางสาวกาญจนา ครองใจ
63013012370 นางสาวปฤษฎา คุ3มชนะ
63013012371 นางสาวธนัชพร ธิสมบุญ
63013012372 นางสาวจันทร�จิรา ดินดํา
63013012373 นางสาวพิมพ�วิภา กลิ่นหอม
63013012374 นายศราวุฒิ จิตผ:อง
63013012375 นางสาวอุษา สุวรรณคล
63013012376 นายโชต จันทร�บัว
63013012377 นางสาวพรนภา พวงแย3ม
63013012378 นางณภัทร กระจกรูป
63013012379 นายณัฐวุฒิ ดวงตา
63013012380 นางสาวสิริน พัดเอี่ยม
63013012381 นางสาวพัฒน�นรี โตDะซา
63013012382 นางสาวภัสสร มาลี
63013012383 นายกิตติภพ เทียนศรี
63013012384 นายกิตติภพ วินทะไชย
63013012385 นายนันทะ จันทร�เขียว
63013012386 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุดารัตน� สุทัศน�
63013012387 นางสาวชลธิชา นุ:นนาแซง
63013012388 นางสาวผการัตน� รักษ�ย:อง
63013012389 นางสาวพรรณภา ดําดวน
63013012390 นางสาวสุรีภรณ� บัวแสง
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63013012391 นางสาวมยุรี แกว:นถ่ินภู
63013012392 นางสาวฐิติรัตน� นะบุตร
63013012393 นายชวลิต สงสม
63013012394 นางสาวฐิติมา ป7Zนสี
63013012395 นางสาวนัฎฐ�วรXินทร� สายโสภา
63013012396 นางสาวพราวเพชร ยะจินดา
63013012397 นายดนุสรณ� พงษ�แสงจันทร�
63013012398 นายพัทธดนย� รุ:งสาคร
63013012399 นางสาวชมพูนุท กสิชีวิน
63013012400 นางสาวสมถวิล บุเงิน
63013012401 นางสาวธารารัตน� แสงจันทร�
63013012402 นายปกรณ� มูลสมบัติ
63013012403 นางสาวกัญญารัตน� สีแดง
63013012404 นางสาวสุพัชชา ธนะสุข
63013012405 นางสาวกันต�ฤทัย สุยาว
63013012406 นางสาวปFยธิดา สําราญภูมิ
63013012407 นางสาวอาวิษฎา บรรลือศักด์ิ
63013012408 นางสาวพรสวรรค� ท3าวเงิน
63013012409 นางสาวจุฑามาศ มังคะวัฒน�
63013012410 นายทิตยวัฒน� วังทอง
63013012411 นางสาวศิริรัตน� จันทศร
63013012412 นางสาวสายฝน สุขใย
63013012413 นางสาวอรอุมา บุญจันทร�
63013012414 นายปรเมษฐ� สุขทอง
63013012415 นางสาวพัทธนันท� เนตรทิพย�
63013012416 นางสาวบุณยนุช โนเลี่ยม
63013012417 นายสิรศักด์ิ หิรัญ
63013012418 นางสาวฐิชดาวรรณ ฉวีนิล
63013012419 นางสาวอินทิรา กาญจนาภรณ�
63013012420 นางสาวบุณยานุช รามวรังกูร
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63013012421 นางสาวรัชนีภรณ� ผิวผ:อง
63013012422 นางสาวนภสร แก3วแกมทอง
63013012423 นางสาววชิรญาณ� ทองขาว
63013012424 นางสาวจินตนา สุภาโภชน�
63013012425 นางสาวศิริรัตน� ตลึงจิตต�
63013012426 นางสาวชดาภรณ� คนซ่ือ
63013012427 นางสาวสุนิตา กรดมณี
63013012428 นางสาวคณิฏฐา ต3อนรับ
63013012429 นางสาวชุตินันท� เมาลี
63013012430 นายคทาวุธ ช:วยชูชื่น
63013012431 นางสาวกุลดา ทิมขาวประเสริฐ
63013012432 นางสาวศศิธร ป\Zแก3ว
63013012433 นางสาวบังอร นวลศรี
63013012434 นางสาวอัจฉราพร ชํานาญภักดี
63013012435 นางสาวกัญญาณัฐ เรณู
63013012436 นางสาวฐานุตรา แสงอรุณ
63013012437 นางสาวปราญชลี ม:วงศิริ
63013012438 จ.อ.ธนกฤต จันทร�งาม
63013012439 นายอธิป มีชะนะ
63013012440 นายอาณัฐ มีทา
63013012441 นางสาวสุนัสดา โสรัตน�สะ
63013012442 นางสาวจารุพร สุขล3วน
63013012443 นางสาวบุญแก3ว ภู:ระโหง
63013012444 นางสาวธันยพร สุวัจนพรพงศ�
63013012445 นายชญานนท� อําไพพักตร�
63013012446 นางสาวจิรนุต บุณยเกียรติ
63013012447 นางสาวจุฑาทิพย� เต็งเฉ้ียง
63013012448 นางสาวดวงสุดา พรหมเพ็ญ
63013012449 นางสาวพิมลพรรณ สัตะโส
63013012450 นางสาวเจตนีย� นิตยา
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63013012451 นางสาวอภิญญา เวสาบรรพต
63013012452 นายไตรทศ ทองคํา
63013012453 นางสาวสิริมาส สังลา
63013012454 นางสาวธัญภา ญาณพงษ�
63013012455 นางสาวญาสุมินทร� ภูวาดสาย
63013012456 นางสาวภทรกช แก3วสุนัน
63013012457 นางสาวกนกกาญจน� ล3วนโกศล
63013012458 นายธภัทร คุ3มครอง
63013012459 นางสาวอรัญญา ถ่ินสิทธ์ิ
63013012460 นายทวีโชค แก3วพัด
63013012461 สิบตํารวจโทณัฐพงศ� บรรเทา
63013012462 นางสาวกิตติยา คงเกิดลาภ
63013012463 นางสาวยุพาวดี วงษ�อามาตย�
63013012464 นางสาวรินรดา ศรีนารอด
63013012465 นางสาวภัทรธิดา แจ3งใจ
63013012466 นายพลวัฒน� อัครพัฒนชูวงษ�
63013012467 นางสาวสุจิตรา สิริแท:นเทียน
63013012468 นายปวรินทร� โชคดี
63013012469 นางสาวภาสินี เจริญ
63013012470 นางสาวณัฐชา พุทธสุชา
63013012471 นางสาววราภรณ� จันทวัฒนนชาติ
63013012472 นางสาวประภาพร จันทนา
63013012473 นายพุฒิพงศ� บุญมาก
63013012474 นายชลธิต ไชยฮะนิจ
63013012475 นางสาวศจี ศรีสังข�แก3ว
63013012476 นางสาวเปมิกา แปCนสุข
63013012477 นางสาวภัทราพร ยอดจันทร�
63013012478 นางสาวพรรณษา เวียงคํา
63013012479 นางสาวอัจฉรา ศรีสมัย
63013012480 นายปราศรัย สวนเศรษฐ
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63013012481 นางสาวอิสราภรณ� สุขกวี
63013012482 นายอดล เสาร�พูล
63013012483 นายเพ่ิมพูน บูรณะพงษ�
63013012484 นางสาวกฤติยา สุนรเดชานันท�
63013012485 นางสาวนงนภัส สอนง:าย
63013012486 นางสาวสุธินันท� รพีทัศนพงศ�
63013012487 นางสาวนิภาภรณ� สันต�สิริตระกูล
63013012488 นางสาวฮารียานี เจะโซDะ
63013012489 นายปรัชญา สุนา
63013012490 นางสาวนวรัตน� เถียรถาวร
63013012491 นางสาวชุตานันท� สุขคง
63013012492 นางสาวชัชสรัล พิมพา
63013012493 นางสาวยาอาตา สมะแอ
63013012494 นางสาวศุภรัตน� ภูษาทอง
63013012495 ว:าที่ ร.ต.กิตติภพ สุขศรีเจริญ
63013012496 นางสาวสุจิตรา ไกยวงค�
63013012497 นางสาวกนกวรรณ กันฟ7น
63013012498 นางสาวอนันตญา มินตา
63013012499 นางสาวฟ7ตมาวาตี ลูโบDะยาซิง
63013012500 นางสาวเมวิกา แกมรัมย�
63013012501 นางสาวยุพาพรรณ ทองนิล
63013012502 นางสาววรรณณิดา เอื้อกิจ
63013012503 นางสาวณัฐมล สิงห�ชาดา
63013012504 นางสาวพรทิพย� การปลื้มจิตต�
63013012505 นางสาวเกติญา จูมจี
63013012506 นางสาวสุพิชรัชฏ� สําเภาทิพย�
63013012507 นางสาวอุษณา เทียบแสน
63013012508 นางสาวชนิกานต� กุยซือ
63013012509 นางสาวป7ทมาวดี ธิวะโต
63013012510 นางสาวสุภัทรา รัตโนดม
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63013012511 นายสิทธิชัย เนียมแตง
63013012512 นางสาวอนัญญา บุญรัตนวิจิตร�
63013012513 นางสาวฤทัยรัตน� บุญเข็ม
63013012514 นางสาวป7ทมา กสิภูมิ
63013012515 นายปลื้มป\ติ ง้ึมนันใจ
63013012516 นางสาวศรัญญา พุคคะบุตร�
63013012517 นางสาวจันทร�จิรา ปราณีจิต
63013012518 นายทัตเทพ เมืองวงศ�
63013012519 นางสาวธมนวรรณ ดําพลับ
63013012520 นายศักดินันท� สมบูรณ�
63013012521 นายณัฐพงศ� พลอยมุข
63013012522 นางสาวนุชจรีย� หม่ืนนรินทร�
63013012523 นางสาวนันทิชา รักษาสุข
63013012524 นางสาวจุฑารัตน� มูลประสิทธ์ิ
63013012525 นางสาวสุวนันท� มีจันโท
63013012526 นางสาวสุพัตรา กิตติธร
63013012527 นางสาวภัทรวดี สุขเจริญ
63013012528 นางสาวสุทธิดา แนมขุนทด
63013012529 นางสาวนพรัตน� พวงจําป\
63013012530 นายธนากร สุขเอียด
63013012531 นางสาวชนกนันท� สังข�ทอง
63013012532 นางสาวบัวบูชา บางข:า
63013012533 นายจตุพล ขุนยงค�
63013012534 นางสาวพิชามญชุ� รุจิรกาล
63013012535 นางสาวธิดารัตน� ศรประสิทธ์ิ
63013012536 นายวีรวัฒน� เสาะซ้ิว
63013012537 นางสาวเกศสุดา ทองงาม
63013012538 นางสาวฐิติรัตน� เพ็ชรรัตน�
63013012539 นางสาวอรวรรณ บุญประสพ
63013012540 นางสาวนพรัตน� หม:อมกระโทก
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63013012541 นางสาวกัญฐิดา ศรีหะรัญ
63013012542 นางสาวจันทรา ชนะกุล
63013012543 นายพุทธมนต� นาชัย
63013012544 นางสาวชัญญา โชนะโต
63013012545 นางสาววราลี แสงดี
63013012546 นางสาววาทินี บุญประกอบ
63013012547 นางสาวอัญชลี ทิง้ิวงาม
63013012548 นายเผด็จโชค อภิสิทธ์ินิรันดร�
63013012549 นางสาวนัฐสุดา เจริญศรี
63013012550 นางสาวมาลินี เริงสมุทร
63013012551 นางสาวพิชชาภรณ� ศิริโสดา
63013012552 นางสาวกมลรัตน� สาธร
63013012553 นายเจษฎากร น3อยท:าช3าง
63013012554 นางสาวนุชจรี ห3อยดี
63013012555 นางสาวศรสวรรค� รัตนเรืองศิลปI
63013012556 นางสาวกนกพร ใจดี
63013012557 นายสุริยา สุขคง
63013012558 นางสาวเพ็ญนภา อ3างอิง
63013012559 นายณัฐพล อภิยะกันทะกุล
63013012560 นางสาวสุวนันทร� เพ็งโตวงศ�
63013012561 นางสาวแพรวพรรณ เที่ยงธรรม
63013012562 นางสาววรรณชนก สังขเวช
63013012563 นางสาวอภิญญา พรหมาคม
63013012564 นางสาวดวงสมร บุญเทา
63013012565 นางสาวพิชญ�ชากร บุราณเดช
63013012566 นางสาวรมิตา รักหมอ
63013012567 นางสาวจิรัชยา ทองมาก
63013012568 นายวนศาสตร� สร3อยจิต
63013012569 นางสาวศริพร ทรงวัฒนา
63013012570 นางสาวสุวนันท� ศิริลักษณ�
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63013012571 นางสาวมาสกDะ มูเซะ
63013012572 นางสาวนวรัตน� คําพารา
63013012573 นางสาวปรวรรณ เฉลิมราษฎร�
63013012574 นายสถาพร ซ่ือดี
63013012575 นางสาวปฏิมาพร กลยณีย�
63013012576 นางสาวธันยาภรณ� บุญคง
63013012577 นายสรวิชญ� ต้ังกิจรักษ�พงศ�
63013012578 นางสาวธนภรณ� พงษ�หนาด
63013012579 นายศุภณัฐ รัตตนวิเชียร
63013012580 นางสาววิภา แผ:นทอง
63013012581 นายสุรชัย คําแก3ว
63013012582 นางสาววริศร แก:นสาร
63013012583 ว:าที่ร3อยตรีหญิงเบญจวรรณ ฉางแก3ว
63013012584 นายรุ:งโรจน� วัฒนกิจกุศล
63013012585 นางสาวพรไพลิน ธิเสนา
63013012586 นางสาวฉัตรทริกา สว:างศรี
63013012587 นางสาวเจนจิรา เรืองประคํา
63013012588 นายศุภโชค วรวุฒิสุนทร
63013012589 นางสาวเนาวรัตน� รัตนพฤกษา
63013012590 นางสาววรัญญา ชวนรัมย�
63013012591 นางสาวป7ณฑารีย� ประเสริฐจันทร�
63013012592 นายชินศักด์ิ พ:วงแผน
63013012593 นายชยพัทธ� แก3วทอง
63013012594 นางสาวพิมพ�ดาว คําไสย
63013012595 นายณัฐกิตต์ิ รอดเนียม
63013012596 นางสาวศุทธินี หลีสิน
63013012597 นายกิตติพศ เผื่อนพงษ�
63013012598 นางสาวนันทิยา แยกวงษ�
63013012599 นางสาวสุพิชญา ผ:องพรรษี
63013012600 นางสาวอรวรรณ เหมือนพุฒ
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63013012601 นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม
63013012602 นางสาวจิตสุภา กลางประพันธ�
63013012603 นางสาวพันธิตรา ผลเจริญ
63013012604 นางสาวพิชฌาภรณ� ทองประไพ
63013012605 นางสาวกมลชนก นาจรัส
63013012606 นางสาวพัฐสุดา ภู:เพชร
63013012607 นางสาวนันทวัน เที่ยงทนศักด์ิ
63013012608 นายฐิติคมน� พิพัฒน�เพชรภูมิ
63013012609 นางสาวธนัญญา ไชยป7น
63013012610 นางสาวโซเฟ\ย เดวาดาแล
63013012611 นางสาวประดิษฐา เนื้อแก3ว
63013012612 นางสาวพัชรี แก3วกลั่น
63013012613 นางสาวภาราดา อึ้งเทวินทร�
63013012614 นางสาวภาสิริ เหรียญทอง
63013012615 นางสาวณัฐนรี เกษตระกูล
63013012616 นางสาวน้ําเพชร โสพิน
63013012617 นายมงคล สร3อยปุ[
63013012618 นางสาวทิพย�สุคนธ� ตันสกุล
63013012619 นางสาวชลาธาร ทองรอง
63013012620 นายประจักษ� โฉมงาม
63013012621 นางสาวทัศนีย�วรรณ วงล:อง
63013012622 นายโยธิน ทรายคํา
63013012623 นางสาววรรณนิภา มะลิมาศ
63013012624 นางสาววรรณสิริ ทองเลิศ
63013012625 นายภูริภัค เก:งพานิช
63013012626 นางสาวสกุลลักษณ� บุญโพธ์ิ
63013012627 นางสาววิภารัตน� เวฬุวนารักษ�
63013012628 นางสาวธนพร ทองบุญยัง
63013012629 นางสาวจุฑามาศ คําบุดดี
63013012630 นางสาวดวงพร พุ:มกะเนาว�
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63013012631 นางสาวไอรินทร�ดา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
63013012632 นางสาวนพรัตน� มงคลเภา
63013012633 นางสาวภาชินี จันทรธาดา
63013012634 นางสาวจิตติมา ทองมี
63013012635 นางสาวสวนิต ละลี
63013012636 นางสาวมลธิชา โพธ�ศรีทอง
63013012637 นางสาววราภรณ� ศักด์ิปฏิฐา
63013012638 นางสาวณัฐกานต� เอี่ยมอ:อน
63013012639 นางสาวรวีวรรณ แซ:หลี
63013012640 นางสาวสุชาดา พรหมะวีระ
63013012641 นายทรงกริช ดาพวรรณ
63013012642 นางสาวอนุชิดา สุมหิรัญ
63013012643 นางสาวจิดาภา เก้ือกิจ
63013012644 นายธนากร ศรีเคลือบ
63013012645 นางสาวปานรดา หาญเหมือน
63013012646 นางสาวปรียา เหมือนสิงห�
63013012647 นายบดินทร� เดเบาะจาโก
63013012648 นางสาวอังคณา บุญครอง
63013012649 นางสุดาพร อําพพันธ�
63013012650 นางสาวคติยา ต3อนโสกรี
63013012651 นางสาวเนตรนภา มะยะเฉียว
63013012652 นางสาวบุญฑริกา ภูมิคอนสาร
63013012653 นางสาวสุภานัน บุญทัน
63013012654 นางสาวกัลยา ใจอ:อน
63013012655 นางสาวสุทธิดา สอนมานะ
63013012656 นางสาววิมลิน ราชา
63013012657 นางสาวทฤตมณ จรูญโรจน�
63013012658 นางสาวมุกดา วงค�กัณหา
63013012659 นายเจษฎากร นวลประเสริฐ
63013012660 นางสาวพิชชาภรณ� อมรเจียรศักด์ิ
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63013012661 นางสาวเบญญาภา ป7ญญาเรือนแก3ว
63013012662 นางสาวเจนจิรา เดชพร
63013012663 นางสาวธิดารัตน� ตันติธนสิริโชติ
63013012664 นายนพดล สุวรรณมณี
63013012665 นายวิทยา เชื้อเมืองพาน
63013012666 นายป7ญญาพล เมินหา
63013012667 นายชยุต มงคลทิวัฒถ�
63013012668 นางสาวขวัญฤดี ศรีคํา
63013012669 นางสาวพิมพวรรณ คูณทรัพย�
63013012670 นางสาวปาริชาติ แดงแย3ม
63013012671 นายสิทธิภาค มากหลาย
63013012672 นายชานนท� ศรีบุดดา
63013012673 นางสาวชุติกาญจน� สุขสะอาด
63013012674 นางสาวนิภาพร ภู:นวล
63013012675 นายอุเทน บุญพูล
63013012676 นายวรวัฒน� สุริยะวรรณ
63013012677 นางสาวทัศวรรณ ร:มวาป\
63013012678 นางสาวอรสินี ผ:องอ:อน
63013012679 นายต:อกมล วิเศษสุมน
63013012680 นายภานุพงศ� ดารากัย
63013012681 นายธนะพล ฐาปนชัย
63013012682 นายพงศกร สัจจธรรมนุกูล
63013012683 นางสาวปวีณา พูลสวัสด์ิ
63013012684 นางสาวพัชรี แลสันกลาง
63013012685 นางสาวณัฐภรณ� กลิ่นเจริญ
63013012686 นางสาวพิสสมัย นามบุตร
63013012687 นางสาวฉมาพันธ� ปราบพาล
63013012688 นางสาวอรปรียา นาคสุวรรณ
63013012689 นายประไพ บุญล้ํา
63013012690 นางสาวกานต�ธิดา บุณยรัตพันธุ�
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63013012691 นางสาวอริสา ลีลาชุติพงศ�
63013012692 นางสาวไปรจิเรศ พงศ�จันทรเสถียร
63013012693 นางสาวณัฐวรรณ ลําพา
63013012694 นางสาวธนัญญา ชมยงค�
63013012695 นายสถาพร บริสุทธ์ิ
63013012696 นางสาวเพ็ญผกา อุปการ
63013012697 นายวิทยา นาระวิน
63013012698 นางสาวณีรนุช ทองนาค
63013012699 นางสาวณัฐปภัสร� ภารพงษ�
63013012700 นายเดชธนา ปลอดเอี่ยม
63013012701 นางสาวสุนิสา นกพัฒน�
63013012702 นางสาวอินทิรา สุขแสน
63013012703 นางสาวชลิดา คําผิว
63013012704 นางสาวพัชริดา ลาภโสภา
63013012705 นายกิบฝารี หนิเร:
63013012706 นางสาวปาริชาติ หวังเจริญ
63013012707 นางสาวดวงจันทร� ป7ญยะสา
63013012708 นางสาวสุชาดา ขาวเจริญ
63013012709 นางสาวธีวรา วิโนทกะ
63013012710 นางสาวฐิติมา ชูคดี
63013012711 นางสาวอฟาฟ สามะเหง
63013012712 นายชัยมาศ แสงไชย
63013012713 นางสาวอรกนก สามาอาพัฒน�
63013012714 นางสาวนิตยา พาลโรง
63013012715 นางสาวกัญญาภัค หอมหวาน
63013012716 นายโสภณ ถินแพ
63013012717 นางสาวประภาพร ชูช:วยสุวรรณ
63013012718 นายน นทวัฒน� ณรงค� 
63013012719 นางสาวแพรวพรรณ แสงสว:าง
63013012720 นายธีระพงศ� นนตะสี
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63013012721 นางสาวนิภาภัทร ถึงสุข
63013012722 นางสาวสุพิชชา เฮียงสา
63013012723 นายยงยุทธ เชื้อสง:า
63013012724 นางสาวธนาภรณ� ศรีเพชร
63013012725 นางสาวอนิษา ยุทธนาศาสตร�
63013012726 นายปรัชญา พิรุณจินดา
63013012727 นางสาวสุชัญญา เด:นเกรียงไกร
63013012728 นายธนวัฒน� ศิริพจนากุล
63013012729 นางสาววันวิสา ทะวรรณ
63013012730 นางสาวฟาตีฮะ เจDะเตDะ
63013012731 นายสุทธิพงษ� จันทร�ขุน
63013012732 นางสาวสิริภัทร มีพร3า
63013012733 นางสาวรวิพร หม:อมคช
63013012734 นางสาวภัทรวดี แสนขันติ
63013012735 นางสาวฟาตีน:า งDะสมัน
63013012736 นางสาวนิชา กาดีวงศ�
63013012737 ว:าที่ร3อยตรีนภัทร จันทร�เทพ
63013012738 นางสาวนุรฮายาตี ยูโซDะ
63013012739 นางสาวปาริฉัตร เดชะมา
63013012740 นายณัฏฐนันท� จ่ันตระกูล
63013012741 นายศักรินทร� รักไทย
63013012742 นางสาวกาญจนา บุญรุ:ง
63013012743 นางพรนภา เลิศลักขณวงศ�
63013012744 นายไชยวัฒน� แบนกระโทก
63013012745 นางสาวชฎาพร จันบํารุง
63013012746 นางสาวSudarat Peatpisut
63013012747 นางสาวนัทธะมน กุลณาวงศ�
63013012748 นายฉัตรณรงค� โชติวงษ�
63013012749 นางสาวภานุมาศ รอดเทศ
63013012750 นางสาวทัศพร เรนทร
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63013012751 นายศุภชัย หนูหล3า
63013012752 นางสาวมลฑิตา ศรีนุรัตน�
63013012753 นายปฏิภาณ ชัยเสนา
63013012754 นางสาวภัควลัญชญ� ศรีวิชัย
63013012755 นางสาวภัทราภรณ� โตDะหมัดและ
63013012756 นางสาวนพรดา ศิริล3น
63013012757 นางสาวสาวิตี คงอยู:
63013012758 นายนันธนันท� กัลยาณสุต
63013012759 นางสาวชลาลัย บุญสุวรรณ
63013012760 นายพรชัย เกษราช
63013012761 นายพิพัฒน� กิมประถม
63013012762 นางสาวพิชชาพร วงศ�เขียว
63013012763 นางสาวปรารถนา วิจารณ�ปรีชา
63013012764 นางสาวภณิดา เกลาเกลี้ยง
63013012765 นายธนวุฒิ มีแรง
63013012766 นางสาวอารีรัตน� แช:มเชื้อ
63013012767 นางสาวชมพูนิกข� ณ นคร
63013012768 นางสาวคันธรส เมฆเหลือง
63013012769 นางสาวสาธนี บุรีสูงเนิน
63013012770 นางสาวทวิวรรณ จันตDะ
63013012771 นางสาวสุพัตรา ไทยโคกสี
63013012772 นายวรวิทย� ขวัญอ:อน
63013012773 นายวรัจน� จอนจํารัส
63013012774 นางสาวกัญญภัทร� จริยานุกูล
63013012775 นายณภัทร ตระกูลนุช
63013012776 นายพชรดนย� เมธาวินวิวัฒน�
63013012777 นายปริวัฒน� ระม่ังทอง
63013012778 นางสาวสุจิรา พงษ�โคกสี
63013012779 นายวิริยะ วิริยะสถาพร
63013012780 นางสาวมุกนรินทร� ทองเกลี้ยง
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63013012781 นางสาวนันทวรรณ ตันติสิริมงคล
63013012782 นางสาวรัชฎาภรณ� เพ็ญโพธ์ิ
63013012783 นายศุภวุฒิ ใจบุญ
63013012784 นางสาวอธิติยา เรืองเชื้อเหมือน
63013012785 นางสาววรรณรดา ชุนงาม
63013012786 นางสาวศศิกานต� สลิดแก3ว
63013012787 นายพิมุกต� ไชยโกฏิ
63013012788 นางสาวพัชรา สุภาโสต
63013012789 นางสาวเบญจวรรณ ทายา
63013012790 นางสาวอรยา สุริโย
63013012791 นางสาวแพรวนิตย� วุธพันธ�
63013012792 นางสาวอรอนงค� วงค�เมืองคํา
63013012793 นางสาวสมใจ พึงใจ
63013012794 นางสาวตวงพร กูลสวัสด์ิ
63013012795 นายธิติพันธุ� จันทรเพท
63013012796 นางสาวบุญเนียน ณ ถลาง
63013012797 นายพีรพล ดาเก็ง
63013012798 นางสาวสุวรรณา กิตติสกุลกิจ
63013012799 นายศุภการ รัชฎานนท�
63013012800 นางสาวชลิตา นาครอด
63013012801 นางสาวเบญจรัตน� เหมือนวิหาร
63013012802 นางสาววรัชยา แซ:จSาว
63013012803 นางสาวสิริยากร ลีหนันทกุล
63013012804 นายหัตถพล เหรียญมงคลชัย
63013012805 นางสาวรัชดาภรณ� พงค�คํา
63013012806 นางสาวพรปวีณ� รุ:งเร:
63013012807 นางสาวฺปFยะวรรณ โสมนาค
63013012808 นางสาวปุณยปวีณ ใจบุญ
63013012809 นายธเนศร� ไพบูลย�พัฒนกิจ
63013012810 นายฮุสนี มอลอ
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63013012811 นางสาวมาศสุภา พรามจร
63013012812 นางสาวธัญชนก ชุมทอง
63013012813 นางสาวนลิญณิศาม� หงสกุล จิตรวศินกุล
63013012814 นางสาวอภินันท� เอนกสุทธิกาญจน�
63013012815 นางสาวลลิตา นาคพะเนาว�
63013012816 นางสาวพิมพ�มาดา จอกแก3ว
63013012817 นางสาวเกวลิน วงศ�สาคร
63013012818 นายธนวัฒน� ทองมี
63013012819 นางสาวอารียา โกสิลา
63013012820 นางสาวสาธิดา แสงแก3ว
63013012821 นายกันทรากร อยู:จงดี
63013012822 นางสาวพิชามญ ขิงประโคน
63013012823 นางสาวธัญชพัชร� เพียรพันธ�
63013012824 นางสาวซารีฟ[ะ ปุเตะ
63013012825 นายธนกฤต จตุศาสตร�
63013012826 นางสาวพิมพ�พนิต บุญนํา
63013012827 นางสาวณัฏฐวิกา พฤกษ�สําเริง
63013012828 นางสาวสาวิตรี แจ3งกลิ่น
63013012829 นางสาวสุนทรี พันธ�ชาติ
63013012830 นางสาววาณิชชา สายเสมา
63013012831 นางสาวณิชกมล อํานวย
63013012832 นางสาวชฎาทิพย� สิมพิบูลย�
63013012833 นางสาวศิริพร หมอข3อกู:
63013012834 นายกฤษฎา กระจ:างจิตร
63013012835 นางสาวปFยมน สาเหล3
63013012836 นายภัทรพล ดิษฐผึ้ง
63013012837 นายปรีดิวัฒน� ประมวลวิทยา
63013012838 นางสาวขนิษฐา นรารักษ�
63013012839 นางสาววิจิตรา ภูบาลชื่น
63013012840 นายอาณกร หม่ันทวี
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63013012841 นายธนวัฒน� ทรงศิริ
63013012842 นางสาวพิมพ�ชนก จิตรดา
63013012843 นางสาวขนิษฐา ใจสุระ
63013012844 นางสาวดาลิณี ปานอุดม
63013012845 นายชนม�เฉลิม ขําเจริญ
63013012846 นางสาวเกวลิน เศษเวตกิจ
63013012847 นางสาวชุติมา รัตนมาลา
63013012848 นางสาวสกุลธรา วงศ�ป7ญญา
63013012849 นางสาวชนกชนม� มูสโกภาส
63013012850 นางสาวนุชสรา ศรีวิชา
63013012851 นางสาวนัยนา เชื่อมชิต
63013012852 นางสาวอนุตรา ป7ดไธสง
63013012853 นางสาวพรวิสา คงเดิม
63013012854 นางสาวรัชนีวรรณ นิมา
63013012855 นางสาวอังคนา แสนสุทธ์ิ
63013012856 นางสาวภาวดี ปุรัษกาญจน�
63013012857 นางสาวสุดารัตน� แสนศรี
63013012858 นางสาวปาริชาติ ช3างเนียม
63013012859 นางสาวเบญจมาภรณ� สิงห�เรือง
63013012860 นางสาวศิลีนาถ เจริญกิจ
63013012861 นางสาวนภัสวรรณ พวงคลัง
63013012862 นายเนติพงษ� กิจเจริญ
63013012863 นางสาวกัญญศิริ ผลศิริ
63013012864 นางสาวธารารัตน� เครือแก3ว
63013012865 นายประทีป อินชัยภูมิ
63013012866 นางสาวสุพรรณี โพธ์ิดก
63013012867 นางสาวณิชาภา เรืองวรชัย
63013012868 นางอัสนDะ เล:ทองคํา
63013012869 นางสาวศศิวิมล เทพคง
63013012870 นางสาวทิติญา จันทร�แย3ม
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63013012871 นายกฤษณะพงศ� ธนะทรัพย�จินดา
63013012872 นายศรัณย� แก3วอ:อน
63013012873 นางสาวพจนาถ จงเสริมกลาง
63013012874 นายธนทร ใต3ร:มบุญ
63013012875 นายอัครวิทย� ยาสูงเนิน
63013012876 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร�
63013012877 นางสาวลลิตา เมาะราษี
63013012878 นางสาววันทนีย� ควนเค่ียม
63013012879 นายภาณุวัฒน� พิมพิรัตน�
63013012880 นางสาวอธิชา แก3วไพศาลกุล
63013012881 นางสาวพัชรณัท แย3มบาน
63013012882 นางสาวนุชรินทร� อ:อนใจอารย�
63013012883 นางสาววริศรา ทองขาว
63013012884 นางสาวกัทลี สุขโข
63013012885 นายประกรรษวัต ทองชุ:ม
63013012886 นางสาวสาวียDะ ตีมุง
63013012887 นางสาวชาลิสา ธรรมสวาสด์ิ
63013012888 นางสาวจันนภา อิ่มชม
63013012889 นางสาวกุสุมา มณฑา
63013012890 นางสาวนภาภัทร พุ:มแจ3ง
63013012891 นางสาวปภาวรินท� วงศ�ฉัตรทอง
63013012892 นางสาวโสวิกา แข็งแรง
63013012893 นางสาวอัญชลี เวสนุสิทธ์ิ
63013012894 นางสาวกานต�มณี ทองเติม
63013012895 นายจักรกฤษณ� มานะพรชัย
63013012896 นางสาวณัชชา กุลสวัสด์ิ
63013012897 นางฐิตาภรณ� ส3มเกลี้ยง
63013012898 นางสาวณัชชารัชต� พูนทอง
63013012899 นางสาวธมลวรรณ ธนะไสย
63013012900 นางสาวปุณยาภรณ� ทิพย�ปFZนเกล3า
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63013012901 นางสาวชนาเนตร บุญยวงศ�วรกิจ
63013012902 นางสาวศิริวรรณ� ปCานภูมิ
63013012903 นางสาวณิชาภา เผือกจีน
63013012904 นายปFยะพงษ� ศรีวะรมย�
63013012905 นางสาวพัชรินทรา ปรากฏผล
63013012906 นายวรินทร โชติยา
63013012907 นายณัฐฐ�ฐนนท� ไชยป7ญญา
63013012908 นางสาวพรพิมล วิรัตน�ชัยวรรณ
63013012909 นางสาวธีรพัฒน� จันทร�แจ3ง
63013012910 นายกิตติพงษ� จันมะนิล
63013012911 นายภัทรพงศ� พูนลาภ
63013012912 นางสาวพัชรินทร� ภารเพิง
63013012913 นางสาวสุดาภรณ� แก3วมา
63013012914 นางสาวปาริฉัตร พุ:มระกํา
63013012915 นางสาวบุษรินทร� จันทร�พริ้ม
63013012916 นางสาวขวัญเรือน สุมิพันธ�
63013012917 นายเบิกฟCา ชูโฉม
63013012918 นางสาวกวิตา พรมอ3วน
63013012919 นางสาวขวัญตา สุพรรณคง
63013012920 นายปรัญชัย กุลบุญ
63013012921 นางสาวสุภาวดี ลาน3อย
63013012922 นางสาวปรีญาพร ป7ญจมณี
63013012923 นางสาวเจนจิรา จอมใจ
63013012924 นางสาวจุฑารัตน� ไชยเทพ
63013012925 นางสาวณัฏฐพัชร� หัสดิพันธ�
63013012926 นางสาวณัฐธิดา ศรีวงษ�มูล
63013012927 นายวชิระ ดอนเทียนพวง
63013012928 นางสาวหฤทัย ศักด์ิลีลากุล
63013012929 นางสาวสิริรัตน� บุญตา
63013012930 นางสาวชลชนก เทพป7น
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63013012931 นางสาวเพ็ญพิชชา พิพัฒน�เจริญวงศ�
63013012932 นางสาวสุภาพร ย้ิมใย
63013012933 น.ส.จิตราภรณ� เอิบบุญ
63013012934 นางสาวฐาจิดา หรนจันทร�
63013012935 นายศิวกร พิภพไพศาล
63013012936 นายสุรศักด์ิ กองกมล
63013012937 นายกิตติภพ จันทร�ภูญา
63013012938 นางสาวประวีนา พฤกษี
63013012939 นายธรรมนูญ วงศ�สอนธรรม
63013012940 นายธนภัทร สารอูป
63013012941 นางสาวศรัญญา ถ่ินสอน
63013012942 นายศราวุธ สิงห�นิล
63013012943 นางสาวปาณญารี หนูสวัสด์ิ
63013012944 นางสาวอมราภรณ� แก3วคง
63013012945 นางสาวพรพิมล คุสิตา
63013012946 นางสาวชื่นกมล เบญจพรวิจิตร
63013012947 นายเลิศฤทธ์ิ พัฒนพร
63013012948 นายศราวุธ ภูมิเพ็ง
63013012949 นางสาวยุวดี พวงกระโทก
63013012950 นางสาวอิทธินี โพธิป7กษ�
63013012951 นางสาวณัฐธิดา ผิวเหลือง
63013012952 นายณัฐพงษ� เสาร�ทอง
63013012953 นางสาวนพเก3า คชากัญจน�
63013012954 นางพิมพาพร เมฆมัธยันห�
63013012955 นางสาวณัฐกนก ศิริศักด์ิไพบูลย�
63013012956 นางสาวพิรุฬพัฒน� ขุนเมือง
63013012957 นายกรีฑาวัฒน� โคตรศรีวงษ�
63013012958 นายชญานนท� มณีชื่น
63013012959 นางสาวชนัตรา รัตนประภา
63013012960 นางสาวณัฐธิดา กาญจนกุล
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63013012961 นายเจษจรินทร� แผ3วบริวาล
63013012962 นางสาวสุมาลี สาตรจําเริญ
63013012963 นางสาวภัทราภรณ� บุญณะ
63013012964 นางสาวกชพร เบ:งกิจ
63013012965 นางสาวประภาพร สุขเกษม
63013012966 นางสาวปFยะภรณ� มนต�นามอญ
63013012967 นางสาวสุดารัตน� สร3อยจิตร
63013012968 นางสาวชยุดา ทองสัตย�
63013012969 นายสรภัค รัชตโสภณ
63013012970 นางสาวจิดาภา อุ:นศรี
63013012971 นางสาวสกาวเดือน หวัดพงศ�
63013012972 นางสาวธนสร คลังมณี
63013012973 นางสาวฐิติสา มัทธวรัตน�
63013012974 นายณรงค� กร ศรีสว:าง
63013012975 นางสาวกัญจนพร เก้ือเดช
63013012976 นายฤทธิศกด์ิ กล่ําจีน
63013012977 นายอานุภาพ พงษ�รักไทย
63013012978 นายสกุลยศ บุญยัง
63013012979 นางสาวเนตรทิพย� เวียงคํา
63013012980 นายกิตติวัฒน� ตรีโอษฐ�
63013012981 นางแคทลียา สําเภา
63013012982 นางสาวพัณณิตา หาญณรงค�
63013012983 นางสาวพันธ�นิดา แสงสว:าง
63013012984 นางสาวสุกฤตา ปFนธง
63013012985 นางสาวธิดารัตน� ศิริ
63013012986 นางสาววิไลวรรณ แซ:บาง
63013012987 นางสาวณัฐนรินทร� เพ็งอุ:น
63013012988 นางสาวนภัสนันท� ชัยชาญ
63013012989 นางสาวนาตยา นามอนุ
63013012990 นางสาววรรษชล หงส�บิน

หน3า 433 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013012991 ว:าที่ร3อยตรีชัชชัย วรวิชญาวิวัมน�
63013012992 นายธีรนันท� เจริญวันชัย
63013012993 นางสาวภิญญาพัชญ� ประทุมทอง
63013012994 นางสาวณัฐปรียา เจริญศักด์ิไพบูลย�
63013012995 นายศรัณยู สงแสง
63013012996 นางสาวญานิกา ดิษนิล
63013012997 นางสาวกนกพร สุขยัง
63013012998 นางสาวพัสราพร นาเม็ง
63013012999 นางสาวชณัญชิดา วงศ�ถาวร
63013013000 นางสาวซาวานี มามะ
63013013001 นายชัยยศ ศรีประเสริฐ
63013013002 นางสาวอังศุวีร� สมบัติหลาย
63013013003 นางสาวพัชรีภรณ� นัยบุรุษ
63013013004 นางสาวสัญจิตา ประจักกะตา
63013013005 นายวีรติ สุทธิสารากร
63013013006 จ.ส.อ.ณภัทร ทิพยโอสถ
63013013007 นายณัฐพงษ� จันทร�ไกร
63013013008 นายบุษกร บัวระวงค�
63013013009 นางสาวอินทุอร หัวใจแก3ว
63013013010 นางสาวสุกัญญา รักงาน
63013013011 นางสาวจริยาพร ศรีประสาร
63013013012 นางสาวกวินทิพย� ศรีภักดี
63013013013 นางสาวสุภาพร นินคํา
63013013014 นางสาวอารยา อุโคตร
63013013015 นางสาวณรัณรัศม์ิ ฤทธ์ิมะหันต�
63013013016 นางสาวเพ็ญรดี จินตรานันท�
63013013017 ว:าที่ ร.ต.รุ:งโรจน� วัฒนศิริ
63013013018 นางสาวอติกานต� บัวริน
63013013019 นางสาวปวีณ�กร วิมลพันธุ�
63013013020 นางสาวศิริพร ชื่นคุ3ม
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63013013021 นายสรชัย อินทโสตถิ
63013013022 นางสาวรัศยา จันทร�สุวรรณ�
63013013023 นางสาวชญานิน บุญเพชร
63013013024 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีวัฒนะชัย
63013013025 นางสาวธนภร หาญชัยวัฒน�
63013013026 นางสาวกรกนก จินดาเชื้อ
63013013027 นางสาวพัลลภา ราษรงค�
63013013028 นายธันย�พงศ� ผ:องหทัยกุล
63013013029 นางสาวนัฏฐิตรา ป7ญญาทอง
63013013030 นายไพบูลย� เล็กคง
63013013031 นางสาวพิมพ�วิภา มานพ
63013013032 นายสุรพัฒน� อมัติรัตน�
63013013033 นายจิรเมธ วรรณดี
63013013034 นายเกียรติวงศ� พรหมราช
63013013035 นางสาวณัฐพร แก3วจําปา
63013013036 นางสาวภัทรวดี พันธุ
63013013037 นายติณณภพ พ่ึงพานิช
63013013038 นางสาวสุพัตรา ประจันทร�
63013013039 นางสาวเสาวณิต ชาญณรงค�
63013013040 นางสาวจันทร�จิรา นวลหวาน
63013013041 นางสาวอุษณีย� สว:างเนตร
63013013042 นายวิรภัทร ศรีทรัพยวโรบล
63013013043 นายวันปFยะ หลวงจู
63013013044 นายเกริกพล แนบเสลา
63013013045 นางสาวศุภนุช ทองพบ
63013013046 นางสาวแพรพรรณ ทองอ:อน
63013013047 นางสาวกมลชนก วรโชติพงศ�พันธ�
63013013048 นางสาวกุลธิดา เสนานุช
63013013049 นายปฎิภาณ ชาญอาวุธ
63013013050 นางสาวอัญฑิกาญจน� อําภัยฤทธ์ิ
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63013013051 นายชาตรี คาลี
63013013052 นางสาวชุติกาญจน� เสนานันท�
63013013053 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมสวัสด์ิ
63013013054 นางสาวPrangchadarat Tasa
63013013055 นางสาวนุชนาถ ควรเสนา
63013013056 นางสาวนพพร โพธฺ�พฤกษ�
63013013057 นายอนุชิต นวลละออง
63013013058 นางสาวกมลฉัตร มหาชนะกุล
63013013059 นายสิรวิชญ� ชูขันธ�
63013013060 นายกันต�อเนก ศิริแสงเพ็ชร
63013013061 นางสาวจันทร�ญา พันธุรัตน�
63013013062 นางสาวคนึงนิจ พุกโพธ์ิ
63013013063 นายโยธิน โอฬาริ
63013013064 นายธัชปวัตร คงจันทร�
63013013065 นางสาวพัสวี พงษ�ไทย
63013013066 นางสาวปาริชาติ ทองเทศ
63013013067 นางสาวกรอุมา ภูวนาถนรานุบาล
63013013068 นางสาวไอริณ ตันติเมฆิน
63013013069 นายฐานประพันธ� สุวรรณ�ภาส
63013013070 นางสาวพิศโฉม สราญรมย�
63013013071 นางสาวมณีรัตน� สระคูพันธ�
63013013072 นางสาวโชติกา ทวีบุรุษ
63013013073 นางสาวพัชรินทร� ผังคี
63013013074 นางสาวศุภวารี ปรีดาศักด์ิ
63013013075 นางสาวพัชราภรณ� บัวขาว
63013013076 นายวิทิต ดานาพงศ�
63013013077 นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ�
63013013078 นางสาวภัทราวดี สุตะคาน
63013013079 นางสาวชาริณี คันทะมูล
63013013080 นางสาวอินทิรา แซ:เตียว

หน3า 436 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013013081 นางสาวเปรมจิต ปราชญาวงศ�
63013013082 นางสาวพัณณXิน อ3นทอง
63013013083 นางสาววิรวรรณ คําเจริญ
63013013084 นายบดินทร� จิตรลัดดา
63013013085 นางสาวเบญจมาศ เจียแสงพร3อม
63013013086 นางสาวกนกพร พงศะบุตร
63013013087 นางสาวทองฟCา ประสิทธากรณ�
63013013088 นายชัยภัทร กุลวัชรี
63013013089 นางสาวมัณทนศิลปI จงไกรจักร�
63013013090 นางสาววราภรณ� อัศวศรีอนันต�
63013013091 นางสาวรัตนาวดี วุฒิตา
63013013092 นายชวกร คําลือ
63013013093 นางสาวพรพิมล จีนเจนกิจ
63013013094 นายสุวิทย� ชุมทอง
63013013095 นางสาวทศพร สุขโต
63013013096 นางสาวสุธีรา บัวบุศย�
63013013097 นางสาวธนัชพร ยืนทน
63013013098 นางสาวจิรภิญญา ธรรมกาศ
63013013099 นายกอบศักด์ิ อินพุ:ม
63013013100 นายณัฐชนน อุนพานิชย�
63013013101 นางสาวจุฬารัตน� หล3าบุญ
63013013102 นางสาวธนพัชร� วงษ�โพธ์ิผล
63013013103 นางสาวทัศนีย� ไพรวัลย�
63013013104 นายจิรวัฒน� อินไชย
63013013105 นางสาวดลนภา ประเสริฐผล
63013013106 นางสาวอรวรรณ สุขแก3ว
63013013107 นายยงยุทธ อินทะชัย
63013013108 นางสาวธัญชนก ทองคํา
63013013109 นางสาวกนกวรรณ ไชยคํา
63013013110 นายณัฐภัทร เชาวลิต
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63013013111 นางสาวธันย�สิตา โกกิฬากุลเศรษฐ�
63013013112 นางสาวสิริลดา อัครศิระกุล
63013013113 นางสาวยลธิดา ดําขํา
63013013114 นางสาวรุ:งฟCา ทองสลัก
63013013115 นางสาวกฤติกา บริสุทธ์ิ
63013013116 นางสาวณัฐภรณ� ฤทธ์ิเจริญ
63013013117 นางสาวภัทรธิดา เพชรฤทธ์ิ
63013013118 นางสาวศศิธร เอี่ยมน3อย
63013013119 นางสาวชุติมา อาชาพิทักษ�
63013013120 นางสาวลภัสรดา สังข�ช:วย
63013013121 นายธนวัฒน� เหมือนแม3นสกุล
63013013122 นางสาวสุธิดา ทัพน3อย
63013013123 นางสาวธิฐิณัฐฐา อรุณรัตน�
63013013124 นายสิทธิโชค วีระเกศ
63013013125 นางสาวสุดารัตน� ถินสถิตย�
63013013126 นางสาวสุนทรีลักษณ� ตุ:นทอง
63013013127 นายกนกพล เอี้ยวเหล็ก
63013013128 นางวณารักษ� ธนฤทธิมโนมัย
63013013129 นายจักรกฤษ ไพศาลโสภณ
63013013130 นางสาวหนึ่งฤทัย ต:อยมาเมือง
63013013131 นางสาวพิมพ�วิมล อ:อนชํานิ
63013013132 นางสาวพัชรา คําภาป7ตน�
63013013133 นายผดุงพงศ� พวงมณี
63013013134 นางสาวดวงนภา กระษาปณ�เลิศ
63013013135 นางสาวพรหมภัสสร อาชวะเศาร�กูล
63013013136 นายธีรสิทธ์ิ ทวี
63013013137 นางสาวเจนจิรา พันธ�ผล
63013013138 นายธีระชาติ ศิริบวรเกียรติ
63013013139 นายฐเดช โรจนเวทย�
63013013140 นางสาวพรไพริน กางถ่ิน
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63013013141 นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง
63013013142 นางสาวเบญจวรรณ สืบโสดา
63013013143 นางสาวศศิประภา ชุติเดโช
63013013144 นายมนัสวี พิณศรี
63013013145 นางสาวกรองการณ� ขวัญนิมิตร
63013013146 นายกิตติศักด์ิ เลิศฤทธ์ิ
63013013147 นายดํารงค�พล เสนาจอหอ
63013013148 นางสาวปภาวดี สุวรรณเกษี
63013013149 นางสาวเบญจวรรณ เจ3ยทองศรี
63013013150 นางสาววรรณภา ทุมธรรมมา
63013013151 นายณัฐพงศ� บัวคํา
63013013152 นายสามารถ อนุเคราะห�
63013013153 นางสาวนภารัตน� อาชญาทา
63013013154 นางสาวเสาวลักษณ� สัสดีเมือง
63013013155 นางสาวอริษา ทองทิพย�
63013013156 นางสาวนริศรา ดอนนันชัย
63013013157 ว:าที่ ร.ต.หญิงกัญญา เพ็ชรรัตน�
63013013158 นางสาวเจนจิรา นามวงค�
63013013159 นางธัญลักษณ� สิงหเรศร�
63013013160 นางสาวนภัสสร วงษ�ชาชม
63013013161 นางสาวปฏิยา คมขาว
63013013162 นางสาวภัทราภรณ� เกิดช้ํา
63013013163 นางสาวสุพิชฌาย� คงไพรสันต�
63013013164 นายฐาปนัท เสียงหวาน
63013013165 นางสาวอัญชลีพร แก3วคูณ
63013013166 นางสาวนิลุบล ทิพย�มลทา
63013013167 นางสาวสุมาลี ยุพา
63013013168 นางสาวภาสินี เชี่ยวชาญ
63013013169 นายอภิณัฐ เกตุเหล็ก
63013013170 นางสาวกันยาณี วงษ�ศรีเมือง
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63013013171 นางสาวกนกพร อินทฤทธ์ิ
63013013172 นางสาวสิริยา สูตรประสิทธ์ิ
63013013173 นายพรชัย ธนะนิรันดร�
63013013174 นางสาวสุภัชชา บํารุ ง สุข
63013013175 นางสาวชมพูนุช ทรงถาวรทวี
63013013176 นางสาวสิริกานดา ยอดนุ:ม
63013013177 นายอภิสิทธ์ิ นาอุ:นเรือน
63013013178 นางสาวคันธารัตน� บุญคง
63013013179 นางสาวกัญญาณัฐ นิ่มนวล
63013013180 นางสาวนัฐนาถ คงเสถียร
63013013181 นางสาววรพรรณ ขวัญเรือน
63013013182 นางสาวพิศลยา จันทสุวรรณ�
63013013183 นายนครินทร� พวงภู:
63013013184 นางสาววิลาวัลย� สินอ3วน
63013013185 นายโกมินทร� ม:วงเอี่ยม
63013013186 นางสาวจิรประภา ดีงามเลิศ
63013013187 นางสาวสิริกัญญา หงษา
63013013188 นายธีรพงศ� ทะนัน
63013013189 นายศุภกฤต แช:มรัมย�
63013013190 นายขวัญ จันทรักษา
63013013191 นางสาวกวินธิดา ฤทธ์ิชะวงษ�
63013013192 นางสาวสุภาวดี พัฒน�ทอง
63013013193 นางสาวศิริวรรณ ศรีชอุ:ม
63013013194 นางสาวกนิษฐา ศรีสุทธาวิทย�
63013013195 นางสาวศรอนันท� พันธะเสน
63013013196 นางสาวพิมพ�ชนก สิทธิสุราษฎร�
63013013197 นายสมพร รักนุ:น
63013013198 นายไตรภพ แสวงจิตร
63013013199 นางสาวธัญลักษณ� แก:นสนธ์ิ
63013013200 นางสาวสุพัตรา นาคํามะโคตร
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63013013201 นางพิไลพร ศรีทองงาม
63013013202 นางสาวนิตยา แสงจันดา
63013013203 นายพงศธร กาศสนุก
63013013204 นางสาวคณิศร หยวกทองหลาง
63013013205 นายกฤษดา ย้ิมแย3ม
63013013206 นางสาวโสพิชชา เสถียรคมสรไกร
63013013207 นางสาวธัญชนก ทาพา
63013013208 นางสาวจรินทร นิลวิสุทธ์ิ
63013013209 นายตุลยวัต สาธิตสิริกุล
63013013210 นางสาวณัฐกวีร� เหล:าทอง
63013013211 นายเศรษฐพล นันทบุตร
63013013212 นางสาวมุทิตา ต3นพนม
63013013213 นางสาวแพรวฤดี วิชาผา
63013013214 นางสาววิภาดา เฉลิมโยธิน
63013013215 นางสาวฮานาน บีมา
63013013216 นางสาวภัณฑิรา นารินทร�
63013013217 นายเตชธรรม เรืองเดช
63013013218 นางสาวพัทธวรรณ อิสารพายุห�
63013013219 นางสาวกุลสตรี คําอินตDะ
63013013220 นางสาวศิริวรรณ สุขแจ:ม
63013013221 นางสาวสายธาร เตชะพัฒนา
63013013222 นางสาวสุกัญญา มิตรผักแว:น
63013013223 นางสาวนัยนา ลิขิตชัยศักด์ิ
63013013224 นางสาวภัทรวรินทร� กล:อมจิตต�
63013013225 นางสาวจิราภรณ� แก:นปรีชา
63013013226 นางสาวณัฐณิชา คําชะนาม
63013013227 นายธนวัฒน� คําแพ
63013013228 นายวัชรพล ชื่นพลี
63013013229 ว:าที่ร3อยตรีหญิงบุญสิตา รอดม:วง
63013013230 นางสาววรรณวิสา ทองแดง
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63013013231 นายธนกร จําปาวงษ�
63013013232 นายเสก ศิริรัตน�
63013013233 นางสาวรุสตีนี หะยีบือราเฮง
63013013234 นายณัฐวัตร วัฒนศิริ
63013013235 นางสาววิภาษณีย� พงศ�หิรัญถาวร
63013013236 นางสาวก่ิงแก3ว เทียนเลียว
63013013237 นายประวิน นามสุโน
63013013238 นางสาวณัฐนนท�นภัส สุวรรณดี
63013013239 นางสาวพจนีย� โคกทมชัย
63013013240 นางสาวศิริลักษณ� รักกาญจนันท�
63013013241 นางสาวอุทุมพร มารทอง
63013013242 นางสาวกฤติกา คล3ายวิจิตร
63013013243 นางสาวณปภัช แต3มสุนทรสกุล
63013013244 นางสาวสุทธิรักษ� เครือบุญ
63013013245 นางสาวอัจจิมา วราภรณ�
63013013246 นางสาวสุกัญญา ไอสันเทียะ
63013013247 นางสาวปวีณา น3อยบัวทิพย�
63013013248 นางสาวสุจิรา คําภูษา
63013013249 นางสาวทิพยวรรณ แก3วหนองปFง
63013013250 นายอนุฤทธ์ิ วรโคตร�
63013013251 นางสาวพัทธ�ธีรา เรขาเศรษฐ�
63013013252 นางสาวอิสราพร ผลาชิตร
63013013253 นางนราศรี เฟ̂Zองฟู
63013013254 นางสาวนุชนาถ นันทเวช
63013013255 นางสาวลภัสรดา นนทา
63013013256 นางสาวสธสร ชื่นพิศาล
63013013257 นางสาวชนิกานต� ศิริเวทยานนท�
63013013258 นายชยุตพัชญ� นาคเกษม
63013013259 นางสาวชยาภรณ� สมนึก
63013013260 นางสาวสุธิตา บุญปาน
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63013013261 นางสาวพรธวัล เทียนติยะ
63013013262 นางสาวมนัสชนน� ใจโทน
63013013263 นางสาวซาลีฮะห� กาโฮง
63013013264 นายภคพล สุขสวัสดิXX
63013013265 นางสาวจารุวรรณ เกียรติทวีกูล
63013013266 นางสาววราภรณ� ชูมงคล
63013013267 นางสาวพัชราพรรณ แช:มสวัสด์ิ
63013013268 นางสาวญาตา คุ3มวงษ�
63013013269 นายหัสนัยน� ยืนนาน
63013013270 นางสาวรุสนา เหมมณี
63013013271 ว:าที่ร3อยตรีหญิงนุจรินทร� นรทัต
63013013272 นางสาวอังคณา อุษณะอําไพวิทยา
63013013273 นางสาวรพีพรรณ ศรีมะเรือง
63013013274 นางสาวสุปราณี สมัครการ
63013013275 นางสาวบรีม ดวงศรี
63013013276 นางสาวมาริสา หลีน3อย
63013013277 นายพลสวัสด์ิ ลิ้มวิวัฒน�กุล
63013013278 นางสาวดารารัตน� เจริญสุข
63013013279 ส.ต.ท.ดํารงศักด์ิ ใจสว:าง
63013013280 นางสาวเบญจมาศ น3อยลํา
63013013281 นางสาวเจนจิรา ภูทอง
63013013282 นายภีรพัฒน� รอดสําคัญ 

63013013283 นายทรงพล ภิมุข
63013013284 นางสาวกรรณิกา สาวะทุม
63013013285 นางสาวไพรินทร� สาบูรณ�
63013013286 นางสาวศิริกร สุขอนันต�
63013013287 นางสาวสาวิตรี ศรีแก3ว
63013013288 นางสาวกนกวรรณ ชัยศรี
63013013289 นายนที อินทไทร
63013013290 นางสาวอินทิรา แซ:โง3ว
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63013013291 นายชญานิน เสือหาญ
63013013292 นางสาวณัฐชาญา เพชรรักษ�
63013013293 นางสาวอรณิชา เพ็ชรรัตน�
63013013294 ว:าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ บุญเดช
63013013295 นางสาวรัตนพร ดอนวิรัตน�
63013013296 นางสาวฐิติมา กองกวด
63013013297 นายอรรถพล สุริยวาลย�
63013013298 นางสาวกัลยรัตน� เมธาธีวสุกุล
63013013299 นายปริญวุฒิ ไชยบวรภัค
63013013300 นางสาวหนึ่งฤดี ไผ:เลี้ยง
63013013301 นางสาวอภิรดี เก้ือป7ญญา
63013013302 นายเศรษฐพงษ� ป7ญญาไว
63013013303 นางสาวยุพารัตน� อุ:นใจ
63013013304 นายศักรินทร� อุ:นทานนท�
63013013305 นางสาวสุกัญญา ปลายคูหา
63013013306 นางสาวกนกอร เทียนป7ญจะ
63013013307 นางสาวโชติรส ปรีชาโชติ
63013013308 นายธนพงษ� วาริชา
63013013309 นางสาวภัททิยา พรมเพ็ชร
63013013310 นางสาววราภรณ� รักไทย
63013013311 นางสาวนันทวัน รับศรีสุขสกุล
63013013312 นางสาวอริสา หมายงาม
63013013313 นายธนพรรค มหาสุวรรณ
63013013314 นางสาวสิริภารัตน� ชูชาติ
63013013315 นางสาวอภิญญา โคละนํา
63013013316 นางสาวกาญจนา เพชรจรูญ
63013013317 นายวัชระ เรืองทอง
63013013318 นางสาวนรินทร�รัตน� กองรัตน�
63013013319 นายพฤติการ อุทัยเพ็ชร
63013013320 นางสาวจรภวัน หลีศิริ
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63013013321 นางสาวชลลดา ศรีสังข�
63013013322 นางสาวนันทพร อินทร� อร:าม 
63013013323 นางสาวศิริวรรณ รักษา
63013013324 นางสาวอรณี เหมสุทธิ
63013013325 นางสาวกิตติธร ทับกะแดะ
63013013326 นางสาวชณิดาภา จิณณาพัฒ
63013013327 นางสาววรรณวิวาห� ร3อยกรอง
63013013328 นางสาวณปภัช ควรสุทธิ
63013013329 นางสาวศิริวรรณ เจริญรัศมีเกียรติ
63013013330 นางสาวจุฬารัตน� เอียดเอื้อ
63013013331 นางสาวทิพาภรณ� โคตรพรม
63013013332 นายชนาวีร� สุขทวี
63013013333 นายนัฏฐพันธ� โปงกันทา
63013013334 นายเกรียงไกร ฟ7กสม
63013013335 นางสาวณัฏฐานิตดา โตอิ่ม
63013013336 นายสุทธิโชค หิรัตพรม
63013013337 นางสาวโชติกา ไชยเจริญ
63013013338 นางสาวสุภาวดี สวัสด์ิมงคล
63013013339 นายจีรศักด์ิ ศรีจันทร�
63013013340 นายธารา พรหมประสงค�
63013013341 นายธนวันต� สุดเอียด
63013013342 นายนพรุจ กุลวิเชียร
63013013343 นายศิระ ศิริภักดี
63013013344 นางสาวพรนภา คิดค3า
63013013345 นายสารานาถ นักสอน
63013013346 นางสาวอินทุอร เกินวงค�
63013013347 นางสาวณัฐสิตา ปุ[ดป7น
63013013348 ว:าที่ร.ต.หญิงเบญญาภา แสนรส
63013013349 นางสาวอรอนงค� ดวงวงค�
63013013350 นายศุภฤกษ� แมลงภู:
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63013013351 นายทศพล ตากูล
63013013352 นางสาวสิริวรดา อุดมศิริพันธุ�
63013013353 นางสาวสุชารัตน� ทั่งรอด
63013013354 นางสาวสุเนตรา คงบุญ
63013013355 นางสาวฐิติยา สังขวารี
63013013356 นางสาวสุนันทา บุญมา
63013013357 นายอนันต� จันทร�จรูญ
63013013358 นางสาวธัญลักษณ� พรหมบุตร
63013013359 นางสาวคุลิกา ใหมแจ:ม
63013013360 นายอดิศักด์ิ หลDะ
63013013361 นายธีร�ชานนท� สายใจ
63013013362 นายอภิสิทธ์ิ ยะเป\ยงปลูก
63013013363 นางสาวสุพัตรา เย่ียมรัมย�
63013013364 นางสาวธัญลักษณ� คงช:วยสถิตย�
63013013365 นายกฤติธี โชครุ:งเรือง
63013013366 นางสาวรัชดาภรณ� ประเมลัย
63013013367 นางสาวนวพร สุภาพจน�
63013013368 นางสาวอักษรสวรรค� สิงทอง
63013013369 นางสาวอารยา แดงพรม
63013013370 นางสาวฟาติมา วรกุลชัยศรี
63013013371 นายพนา เจนจบ
63013013372 นางสาวประวีณา มินสาคร
63013013373 นายณฐกร ศรีสังข�
63013013374 นางสาวผXุศดี พุ:มไสว
63013013375 นางสาวนุสบา เที่ยงทัศน�
63013013376 นายไตรเทพ เจริญพานิชสันติ
63013013377 นางสาวสัณห�สิรี นิลประเสริฐ
63013013378 นางสาวพิสมัย สมพบ
63013013379 นางสาวณิชกานต� ฝายศักด์ิ
63013013380 นายธนากร บุญม่ัง
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63013013381 นางสาววริศมณี มาลีประสานกุล
63013013382 นายเนติพงศ� ปาโน
63013013383 นางสาวลดาวรรณ� กุสันเทียะ
63013013384 นางสาวเจนจิรา เรืองวงษ�
63013013385 นายกฤตธัช จารุกรกิจกุล
63013013386 ว:าที่ ร.ต.กฤตนนท� สุนทร
63013013387 นายณัฐพล สายทอง
63013013388 นางสาวนัฐนิฐา เกษีสม
63013013389 นายอภินันท� ขวัญกลับ
63013013390 นางสาวปวีณา ใจตาบุตร
63013013391 นางสาวจารุวรรณ แก3วพิมพ�
63013013392 นางสาวมนัชชา รัตนดํารงภิญโญ
63013013393 นางสาวสุพัตรา สุขเกษม
63013013394 นางสาวจิราภา แสนมา
63013013395 นางสาวชลิดา ขันแก3ว
63013013396 นางสาวรัชชนันท� ปCอมสุวรรณ
63013013397 นางสาวสุภาภรณ� ตระการฤทธ์ิ
63013013398 นางสาวนิญภัชร แก3วกัน
63013013399 นายกิตติศักด์ิ อินทรีย�
63013013400 นายสรวิศ รุ:งโรจนารักษ�
63013013401 นายปราณชีวา ศรีเกษม
63013013402 นางสาวณิชนันทน� ยะตินันท�
63013013403 นางสาวมณีวรรณ ศุภพงษ�
63013013404 นางสาวปริญา เจริญสุข
63013013405 นางสาวพรชนก นาดี
63013013406 นางสาวเสาวลักษณ� ขันตี
63013013407 นางสาวกมลพรรณ คงไข:
63013013408 นางสาวณฤทัย บัวบางกรูด
63013013409 นายชาญวิทย� ราชป7กษา
63013013410 นางสาวกุลจิรา ปาลาศ
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63013013411 นางสาวสุกัญญา บุตรนุช
63013013412 นางสาวสิรินธร� จึงสมาน
63013013413 นางสาวภัทรานิษฐ� ชูกลิ่น
63013013414 นางสาวนวพร พรมตู3
63013013415 นางสาวภัชราพร อินจุ3มสาย
63013013416 นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย�
63013013417 นายฐาปกรณ� โมรากุล
63013013418 นางสาวปวีณา มิดด้ี
63013013419 นางสาวณัฏฐา ชโลมกลาง
63013013420 นางสาวชยาภรณ� เติมตฤษณา
63013013421 นางสาวศิรภัสสร ยวงทอง
63013013422 ว:าที่ ร.ต.กฤษณะ บุญมี
63013013423 นางสาวอิสริยา ชัยเสน
63013013424 นายต:อชัย กันทะเนตร
63013013425 นางสาวแวรุสนี แวหลง
63013013426 นางสาวสิริพร แก3วเจริญสุข
63013013427 นายจิรพัฒน� บุญมา
63013013428 นายสกนธ�พล เสาวกูล
63013013429 นางสาวกําไลทิพย� นวลละออง
63013013430 นางสาวกนกพรรณ สวนสันต�
63013013431 นางสาวปริญา จิตรอักษร
63013013432 นางสาวกชกร สิริรัตนาพิทักษ�
63013013433 นางสาวพัชชาภรณ� เกษตระกูล
63013013434 นางสาวอารีย� นาคทอง
63013013435 นายศีลา เอี่ยมเมธาวี
63013013436 นายจีรศักด์ิ สมบูรณ�
63013013437 นายณัฐกิตต์ิ น3อยดี
63013013438 นางสาวปวีณรัตน� มิลินธนพัทธ�
63013013439 นางสาวกัลยาณี ต3นเพชร
63013013440 นายวีระภัทร เหล็กพิมาย
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63013013441 นายนฤพล พัดเชื้อ
63013013442 นางสาวสุธินี หนูงาม
63013013443 นางสาววราภรณ� คชรัตน�
63013013444 นางสาวพัทธ�ธีรา เขตเมืองมูล
63013013445 นางสาวคริษฐา จันทโชติ
63013013446 นายนวธันย� สุขชัย
63013013447 นางสาวจิรัญญา เจริญพานิช
63013013448 นางสาวจิราภรณ� สงวนวงษ�
63013013449 นางสาววรญา โพธิลักษณ�
63013013450 นางสาวฐานิตา สาโมฬี
63013013451 นางสาวณัฐภัสสร กรอกกลาง
63013013452 นายณัฐพล สิงห�ตะนะ
63013013453 นางสาวนิภาพร มีคํา
63013013454 นางสาวเจตนิพิฐ สี่หิรัญวงศ�
63013013455 นายก3องเกียรติ เพ็งสกุล
63013013456 นางสาวกัณฑิมา เกตุศักด์ิ
63013013457 นายบัณฑิต นวนเนตร
63013013458 นางสาวอุสรา พิมพ�ทอง
63013013459 นางสาวมนฑิตา เพชรรักษ�
63013013460 นายจตุรงค� จินดาพล
63013013461 นายธนา เพลินจิตต�
63013013462 นายธนพนธ� อนุกูลกิจพาณิชย�
63013013463 นายคงเดช กุลณาวงค�
63013013464 นางสาวชลีกร วรินทร�
63013013465 นางสาวอาภาพรรณ ศรีสุระ
63013013466 นางสาวธันยพร เงินม่ันคง
63013013467 นางลลิตวดี เหลาเหล็ก
63013013468 นายสุกิจ บุญเสริม
63013013469 นายนันทพงษ� สงเสนา
63013013470 นายพรเทพ เฉลิมศรี

หน3า 449 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013013471 นายสุทธิพงศ� อุ:นเรือน
63013013472 นายณฐพนธ� พิเชฐจํารัสชีพ
63013013473 นางสาวอุไรวรรณ การสุวรรณ�
63013013474 นางสาวเสาวภาคย� ตงตันเผ:า
63013013475 นางสาวณัฐณิชา พันธนู
63013013476 นางสาวแสงเทียน มิตมาตย�
63013013477 นางสาวธนพร คู:พิทักษ�
63013013478 นายวิทวัส ทองรักษ�
63013013479 นางสาววิไล ต3อนโสกี
63013013480 นายเก3าณรงค� ยกโต
63013013481 นางสาวสราลีวรรณ ขุมทอง
63013013482 นางสาวอนุสราพร บุญจันทร�
63013013483 นางสาวเจนจิรา อรุณินทร�
63013013484 นางสาวภัศรา พุ:มคง
63013013485 นางสาวชลธิชา ดีสมุทร
63013013486 นางสาวกฤตาภรณ� เที่ยงธรรม
63013013487 นางสาวอักษรทิพย� นามเจิง
63013013488 นายป7ฎฐวี สุนทรพันธุ�
63013013489 นางสาวจุฑาทิพ คําชัย
63013013490 นางสาวนุชนารถ สุทธิญาณโสภณ
63013013491 นายเจตน� ส3มหวาน
63013013492 นางสาวสุธิดา คงวัน
63013013493 นางสาวธัญญลักษณ� จ๋ิวบาง
63013013494 นางสาวยศชลินทร� แสนภักดี
63013013495 นางสาวพัชรี สว:างจันทร�
63013013496 นายธนวัฒน� ลิ้มนาคทอง
63013013497 นายจิรายุ แสนเวียง
63013013498 นายฤทธิเดช พวงธรรม
63013013499 นางสาวณัฐวดี วาสันต�
63013013500 นางสาวฐานิตา มีทอง
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63013013501 นายทัศนะ แก3วช:วย
63013013502 นายนพพร เกิดชื่น
63013013503 นางสาวกิตติวรรณ เหล:หวี
63013013504 นายนนธวัฒน� พรหมหมอเฒ:า
63013013505 นางสาววิชุดา สืบมา
63013013506 นางสาวอรวลัญช� เคหะวัฒกานนท�
63013013507 นางสาวสุพรรษา ใจกว3าง
63013013508 นายอนุพล ซุยใหม:
63013013509 นางสาวนันทิชา บุญจันทร�
63013013510 นางสาวนิษฐ�ธรีย� วงศ�ประทุม
63013013511 ว:าที่ร.ต.ธนกฤต จิระป7ญญาเลิศ
63013013512 นางสาวจินตหรา ทองช3อน
63013013513 นางสาวธันยาภรณ� ไหมทอง
63013013514 นางสาวธีรภัทรา สนองนุกูล
63013013515 นางสาวอินธุรัตน� คําชาลี
63013013516 นายนัฐพนธ� เคหฐาน
63013013517 นายฮัมดี อาลี
63013013518 นางสาวรักชนก ดอนทอง
63013013519 นางสาวสิริภัทร สายศร
63013013520 นายณัฐนนท� แก3วโมรา
63013013521 นางสาวพลอยไพริน ชูนพรัตน�
63013013522 นางสาวพีราภรณ� ทวิรภาพ
63013013523 นายกฤตภพ ลีภาสุรพิสุทธ์ิ
63013013524 นายสุรเชษฐ� ทองริ้ว
63013013525 นายสยาม แสงเพชรอ:อน
63013013526 นางสาววราพร เชื้อหงษ�
63013013527 นางสาวพิมพรรณ พละโพธ์ิ
63013013528 นางสาวโชติกา คันทะศรี
63013013529 นางสาวสุภาพร ปFยะพันธ�
63013013530 นางสาวแพรวรี กรุดพงษ�
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63013013531 นางสาวศศิธร สมอแข็ง
63013013532 นางสาวสรดาพร คําดี
63013013533 นางสาวณิชนันทน� คํามูล
63013013534 นางสาวศุทธหทัย นาคประวัติ
63013013535 นางสาวตรีนุช อุทิศานนท�
63013013536 นางสาวชิดชนก แก:นกล3า
63013013537 นายธันวา เฉลิมศรี
63013013538 นางสาวรัตนาภรณ� เฉลิมรุ:งโรจน�
63013013539 นางสาวศจี ศิริรัตน�
63013013540 นายทรงยศ ว:องไว
63013013541 นางสาวภณาณัฐ ชวประพันธ�
63013013542 นายวสันต� น3อยรักษา
63013013543 นางสาวสุชาดา สิทธิบรรเจิด
63013013544 นายป7ญญาวิทย� สุทเธนทร�
63013013545 นางสาวสุธาสินี แดนโพธ์ิ
63013013546 นางสาวธัญวรัตม� หอมเนียม
63013013547 นางสาววชิรา กุมวาป\
63013013548 นางสาวอมรรัตน� โรจนไพพงษ�
63013013549 นายชลวัฒน� วงศ�เพ่ิมเจริญ
63013013550 นางสาวณัฐพัชร� ธรากูลพิพัฒน�
63013013551 นางสาวณัฐกานต� น้ําจันทร�
63013013552 นางสาววรัญญา เพ็ชรัตน�
63013013553 นางสาวธนาภรณ� บุญทอง
63013013554 นางสาวจุฑารัตน� เฮงจํารัส
63013013555 นายศักดินันท� นุวรรณ�
63013013556 นางสาวกันต�กนิษฐ� ยึนประโคน
63013013557 นางสาวณัฐฌา วงศ�สว:าง
63013013558 นางสาวพรเพชร เพ็งพูล
63013013559 นางสาวซูไรมะ จันโอDะ
63013013560 นางสาวมณีรัตน� วิเศษหม่ืน
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63013013561 นางสาวชลธิชา นวลศรี
63013013562 นางสาวชนม�นิภา การุณ
63013013563 นายวัชรพงศ� สํารวมสุข
63013013564 นางสาวชนัญชิดา พฤกษาพันธ�
63013013565 นางสาวณัฐธยาน� บี่สา
63013013566 นางสาวพิชามญชุ� วิฑูรย�พันธ�
63013013567 นายปรัชญา จับฟ7Zน
63013013568 นางสาวณัฐธิดา รัชตารมย�
63013013569 นางสาวธิดารัตน� รอดดี
63013013570 นางสาววันนิดา สุกแก3วณรงค�
63013013571 นางสาวรัฐพร วรรธนะสุชาติ
63013013572 นายอโนชา มาชูตระกูล
63013013573 นางสาววิภาวดี ทองคําเปลว
63013013574 นางสาวชนกกานต� สุนทรกุมาร
63013013575 นางสาวฮากีมDะ มะเซ็ง
63013013576 นางสาวธัญชนก กันทาดี
63013013577 นางสาวธัญพิชชา เลDาะหลง
63013013578 นางสาวนันทิดา กัลปตานนท�
63013013579 นางสาวจิราภรณ� จิตรนอก
63013013580 นายวุฒธิวัฒน� พูลสวัสด์ิ
63013013581 นางสาวศุภาพิชญ� จิตรพันธ�
63013013582 ว:าที่ร3อยตรีจิราวุฒิ แก3วหนองยาง
63013013583 นายภานุนาถ ศิริภาณุภาส
63013013584 นางสาวทิมาภรณ� จันทะโคต
63013013585 นายปFยวัช เชาว�วิมล
63013013586 นางสาวปรัชญาภา ร3อยแก3ว
63013013587 นางสาวศิริวิมนต� บุญอยู:
63013013588 นายณัฐวุฒิ หวัดแวว
63013013589 นางสาวจันทร�เพ็ญ โคระดา
63013013590 นางสาวพัชรี ชาสําโรง
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63013013591 นางสาวชนิสรา หมวดพล
63013013592 นางสาวเกวลิน แก3วพิรุณ
63013013593 นางสาวนิดา เก็บเบ็ญหมัด
63013013594 นายธนพล กุมภิโร
63013013595 นางสาวผกามาศ คงแข็ง
63013013596 นางสาวการน�สินันท� แสงเงิน
63013013597 นายธวัชชัย สีงาม
63013013598 นางสาวจันทิมา ณรงค�ทิพย�
63013013599 นายจุฑาวัฒน� บํารุงศรี
63013013600 นางสาวรัตนาภรณ� ขวาไชวี
63013013601 นางสาวศิรินันท� รื่นมิตร
63013013602 นางสาวสมนภา อินธิรส
63013013603 นางสาวศุภรดา ทับเส็ง
63013013604 นางสาวกัญญาพัชร ประจําเกาะ
63013013605 นางสาวนารียา ยีละงู
63013013606 นางสาวธนภรณ� แบบประเสริฐ
63013013607 นางสาวอารีรัตน� บัวครื้น
63013013608 นางสาววรรณพร ใจบุญ
63013013609 นางสาวลลิตา ไชยมงคล
63013013610 นางสาวโรสนี หมานรุน
63013013611 นายตโมนุท ปลอดใจกว3าง
63013013612 นางสาวอรพิน พุฒิพัตร�
63013013613 นายทิชากร จะมะรี
63013013614 นายสกล บุญชัย
63013013615 นางสาวกุลยา อุบลพงษ�
63013013616 นางสาวพลอยไพลิน พวงจันทร�
63013013617 นายเฉลิมวุฒิ ถือดีย่ิง
63013013618 นายปรัชญ� สุริยวงศ�
63013013619 นางสาวชมพูนุช พรหมศร
63013013620 นางสาวนุชราทิพย� กาทองทุ:ง
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63013013621 นายคณิศร มหาสุวรรณ
63013013622 นางสาวจริยา ขําขุน
63013013623 นายอาณัฐ พรหมอ:อน
63013013624 นายกิติเมศวร� เลิศถิระศิริกุล
63013013625 นายเกรียงไกร ชัยยอง
63013013626 นางสาวจุรีพร กล3วยเอี่ยม
63013013627 นายชนะกุล ศรีวะรมย�
63013013628 นางสาวกุลนันทน� ธรรมไชย
63013013629 นายศุภณัฐ จะเฮิง
63013013630 นางสาวนิรมล นาเหมือง
63013013631 นางสาวกาญดาวดี ตันสุวรรณ�
63013013632 นางสาวมนัสนันท� กลิ่นทอง
63013013633 นางสาวปราชิญา บุญมาก
63013013634 นางสาววรัณภร บุตรบูรณ�
63013013635 นางสาวณัฐนรี เบ็ญจเทียร
63013013636 นายวุฒิศักด์ิ ถาวรวงศ�
63013013637 นางสาวพิมพ�ศิริ พลจร
63013013638 นายรัฐพงศ� พลเกษตร
63013013639 นางสาวบุษราคัม คงชู
63013013640 นางสาวศิริวรรณ รังษี
63013013641 นางสาววิสุทธินันท� อํานวย
63013013642 นายนําโชค เพ่ิมพูล
63013013643 นางสาววรางคณา ศรีสังข�
63013013644 นางสาวสุกัญญา ศรันชัย
63013013645 นางอัมภวรรณ� พันธุ�ดี
63013013646 นางสาวปนัดดา แซ:เบD
63013013647 นางสาวพรนภา บุญฤทธ์ิ
63013013648 นางสาวไอยเรศ พรมศาสน�
63013013649 นางสาวมยุรี นามจันดา
63013013650 นางสาวชลธิชา ทองม่ัน
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63013013651 นางสาวกนกภรณ� แพทย�รัตน�
63013013652 นางสาวแคทรียา เจตสรณ�
63013013653 นางสาวภัสธารีย� นันทสกุลเกียรติ
63013013654 นางสาวสุนิสา บุตรสันเทียะ
63013013655 นายอรรคพล บุญสม
63013013656 นางสาวจิราภรณ� อู:เงิน
63013013657 นายณัฐสิทธ์ิ เชื้อคําจันทร�
63013013658 นายอภิสิทธ์ิ จ๋ิวสุข
63013013659 นายทนงศักด์ิ เพ็งสวัสด์ิ
63013013660 นางสาวแคทลียา อิ่มแก3ว
63013013661 นางสาวพลอยไพลิน แสงธรรมชาติ
63013013662 นางสาวพสิตา สุวรรณพงษ�
63013013663 นางสาวกฤตยา กลิ่นพูล
63013013664 นางสาวหทัยกาญจน� ขําเกิด
63013013665 นางสาววจี บุราณ
63013013666 นางสาวธมนวรรณ ภู:จินดา
63013013667 นางสาวกนกวรรณ ประทุมขันธ�
63013013668 นางสาวกฤติยากรณ� มะโนเกตุ
63013013669 นายศุภณัฐ แก3วสุข
63013013670 นางสาวกุสุมา พลยมมา
63013013671 นางสาวสการัตห� เลิศพันธ�
63013013672 นางสาวภัททลักษณ� ชัยวิเศษ
63013013673 นางสาวภัทรชริญา จิตร�ภักดี
63013013674 นายอภิสิทธ์ิ อุทาเครือ
63013013675 นางสาวณษรา มีแดนไผ:
63013013676 นางสาวสวิตา สายเสมา
63013013677 นางสาวพิทยา รอดภัย
63013013678 นางสาวมาริษา แพะขุนทด
63013013679 นางสาวสลิลทิพย� หอเจริญ
63013013680 นางสาวณัฎฐากร ศรีศิลปI
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63013013681 นางสาวช:อผกา หุ3นย:อง
63013013682 นางสาวณัฐมล พุ:มเป\Zยม
63013013683 นางสาวนวพรรณ สมหมาย
63013013684 นายวิวัฒน� อาภาอภิวัฒน�
63013013685 นางสาวภีรญา สุวรรณมณี
63013013686 นางสาวปFยธิดา แจ:มแจ3ง
63013013687 นายสุรศักด์ิ บําเรอเจ3า
63013013688 นางสาวปาลิตา ครองสุข
63013013689 นางสาวสุดารัตน� งามทรัพย�
63013013690 นายชาครีย� หาญเหี้ยม
63013013691 นางสาวดาวใจ คําหวัน
63013013692 นายอธิบดี เพียรพจนา
63013013693 นางสาวศศิชา เบ็ญจางค�
63013013694 นางสาวลลิตา แก3วนา
63013013695 นางสาวธิดารัตน� ศรีอินทร�เก้ือ
63013013696 นางสาววรรณชนก นิลวานิช
63013013697 นายอนุศักด์ิ ชูชื่น
63013013698 นายณัฏฐ� แก:นสนธิ
63013013699 นายเดชฤทธ์ิ พรหมโลก
63013013700 นางสาวภคมน ทับทรวงธนดล
63013013701 นางสาวชญาดา ศรีปรัชญากุล
63013013702 นางสาวจินตนา ทองโสม
63013013703 นางสาวฐิตาภา วงศ�นิคม
63013013704 นางสาวจิรานันท� ขวัญเมือง
63013013705 นางสาววราภา ใช3เจริญกุล
63013013706 นางสาวสุภัสสา ประคองสุข
63013013707 นางสาวชัญญานุช ถีระพงษ�
63013013708 นางสาวกมลวรรณ ตระยวน
63013013709 นางสาวจุฑามาศ แสนภักดี
63013013710 นางสาวอรทัย จ่ันมุ3ย
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63013013711 ว:าที่ร.ต.หญิงสมฤทัย ลือดารา
63013013712 นางสาวสุประวีณ� ศรทอง
63013013713 นางสาวภคพร พลหาญ
63013013714 นางสาวข3อลีฝ[ะ สินเจริญ
63013013715 นายอดิเทพ ศรีลาคํา
63013013716 นางสาวพิชามญชุ� ขันธวิทย�
63013013717 นางสาวชนปรียา เพชรสง
63013013718 นางสาวนงลักษณ� พ่ึงเกษมสมบูรณ�
63013013719 นายธนโชติ บรรจงป7Qน
63013013720 นางสาวศิรดา มาตรา
63013013721 นางสาวชรินทร�ทิพย� ยินดีพิธ
63013013722 นายธีระพงษ� ประทุม
63013013723 นางสาวพิมพ�ฉัตร พานิชสุขโข
63013013724 นางสาวสิตานันท� แสงทอง
63013013725 นางสาวปารณีย� สุขวารี
63013013726 นายอภิวัฒน� จินตะ
63013013727 นายเกรียงไกร ภิญโญย่ิง
63013013728 นางสาววราภรณ� ธงศิริ
63013013729 นางสาวณณันท� ประเสริฐศิลปI
63013013730 ส.อ.มนูญ สุรินราช
63013013731 นายทัตธน ธนชาตกุล
63013013732 นางสาววรภาดา เดชชัยฤทธ์ิ
63013013733 นางสาวภาณินนุช ช:วยบํารุง
63013013734 นายธนวรรฒ จันทโชติ
63013013735 นางสาวธนพินท� กูบฉิม
63013013736 นางสาวฟCาธิยา ป7ญญา
63013013737 นางสาวธนรินทร� พร3อมพิมพ�
63013013738 นางสาวสุธาสินีวรรณ จันทร�เพ็ญ
63013013739 นางสาวเพชรา นุชแดง
63013013740 นางสาวจิรนันท� นิสัยหาญ
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63013013741 นางสาวเอมมิกา จันทร�ดา
63013013742 นางสาวอังคณา สุ:มสม
63013013743 นายนิตธิพงษ� ทองใหม:
63013013744 นางสาวอรยา สุขเกตุ
63013013745 นางสาวอมราวดี เกิดสว:างเนตร
63013013746 นางสาวธนัฎฌาย� เลิศรัชตะปภัสร�
63013013747 นางสาวพัชรีภรณ� บรรณสาร
63013013748 นายวุฒิพล เห็นพร3อม
63013013749 นายรพีพันธ� ศิริสมบัติ
63013013750 นายภูมิ พงศ�สุพัฒน�
63013013751 นางสาวศรีแพร บ3งเวียง
63013013752 นางสาวอัญชลี สวัสดีสุข
63013013753 นางสาววิชญากานต� แสนคํา
63013013754 นายภาวัต เกตุประดิษฐ�
63013013755 นายธีรพันธุ� คงเป\Zยม
63013013756 นางสาวภาวรรณ กรองทอง
63013013757 นายนันทวัฒน� แสนจุ3ย
63013013758 นางสาววันทนีย� นิยมวรรณ�
63013013759 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ิศรีทอง
63013013760 นางสาวจินตนา อินพักทัน
63013013761 นายอานันท� อันชูฤทธ์ิ
63013013762 นายวงศ�ธวัช ชมฉํ๋า
63013013763 นางสาวช:อลัดดา โพนะทา
63013013764 นางสาวศุภกร สุลินทราบูรณ�
63013013765 นางสาวสุทธาสินี จํานงค�เวช
63013013766 นางสาวชัชชญา ทิพย�ฝ7Qน
63013013767 นายอัศวิน ไชยวุฒิ
63013013768 นายพงษ�ศิริ เกษดี
63013013769 นางสาวอรวรรณ บุตรรัด
63013013770 ว:าที่ร3อยตรีพรมมิน เจียมกิตติ
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63013013771 นายกิตติกวินท� พชรคณินไพศาล
63013013772 นางสาวกันยารัตน� เจตดิลกวรากร
63013013773 นางสาวพรวิภา แสนสวัสด์ิ
63013013774 นางสาวพิรชานันท� ในทอง
63013013775 นางสาวพัชรพร พิณทอง
63013013776 นางสาววรรณวิมล จ้ีอาทิตย�
63013013777 นางสาวยุคนธร มณีพลอยเพ็ชร
63013013778 นายนพเดช เกษโกมล
63013013779 นางสาวสาวิตรี จิระมหาโภคา
63013013780 นายพูนลาภ ครองตDะ
63013013781 นายวรเมธ ชิณภา
63013013782 นางสาววิมลมณี อยู:มณี
63013013783 นางสาวสุพรรณี ศรีวาจา
63013013784 นางสาวพัชรพร เหมือนฤทธ์ิ
63013013785 นายวิสัยทัศน� ศรีธรรมยศ
63013013786 นางสาววิษฎา วิญRุพันธ�
63013013787 นายเพชร พชร เจริญเวช
63013013788 นางสาวหนึ่งฤทัย อ3นขาว
63013013789 นางสาวพัฒณียา หวานสนิท
63013013790 นางสาวศุภาวรรณ คงโคกแฝก
63013013791 นายอนวัทย� ไชยวงศ�
63013013792 นางสาวทัชชภร อภิรุ:งดิษกุล
63013013793 นายคมกริช คมสัน
63013013794 นางสาวนฤมล รอดรัต
63013013795 นางสาวจินตหรา แดงสง:า
63013013796 นางกัญจน�ณัฏฐ� สังข�นาค
63013013797 นางสาวนิสา แพทย�รักษา
63013013798 นางสาวสิราวรรณ ขันทะ
63013013799 นายเอกราช วิเศษเขตกัน
63013013800 นางสาวกนกวรรณ ชาวาป\
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63013013801 นางสาวภิรญา แข็งแรง
63013013802 นางสาวนภัสนันท� วัฒนะเรืองตระกูล
63013013803 นางสาวสมพิศ สุทธหลวง
63013013804 นางสาวญาณี พรายกระสินผธุ�
63013013805 นางสาวมุกนา สุวรรณภานุ
63013013806 นางสาวอารยา หาญเสมอ
63013013807 นางสาวกรกต สินสมศักด์ิ
63013013808 นางสาวกันยนา โฆษิตเสนีย�
63013013809 นางสาวศิวาพร ศรีศิลปI
63013013810 นางสาวฐิติชญาณ� วิเชียรพิลาศ
63013013811 นางสาวยุวเรศ ธรรมวิชิตร�
63013013812 นายชิษณุพงศ� แสงบัวเผื่อนวรา
63013013813 นางสาวจิราวรรณ เสนาภักด์ิ
63013013814 นางสาวภัทราภรณ� นิลบารันดร�
63013013815 นายประณต ดับทุกข�
63013013816 นายปรเมศวร� ปานขาว
63013013817 นางสาวจิตรสินี ช:อเรือศักด์ิ
63013013818 นายเอกศักด์ิ บุญอ:อน
63013013819 นางสาวกมลวรรณ ก3อนคํา
63013013820 นางสาวมนต�ฤทัย เหม:นแหลม
63013013821 นายวัชรพล ลือนาม
63013013822 นางสาวชาลินี เครือยศ
63013013823 นางสาวสุดารัตน� เสือเล็ก
63013013824 นางสาวภิญญดา นาราแสงชัย
63013013825 นางสาวปทุมทิพย� กุดนอก
63013013826 นางสาวธันญารัตน� เขียวอ:อน
63013013827 นางสาวจรรยา ยมนา
63013013828 นางสาววิภาศิริ กุลรักษ�
63013013829 นายธเนศนันท� ชุมสาย ณ อยุธยา
63013013830 นางสาววิสนีย� หาญสําฤทธ์ิผล
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63013013831 นางสาวศศิธร ด3วงทอง
63013013832 นางสาวธัญลักษณ� อินนันใจ
63013013833 นางสาวประวีณา อ:อนเกษ
63013013834 นางสาวนัชชา ทรัพยสาร
63013013835 นายกฤษณะ พระสัมพันธ�
63013013836 นายวิทยา ยุชยทัด
63013013837 นางสาวฮารีนีย� หมัดอะหวัง
63013013838 นางสาวนิจจารีย� อินทวงศ�
63013013839 นางสาวธีรพร รูปดีเหมาะ
63013013840 นางสาวปุณยาพร อาจพินิจ
63013013841 นางสาวศิริมาศ บานใจ
63013013842 นางสาวพิมพ�ชนก เมืองเสน
63013013843 นายนเรศน� พรมจันทร�
63013013844 นางสาวอภิชญา ศิลปเดช
63013013845 นางสาวนงลักษณ� เพ็งรัศมี
63013013846 นางสาวปารีณา มังวอ
63013013847 นายชนะวรรณ รินชม
63013013848 นางสาวเมธาวี สุจรูญ
63013013849 นายภารณ ศรีอนันต�ไพบูลย�
63013013850 นางสาวภริตพร ศิริปรุ
63013013851 นางสาวมาลีณี เจDะเงDาะ
63013013852 นายศุภณัฐ วิสุทธิกุล
63013013853 นางสาวณัฐฐินันท� สุวรรณอําไพ
63013013854 นางสาวอุษา อยู:สบาย
63013013855 นางสาวจุติพร พูลเกิด
63013013856 นายชัยยะ วงศ�ษา
63013013857 นายวีรากร นามวงศ�
63013013858 นางสาวณัฐกานต� สินชัย
63013013859 นายวุฒิไกร ป7ญญารักษ�
63013013860 นางสาวปวีณา สอนสวัสด์ิ
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63013013861 นางสาวสายทิพย� คุ3มผิวดํา
63013013862 นายณัฐวุฒิ อุทัย
63013013863 นางสาวศศิธร พุ:มระหงษ�
63013013864 นางวรรณดี เชยเกลี้ยง
63013013865 นายศิวกรณ� สุนทรปกรณ�ชัย
63013013866 นายดนุพร พรหมศรี
63013013867 นางสาวนราวัลลภ� มีวงศ�อุโฆษ
63013013868 นางสาวกิตติญา มีประเสริฐ
63013013869 นางศลิษา พันธ�คงวัฒนา
63013013870 นางสาวสุทธิดา สุนทรโชติ
63013013871 นายปริญญา เกิดสุวรรณ�
63013013872 นางสาวจิตติพร โสวะคุณ
63013013873 นางสาวเยาวลักษณ� น3อม
63013013874 นางสาววัชรี ทรายแก3ว
63013013875 นางสาวจิราภรณ� บุญฤทธ์ิ
63013013876 นายพงษ�สันต� เพชรสุวรรณ
63013013877 นางสาวพิชาพร บูรณวิจารณ�
63013013878 นางสาวปาจรีย� วรโพด
63013013879 นางสาวพิกุล สมรูป
63013013880 นางสาวรมิดา โฆษิตวราสิน
63013013881 นางสาวกัญญ�ญภรณ� บุญแก3ว
63013013882 นายมูฮัมหมัดอารีฟ ดือเระ
63013013883 นายสิริพงษ� ศุขมนัส
63013013884 นางสาวชยาภรณ� เห:งนาเลน
63013013885 นางสาวสุกัญญา สุริวงค�
63013013886 นางสาวพัชรมัย เย็นใจ
63013013887 นางสาวสุกัญญา มีคํา
63013013888 นางสาวนันทนา สุวะรักษ�
63013013889 นางสาวปณิตา พันธุ�ทองดี
63013013890 นายพศิณ จุ3ยศุขะ
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63013013891 ว:าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวรรณ บุญ ช:วย 
63013013892 นางสาวศิริพร วอขวา
63013013893 นางสาวซูฟ\ยะห� หามะ
63013013894 นางสาวศุภรัตน� เภากลิ่น
63013013895 นายกัมปนาท อมาตยกุล
63013013896 นางสาวชญานิศา เพ่ิมพูล
63013013897 นางสาวขวัญเรือน โนนดี
63013013898 นางปรียา เชื่อมฉิม
63013013899 นางสาวนพวรรณ เปลี่ยนชุ:ม
63013013900 นางสาวปภาวรินทร� อินอําพร
63013013901 นางสาวดนิศชญา ศรีลา
63013013902 นายกันตภณ ศรีสุวรรณ
63013013903 นางสาวนุศรา กาดลังกา
63013013904 นายสรจส ฐิติเวส
63013013905 นางสาวปาริฉัตร แสนกลาง
63013013906 นางสาวกัญจนพร ศรีวิชัย
63013013907 นายสานิต คลังทอง
63013013908 นางสาวศิริรัตน� อุ:นแก3ว
63013013909 นายธนกฤต รามหนู
63013013910 นางสุภาพรรณ โฉมเฉลา
63013013911 นางสาวรัตนาวดี นุชนนทรี
63013013912 นางสาวสุมิตรา บางภูมิ
63013013913 นางสาวชีวาพร รุ:งเรืองลดา
63013013914 นายเจษฎา เพ็งหนู
63013013915 นายพรชัย รักสุข
63013013916 ว:าที่ร3อยตรีหญิงประดับพร วงศ�ป7ญญา
63013013917 นางสาวสุนิสา อ3อนอุบล
63013013918 นางสาวเบญจวรรณ เทียมแสน
63013013919 นางสาวพรไพลิน สุป7นนา
63013013920 นายอดิศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ
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63013013921 นางสาวกันตยา อุดมผล
63013013922 นายปภาวิน ทรงวิเชียร
63013013923 นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร�
63013013924 นางสาวรุ:งนภา คงศรีรัตน�
63013013925 นางสาวปาณิชา เชียงวิราฑา
63013013926 นางสาวนุชรี สุภาพ
63013013927 นายชัยพลพงศ� ชุ:มมงคลวิชญ�
63013013928 นายศราวุธ พลศรี
63013013929 นางสาววิกานดา อาจจันทร�
63013013930 นางสาวภูริตา จูปรางค�
63013013931 นายเอกชัย ศรีวรรณะ
63013013932 นายนพดล แซ:ชิว
63013013933 นางสาวนัทธมน จันดี
63013013934 นางสาวศยามล ชูสุวรรณ
63013013935 นายดนัยกานต� บุญวรรณ
63013013936 นางสาวนิสารัตน� โสมล
63013013937 นางสาวมัทนี ไชยชนะ
63013013938 นางสาวกัลย�สุดา บุญมา
63013013939 นางสาวปณิชา พรหมมา
63013013940 นายณัฐพล พงษ�วิเศษ
63013013941 นางสาวสุวรรวิศา เจริญภักดีชุมพล
63013013942 นางสาววนิดา วัXนนา
63013013943 นางสาวศศิมาพร พันธ�ธรรม
63013013944 นางสาวณัฐพร ไพบูลย�พิมลพร
63013013945 นางสาวศศิวิมล ทวีผล
63013013946 นางสาววาริธร ลิ้นทอง
63013013947 นางสาวพรพิมพ�ศิริ พิมพ�ศรี
63013013948 นางสาวกุลชา วังทะพันธ�
63013013949 นางสาวอนัญญา เจตบุตร
63013013950 นายภูริทัต อร:ามเรือง
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63013013951 นางสาวนิภา การะเวก
63013013952 นางสาวมัณฑนา มีความดี
63013013953 นางสาวกุลธิดา ป7จชามาตย�
63013013954 นายศุภชัย มะนีกร
63013013955 นางนพวรรณ โพธ์ิพร3อม
63013013956 นายสมนึก เสนานุช
63013013957 นางสาวหทัยชนก เครืออ3น
63013013958 นางสาวธิดารัตนพร กุนามา
63013013959 นายสรรเสริญ ชมสอิ้ง
63013013960 นางสาวสุวภาดา กาประโคน
63013013961 นางสาวอรวรรยา เปลี่ยนวงศ�
63013013962 นายรังสฤษด์ิ อุ:นคํา
63013013963 นางสาวกนกวรรณ พิมพ�ดีด
63013013964 นายธนวุฒิ สุจริต ธุระการ
63013013965 นางสาวสุภาพร วรวงศ�
63013013966 นางสาวศุภธิดา ชาวห3วยหมาก
63013013967 นางสาวภิญญดา พันธุ�ชาตรี
63013013968 นางสาวพัชชาภรณ� ชุ:มธิ
63013013969 นายสถิระ ภูอวด
63013013970 นายจิรศักด์ิ ทองทา
63013013971 นางสาวณัฐวรรณ โสตะวงษ�
63013013972 นางสาวตติยา สุนาพรม
63013013973 นางสาวรุ:งทิวา น3อยหา
63013013974 นางสาวจิตตาพร กีรติพิบูล
63013013975 นางสาวศณารัตน� มุสิกวัตร�
63013013976 นางสาวภูริชญา เทัยนสว:าง
63013013977 นางสาวกนกพิชญ� นิธิสุนทรพงศ�
63013013978 นายไพศาล พินิจกร
63013013979 นายกมลพัธน� หลักหาญ
63013013980 นางสาวรุจิกาญจน� ชิดรัมย�
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63013013981 นางสาวปภาดา วงษ�วารี
63013013982 นายทิวา ร3อยกรอง
63013013983 นางสาวณฤมล อักษรณรงค�
63013013984 นางสาวสุนิสา ศรีประสงค�
63013013985 นางสาวสุวิมล เอี่ยมหมดจด
63013013986 นางสาวเบญจวรรณ อินตDะวงค�
63013013987 นางสาวสุมาลี พวงพันธ�
63013013988 นางสาวสุรางคณา สารพล
63013013989 นางสาวสุจิตรา รอดแก3ว
63013013990 นายศุภฤทธ์ิ เกิดหนู
63013013991 นางสาวสุพัตรา สีดา
63013013992 นางสาวณัฐธิดา สิทธิชัย
63013013993 นางสาวนภาพร ประกิจจานุรักษ�
63013013994 นางสาววันเพ็ญ บัวเมือง
63013013995 นางสาวปาวีณา เนียมนิล
63013013996 นายอานิก ช:วยจวน
63013013997 นางสาวสุพัตรา เกิดบํารุง
63013013998 นางสาวธัญญาทิพย� แสงอ:อน
63013013999 นางสาวอัญชลิกา บุญมาแย3ม
63013014000 นางสาววาสิฏฐี เข็มพันธ�
63013014001 นางสาวปทุมมาฬีส� เลิศไตรรักษ�
63013014002 นางสาวนิรชา ยศศักด์ิศรี
63013014003 นางสาวกวียา ดีเรือก
63013014004 นางสาวนภาวรรณ เนืองทอง
63013014005 นางสาววริศรา ก3อนนาค
63013014006 นางสาวรมัยนันท� ภาณุวัชรพงศ�
63013014007 นายฐิติ กิจพิทักษ�
63013014008 นางสาวอามีซา แวอาแซ
63013014009 นางสาวปวีณา มณียรัตน�
63013014010 นางสาวณัฏฐวี ปFนะสุ
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63013014011 นางสาวชนาธิป จันทร�งาม
63013014012 นางสาวกรกนก สุวรรณพิทักษ�
63013014013 นายวิทวัส เกตุแก3ว
63013014014 นางสาวมลาภรณ� ซังปาน
63013014015 นางสาวกาญจนา เสริมใหม:
63013014016 นายศิริป7ญญา เอื้อสุนทร
63013014017 นายพงศ�ก3องศักด์ิ ยอดพยุง
63013014018 นางสาวณาตยา ธีระประภา
63013014019 นางสาวอุษณีย� ทีทอง
63013014020 นางสาวสกุลรัตน� บํารุงชู
63013014021 นางสาวมนัสนันท� วรรณชัย
63013014022 นางสาวจิราพัชร บุญมา
63013014023 นางสาวฉวีวรรณ พรมมจรรย�
63013014024 นางสาวญาณิศา ทรงชุ:ม
63013014025 นางสาวนมณ การสมชิต
63013014026 นางสาวณภัสสร ม่ันคง
63013014027 นางสาวนิโลบล นํารอดภัย
63013014028 นางสาวปFยะพร เรืองสา
63013014029 นางสาววนัชพร เกียรติยศ
63013014030 นายศุภชัย ประทุมศาลา
63013014031 นางสาวประภัสสร เมฆเสน
63013014032 นายภัคพล พงษ�เจริญธรรม
63013014033 นางสาวสิริณณา กู3เกียรติดํารงกุล
63013014034 นางสาวหนึ่งฤทัย ทุคหิต
63013014035 นายกวิน กอวิวัฒนาการ
63013014036 นางสาวเอมวลี ณ ลําพูน
63013014037 นางสาวนฤมล ศรีเจ3า
63013014038 นางสาวสุชาดา เกษมจิตรุ:งเรือง
63013014039 นางสาวกณิษฐา อาจเนียม
63013014040 นางสาวธาริตรี เคียนทอง
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63013014041 นางสาววรรณรัตน� ว:องวรากุล
63013014042 นางสาวสุวนันท� คงธนงค�
63013014043 นางสาวณัฐธยาน� จอมเมืองกาศ
63013014044 นางสาวพรสุข กรรณจนะศิลปIX
63013014045 นางสาวประทุมพร มณีนพคุณ
63013014046 นางสาวกีรติกร เรืองวิชัยวัฒน�
63013014047 นางสาวสุนทรี ศรีสุวรรณ
63013014048 นางสาวชุติรัตน� อุ:นใจ
63013014049 นางสาวกวินนา ศิริเมฆา
63013014050 นางสาวอัญชรินทร� แก3วประกอบ
63013014051 นางสาวอาอีชะฮ� หมุนนุ3ย
63013014052 นางสาวรัตติกาล สมประชา
63013014053 นางสาวธัญญาลักษณ� วงศ�ป7น
63013014054 นางสาววิภาวัส พักตร�จันทร�
63013014055 นางสาวอาทิตยา วิไล
63013014056 นางสาวเนตรชนก ธนะไชย
63013014057 นางสาวกชกร คําแพง
63013014058 นางสาวจุฑาทิพย� ขันธสุข
63013014059 นางสาวณฤทัย ภูธร
63013014060 นางสาวรัตนาพร คนหลัก
63013014061 นางสาวลําไพร วงศ�แก3ว
63013014062 นางสาวศศิธร ไชยธงรัตน�
63013014063 นางสาวจารินี ศรีโภคา
63013014064 นางสาวอังคณา มงกุฎ
63013014065 นายยุทธพล ศรีส:งทรัพย�
63013014066 นางสาวปรียาภรณ� ศิริรักษ�
63013014067 นางสาววรัญญา จ:าแดง
63013014068 นายมูฮํามัดลุกมัน สุระปCอม
63013014069 นางสาวปุณณมาส โรจนสุพจน�
63013014070 นางสาวขวัญฤทัย สวนดอก

หน3า 469 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013014071 นางสาววริศรา แก3วเจือ
63013014072 นางสาวรัชยา ศิริพันธุ�
63013014073 นางสาวจิรัฐิกาญจน� เต็งน3อย
63013014074 นางสาวบังอร ศรีจันทร�
63013014075 นางสาวธัญภา ธรรมอรุณ
63013014076 นายชัยนาท ช:างเหล็ก
63013014077 นางสาวปุณญาพัชฐ� กิจเลิศกาญจ�กุล
63013014078 นางสาวทรงศิริ กิรัมย�
63013014079 นางสาวดลยา จันทมาส
63013014080 นางสาวกมลมาลย� วงศ�โชติ
63013014081 นางสาวศิรินภา มลทิพย�เกษร
63013014082 นางสาวอมรรัตน� นุตยางกูล
63013014083 นางสาวกิติยา จันทิหล3า
63013014084 นางสาวบุญญธิดา ปทุมมณี
63013014085 นางสาวพิชญ�สินี นิยมสมิต
63013014086 นางสาวเมธากานต� โกศลดิลกกุล
63013014087 นางสาวมุจิรา ชัยศิริ
63013014088 นางสาววรางคณา บัณฑิตไทย
63013014089 นางสาวเสาวนีย� ป7ญญะสังข�
63013014090 นางสาวสุปราณี คงแรม
63013014091 นางสาวอัจฉรา ฉํ่าชื่น
63013014092 นางสาวฆโนทัย เมธาคุณวุฒิ
63013014093 นางสาวณัฐมน ฮ3อศิริมานนท�
63013014094 นางสาวกรรณิการ� แก3วเนตร
63013014095 นางสาวชนิษฐา จันทะมา
63013014096 นายจุฬภาคฆ� แพร
63013014097 นางสาวนัฏฐณิชา เมืองโคตร
63013014098 นายจตุพล แก:นจําปา
63013014099 นางสาวอมลวรรณ สงวนสันเทียะ
63013014100 นายณฐ�ชนนท� ลิ่มบุญสืบสาย
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63013014101 นายสุรศักด์ิ ไชยเพชร
63013014102 นายวิรัตน� เศษสิงห�
63013014103 นางสาวป7ญญาพร อนุกูลสวัสด์ิ
63013014104 นางสาวทีรนี ครุธกลิ่น
63013014105 นางสาวศศิพัฒน� มอแลกู:
63013014106 นางสาวพิชญา แว:นทอง
63013014107 นางสาวจิราภรณ� นิยมเดชา
63013014108 นายพีรภัทร� ทองประเสริฐ
63013014109 นางสาวสุวพัชร ทองสุข
63013014110 นางสาวชลิตา เพ็งระวะ
63013014111 นางสาวกัลชนา กาญจนะ
63013014112 นางสาวย่ิงศิกานต� พีระธาไพศาล
63013014113 นายปุณณภพ แปลงรัตน�
63013014114 นางสาวพรสุดา จันทิมาล
63013014115 นางสาวณัฐริกา โตDะมีนา
63013014116 นางสาวนัชชา ศุภฤกษ�โอฬาร
63013014117 นางสาวกายทิพย� เจริญรื่น
63013014118 นางสาวอภิชญา นามพูน
63013014119 ว:าที่ ร.ต.หญิงกฤติยา บัลลพ�วานิช
63013014120 นางสาวธัญพิชชา นามแก3ว
63013014121 นางสาวจิราพร วราพุฒ
63013014122 นางสาวณัฐชนัน ฐิติพันธ�รังสฤต
63013014123 นายจุฬา สุทธิพิศาล
63013014124 นางสาวณัฐกานต� กลิ่นโพธ์ิกลับ
63013014125 นายวิทวัส พงษ�กล:าวขํา
63013014126 นางสาวณัฐกาญจน� โมราเรือง
63013014127 นางสาวสาวิตรี สําเภาทอง
63013014128 นายกวินทร� บุหงาเชื้อ
63013014129 นางสาวศุภรัตน� ศรีสวัสด์ิ
63013014130 นางสาวชรันดา โมมีเพชร
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63013014131 นางสาวอุษณี ปฏิโชติ
63013014132 นางสาวเจนจิรา เหมือนกรุง
63013014133 นางสาวธนัญญา สิยาชีพ
63013014134 นายสุพจน� ภู:เจริญ
63013014135 นายปรินญาณ ประทุมเวียง
63013014136 นายสรศิษฏ� โอสถานุเคราะห�
63013014137 นายเฉลิมพล แทบทับ
63013014138 นางสาวนุชจรินทร� ขันการขาย
63013014139 นางสาวรัศมี ตะเยDาะ
63013014140 นางสาวญาณิศา ศรประสิทธ์ิ
63013014141 นางสาวสุณิชา บุญตา
63013014142 นางสาวชนันธร จิระเวชเดชาชาญ
63013014143 นายจิรวัฒน� สมบูรณ�ศักด์ิศรี
63013014144 นายยงยุทธ ชูแก3ว
63013014145 นางสาวพรทิพย� แก:นแก3ว
63013014146 นางสาวปานฉัตร เคารพาพงค�
63013014147 นายธนาภัทร ทับชัย
63013014148 นางสาวจรัสศรี เจียวกDก
63013014149 นางสาวคริษฐา กาเกตุ
63013014150 นางสาวกาญจนาพร ประสาทวิทยาสกุล
63013014151 นางสาวกาญจนา สุขเผือก
63013014152 นางวรรณิภา ภัทรมงคล
63013014153 นางสาวณิชกมล พรหมจันทร�
63013014154 นางสาวยุจิรา โรจน�ทอง
63013014155 นางสาวณธญา ปรางภรพิทักษ�
63013014156 นางสาวทิมาภรณ� สายป7ญญา
63013014157 นางสาวประกายแก3ว กันทะสิงห�
63013014158 นายชิตชัย รวมสุข
63013014159 นางสาวไพรัลยา จันทร�ป7ญญา
63013014160 นางสาวผกามาส เทพทอง
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63013014161 นายพีรพันธ� ศรีวิชัยแก3ว
63013014162 นางสาวทิพย�วิมล ชัยสงคราม
63013014163 นางสาวนันทิยา ทิมเพชร
63013014164 นางสาวภาวินี พ่ึงพา
63013014165 นางสาวณัฐธิดา เรียบร3อย
63013014166 นางสาวกชกร นุ:มละมัย
63013014167 นายวรากร จองสุ
63013014168 นายศุภชัย สร3อยสน
63013014169 นางสาวเจริญศรี คันธกมลมาศ
63013014170 นางสาวนิลเนตร สิทธิมโนรถ
63013014171 นางสาวเมธาวี เอื้อสุขไพศาลกุล
63013014172 นางสาวกมลเนตร พรหมดวง
63013014173 นางสาวกัลยา สายุทธ
63013014174 นางสาวทวิวรรณ หิรัญชุฬหะ
63013014175 นางสาวธมลวรรณ วรรณภูงา
63013014176 นางสาวเสาวรส เหรียญทอง
63013014177 นางสาวจินตนา บูรณะ
63013014178 นางสาวณัฐศิตา ทองแดง
63013014179 นางสาวพิมพ�มาดา แก3วมีบุญ
63013014180 นางสาวธิติยา จารุไพบูลย�พันธ�
63013014181 นางสาวศศิธร กลิ่นหอม
63013014182 นางสาวอริสรา นุชเขียว
63013014183 นายศักด์ิกรินทร� อินทป7ญญา
63013014184 นางสาวจริยา ชูสุวรรณ�
63013014185 นางสาวกฤษดาภรณ� สายรัตน�
63013014186 นางสาวพิชชา นิรมลนุรักษ�
63013014187 นางสาวศรีสุดา งวงช3าง
63013014188 นางสาวสุภาภรณ� พูนขวัญ
63013014189 นางสาวธมลวรรณ จันทร�ฟอง
63013014190 นายกริชชัย ทองบําเรอ
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63013014191 นางสาวสมัชญา จันทาสี
63013014192 นางสาวปุญญิศา ศิริทัพ
63013014193 นายจิรัฏฐ� ถิรโรจ อนันต� 
63013014194 นางสาวรุ3งนภา สีแก3ว
63013014195 นายปฏิภาณ บัวพ่ึง
63013014196 นายวรากร ทองไชย�
63013014197 นางสาวอมรทิพย� เมธะพันธุ�
63013014198 นางสาวพัชรีพร พัฒน�ฉิม
63013014199 นางสาวมุฑิตา บุญอนันต�
63013014200 นางสาวสุนิสา พงศ�พิพัฒน�
63013014201 นางสาวกมลรัตน� สุวรรณวาส
63013014202 นายป7ญญา รุจิพืช
63013014203 นางสาวพรทิพย� จันทมนตรี
63013014204 นางสาวนิภาพร ป7Qนม:วง
63013014205 นายคณพศ หน:อแก3ว
63013014206 นายอติพล กิมาวะหา
63013014207 นางสาวพัชราภรณ� น3อยม่ิง
63013014208 ว:าที่ ร.ต.หญิงปานนภา เนตรหานาม
63013014209 นางสาวรินรดา ศิริรัตน�
63013014210 นางสาวศุภาวดี ผลทิพย�
63013014211 นางสาวอาจรีย� ใจอินทร�
63013014212 นางสาวณัฐริกา ขยันดี
63013014213 นายวิศนุ ชื่นบาน
63013014214 นางสาวหยกแก3ว ไกรเทพ
63013014215 นางสาวสิริวิมล แก3วนุ:ม
63013014216 นายกัลปIสกล อินทรทอง
63013014217 นางสาวกมลชนก ประทีปสุขทน
63013014218 นางสาววราภรณ� สนเท:ห�
63013014219 นายวิศรุต นามถาวร
63013014220 นางสาวเบญญาภา สุทธิกลับ
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63013014221 นางสาวกนกพร พุ:มผะกา
63013014222 นางสาวสโรชา ก่ิมเทิ้ง
63013014223 นางสาวดลพร ธรรมสุกฤต
63013014224 นางสาวนีรนุช ระวังภัย
63013014225 นายลัทธิพงศ� ฆ3องส:งเสียง
63013014226 นายพีรภัทร� ชายกรวด
63013014227 นางสาวธัญทิวา บุญญะวัตร
63013014228 นางสาวณิชวรรณ ทิพย�รักษ�
63013014229 นางสาวนิรมล วงเวียน
63013014230 นางสาวธิดารัตน� วงษา
63013014231 นางสาวสิริธิดา ดิตถะวิโรจน�
63013014232 นางสาวชุติภา แก3วกัลยา
63013014233 นางสาวทิวาพร วิลามาศ
63013014234 นายสุทธิพร แสงทอง
63013014235 นางสาวปรีชญา วงศ�เมฆ
63013014236 นางสาวจุรีภรณ� ทองดี
63013014237 นายกฤตพงศ� คําโทน
63013014238 นางสาวนวิยา ใบรัก
63013014239 นางสาวแปร�ล:า มุก เด็ลลาคาซ:า
63013014240 นางสาวแพรวดี แจ:มจันทร�
63013014241 นางสาวณัฐธิดา เพ็งสุข
63013014242 นางสาวธณิชานันท� บุญศรี
63013014243 นางสาวเบญญาภา จันทร�แย3ม
63013014244 นายพีรณัฐ ดรป7ญญา
63013014245 นางสาวกังสดาน ฤทธ์ินาค
63013014246 นางสาวพิราวรรณ เพ็ญวันดี
63013014247 นางสาวอรรถรจย� พลชาติ
63013014248 นางสาวสุจิตรา คําผา
63013014249 นางสาวจิราพร สังข�นาค
63013014250 นางสาวสิริรัตน� ทับบุญ
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63013014251 นายศุภกิตต์ิ สายบุญต้ัง
63013014252 นางสาวอมรรัตน� สวัสด์ิรักษา
63013014253 นายปฏิพล จันอ3น
63013014254 นางสาววิรังรอง ลาเลิศ
63013014255 นางสาวชลัฐธร สุทธิชาติ
63013014256 นางสาวณิลาวัฒน� เผือกยอด
63013014257 นายณัฐภาส เขมภูสิต
63013014258 นางสาวเจนจิรา ขอสุข
63013014259 นางสาววันวิสาข� หิมะวัน
63013014260 นางสาวสวรรญา โพธ์ิคานิช
63013014261 นางสาวพรกมล เอียดประพาฬ
63013014262 นางสาวจันทร�สุดา ชุมเนตร
63013014263 นางสาวศุภากร สุนทรนวัต
63013014264 นายอนพัทย� เขียววรรณะ
63013014265 นางสาวสารินี อุตสาหะ
63013014266 นางสาวป7ญญ�ชลี วานิชดิลกรัตน�
63013014267 นายนุติ ย่ีแพร
63013014268 นายสุวิชา เกิดน3อย
63013014269 นางสาวธัญวพร ฉุ3นประดับ
63013014270 นางสาวจันทกาญจน� ดวงนิมิตร
63013014271 นางกาญจนา ชวดโต
63013014272 นางสาวศรุชา เสือเมือง
63013014273 นายธันวา สุขฉํ่า
63013014274 นางสาวสุรนารี กิกลิ้ง
63013014275 นางสาวเบญจมาศ วณิชชากร
63013014276 นางสาวธัญรัตน� งอกศิลปI
63013014277 นางสาวนิลาวรรณ เปลี่ยนผึ้ง
63013014278 นางสาวปุณยนุช สมสกุล
63013014279 นายพัชรพล พูนจิตรบริสุทธ์ิ
63013014280 นายสุทัศน� ยอดศรีวรรณ
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63013014281 นางสาวเมราณี นวมดี
63013014282 นางสาวณัฐปภัสร� สิทธิพันธ�
63013014283 นางสาวสุภาวดี เกิดบัวทอง
63013014284 นางสาวจิตรลดา ไชยศรีษะ
63013014285 นางสาวพิชญ�ธนัชชา ลาภธํารง
63013014286 นางสุภาวดี ชื่นสุราษฎร�
63013014287 นายฉกาจกฤษ เขจร
63013014288 นางสาวราตรี วันเที่ยง
63013014289 นางสาวธันยนันท� ปะทิ
63013014290 นางสาวพัชรินทร� มณีวรรณ�
63013014291 นางสาวน้ําฝน ฤทธิณรงค�
63013014292 นายจารึก อนุรักษ�
63013014293 นายธนัยนนท� เบ3าจังหาร
63013014294 นางสาวพลอยไพริน สีสด
63013014295 นางสาวศรวณีย� อวนศรี
63013014296 นางสาวกัลยารัตน� คํานาน
63013014297 นางสาวสิริวรรณ สว:างอารมย�
63013014298 นายปวิธ จันทร�เทพ
63013014299 นางสาวหัทยาพร ปCองจันลา
63013014300 นางสาวกานดา พรมลา
63013014301 นายกฤษกร จงจัดกลาง
63013014302 นางสาวกรรณิการ� โคตรพัฒน�
63013014303 นางสาวจรรยา รักเสรีธรรม
63013014304 นางสาวอรุณนี ธุระนา
63013014305 นางสาวจิราวรรณ สุขเปรมปรี
63013014306 นางสาวกิตติยา กะนะฮาด
63013014307 นายเชาวทัศน� วุฒิวณิชย�
63013014308 นางสาวขนิษฐา หิรัญสุทธ์ิ
63013014309 นางสาวพรชนก กูบกระโXทก
63013014310 นายจิรวัฒน� ศรีสวัสด์ิ
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63013014311 นางสาววริศรา บุญยาน
63013014312 นางสาวสุวารี คํายินดี
63013014313 นางสาวจุฬาลักษณ� ด:านหงส�สุวรรณ
63013014314 นายณนภจร สุจันทร�ศรี
63013014315 นางสาวกาญจนา ธุวะคํา
63013014316 นายฌานินท� อัครกูร
63013014317 นายทรงชัย บุญครอง
63013014318 นางสาวสาวิตรี เที่ยงจันทึก
63013014319 นางสาวเจษฎาภรณ� บ3านสระ
63013014320 นางสาวกมลพรรณ แก3วกล
63013014321 นางสาวกัญญา แย3มกลีบบัว
63013014322 นางสาวปFยนุช เครือเทศ
63013014323 นางสาวกฤติกา เพ็ชรขํา
63013014324 นายป7ญญพล เผือกสวัสด์ิ
63013014325 นางสาววาทินี เงินนุช
63013014326 นางสาวณัฐกานต� ภาคภูมิ
63013014327 นางสาวอัฏฐพร ย่ิงยงเมธี
63013014328 นายนนทนันท� ศรีนนท�
63013014329 ว:าที่ร3อยตรีศิวกร พลายละมูล
63013014330 นางสาวสุธิดา ไชยวงค�
63013014331 นางสาวธนพร เซ่ียงเห็น
63013014332 นางสาวจิรัชญา ฟ7กขาว
63013014333 นายทศพล อมรรัตนานุเคราะห�
63013014334 นางสาวเพลงพิณ เสือภูมิ
63013014335 นางสาวกนกวรรณ ย้ิมหิ้น
63013014336 นางสาวกาญจนา แปCนสวน
63013014337 นายกมลพัฒน� เจริญวงศ�
63013014338 นางสาวสกาวรัตน� ศริพันธุ�
63013014339 นายวรพงษ� คงประเสริฐ
63013014340 นางสาวเปรมา ป7ญญาเหลือ

หน3า 478 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013014341 นางสาววรรณภา หมู:หาญ
63013014342 นางสาวพัชราภรณ� แก3วคง
63013014343 นายฐากูร แปCนเกิด
63013014344 นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสด์ิ
63013014345 นางสาวมนปริยา เกิดกมล
63013014346 นางสาวสุธิตา จิตต�หลัง
63013014347 นายกฤชธัช หิรัญวัฒนา
63013014348 นางสาววัชโรธร ชลายนพิXทธิยะ
63013014349 นายอนุรุต บุญคง
63013014350 นางสาวนิลเนตร เชยจันทร�
63013014351 นายนพวิทย� ฐิติธนมณีรัฐ
63013014352 นายวีรศักด์ิ เย็นเชย
63013014353 นางสาวรัตติกาล ตาจา
63013014354 นางสาวดวงพร สุภาพ
63013014355 นายกฤตเมธ โค3วบ3วนอาน
63013014356 นายปรันตปI กุลจิตต�เจือวงศ�
63013014357 นายเดชพิสิษฐ� ฟCาสุวรรณ
63013014358 นายสนิท จันทร�พูล
63013014359 นางสาวกนกพร นวศิริคุณ
63013014360 นางสาวอมรพรรณ บุญศรี
63013014361 นายสุรศักด์ิ รัตนมังสังค�
63013014362 นางสาวรมิดา ศรีตะจิตต�
63013014363 นางสาวฐิติพร จันทร�พิทักษ�
63013014364 นางสาวพัทธ�ธีรา อโหสิประชา
63013014365 นางสาวอรอนงค� ถ่ินนาเมือง
63013014366 นายพูนศักด์ิ ชินวงษ�
63013014367 นายวัทธิกร พันธรักษ�
63013014368 นายภาสกร บุญทอง
63013014369 นางสาวณัฐริกา เก้ือเดช
63013014370 นางสาวนันท�นภัส จันทนิล
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63013014371 นางสาวชณภัช พลซา
63013014372 นางสาวชฎิลฎา สุขสวัสด์ิ
63013014373 นายนคนันท� ร:วมใจ
63013014374 นางสาวผัสสพร ตันสง:า
63013014375 นางสาวพูลศิริ กาบุญกํ้า
63013014376 นางสาวแคทลียา น:วมคงม่ัน
63013014377 นางสาวสลิลทิพย� ภักดี
63013014378 นางสาวสุชาดา ทรัพย�เมือง
63013014379 นายณัฐกัญจน� สว:างอารมย�
63013014380 นางสาวพิมพ�ชฎา อภิโชติสุรรัศมี
63013014381 นางสิริพร นักธรรม
63013014382 นายรณชัย ดุนโคกสูง
63013014383 นางสาวพัชร วรัญญานุวัฒน�
63013014384 นางสาวพัทธนันท� พัฒนศุกธาดา
63013014385 นายธนพล ศรีสวัสด์ิ
63013014386 นายสุรยุทธ พาอ:อนตา
63013014387 นางสาวศิริพร อินดี
63013014388 นายพงศธร แสนใหญ:
63013014389 นางสาวพัชรประภาX แรกรุ:น
63013014390 นางสาวกนิษฐา พอนทุม
63013014391 นายอดิศร สินก:อเกียรติ
63013014392 นางสาวโยษิตา กรุณาก3อ
63013014393 นางสาววรนิษฐ� เชื้อประดิษฐ�
63013014394 นางสาวพรรณภัทร จันทร�กระจ:าง
63013014395 นายรุทธกร ฉํ่าจิตร�
63013014396 นางสาวจุฑามาศ เชิดบุญชาติ
63013014397 นายอนุวัฒน� ใจแสน
63013014398 นางสาวสุกัญญา แผ:นทอง
63013014399 นางสาวน้ําเพชร ภาคมฤกษ�
63013014400 นางสาวรสสุคนธ� ไพรสิงห�
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63013014401 นายปFยวัฒน� ศรพรหม
63013014402 นางสาววรัมพร แจ3งประจักษ� 
63013014403 นางสาวสตรีรัตน� ประกอบสุข
63013014404 นางสาวพิชาพัทธ� โรจนธนินพงศ�
63013014405 นางสาวจารุนันท� สุ:มเงิน
63013014406 นายฐิตินันท� วรรณเวช
63013014407 นางสาวอริสา สาขํา
63013014408 นางสาววัณณิตา แจ3งสกุล
63013014409 นางสาววัลลภี รักสลาม
63013014410 นายกฤษณะ เพชรประสิทธ์ิ
63013014411 นางสาวรัชนีบูรณ� ภาพสุวรรณ
63013014412 นางศรีสุดา นาชัยเพ่ิม
63013014413 นางสาวนงลักษณ� ลาดรุน
63013014414 นางสาวทับทิม ทองใส
63013014415 นายสิริพงษ� ทองขาว
63013014416 นางสาวศิริวัลย� บัวศรี
63013014417 นางสาวสุณิสา หมอกชัย
63013014418 นายเกียรติศักด์ิ มีมากวงศ�
63013014419 นายเอกชัย บัวแก3ว
63013014420 นางสาวลภัสรดา น้ําแก3ว
63013014421 นางสาวทัศสิมา ต๋ีชื่น
63013014422 นายมนตรี เลาเจริญพร
63013014423 นางสาวสุดโสภา รุ:งเรืองผล
63013014424 นายกัญจน� สาระศรี
63013014425 นายธีระศักด์ิ ลิทธิศาสตร�
63013014426 นางสาวณัฐธยาน� จันทร�ดํา
63013014427 นางสาวนวพร ศรีวิเศษ
63013014428 นางสาววราภรณ� แสงจันทร�
63013014429 นางสาวนารีรัตน� กันทะราช
63013014430 นางสาวปภาวี จารนัย
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63013014431 นางสาวฉัตริยาภรณ� ปนสันเทียะ
63013014432 นายพรสมพล รัตนเขมากร
63013014433 นางสาวจคนิตา สุวรรณมาโจ
63013014434 นางสาวนนทกาญจน� น3อยสิมมะ
63013014435 นางสาวนลินรัตน� หนิดภักดี
63013014436 นางสาวปนัดดา โสภา
63013014437 นางมาลินี อภิรักษ�ธาธาร
63013014438 นายวัชรพล กัญญาโภค
63013014439 นางสาวสุมลรัตน� เป\ยสุวรรณ
63013014440 นางสาวชุตินันท� แซ:เตียว
63013014441 นางสาวภัทรานิษฐ� เกิดแสง
63013014442 นายประพุทธ์ิ วงเวียน
63013014443 นางสาวอันนา ไชยวิโน
63013014444 นายสัมฤทธ์ิ จันทะนะ
63013014445 นางสาวกชกร ฉัตรก้ัน
63013014446 นางสาวณีรนุช สุทธิอํานวยกูล
63013014447 นางสาวพรนภา ราโรจน�
63013014448 นายพรภวิษย� วงศ�วัฒนาพันธุ�
63013014449 นางสาวเจณิสตา รามบุตร
63013014450 นางสาวปุณฑรี โรจนสุพจน�
63013014451 นายปูรณ� แตงใบ
63013014452 นายกมลทรรศน� วรรณรังษี
63013014453 นางสาวศศิธร จูตะเสน
63013014454 นางสาวพัชรินทร� งอกงาม
63013014455 นายวรวุฒิ ชาติขยัน
63013014456 นางสาวเบญจวรรณ สิงหลสาย
63013014457 นางสาวรัตติยา คงนวลใย
63013014458 นางสาววรัญญา สุดแสวง
63013014459 นางสาวสิวาณิชปาก� เสนี
63013014460 นางสาวอินทิรา มะสุนี
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63013014461 นายธารินทร� สลามเตDะ
63013014462 นายอภิสิทธ์ิ เสร็จกิจ
63013014463 นางสาวพรพิมล เศษสมบูรณ�
63013014464 นางสาวเบญจพร หุ:นจีน
63013014465 นายจิตรภาณุ ธรรมหรรษา
63013014466 นางสาวปFยวรรณ มาทอง
63013014467 นายธนวัฒน� คุณากรพิสิษฐ�
63013014468 นายตฤณ ลิ้ม วาณิช ตระกูล 
63013014469 นายไกรศร เกิดสมบุญ
63013014470 ว:าที่ร3อยตรีเจริญศักด์ิ บรรดาศักด์ิ
63013014471 นางสาวพิมพ�รวินท� ตามบุญ
63013014472 นางสาวนิภาพร จันทร�แดง
63013014473 นางสาวสุนิตษา โฉมไธสง
63013014474 นางสาวจุฑารัตน� วังชนะชัย
63013014475 นางสาวปภัสสร ปCองขวาเลา
63013014476 นายสุบรรณ สิงห�โต
63013014477 นางสาวกุลสตรี ต3นเทียน
63013014478 นายศิรสิทธ์ิ กรกมลวิลาศ
63013014479 นางสาวบุษราคัม รัตนสูรย�
63013014480 นางสาวพัณณิตา ฉายคุณรัฐ
63013014481 นางสาวเพ็ญนภา หาระคุณ
63013014482 นางสาวพรนภา บุดดี
63013014483 นางสาวพิชญา พยอมแย3ม
63013014484 นางสาวเมธิรา เกตุดี
63013014485 นางสาววันเพ็ญ แก3วมุกดาอมร
63013014486 นางสาวพิมวดี เข่ือนแก3ว
63013014487 นายณัฐชัย พรหมธิรักษ�
63013014488 นางสาวอภิญญา ศรีเจริญ
63013014489 นางสาวภัณฑิรา ชมภูนุช
63013014490 นางสาวนวินดา ลิขิตตระกูลวงศ�
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63013014491 นางสาวรุ:งนภา เลิศเวช
63013014492 นายภูริพงศ� ภูมิระวิ
63013014493 นายอภิวัฒน� แวงวรรณ
63013014494 นางสาวจิดาภา ธรรมใจ
63013014495 นายศิริชัย ใจชนะ
63013014496 นายภานุวัฒน� ไปมา
63013014497 นางสาวรพีพรรณ โสภา
63013014498 นางสาวทิตาพร วุฒินนท�
63013014499 นายธนัตถ�ชัย ขุนชนะ
63013014500 นายปฐมพงศ� ชูคํา
63013014501 นางสาวบุญรอด ศรีชะบา
63013014502 นางสาวเกศวดี ไกรนอก
63013014503 นายนาวาวี ขาเดร�
63013014504 นางสาวดาริกา แจ:มศรี
63013014505 นายจิรพงษ� พงษ�สิทธิผล
63013014506 นางสาวภาสินี ผดุงชีวิต
63013014507 นางสาวธิดารัตน� ทองเพ็ญ
63013014508 นางสาวลัดดาวัลย� มีแผนดี
63013014509 นางสาวนริศรา เมืองสุวรรณ�
63013014510 นางสาวรวิสา แหลมทองมงคล
63013014511 นางสาวนพวรรณ ปรีชา
63013014512 นางสาวจีรอร เพ็ญพิชชากร
63013014513 นางสาวพรพิสุทธ์ิ เสนประดิษฐ�
63013014514 นายชนันธร เพชรรัตน�
63013014515 นางสาวโศรยา นาคขวัญ
63013014516 นางสาวโชติกาญจน� จันสอน
63013014517 นายพชร วันสามง:าม
63013014518 นางสาวชญานิษฐ� ชิตมีไชย
63013014519 นายวิศรุต ขุนรักษา
63013014520 นายกฤษณกรณ� ศรีประดู:
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63013014521 นางสาวดวงจินดา จันทรเสน
63013014522 นางสาวกนกวรรณ หงษ�สาคร
63013014523 นางสาวธิดารัตน� สุรัตวดี
63013014524 นางสาวมณีกาญจน� ลXิXมเล็ก
63013014525 นายขจรเกียรติ ถ่ินลิพอน
63013014526 นายศรัณย� บินมิตตอร�
63013014527 นายเจตณัฐ สวัสดีนฤนาท
63013014528 นางสาวสุพนิต ธรรมเสน:ห�
63013014529 นางสาววราลี พรรณราย
63013014530 นางสาวเกษราภรณ� จอง
63013014531 นางสาวชัญญา พันธุมะเกียรติ
63013014532 นายกฤษฎีกา บัวบูชา
63013014533 นางสาวเจนจิรา โสภาพล
63013014534 นางสาวแสงระวี หลักทอง
63013014535 นางสาวป7ทมาวรรณ วรกาญจนา
63013014536 นางสาวกชนิภา คงถาวร
63013014537 นายอนุสรณ� พันธุ�เขตกรรม
63013014538 นางสาวทิพย�สราวัลย� บุญศักด์ิเลิศ
63013014539 นายวสันต� ประชุมพันธ�
63013014540 นางสาวเนตรมณี สุดเพียร
63013014541 นางสาวณัฐธยาน� ลือสุวรรณ�
63013014542 นางสาวประวียา มานะดี
63013014543 นางสาวเพชรรัตน� บุตรเพ็ชร�
63013014544 นางสาวธัญญารัตน� อะทะจา
63013014545 นางสาวนิภาภัทร� ศาลิคุปต
63013014546 นางสาวจันทร�จิรา นราผ:อง
63013014547 นายกิตติศักด์ิ หลวงภักดี
63013014548 นางสาวทิชา วงษ�สกุล
63013014549 นางสาวชลธิชา รัตนอุดม
63013014550 นางสาวพิมพ�ชนก ชนะบุญ
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63013014551 นายชูศักด์ิ จันทรา
63013014552 นายพีรพล ผะอบขาว
63013014553 นางสาวนลิสา สมนาศักด์ิ
63013014554 นายวราศิลปI สมพงษ�
63013014555 นางสาวป7ณณรัตน� อุดมสุนทรีรัตน�
63013014556 นายกวิน เรืองฤทธ์ิ
63013014557 นางสาววรุณยุพา เทพวิวัฒน�นาวิน
63013014558 นางสาวปFยธิดา แสงธิ
63013014559 นางสาววิภา เฉวียงวาศ
63013014560 นางสาวกมลวรรณ ศิริปรุ
63013014561 นางสาวพงศ�ชฎา สายพันธ�
63013014562 นางสาวสโรชา โชติ
63013014563 นางสาวสัญจิตา ทั่งกลาง
63013014564 นางสาวธัญชนก เดชศิริ
63013014565 นางสาวกุลนิดา กูลระวัง
63013014566 นางสาวสิริพร ศรีรัฐ
63013014567 นางสาวจิราพร อินทะคม
63013014568 นางสาวศรัณย�พร เอียดวงค�
63013014569 นางสาวนิติรัตน� คําตีบ
63013014570 นายวิชิต อิสสรา
63013014571 นางสาวณัฐทริกา เมืองมูล
63013014572 นางสาวธิดามาศ แสนคํา
63013014573 นางสาวกนกพรรณ ศิริยอด
63013014574 นางสาวกวินทิพย� ดีสวัสด์ิ
63013014575 นางสาวเกศณี แสนคําเพีย
63013014576 นางสาวปภัทรนันท� จิตสิริภารัตน�
63013014577 นางสาวปรียนุช ดวงเพชร
63013014578 นางสาวปFยรัตน� ขุมทอง
63013014579 นางสาวเกษรินทร� กลิ่นแก3ว
63013014580 นางสาวอริญญาณี แพงไข:
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63013014581 นางสาววรรธนันท� ศรีพรรณ�
63013014582 นางสาวขวัญสุดา อินทองหลาง
63013014583 นางสาวปรีญามุข ถูกพันธ�
63013014584 นายพันธวิศ สุขใจดี
63013014585 นางสาวมุกดา ศิริบูรณ�
63013014586 นางสาวพิมพ�ลภัส อยู:สุข
63013014587 นางสาวสุชาดา ศิริม:วง
63013014588 นายอนันต� โตDะสิงห�
63013014589 นางสาวธนวรรณ ศรีสดสุข
63013014590 นายกีรติ จันทรสิงหไชย
63013014591 นายประเวศน� โนงประโคน
63013014592 นางสาวสุดธิดา อิทธาภิชัย
63013014593 นางสาวศิริลักษณ� หนูทอง
63013014594 นางสาวภัชภิชา พุ:มแสง
63013014595 นายอภินันท� คําสอน
63013014596 นายนาท นาคอ:อน
63013014597 นางสาวเบญจมาศ บุตรพุ:ม
63013014598 นางสาวณัชชา สุทธิลออ
63013014599 นางสาววราภรณ� สอนนอก
63013014600 นางสาวพัชรา เพชรช:วย
63013014601 นางสาววรัญญา เอกรัตน�
63013014602 นางสาวทิพวรรรณ เพชรพงษ�
63013014603 นายพีรพัฒน� สาระภี
63013014604 นายภานุพันธ� นันทะยานา
63013014605 นางสาวชุติมา สุระเสน
63013014606 นางสาวกาญจนาพร โพธิสุขโข
63013014607 นางสาวธีราภรณ� หม่ันถนอม
63013014608 นางสาวมนพัสตร� อ่ําเกตุ
63013014609 นางสาวกุลณัฐ วีระจิตสกุลงาม
63013014610 นางสาวบุณฑิญา ธนะภูมิ
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63013014611 นางสาววารินรัตน� วาสนาเสริมส:ง
63013014612 นางสาวกชกร ศศิประภาพร
63013014613 นางสาววศินี อุบลรังสีกุล
63013014614 นางสาวเบญจพร สมเขาใหญ:
63013014615 นางสาวเมฆขลา ก่ิงทวยหาญ
63013014616 นางสาวอลิษา รุ:นแสง
63013014617 นายวิชิต ปFZนบุตร
63013014618 นางสาวกันยารัตน� เอี่ยมบุญรอด
63013014619 นางสาวธิดารัตน� พรมเมือง
63013014620 นายปFยะบุตร ไทยประไพสาร
63013014621 นางสาวซารีตา ดือเรDะ
63013014622 นางสาวอุบลรัตน� รัตนา
63013014623 ว:าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล หูชัยภูมิ
63013014624 นายอโนชา อรเอี่ยม
63013014625 นางสาวภูริชญา นิตยเดชพัฒน�
63013014626 นางสาวธนภร คงสุขใส
63013014627 นายนครินทร� สาระรัตน�
63013014628 นางสาวอุไรพร ราชธานี
63013014629 นางสาวพรนภา ท3าวธรรมศิริ
63013014630 นางสาวกมลรัตน� อินทร�จันทร�
63013014631 นางสาวธันยา แสงเพชร
63013014632 นางสาวศุภัสรากร โคตรนาวัง
63013014633 นายนวัต ธรรมป7ญญา
63013014634 นางสาวโสภา ป7ญญากาวิน
63013014635 นางสาวธิดารัตน� บุญศรี
63013014636 นางสาวธีรรัตน� ป7จจัยยัง
63013014637 นางสาวรัตติยา นารินทร�
63013014638 นางสาวกษมาพร สกุลเอี่ยม
63013014639 นางสาวศิรินทรา พัฒบุบผา
63013014640 นางสาวอรทัย โพธ์ิทอง
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63013014641 นางสาวอธิศรี ธีระกมลรัตน�
63013014642 นายวินิจ ยูรวงศ�
63013014643 นางสาวพิรกุล สุวรรณไตรย�
63013014644 นางสาวสุนทรีย� จันทวงศ�
63013014645 นายวาทยากร เทพสวัสด์ิ
63013014646 นางสาวสุทธิดา นิมกาญจน�ศิริ
63013014647 นายกรกฎ ศรีปลั่ง
63013014648 นายกีรติ วิรุณจิตต�
63013014649 นางสาวชิดชญา นาวิกะชีวิน
63013014650 นางสาวศิริพร ภิรมวาด
63013014651 นางสาวทอฝ7น รอดมา
63013014652 นายสุเมธ ไชยวงค�ทอน
63013014653 นางสาวอุมาพร สุนทรโฆษิต
63013014654 นางสาวจารุวรรณ ลัดดาโชติ
63013014655 นางสาวพรรษชล บุญมาวงศ�
63013014656 นางสาววศินา เชาว�เฉียบ
63013014657 นายธนากร จากทัพเนตร
63013014658 นายกฤษฎา ศรีเพ็ชร
63013014659 นางสาวชนิกานต� จันทเลิศ
63013014660 นายนพรัตน� วงษ�พิทักษ�
63013014661 นางสาววนิดา ศรีเสาวกุล
63013014662 นางสาวกมลทิพย� ขจรมงคลนันท�
63013014663 นายพิเศษ สกุลจรรยาดี
63013014664 นางสาวศิลปIศุพิชญ� หนูประสิทธ์ิ
63013014665 นางสาวมนัสวี ศรีสมบัติ
63013014666 นางสาวศรารีพร โภชนา
63013014667 นางสาวทิพย�สุดา สมเย็น
63013014668 นางสาวสุวภา ยืนลิบ
63013014669 นางสาวจุฑาลักษณ� คุณวัชระกิจ
63013014670 นางสาวอริษา เนตรเดชา
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63013014671 นางสาวประไพภัทร ศิริบัติ
63013014672 นางสาวสุภมาส รุ:งเรือง
63013014673 นางสาวชนาภา ชนะพล
63013014674 นางสาวสุชานรี จิรภัทรอนันต�
63013014675 นางสาวเมทินี สนธิวงศ�
63013014676 นายอภิชาติ นุสดิน
63013014677 นางสาวรัตนเกล3า วัดปาน
63013014678 นายจักรพันธ� ภูแต3มใจ
63013014679 นางสาวกุสุมา ฤทธิรงค�
63013014680 นางสาววนิดา ภักดีบุรี
63013014681 นายชนนันท� ประเทืองสุข
63013014682 นายสิทธิชัย อํานวยศิลปI
63013014683 นางสาวกุสุมา พรหมจันทร�
63013014684 นางสาวฐิติพร ภู:อ่ํา
63013014685 นางสาวไอลดา เชื้อแถว
63013014686 นางสาวรัชนีวรรณ แซ:พัว
63013014687 นายรัชตะ สมหวัง
63013014688 นางสาวพิมลดา บุญเติม
63013014689 นางสาวศิรินภา หดไธสง
63013014690 นางสาวศศิธร ผิวเหลือง
63013014691 นางสาวอารีรัตน� ใจพันธ�
63013014692 นางสาวนิธิพร วงศ�บัณฑิต
63013014693 นายปฐมพงศ� ช:วยแดง
63013014694 นางสาวปFยะดา เย่ียมรัมย�
63013014695 นางสาวกนกพิชญ� ลอยจัตุรัส
63013014696 นางสาวอัมรา คําคง
63013014697 นางสาวอุบลทิพย� ทองเลิศ
63013014698 นางสาวอําไพ โคตรสมบัติ
63013014699 นายอักคคม ฉิมพาลี
63013014700 นางสาวพิชญ�ตะวัน รุ:งเรือง
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63013014701 นางสาวมลฤดี ณะสุย
63013014702 นางสาวสุนารีย� เสาม่ัน
63013014703 นางสาวอภิญญา พวงแก3ว
63013014704 นางสาวนารีรัตน� แสงมาน
63013014705 นางสาวศุภานุกูล ขานหยู:
63013014706 นางสาวณัฐฐินันท� เข็มป7ญญา
63013014707 นางสาววรรณภา สุนาภักดี
63013014708 นายทศพร ประทุมขัน
63013014709 นางสาวรุ3งลาวัลย� สีสมุทร�
63013014710 นางสาวคัทลียา อรุณ
63013014711 นางสาวนวรัตน� ภัคจิราพร
63013014712 นายณัฐภัทร สวัสดี
63013014713 นางสาววันทนา เชิดนาม
63013014714 นางสาวรังสิมา นากจีน
63013014715 นางสาวสุภารัตน� สุขวงค�
63013014716 นางสาวกัญจนพร นวนสําเนียง
63013014717 นางสาวอรนิชา ทองประกาศิต
63013014718 นางสาวณัฐณิชา เกิดสุภาพ
63013014719 นางสาวนันทิยา แตงเผิอก
63013014720 นางสาวแพรวทิพา เครือเพ็ชร
63013014721 นางสาวสุณัฐวดี โชติชม
63013014722 นางสาวอภิชญา กองคํา
63013014723 นายจิรทีปต� เถาว�ชู
63013014724 นางสาวณัฐริกา เลิศจรรยาพันธ�
63013014725 นางสาวอนามิกา ศรีสวัสด์ิ
63013014726 นางสาวปฐมา การินทร�
63013014727 นางสาวภัทรวดี ชมนาค
63013014728 นางสาวกรรณิการ� คําวงษา
63013014729 นางสาวนิตยา ขุนศรี
63013014730 นางสาวอณัศยา อักษรนิตย�
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63013014731 นายศุภกมลชัย วิเชียรทอง
63013014732 นางสาวมธุรส ธีระวิทยเลิศ
63013014733 นางสาวนูรี ตํารามัน
63013014734 นายต3นตระกูล สังสนั่น
63013014735 นางสาวอุมาพร เบญจพลไชยโชติ
63013014736 นางสาวจิตติมา ศรีใหม:
63013014737 นางสาวสมหญิง เพ็งหีต
63013014738 นายปรัชญา นางรัก
63013014739 นางสาววราภรณ� ศรีเชียงสา
63013014740 นายวงศ�ณัฐ ชัยศิริพานิช
63013014741 นางสาวนันทวัน เกตุทอง
63013014742 นายวัชรินทร� คงเเดง
63013014743 นางสาวอิศยากร ธัชมาลี
63013014744 นายนนทวัฒน� พูลเทียบรัตน�
63013014745 นางสาวมณฑาทิพย� เต็มราม
63013014746 นายชวัลวัฒน� โกศิน
63013014747 นางสาวเมธิณี ดวงแก3ว
63013014748 นางสาวศิริรัตน� มีแต3ม
63013014749 นางสาวพรสวรรค� ดิษโต
63013014750 นายรณภัทร ณรงค�เดช
63013014751 นางสาวเมวิกา สุขบรรพต
63013014752 นางสาวสุกัญญา ชูผล
63013014753 นางสาวรังสิยา ฑีฆาวงค�
63013014754 นางสาวอารีวรรณ ฐิติภาคโยปกฤต
63013014755 นางสาวพรวิมล มะโนเวียง
63013014756 นางสุจิญา กํ่าแสง
63013014757 นางสาวภรพสุ ใบมูซอ
63013014758 นางสาวลลิตา วงศ�ม่ัน
63013014759 นางสาวณัฐชญา เพ็งบุญชู
63013014760 นางสาวรดา คงไชย

หน3า 492 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013014761 นางสาวณัฐชา ร3ายกลับดี
63013014762 นายทินกร แจกกระโทก
63013014763 นายอิทธิพงศ� อวนสุวรรณ
63013014764 นางสาวบุษกร แสงทอง
63013014765 นายธนัชอิสร� ดุจจานุทัศน�
63013014766 นายฉัตรชัย จีนจู3
63013014767 นางสาวเยาวลักษณ� สุมาพา
63013014768 นางสาวสุชาสินี ศรีมาลา
63013014769 นางสาวศรัญญา ร3อยมาลี
63013014770 นางสาววรางคณา เทพวุฒิ
63013014771 นางสาวณิชานันทน� รัตนประเสริฐ
63013014772 นางสาวน3อมฤดี มูลสาร
63013014773 นางสาวรุ:งรัตน� วัฒนาทิพยธํารงค�
63013014774 นางสาวธัญญรัตน� สุพรรณภูวงษ�
63013014775 นางสาววรัสว�กร พวงเกาะ
63013014776 นายพิสิทธ์ิ มังคลา
63013014777 นายธีรวัตร ชูพงศ�
63013014778 นางสาวรุ:งพิศุทธ์ิ หยงสตาร�
63013014779 นางสาวกรรณิการ� มโนโสภี
63013014780 นายอรรถพล ชูศักด์ิ
63013014781 นางสาวสุพัตรา สุดสน
63013014782 นางสาวพัชรินทร� ดวงงาม
63013014783 นางสาววรรณกานต� จีระวัฒนกุล
63013014784 นางสาวจิรพา ศิริศรีทวีทรัพย�
63013014785 นางสาววิภาดา ชัยสวัสด์ิ
63013014786 นางสาวมยุรี อิสสระพงศ�
63013014787 นางสาวอรญา สุเพ็ง
63013014788 นางสาวกนกพร ไพรสาร
63013014789 นางสาวฐิติรัตน� พสิษฐ�กฤตนัย
63013014790 นางสาวอาทิตยา มินะสิงห�
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63013014791 นางสาวฮัสนะห� รอเหม
63013014792 นางสาวภัสสร ถิระนันทการต�
63013014793 นางสาวยอดหญิง รุสิตานนท�
63013014794 นางสาวกษมา ศุภกิจเจริญ
63013014795 นางสาวงามลักษณ�ขจี ไพรสันต�
63013014796 นายณัฐพงศ� เจียมศิริโรจน�
63013014797 นางสาวกมลลักษณ� เฉียบแหลมดี
63013014798 นายวีระพล ชูแก3ว
63013014799 นายกิตติธัช หอทอง
63013014800 นางสาวชลิศรา เพ็งโพ
63013014801 นางสาวกฤติยาณี ศรีมาโนชน�
63013014802 นางสาววันวิษา นาดี
63013014803 นางสาวจินต�จุฑา เกาสายพันธุ�
63013014804 นางสาวพัชรินทร� ปานย่ืน
63013014805 นางสาวสุดารัตน� กิจถาวรสวัสด์ิ
63013014806 นางสาวปรางสิริ คําวัฒน�
63013014807 นางสาวสุวนันท� โสภากัณฑ�
63013014808 นางสาวพรภินันท� เลิศรวีวัฒน�
63013014809 นางสาวอังคณา ธรรมโสภน
63013014810 นายภูมิรพี นุชถาวร
63013014811 นางสาวชมพูนุท ชูจันทร�
63013014812 นายเอกชัย จันทร�ศรี
63013014813 นางสาวบุณยวีร� จ่ันแก3ว
63013014814 นางสาววิภาดา จงป7ตนา
63013014815 นายวิรัลพัชร� ไชยรัตน�
63013014816 นางสาวนุจรี มาลีกาล
63013014817 นางสาวอัมพร ลีลากานต�
63013014818 นายพีรภูมิ เอี่ยม ละ ออ
63013014819 นางสาวเพชรรัตน� แก3วตาทิพย�
63013014820 นางสาวจุฑาทิพย� ซังชาสิทธ์ิ
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63013014821 นายเจษฎาพงศ� ประคํา
63013014822 นางสาวจิรัสติกานต� วงษ�หนองแวง
63013014823 นางสาวนรรัตน� ชูขจร
63013014824 นายพัลลภ รอดภัย
63013014825 นางสาวบุญรักษ� ปลีกลาง
63013014826 นางสาวเนตรนภา สุขหนา
63013014827 นางสาวฐิตาพร วงษ�เล็ก
63013014828 นายชลันธร บุญศรี
63013014829 นายองอาจ ชัยวงศ�
63013014830 นางสาวมณีรัตน� ประรัมย�
63013014831 นางสาวณิชกานต� อ3นวิเศษ
63013014832 นายธนพนธ� หล:อวิไลลักษณ�
63013014833 นายพงษ�ทวี บุญทน
63013014834 นายธนพล ธัญญานุกูล
63013014835 นางสาวนฤวรรณ เขียวขํา
63013014836 นางสาวนิตยา กันนิกา
63013014837 นางสาวศิริขวัญ อุนาพันธ�
63013014838 นางสาวธนียา แซ:ต้ัง
63013014839 นางสาวนัฏฐ�วรินทร� จําปาหล:า
63013014840 นางสาววีรยา สมานแก3ว
63013014841 นายวันชนะ ชีวชื่น
63013014842 นางสาวนีรนุช นวลจันทร�
63013014843 นางสาวณัฏฐธิดา สุขใหญ:
63013014844 นางสาวภควรรณ ศรีเจริญมงคล
63013014845 นางสาวชญานี ศรีพระนาม
63013014846 นายณัฐนนท� สุพัฒนาภรณ�
63013014847 นางสาวญาณิศา อรัญนารถ
63013014848 นายณัฐนนท� บัวสุข
63013014849 นางสาวศุภนิตา แสงแก3ว
63013014850 นายพัฒนคุณ บุญเรือง
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63013014851 นายประณต ภูมะธน
63013014852 นางสาวสวรรณยา ไวยกูล
63013014853 นางสาวศิริชนันท� สงทอง
63013014854 นายนลธวัช ใจชื่น
63013014855 นางสาวขวัญใจ รื่นสําราญ
63013014856 นางสาวณภัทร คําเด:นเหล็ก
63013014857 นายธันยกร ประยูร
63013014858 นางสาวณภัทร ผืนกระโทก
63013014859 นางสาวพฤกษา แย3มเสนาะ
63013014860 นายนก๊ิบ อาแวโด
63013014861 นายภาคภูมิ แสงแก3ว
63013014862 นางสาวอรุณวรรณ ยอดทอง
63013014863 นางสาวพรรณ�นลิน โภชนสมบูรณ�
63013014864 นางสาวกรรณิการ� ชายดอน
63013014865 นายนัฐวุฒิ เกิดกอ
63013014866 นายรังสรรค� อินสูนย�
63013014867 นางกัญญารัตน� มีศรี
63013014868 นางสาวณฐพรรณ ศรีสกุล
63013014869 นางสาวพิชชาพร คําสอน
63013014870 นายกฤติน ขาวหอมกลิ่น
63013014871 นางสาวช:อผกา กีกอง
63013014872 นายพงศธร ธงภักด์ิ
63013014873 นางสาวอัญชลีพร หุตะมงคล
63013014874 นางสาวสิตานัน เอี่ยมน3อย
63013014875 นางสาวนุชนาฎ บินสัน
63013014876 นางสาวสาบารียะ อาลี
63013014877 นางสาวพลอยไพลิน อ:อนน3อม
63013014878 นางบุญยัง เผดิม
63013014879 นางสาวแพรพิไล ศรีบุญเรืองฤทธ์ิ
63013014880 นางสาวอมลวรรณ แก:นจันทร�
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63013014881 นายยุพราช ศรีประภาส
63013014882 นายพงศธร ดวงดาว
63013014883 นางสาวจริยา อินทนู
63013014884 นางสาวพิชามญชุ� วัดเมือง
63013014885 นางสาวอมรรัตน� สุขช:วย
63013014886 นางสาวเกศแก3ว จันทร�พริก
63013014887 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ อาศิรพจน�
63013014888 นางสาวชญานุช น้ําใจม่ัน
63013014889 นางสาวกชกร น3อยเพ็ง
63013014890 นายเจนณรงค� อดิศักด์ิรัตนา
63013014891 นางสาวสายสมร นิลสลับ
63013014892 นายณัฐวุฒิ บุษบง
63013014893 นางสาวจุฑามาศ พะเนตรรัมย�
63013014894 นายสิทธิภัค บุญกัณฑ�
63013014895 นางสาวพัฒนา ใจยะกูล
63013014896 นางสาวศิลาพร แซ:ซ้ิม
63013014897 นายรัฐธรรมนูญ วงค�โอษฐ
63013014898 นางสาวเพ็ญนภา เรือนแก3ว
63013014899 นายฉายฉัตร ทองเกิด
63013014900 นางสาววรรณอร คชสาร
63013014901 นางสาวรตน กมล พรชีว ทิพย� 
63013014902 นางสาวบุษยาวรรณ พริกทอง
63013014903 นางสาวฐิติมา สะดวก
63013014904 นายภิวัตน� อัตต�สินทอง
63013014905 นางสาวอนุชิตรา มีแหวน
63013014906 นางสาวจิราวรรณ ผิวนวลผ:อง
63013014907 นายกิตติพันธ� ชูกลิ่น
63013014908 นางวิริยา วังหอม
63013014909 นางสาวณัฎฐณิชา ธีรบัณฑิต
63013014910 นางสาวณัฏฐลักษณ� สุขศรี
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63013014911 นางสาวทัศวรรณ วัชระ
63013014912 นางสาวกัญจณ�ชญา หงษ�ทอง
63013014913 นางสาวซารีนา พรรณราย
63013014914 นางสาวฐาปณี ฉิมชาญเวช
63013014915 นางสาวกัญญาลักษณ� ถัดพลกรัง
63013014916 นายภุชงค� จ๋ิวน3อย
63013014917 นางสาวอัญชลี บุญเลิศ
63013014918 นายพงศกร รักษ�ป7ญญา
63013014919 นางสาวมณฑารัตน� บุญประดิษฐ
63013014920 สิบเอกธนกิจ สินสมุทร
63013014921 นายธีรเชษฐ� ศรีธรรมมา
63013014922 นางวนิตา ธรรมป7ญหาร
63013014923 นางสาวพรทิพย� อีสา
63013014924 นางสาวชฎาพร ส:องาม
63013014925 นายณัฎฐกิตต์ิ สุขจันทร�
63013014926 นางสาวชนากานต� ด:วนเดิน
63013014927 นางสาวนัสราภรณ� เหลืองศิริวัฒนา
63013014928 นายพิภัทร� น3อยบัว
63013014929 นายปFยะวุฒิ เลิศเจริญชัยสกุล
63013014930 นางสาวขวัญชนก พันธ�ประสงค�
63013014931 นางสาวบุษธัญญา ศังขะภูติ
63013014932 นางสาวณัฐณิชา นาสัน
63013014933 นายรณชัย สอนระวัตร
63013014934 นางสาวศิริธร ปFนตาร3องกาศ
63013014935 นางสาวพนิดา สุขเร:ง
63013014936 นายจิรพงศ� นิ่มอนงค�
63013014937 นายอิทธิ โคตรอาษา
63013014938 นางสาวจารุวรรณ ม่ิงขวัญ
63013014939 นางสาวมัทรี ตรีเศียร
63013014940 นางสาวมนติกานต� คงทวี
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63013014941 นางสาวสุพรรษา ณ บางช3าง
63013014942 นางสาวจุฑามาศ วงษ�ชาลี
63013014943 นางสาวจรรยา แก3วสุโพธ์ิ
63013014944 นางสาวจุไรวรรณ ธรรมขันธ�
63013014945 นางสาวรอยฮัน บากา
63013014946 นางสาววรรณิสา อิ่นแก3ว
63013014947 นางสาวพันธุ�ทิพย� ดาวเรือง
63013014948 นางสาวพรนัทฐา บือกุศล
63013014949 นายประกาศิต ช:วยรักษา
63013014950 นายธนกร ร:มเย็น
63013014951 นายดนัย นัยนะพัด
63013014952 นายขวัญเมือง คําประเสริฐ
63013014953 นางสาวพัทธ�ธีรา โล:สัมฤทธ์ิ
63013014954 นางสาวศุจีรัศม์ิ ช3างเผือก
63013014955 นางสาวศิริวิมล ใบคราม
63013014956 นางสาวชนัญญา อรัญยกานนท�
63013014957 นางสาวรพีพรรณ กังวาฬศิลปI
63013014958 นางสาวจันทร�จิรา ศรีเสมอ
63013014959 นางสาวจิรัชญา บุญประกอบ
63013014960 นางสาวสุนทรี แกล3วทนง
63013014961 นางสาวศิริวัฒนา คําเสียง
63013014962 นางสาวอภิญญา แสงพรมชารี
63013014963 นายอภิชา พูลศิริโภคา
63013014964 นางสาวณัฐนันท� ท:าข3าม
63013014965 นางสาวปราณี อยู:ย้ิม
63013014966 นางสาวเกศศิรินทร� โอนอ:อน
63013014967 นางสาวกนกวรรณ ช:วยชาตรี
63013014968 นางสาวศิริรัตน� เล็กประเสริฐ
63013014969 นางสาวศุทธิกานต� พัดมา
63013014970 นายพสุธร ชูช:วย

หน3า 499 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013014971 นางสาวสุมิตรา นิลวงศ�
63013014972 นายจีรศักด์ิ ติรวงศาโรจน�
63013014973 นายอนุชา พิเชฐสิทธิกุล
63013014974 นางสาวชนิสรา แสงวิเชียร
63013014975 นางสาวจุฬารัตน� ปริปุณณะ
63013014976 นางสาวสายฝน แก3วพลงาม
63013014977 นางสาววริษา พ่ึงเดช
63013014978 นายธีรพงษ� จินดา
63013014979 นางสาวกุสุมา บุญศาสตร�
63013014980 นายกิตติภัทร อ:วมสุข
63013014981 นางสาวหทัยรัตน� อุ3ยกูล
63013014982 นางสาวเกศสุดา พวงมาลัย
63013014983 นางสาวพลอยนภัส สะลีมาสกุล
63013014984 นางสาวธัญชนก รํานา
63013014985 นายวีระศักด์ิ แก3วประเสริฐ
63013014986 นางสาวพรนภา สิงคิบุตร
63013014987 นางสาวอภิญญา ชุมทอง
63013014988 นายเอื้ออังกูร สุวรรณรัตนากร
63013014989 นางสาววันทนีย� พิมพ�วัน
63013014990 นางสาวกรวีร� แสงทอง
63013014991 นายมานพ พลสารี
63013014992 นางสาวนวรัตน� โพธ์ิคีรี
63013014993 นางสาวฟาลาตี แวยูโซDะ
63013014994 นางสาวจิดาภา วงษ�สังข�
63013014995 นายภาวิต พลอยพานิช
63013014996 นายธนุชิต อิ่มโอชา
63013014997 นายพัทธนันท� มาแจDด
63013014998 นางสาวณัฐณิชา ทองศิริ
63013014999 นางสาวนิษา ชุนสนอง
63013015000 นายธนัตกัญจน� พงศ�บูรณะกิจ

หน3า 500 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013015001 นางสาวกนกนุช เผ3าอาจ
63013015002 นายศรราม อุไรรัมย�
63013015003 นางสาวนิภารัตน� ศรีสุทธ์ิ
63013015004 นายสิทธิกร เพ็งคล3าย
63013015005 นายณวัสน� คุ3มประยูร
63013015006 นางสาวสลิลทิพย� กิตติศิริโรจน�
63013015007 นางสาวอินทิรา มูลแก3ว
63013015008 นายชูศักด์ิ แก3วทุ:ง
63013015009 นางสาวอุมาพร ฉิมจ๋ิว
63013015010 นางสาวธัญรดา โคกลือชา
63013015011 นายสวัสดิพงศ� ทองบ3านทุ:ม
63013015012 นางสาวสุทธิดา ฉัตรทอง
63013015013 นางสาวอมรรัตน� ง้ิวจีน
63013015014 นางสาวศิริกาญจน� ชลพิทักษ�วงศ�
63013015015 นางสาวปรียา ทองหมุน
63013015016 นายดิศรณ� สนิทวงศ� ณ อยุธยา
63013015017 นางสาวป7ณณภัสร� กิตติณิศราพัชญ�
63013015018 นางสาวอัญชลี อินทร�โท:โล:
63013015019 นางสาวสุพัตรา เจนสาคู
63013015020 นายพรภิสิทธ์ิ ฉายสันต์ิ
63013015021 นางสาวป7ดรียา สะแลมัน
63013015022 นางสาวสุรีพร กาฬภักดี
63013015023 นายอาฟ7นด้ี หมีนพราน
63013015024 นางสาวจิรัฐติกาล แก3วตา
63013015025 นางสาวช:อทิพย� เย็นศิริ
63013015026 นายธนพล เพ็งสวัสด์ิ
63013015027 นางสาวซูไวบะห� มานDะ
63013015028 นายสมชาย เลิศสุภนิมิตต�
63013015029 นายปFยวัช สิริรัตนตรัย
63013015030 นางสาวศิริวิมล วงค�คําแสน

หน3า 501 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013015031 นางสาวรัตนา จันทร�แก3ว
63013015032 นางสาวนฤมล เผ:าจินดา
63013015033 นางสาวปFยวรรณ ชื่นเจริญ
63013015034 นายซูลกีฟลี สะมะแอ
63013015035 นางสาวอภิชญา พรหมแสง
63013015036 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดยศ
63013015037 นายสาธร บรรดาต้ัง
63013015038 นายเอกสิทธ์ิ ตันวรเศรษฐี
63013015039 นายสุรเดช โชคบัณดิษฐ�
63013015040 นางสาวสุพัตรา เพชรย้ือ
63013015041 นางสาวผกามาศ จันทวงศ�
63013015042 นางสาวนงลักษณ� ไกรแก3ว
63013015043 นางสาวสุนิสา คณโฑมุข
63013015044 นางสาวปฏิมาพร โพติยะ
63013015045 นางสาวนารีรัตน� ขันแก3ว
63013015046 นางสาวพรรณนิภา ห:วงพวง
63013015047 นางสาวณิชมน มาตย�นอก
63013015048 นางสาวปFยนันท� กาฬโชติ
63013015049 นางสาวศิริพร ศรีพลอย
63013015050 นายสรดนัย ศรีสุมาลย�
63013015051 นางสาวกุลภัสสรณ� วิพัชรพรสกุล
63013015052 นางสาวเทียนศรี หนูปลอด
63013015053 นางสาวสุธาทิพย� พันธวงศ�
63013015054 นางสาวขนิษฐา รุกขชาติ
63013015055 นางสาววริศรา ทองบุญ
63013015056 นางสาวเบญจพร เมฆพะโยม
63013015057 นางสาวอารียา กําเนิดศิริกุล
63013015058 นางสาวกัญญานัฐ แก3วดก
63013015059 นายนราธิป นวลแขว:ง
63013015060 นางสาวสุนิสา ชิณเกตุ

หน3า 502 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013015061 นางมณฑนา อนูปกิจ
63013015062 นางสาวภัทรานิษฐ� จุลภักด์ิ
63013015063 นางสาวสุกัญญา เพ็งธรรม
63013015064 นายเนวินทร� เริงรุ:งเรือง
63013015065 นางสาวดาราวรรณ เปaนพนัสสัก
63013015066 นางสาวศุภิสรา สมบัติบูรณ�
63013015067 นางสาวฉัตมณีศ� อภิธนภัคสมัชญ�
63013015068 นางสาวจารุวรรณ นาวัลย�
63013015069 นางสาวกมลพรรณ เงินยวง
63013015070 นางสาวดวงพร เปรมานนท�
63013015071 นางสาวชนัญชิดา บรรจงเกตุ
63013015072 นายนฤชา นุ3ยเอียด
63013015073 นางสาวสุวรรณรัตน� เดชแฟง
63013015074 นางสาวจิราภา อินใหม
63013015075 นายวรพจน� อารีย�สุริยาศักด์ิ
63013015076 นางสาววรรทนี เฉียงเมือง
63013015077 นางสาวฤดีมาศ เหนียวแก3ว
63013015078 นางสาวสุพิชชา คล3ายสายธารา
63013015079 นางสาวศศิวิมล แปCนสุวรรณ�
63013015080 นางสาวณัฐธยาน� เกาเตDะ
63013015081 นายมูฮําหมัดอามีน จะปะกียา
63013015082 นายธนพล เอี่ยมลอย
63013015083 นางสาวกมลทิพย� ลุ:มลึก
63013015084 นายพัทธพล ก:อเกิด
63013015085 นางสาวเบญจมาศ ชัยเนตร
63013015086 นางสาวณภัค จิตรารัชต�
63013015087 นายสนั่น กล3วยคํา
63013015088 นายเกรียงไกร ภูศรี
63013015089 นางสาวลัดดาวัลย� เรื่องลือ
63013015090 นายสิทธ์ิ คงสุจริต

หน3า 503 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013015091 นายวศิน วัชนศรี
63013015092 นางสาวศิริพร แสงหิ่งห3อย
63013015093 นางสาวปาลิตา ด3วงทิพย�
63013015094 นายอนิวัฒน� รองทอง
63013015095 นางสาวสมชนก บุญทองใหม:
63013015096 นางสาวนันทนา ปาผล
63013015097 นางสาวนิตยา จารุปกรณ�วงศ�
63013015098 นางสาวสุกัญญา พลเลิศ
63013015099 นางสาวนิตยา แสงศรี
63013015100 นางสาววรรณภา ธีระเริงฤทธ์ิ
63013015101 นางสาวปราณี ใจคําลือ
63013015102 นางสาวปภาวิชญ� บุญแกร
63013015103 นายเจนณรงค� ทองเกิด
63013015104 นายวรเมธ โกศัลวัฒน�
63013015105 นางสาวพัชรธิดา สุขสาร
63013015106 นายอรรถพล สากุลา
63013015107 นายเอกพล จันทรวิสุทธ์ิ
63013015108 นางสาวณัฐหทัย แก3วธนะ
63013015109 นางสาวจิตติภา มหาเมฆ
63013015110 นายสิทธิชัย แก3ววิจิตร
63013015111 นายอาทิตย� พรมจารีย�
63013015112 นางสาววนัชภรณ� เถาวัลย�
63013015113 นางสาวกมลชนก ผิวทอง
63013015114 นางสาวเปรมฤดี โพล3งละ
63013015115 นางสาวจรินทร วงษ�ระเบียบ
63013015116 นายภูชิชย� ชูเชิด
63013015117 นายจิรัฐ เฉลิมวรรณ�
63013015118 นางสาวภูริกา เดชปรารมย�
63013015119 นายสุบินศักด์ิ บังคมเนตร
63013015120 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีจันทร�ชัย

หน3า 504 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013015121 นางสาวสุพรรษา พูลเจริญ
63013015122 นายณัฐดนัย สามนคร
63013015123 นายไพศาล หลังปูเตDะ
63013015124 นายนฤชา ไชยพันธุ�
63013015125 นางสาวทิพยรัตน� พ่ึงวิทย�
63013015126 นางสาวศุภเกษร รักจํารูญ
63013015127 นางสาวจุฑามาศ ทิพย�สุมณฑา
63013015128 นายเขมชาติ อิสริโยดม
63013015129 นางสาวกัญญาภัค อุดรพิมพ�
63013015130 นายสิชล จันทร�ดี
63013015131 นางสาวสุดาพร สว:างโชคอํานวย
63013015132 นางสาวอารยา เลิศศรี
63013015133 นางสาวมัลลิกา หม่ืนไธสง
63013015134 นางสาวพรทิพย� สุรฤทธ์ิ
63013015135 นางสาวกัญญาภัค อรุณวงศ�สานุกูล
63013015136 นายญาณพล บัวอุไร
63013015137 นางสาวพจนาถ ตะละศักด์ิ
63013015138 นางสาวชัชชญา พงศาปาน
63013015139 นายธนทัต จันธิราช
63013015140 นางสาวชิดชนก มีรอด
63013015141 นายชลณรงค� หอมจันทร�
63013015142 นางสาวแพรวนภา สุราช
63013015143 นางสาวนริสรา สุวรรณศิลปI
63013015144 นางสาวโสริญา ชลารัตน�
63013015145 นางสาวพิริยา เกตุคง
63013015146 นางสาวรุ3งพราย สุวรรณรัฐภูมิ
63013015147 นางสาวสินีนาฎ สุริฝCาย
63013015148 นางสาวกฤตภรณ� ตุ3มมณี
63013015149 นางสาวนาฎณารีย� วังงาม
63013015150 นางสาวชฎาวัลย� มาหล3า
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63013015151 นางสาวขนิษฐา บํารุงใจ
63013015152 นายวรรณศักด์ิ ตัณฑ�ประศาสน�
63013015153 นางสาวกชมน สามารถ
63013015154 นางสาววจี แก3วคําจันทร�
63013015155 นางสาวสุวรรณา วงค�อามาตย�
63013015156 นางสาวผกากรอง คําธารา
63013015157 นายอดิศร ไก:แก3ว
63013015158 นางสาวอนัญญา กองคํา
63013015159 นางสาวสริศรา ทิพย�บุญผล
63013015160 นายสุวัจ วงษ�นุ:ม
63013015161 นายทิวากร อุดทา
63013015162 นางสาวอานีซะห� การี
63013015163 นายกนกศักด์ิ บัวมาศ
63013015164 นางสาวนัยนา คําภิลา
63013015165 นางสาวญาณินท� สุบรรณ ณ อยุธยา
63013015166 นางสาวสุนิศา ทองเกลี้ยง
63013015167 นางสาวภูษณิศา อยู:ภักดี
63013015168 นางสาวดาราพร วงศ�จอม
63013015169 นางตันหยง กลิ่นเขียว
63013015170 นางสาวชลธิชา ดวงเอก
63013015171 นายสุมิตร มีจ่ัน
63013015172 นางสาวนิภาพร กุลณา
63013015173 นายจันทร�ขาว เรืองชัยศรีกุล
63013015174 นางสาวศิริการณ� สุขโฉม
63013015175 นางสาวปวีณา ตาโม:ง
63013015176 นายนพชัย หมัดสอ
63013015177 นายวชิรวิทย� โสภณศิริกุล
63013015178 นางสาวชนินาถ กาศยปนันท�
63013015179 นายปรัธนา มีทองขาว
63013015180 นางสาวกฤติกา ครุฑทอง
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63013015181 นางสาวสุกัญญา มาลัยงาม
63013015182 นางสาวสุกัญญา อดทน
63013015183 นางสาวกมลเนตร โซDะรัมย�
63013015184 นายรังสิต ศรีพรหม
63013015185 นางสาวปณัติธิดา แสงทองเขียว
63013015186 นางสาวณัฏฐธิดา ศิริมาตร�
63013015187 นางสาวนภัสสร คงนุ:น
63013015188 นางสาวนริตา ดอกแส
63013015189 นางสาวสุพัตรา โสประชุม
63013015190 นางธนพร ทองเพ็ชร
63013015191 นางสาววิภาภรณ� จันทร�ด:อน
63013015192 นางฤทัยวันคุ� บุตรดารา
63013015193 นายปุณยวัต เคหนาค
63013015194 นางสาวกุลณัฐ แทนวันดี
63013015195 นางสาวภควดี หงษ�สอง
63013015196 นายพัสกร บุญสุภาวงศ�
63013015197 นางสาวหทัยวรรณ วันทา
63013015198 นางสาวปFยธิดา เขียวพุฒิ
63013015199 นางสาวสินี แหวนเพชร
63013015200 นางสาวพิมพ�ชนก อุดมบุญไว
63013015201 นางสาวสินีนารถ สุวรรณเกิด
63013015202 นายอับดุลฮาฟ\ซ อาแว
63013015203 นางพัฒน�นรี พันคลอง
63013015204 นางสาวพิมณัฏฐา บุนนาค
63013015205 นางสาวสุปราณี ผดุงศิลปI
63013015206 นางสาวกัลยลักษณ� ศิลานนท�
63013015207 นางสาวโชติกา ปFจดี
63013015208 นางสาวเสาวลักษณ� เหล:าสุพรรณ
63013015209 นางสาวชลธิชา เกตุกร
63013015210 นางสาวนพดา พิชญอัครกุล
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63013015211 นายสายัณ หม่ืนใจ
63013015212 นายเตชิษฐ บัวคง
63013015213 นายณัฐพล พนารินทร�
63013015214 นางสาวณิชาภา นะกุลจิรเดช
63013015215 นางสาวอนงค�นาฏ ศรีสุวรรณ
63013015216 นางสาวสริษษา เดชา
63013015217 นางสาวจิรชฎา บู:สาลี
63013015218 นายภาณุวิชญ� สุโสภา
63013015219 นางสาวสิริอร นุ:นตรี
63013015220 นายจิระวุธ ชัยมงคล
63013015221 นางสาวน้ําหวาน สุวรรณรัตน�
63013015222 นายวัฒนพงษ� เกษร
63013015223 นางสาวพิมพ�มาศ เกิดสมบัติ
63013015224 นางสาวอาภาภรณ� ปFยะทัศน�
63013015225 นางสาวชญานุตน� ธาราพงษ�
63013015226 นายปFติพงศ� โคธา
63013015227 นางสาวอําภา ขุนมิน
63013015228 นายวทัญRู เจนประโคน
63013015229 นางสาวสนิพรรณ นาคเสน
63013015230 นางสาวเมษยาพร โพธิระ
63013015231 นางสาวธนพร สุขทรัพย�
63013015232 นายศักดา โย3จ้ิว
63013015233 นายปFยวัฒน� ภูติจินดานันท�
63013015234 นางสาวสุทธิดา บุญนํา
63013015235 นางสาวชนิกา ชุมทอง
63013015236 นางสาววีนัด คงชมบุตร
63013015237 นางสาวอรทัย ศรีพันธ�
63013015238 นายอภิชาติ สิริทัศนคุณ
63013015239 นายปวีณ งาประสาน
63013015240 นายภณ เตชะพกาพงษ�
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63013015241 นางสาวลักขิกา ประชานิกร
63013015242 นางสาวณัฐรดา บุญโรจน�
63013015243 นายอดิศักด์ิ บินล:าเตDะ
63013015244 นางสาวอัมพิกา แสนเวียง
63013015245 นายนันทพงศ� เสนเผือก
63013015246 นางสาวสิรพิช แซ:จ่ัน
63013015247 นายภานุพงศ� ไตรบุญ
63013015248 นางสาวอภิญญา หงษ�ทอง
63013015249 นางสาวมลธิชา ศรีอาจ
63013015250 นายสุทธนา มิตรมุสิก
63013015251 นางสาวรัชนิศ ต้ังเสรีสิทธิกุล
63013015252 นางสาวอารยา รัตนวงศ�
63013015253 นางสาวชุติมา แสงเรืองรอบ
63013015254 นางสาวภัทรานันท� กัญญาชาติ
63013015255 นายธีรวิทย� ศรีลางค�
63013015256 นายอมร พิทักษ�เดชะ
63013015257 นางสาวชนิสรา ธานีบุตร
63013015258 นางสาวมณีรัตน�ญามาศ ดวงเจริญพรลาภ
63013015259 นางสาวศิริทิพย� ทองสมุทร
63013015260 นางสาวสุภารัตน� จันทร�เทพ
63013015261 นางสาวธัญญา เสนาะคํา
63013015262 นางสาวชื่นกมล สุระพันธุ�
63013015263 นางสาวอรอนงค� อัสถิ
63013015264 นางสาวศิริพร แผนมะหิง
63013015265 นายอฐิตชา เมืองเกียง
63013015266 นางสาวจริยา จันทร�แสง
63013015267 นางสาวนัทธมน สว:างโคกกรวด
63013015268 นางสาววจี วงค�คําจันทร�
63013015269 นางสาวกิตติยา เลิศล้ํา
63013015270 นางสาวจุฑารัตน� ทองเปaนเพ็ชร
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63013015271 นางสาวปราณปริยา คงมีสุข
63013015272 นายศราวุฒิ ขวัญดี
63013015273 นางสาวธัญญาเรศ นาคเทพ
63013015274 นางสาวปภาภัค ฤทธิรงค�
63013015275 สิบเอกธีระพงษ� คงมณี
63013015276 นายณัฐภาส รัตนเสน
63013015277 นางสาวกาญจนา น:วมบาง
63013015278 นายอนุกูล แย3มพุ:ม
63013015279 นางสาวดานัน กียะ
63013015280 นายโกติยา บุตตะสีลา
63013015281 นางสาวศิริลักษณ� อิงสา
63013015282 นางสาวพริสร ดําศรี
63013015283 นางสาวปFZนมณี กลิเมฆ
63013015284 นายชาญชัยพิชิต ดํารงศักด์ิ
63013015285 นายภาณุพงศ� ทาเอื้อ
63013015286 นางสาวจิราวดี โตเขียว
63013015287 นายธนาธิป บุญประสิทธ์ิ
63013015288 นางสาวป7ทมาวาตี วายุ
63013015289 นางสาวเปรมจิตต� ลิมปมโนชญ�
63013015290 นางสาวธนาภรณ� ใสพิมพ�
63013015291 นางสาวประภัสสร ชลอป7ญจศิลปI
63013015292 นางสาวขนิษฐา ขันทอง
63013015293 นายวงศธร ปCอมสุวรรณ
63013015294 นายสมณพงศ� เพ็ญเสง่ียม
63013015295 นายกรวิชญ� ศรีพรม
63013015296 นางสาวอรุณ คันศร
63013015297 นางสาวธรติ เจริญผล
63013015298 นางสาวพรรณพจี ชาลีรัตน�
63013015299 นายธนวัฒน� สุขเกษม
63013015300 นายสุรเชษฐ สุระ
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63013015301 นายพงษ�พันธ� เทพวงค�
63013015302 นางสาวธัญญณัฐ ด3วงเมือง
63013015303 นางสาวธนาพร กาบใส
63013015304 นางสาวพิชชากร มุสิกะทัต
63013015305 นางสาวสุชาวดี ธนากรเจริญ
63013015306 นายภูเบศ แสงดี
63013015307 นางสาวพิมพ�ลักษณ� เฟ̂Zองฟู
63013015308 นางสาวทิพย�สุดา จ้ีประดับ
63013015309 นางสาวมาดีฮะห� ยูโซDะ
63013015310 นางสาวผาณิตา จันโทสี
63013015311 นายอนุพันธ� คงประพันธ�
63013015312 นางสาวอรพรรณ เฟ̂Zองฟู
63013015313 นายวรพล เผ:าแพร
63013015314 นายพรชัย ภูมิจันทึก
63013015315 นางสาวภัทรสุดา สายงาม
63013015316 นางสาวศศิธร มาทา
63013015317 นายสมบัติ พรสุขศิริ
63013015318 นางสาวสรัญญา บู3ช3วน
63013015319 นางสาวพรชนก เหมือนบุญชากร
63013015320 นายนลธวัช ปานแดง
63013015321 นางสาวรังสิยา พรหมมาตร�
63013015322 นางสาวรสริน อําพรสวัสด์ิ
63013015323 นางสาวอําภาพร ปFงมูล
63013015324 นางสาวเปมิกา โพธ์ิเหลือ
63013015325 นางสาวจิราพร คําใบ
63013015326 นางสาวฉัตรฑริกา แสงทอง
63013015327 นางสาวอิสริยาภรณ� ตรีเวก
63013015328 นางสาวสุปวีณ� บัวศิริ
63013015329 นางสาวกนกพร เผ:าพวง
63013015330 นางสาวณัฐมณี แม:สอนลา
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63013015331 นางสาวบัวชมภู เพิกสวน
63013015332 นางสาวพิมพ�ใจ คูจ3อย
63013015333 นางสาวอาภา ทองเนียม
63013015334 นายนพพร จิตร�บรรเทา
63013015335 นางสาววณิชยา กวางจิตร�
63013015336 นางสาวเบญจพร แสงศิริวัฒนกุล
63013015337 นางสาวสุภาภรณ� บุญเกิดรัมย�
63013015338 นางสาวชลชลา อาลัยจิตต�
63013015339 นางสาวรัตน�ชลักษณ� พันธ�พืช
63013015340 นางสาวธนิชา ภุมรินทร�
63013015341 นางสาวนวมล เมรเกษม
63013015342 นางสาวจันทร�จิรา ขันทะลี
63013015343 นางสาวสุนิชา คําเพ็ญ
63013015344 นายศักด์ิชัย พลเย่ียม
63013015345 นางสาวสวิตตา อินทร�ศักด์ิ
63013015346 นายกวินทร� หนองรั้ง
63013015347 นายวฤทธ์ิ ชูกระชั้น
63013015348 นางสาวสิริยากร กระออมแก3ว
63013015349 นางสาวปะกาวิลาศ ปานกัน
63013015350 นางสาวอุษา สุขพรม
63013015351 นางสาวชลดา นาควารี
63013015352 นายอัฐพนธ� พูลสวัสด์ิ
63013015353 นางสาวสุภาพันธ� กุมชาติ
63013015354 นายคุณากร จันทมุณี
63013015355 นายณัฐวุฒิ ศรีโยธี
63013015356 นางสาวกมลชนก มหาชัยเจริญ
63013015357 นางสาวณัฐฐา สุขนิน
63013015358 นางสาวศิลาพร สีอ:อนสี
63013015359 ว:าที่ ร.ต.อภิชาติ สุขมึศรี
63013015360 นางสาววารุณี หล:อศรีจันทร�
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63013015361 นางสาวรัฐธีย� แสงขาว
63013015362 นางสาวพู:ระหง อ:อนจงไกร
63013015363 นายธีรศักด์ิ โพธ์ิชัย
63013015364 นายยุทธพงศ� สวนแก3ว
63013015365 นางสาวทิวาพร ชัยมงคล
63013015366 นางสาวจุฑาทิพย� ลิ้มเจริญ
63013015367 นางสาวธัญเรศ เชียงมูล
63013015368 นางสาวอัญชลี แก3วตา
63013015369 นางสาวนิตยา เครือสาร
63013015370 นางสาวสุธาริณี คนเที่ยง
63013015371 นางสาวสิรินันท� ทองดีวัฒนกุล
63013015372 นายทิตต  � วรงค� พูลศรี
63013015373 นางสาวกัลยรักษ� คัมภีระ
63013015374 นางสาวมลธนัช พรภิกานนท�
63013015375 นายสิทธิพล นวลคําวัง
63013015376 นางสาวรวิสรา กิจทิวา
63013015377 นางสาวภัทรภรณ� รัตนวราภรณ�
63013015378 นายรัฐพงษ� บุญเดช
63013015379 นางศดานันท� สุกิจกุลานันต�
63013015380 นางสาวณัฐกุล เลาหไทยมงคล
63013015381 นางสาวอรณี หนองห3าง
63013015382 นายจตุมงคล ทองชมภู
63013015383 นางสาววันวิสาข� ขัมภรัตน�
63013015384 นางสาวกานต�ธิดา พุทธสวัสด์ิ
63013015385 นางสาวปนิดา บุญเรืองฤทธ์ิ
63013015386 นายศราวุธ สีขว:าง
63013015387 นางสาวธนาพร บุญเถิง
63013015388 นายคริษฐ� รุ:งเรือง
63013015389 นางสาวสายรุ3ง มูสิกะ
63013015390 นายอนุพงษ� ต3นจันทร�
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63013015391 นางสาวณัฏฐพัชญ� พ่ึงกัน
63013015392 นางสาวทิพานัน ไข:แก3ว
63013015393 นางสาวสกุลตลา อุปบุตร
63013015394 นางสาววริสา แย3มชุติ
63013015395 นางสาวกุลภรณ� หมูโต:ง
63013015396 นางสาวมานิสา บุญแก3ว
63013015397 นางสาวชุติภา กําเนิดวํ้า
63013015398 นางสาวณัฐพร ศรีประวัติ
63013015399 นางสาวมาซูวิญ กาซา
63013015400 นางสาวอุไรรัตน� อ:อนศรี
63013015401 นางสาวเหมือนฝ7น ศรีบุญเรืองไชย
63013015402 นางสาวช:อฟCา อินทร�น3อย
63013015403 นางสาวเมธาวี วิเศษสินธุ�
63013015404 นางสาวกรรณิการ� ไชยแสง
63013015405 นายพีรณัฐ บุญญกิจ
63013015406 นายชลธิศ สังวาลย�คํา
63013015407 นางสาวพัชรียา เทียนชัย
63013015408 นายกวี ทวีวรรณ
63013015409 นางสาวดุษฎี แห3วเพ็ชร
63013015410 นางสาวรังสิยา มะเครือสี
63013015411 นางสาวอริสรา ทัศนีย�ปกรณ�
63013015412 นางสาวมนทิรา คมสมบัติพิมล
63013015413 นางสาวฐิติยา พฤทธิสารXิกร
63013015414 นายณัฐพงษ� จําปาเทศ
63013015415 นายทัชญา ไล:ทัน
63013015416 นายศรายุทธ เตมียDะ
63013015417 นายทรงยศ พุทธดี
63013015418 นางสาวสุภาพรรณ ดานขุนทด
63013015419 นางสาวอนงค�นุช ศิริพันธ�
63013015420 นายสถาพร ประณิธานวิทยา

หน3า 514 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013015421 นางสาวรุ:งทิพย� เขตสกุล
63013015422 นางสาวศรันย�ชนก ลิมวิสิฐธนกร
63013015423 นางสาวนิรัสกร พินทุวัฒนะ
63013015424 นายวรากร เขียวแก3ว
63013015425 นายสมนึก ยอดรัก
63013015426 นางสาวปภัสสร คําสุรันทร�
63013015427 นางสาวปณิตนันท� เตชนันท�
63013015428 นางสาวแพรวรวี ขาวล3วน
63013015429 นายกฤติน ผันผล
63013015430 นางสาวสุรีภรณ� พิศมัย
63013015431 นางสาวบุญญิศา เกียรติก3องไกล
63013015432 นายนนท�ธิฤทธ์ิ เนียมเกตุ
63013015433 นางสาวรพีพรรณ จันทะแสง
63013015434 นายเบญจมินทร� ใจนิล
63013015435 นางสาวณิฐา วันทยวาท
63013015436 นางสาวอุบลวรรณ ศรีศรุติยาภรณ�
63013015437 นางสาวณัฏฐณิชา ตุ3มเที่ยง
63013015438 นายเอกชัย รัตนคม
63013015439 นางสาวกรรณิการ� โรมโคกสูง
63013015440 นางสาวธิดาภรณ� สุขไร
63013015441 นางสาวจิราวดี ศรีงาม
63013015442 นางสาวจันจิรา เกตุมณี
63013015443 นายธีรภัทร กลิ่นเขียว
63013015444 นางสาวสุพรรณี แปCนถึง
63013015445 นางสาวณัฐกานต� ฤทัยโสภา
63013015446 นางสาวชุติมา กาญจนานุช
63013015447 นางสาวณัฐพร กัญชาญ
63013015448 นางสาวมณฑิรา แก3วรุ:งเรือง
63013015449 นายพศิน วรเนติโพธ์ิ
63013015450 นางสาวเนตรทราย สีทินอยู:
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63013015451 นางสาวสรวรรณน� ไชยทองศรี
63013015452 นายลัทธวัฒน� ภู:ทอง
63013015453 นางสาวนฤมล พันธุ�แก:นเพชร
63013015454 นางสาวดวงฤทัย เหล็กดี
63013015455 นางสาวกัญวรา ดอกเด่ือธวัล
63013015456 นางสาวกมลลักษณ� เกตุสวัสด์ิ
63013015457 นายณัฐกุล ตาปราบ
63013015458 นายเอกสิทธ์ิ กนกผกา
63013015459 นางสาวสุวิมล เงินชัยโรจน�
63013015460 นางสาวโสธิดา ปานแก3ว
63013015461 ว:าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน� จันทร�รัตน�
63013015462 นายจุลเทพ ไชยเสนา
63013015463 นางสาวโยษิตา ย้ิมกรุง
63013015464 นางสาวธิดาวรรณ รวมวงค�
63013015465 นางสาวปFยะนุช สุขสีแก3ว
63013015466 นางสาวกมลวรรณ รูปคมสัน
63013015467 นางสาวสิริขวัญ ศรีทองทา
63013015468 นางสาวภัสดาภรณ� ต:อมแก3ว
63013015469 นายฐิติพงศ� กาญจนกันติ
63013015470 นายศุภกาญจน� ราสุวรรณ
63013015471 นายฤทธิเกียรติ เตโช
63013015472 นางสาวดาลัด หงสชาติ
63013015473 นางสาวชนาพร วงค�สารี
63013015474 นางสาวกันต�ฤทัย ศรีชัย
63013015475 นายปริญญา มีมุข
63013015476 นางสาวสุวิมล แสนพยุหะ
63013015477 นางสาวกมลวรรณ บํารุงจิตต�
63013015478 นางสาวนูรอานีตา ไทย
63013015479 นางสาววณิชศรา เรืองแก3ว
63013015480 นายเสกสิทธ์ิ ม:วงประเสริฐ
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63013015481 นายปารเมศ จันทมาศ
63013015482 นางสาวบุญญาภา ขันธลักษณา
63013015483 นางสาวสุดารัตน� เมฆลอย
63013015484 นางสาวน้ําฝน ฉิมภาษี
63013015485 นางสาวกมลนัทธ� สมบุญสําราญ
63013015486 นางสาวรจนา พินิชรัมย�
63013015487 นางสาวบุษกร เกตสี
63013015488 นางสาวฐิติมา กระต:ายจันทร�
63013015489 นางสาวศศิวิมล ดิษฐาพร
63013015490 นางสาววราภรณ� ก3านอินทร�
63013015491 นางสาวพิมลดา ตรีไวย
63013015492 นายณัฐพล อินตDะกัน
63013015493 นางสาวณัฐนันทพร กล3าหาญ
63013015494 นายวศิน เที่ยงธรรม
63013015495 นางสาวเกศศินี อันป7ญญา
63013015496 นางสาวยุวดี อัมพรดิษฐ�
63013015497 นายภากร คูหามุข
63013015498 นางสาวสุภากาญจน� ณ ตะก่ัวทุ:ง
63013015499 นายสมประสงค� บุญมีสุข
63013015500 นายหฤษฎ� วงศ�ประณุท
63013015501 นางสาวสิริวิภา โชติรักษ�
63013015502 นางสาวป7ทมา บูชา
63013015503 นางสาวกนกวรรณ ศิริวรรณ
63013015504 นางสาวดาวนภา กรุตนาค
63013015505 นายธรณ�เทพ แซ:อั้ง
63013015506 นายชญานนท� เหมเพ็ชร
63013015507 นายสายัณห� วันสม
63013015508 นายปฏิพล กลัดทอง
63013015509 นายไพโรจน� ทองรักษา
63013015510 นางสาวพรทิพย� ธรรมทินนัง
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63013015511 นางสาวรัตนาภรณ� ขาวสอาด
63013015512 นายจิติกร สามารถ
63013015513 นางสาวชลวรรณ อัจฉริยชัยธาดา
63013015514 นายฐิติพล ปราโมทย�พันธุ�
63013015515 นางสาวเณรัญญา จันทร�ขํา
63013015516 นางสาวศิริลักษณ� พิณทอง
63013015517 นางสาวศุทธินี คงที่
63013015518 นางสาวพีรพรรณ จันทอง
63013015519 นายกานต� บุญนาคค3า
63013015520 นางสาวพัชนี นิละทุกข�
63013015521 นางสาวอินทุกร จงสถาพงษ�พันธ�
63013015522 นายเจษฎา บัวไข
63013015523 นางสาวเสาวดี จันทร�ช:วยนา
63013015524 นางสาวปภัสสร เขียวชม
63013015525 นางสาวฟาติมา นพคุณ
63013015526 นางสาวธัญสินี ครุธพันธ�
63013015527 นางสาวพรรณวิจิตร วิกสิ ตบุตร
63013015528 นางสาวนันท�นภัส ปานกึ
63013015529 นางสาวสุกัญญา ศิริวัฒน� 
63013015530 นางสาวนภาพร สร3อยคํา
63013015531 นางสาวพรฑิภาดา แก3วน3อย
63013015532 นางสาวดรณีรัตน� เพิกโสภณ
63013015533 นายไชยทัศน� วงศ�ชิตมนัส
63013015534 นางสาวสิรภัทร รัตนพันธุ�
63013015535 นางสาวปณัฎฐ�สรณ� อินทร�ขลิบ
63013015536 นางสาวอนุธิดา สุรินทร�ตDะ
63013015537 นายวสุนธรา แสงสกุลศรี
63013015538 นางสาวชนิกานต� เกตุมี
63013015539 นายพิจักษณ� สมบัติ
63013015540 นายกฤติน เปรมเจริญ
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63013015541 นางสาวสุภาวดี ศิริปFตุภูมิ
63013015542 นางสาวพลอยไพลิน พรวรเมธี
63013015543 นายดนุสรณ� พิรักษา
63013015544 นางสาวจิราวรรณ ไชยพิเดช
63013015545 นางสาวรัชฎา สุดหล3า
63013015546 นางสาวธมลชนก พวงเข็มแดง
63013015547 นางสาวสกุณา แซ:เฮง
63013015548 นางสาวประกายแก3ว พิณแก3ว
63013015549 นายอภิเชษฐ� นันทพรพงษ�
63013015550 นายนพดล ชั่งรู3กิจ
63013015551 นางสาวน้ําตาล หอมหวล
63013015552 นายณัฐ พล ศรีนามโหน:ง
63013015553 นางสาวนพวรรณ บัวตูม
63013015554 นางสาวฉัตรธิดา ครองยุทธ
63013015555 นายอรรถพงศ� แสงจันทร�
63013015556 นางสาวฉวีวรรณ โยธี
63013015557 นายณฐภัทร ถาดจอหอ
63013015558 นางสาวปรางทิพย� อิงคะวะระ
63013015559 นางสาวทัศนียา สาระติ
63013015560 นางสาวบัว อุตมสร
63013015561 นางสาวดรุณี เกิดแดงบุ
63013015562 นางสาวแพรทอง ประทุมทอง
63013015563 นางสาววิมลรัตน� ทาดาวุธ
63013015564 นางสาวนิรมล ปรางค�ทอง
63013015565 นางสาวสาวิตรี ถีระแก3ว
63013015566 นางสาวสุพัตรา แดงสกล
63013015567 นางสาวพัชรินทร� นันทากุล
63013015568 นางสาวจุฑารัตน� รอดสุด
63013015569 นางสาวหทัยชนก คํ่าคูณ
63013015570 นายยุทธกิจ พรวัฒนกวี
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63013015571 นางสาวศิริกัญญา ป7ญญาศุภโชติ
63013015572 นางสาวมิรันตี แก3วเล็ก
63013015573 นางสาวศุภาวรรณ วงษ�เขียว
63013015574 นายยศพนธ� รื่นอบเชย
63013015575 นางสาวณัฐนิชา ลาภสุขกิจกุล
63013015576 นายพศบวร ถ่ินบ3านใหม:
63013015577 นางสาวฟาดีละ ยาการียา
63013015578 นางสาวเบญจทิพย� ศรีวงศ�ชัย
63013015579 นายกรณัฐ เกษมจิต
63013015580 นางสาวรุจิรา นนทะไชย
63013015581 นางสาววรัญญา รักษาภัย
63013015582 นายนฤนาท หลักหาญ
63013015583 นางสาวชลศิชา อินทะนุ
63013015584 นายรัฐศาสตร� ณรงค�เดชา
63013015585 นายนันทวัฒน� จันทรฆาฏ
63013015586 นายศรัณย� คําอินทร�
63013015587 ว:าที่ ร.ต. หญิงณัฏฐินันท� กฤษสุริยา
63013015588 นายพีรณัฐ ศรีปราชญ�วิทยา
63013015589 นางสาวสุกัญญา ภูสิมมา
63013015590 นางสาวเจนจิรา เอี่ยมสําอางค�
63013015591 นางสาวเฟ̂ZองฟCา คํ้าจุล
63013015592 นางสาวณัฐิยา จันทราทิพย�
63013015593 นางสาวนัจนันท� อ:อนละมัย
63013015594 นายศกร ถาวรแก3ว
63013015595 นางสาวศศิประภา โกยกุล
63013015596 นางสาวอรทัย ไพบูลย�
63013015597 นางสาวสายธาร นาคคล3าย
63013015598 นางสาวชนัดดา เชื้อกุณะ
63013015599 นางสาวอัณชยารัศม์ิ เตSจDะนัง
63013015600 นางสาวพลอยลลิลณ� พร3อมเพรียง
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63013015601 นางสาวสุภัทรา สุดสายบัว
63013015602 นายคเณศ หน:อแก3ว
63013015603 นายธีระพล ประสิทธ์ิวรากุล
63013015604 นายอับดุลเลDาะ หะเด็ง
63013015605 นางสาวภาวินี รอดพลอย
63013015606 นางสาวพัชราภรณ� รักษาพล
63013015607 นายณัฐพงษ� ชูเกลี้ยง
63013015608 นางสาวจารุวรรณ� น3อยสุข
63013015609 นายประเทืองวิทย� ผ:องแผ3ว
63013015610 นายพิชญากร หาญตDะ
63013015611 นางสาวจันจิรา ชินบุตร
63013015612 นายธนบูรณ� เหมือนม:วง
63013015613 นางสาวกัญญามาศ โตDะมิ
63013015614 นายอัดนาน ยูนุ
63013015615 นายกฤษดา แตงสุวรรณ
63013015616 นางสาวภัทรภร ชีวนรสุชากุล
63013015617 นายภานุวัฒน� ศรีสง:า
63013015618 นายสุพัฒน�ชัย สัสดีเดช
63013015619 นายเนวิน เปลี่ยนเภท
63013015620 นางสาวชุติมา บูระทิศ
63013015621 นางสาวเรืองนภา ผะอบ
63013015622 นายวิชญ�ภาส จุงซ้ือ
63013015623 นางวิภาวดี เสนาคํา
63013015624 นางสาวพนิตพร ใจเย็น
63013015625 นางสาวกาญจนา ธนนชัย
63013015626 นางสาวณัฐณิชา นัยศิริ
63013015627 นายวีระเวทย� สิงค�มนตรี
63013015628 นางสาวณิชาภา มณีรอด
63013015629 นางสาวพรรณวรท ดอกกุหลาบ
63013015630 นายอุกฤษฏ� ราชา
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63013015631 นางสาวสุวนันท� มีแก3ว
63013015632 นางสาวรุ:งอรุณ จ3อยนิล
63013015633 นางสาวกันทิมา ท:าศร
63013015634 นางสาวประภัทร�พร จ่ันผ:อง
63013015635 นายธเนศ อารมย�ชื่น
63013015636 นายชานน เลขานุภานนท�
63013015637 นางสาวนาซอฟะห� มะแร
63013015638 นางสาวจิราภรณ� คงแก3ว
63013015639 นางสาวดวงแข สีกุลา
63013015640 นายพลพงศ� องอาจ
63013015641 นางสาวปูริดา แก3วเกษศรี
63013015642 นางสาวพัชรพร เชนยะวณิช
63013015643 นางสาวภัคสิรี ฉ่ิงทองคํา
63013015644 นายณัฐวุฒิ ลีลา
63013015645 นางสาวนีรนุช จันทะนะ
63013015646 นางสาวสุดาลักษณ� ศรีวะรมย�
63013015647 นางสาวกัลยรัตน� แย3มสุคนธ�
63013015648 นางสาวธิสารัศม� ภาณุวิมลสิน
63013015649 นางสาวกาญพิไล เภตราพรโชติ
63013015650 นางสาวเจน พรส:งศรี
63013015651 นางสาวธิรินทร�ธร เพ็งมาก
63013015652 นางสาวรัชตพร ย้ิมแย3ม
63013015653 นางสาวธันยธรณ� กตะศิลา
63013015654 นางสาวภัทรียา แผ:นเงิน
63013015655 นางสาวกนกพร คําหน:อ
63013015656 นางสาวสุภาวดี กันพุ:ม
63013015657 นางสาวพรรณิการ� ใจรินทร�
63013015658 นางสาวสุจิตรา อิ่มใจ
63013015659 ว:าที่ร.ต.หญิงทัศนีย� งอยภูธร
63013015660 นายศรัณย� ปราบใหญ:
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63013015661 นางสาวชัญญา วามะสิงห�
63013015662 นางสาวสายชล สิงห�ทอง
63013015663 นางสาวปรารถนา ฉิมพาลี
63013015664 นางสาวณัฏฐธิดา สายโสภา
63013015665 นางสาวกุลฏา หว:างเพียร
63013015666 นางละเมียด เหรียญชัยยุทธ
63013015667 นายรัฐเกียรติ วงษ�วัชรดํารง
63013015668 นางสาวอรวรา สะเล็ม
63013015669 นายเกียรติศักด์ิ พันธุ�เกตุ
63013015670 นางสาวพิชชากานต� ชาติพุทธิพงศ�
63013015671 นางสาวสิรามล สังฆวิจิตร
63013015672 นางสาวณัฐธิดา ศักแสงโสภา
63013015673 นางสาวจรรยาพร จิโนรส
63013015674 นายธวัชชัย ช:างเย็บ
63013015675 ว:าที่ ร.ต.หญิงนาถธิดา แก3วทอง
63013015676 นางสาวปุณยวีร� จันทรเรนทร�
63013015677 นายอนุวัฒน� เทียนสว:าง
63013015678 นางสาวเบญจมาศ นวรัตนานนท�
63013015679 นางสาวณิรินทร� ธรรมสาร
63013015680 นางสาวชาลิณี อนุภาพ
63013015681 นางสาวนรากุล ธรรมชาติ
63013015682 นางสาวปภัคค�พร ชูหิรัญชโยนนท�
63013015683 นางสาวนารีรัตน� ไชยโชติ
63013015684 นายชัชวาล หลักบ3าน
63013015685 นางสาวชนิภา รอดสุทธ์ิ
63013015686 นายก3องภพ นันทปราโมทย�
63013015687 นางสาววนาลี ฆ3องเถ่ือน
63013015688 นายศุภกร สุวรรณเกตุ
63013015689 นายกอบธณัช เนตรสูตร
63013015690 นางสาวชนัญชิดา ธนาโชควรพร
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63013015691 นายณภัทร พิณพิมาย
63013015692 นายธรรมปพน อิ่นแก3ว
63013015693 นางสาวชนกนันท� คงพิรุณ
63013015694 นายสุรเชษฏ� หาญรบ
63013015695 นางสาวขวัญเรือน แก3วบุญเรือง
63013015696 นางสาวพรศิริ ต3นทอง
63013015697 นายครรชิต สมบูรณ�
63013015698 นางสาวพิมพ�ชนก นนทะ
63013015699 นางสาวพัชรี ตุติ
63013015700 นายธรรมรัฐ โพธ์ิศรี
63013015701 นางสาวเกษรา อาสาสิงห�
63013015702 นางสาวโชษิตา กันศิริ
63013015703 นางสาวพรพิมล พงศ�ภักดี
63013015704 นางสาวพิมพ�วิภา เนื่องจํานงค�
63013015705 นางสาวกชพรรณ บุญนันท�รุ:งโรจน�
63013015706 นางสาวณัฐดา เราเจริญ
63013015707 นางสาววิภาดา แก3วจันทร�
63013015708 ว:าที่ ร.ต.ก3องเกียรติ ปลื้มจิตต�
63013015709 นางสาวฟาเดีย สาและ
63013015710 นางสาววรันธร วิบูลย�จันทร�
63013015711 นางอรุณวรรณ หลิมรัตน�
63013015712 นางสาวอัญธิกา จุ3ยช:วย
63013015713 นางสาววราภรณ� ทาโน
63013015714 นางสาวอภิชญา หลิมไชยกุล
63013015715 นายภูวิช บิลกาซัน
63013015716 นายชยกร สีทาสังข�
63013015717 นางสาวธันย�วรัชญ� ธรรมขันธ�
63013015718 นางสาวสุชาดา พลสิทธ์ิ
63013015719 นายธีรศักด์ิ อรุณวิง
63013015720 นางสาวพัสตราภรณ� สังข�แก3ว
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63013015721 นางสาวขนิษฐา บุญนิตย�
63013015722 นายเฉลิมพร โปตาเวทย�
63013015723 นางสาววรรณิศา เจริญธรรมรักษ�
63013015724 นายปFยะพงษ� เกตุอินทร�
63013015725 นางสาวอลีนา แฝกสมุทร
63013015726 นางสาวสุชัญญา บุบผา
63013015727 นางสาวสุวรรณา ธาปFยานนท�
63013015728 นางสาวสิรินดา ศิริคชพันธุ�
63013015729 นางสาวกมลรัตน� วรรณะ
63013015730 นางสาวเกศินี ริยาพันธ�
63013015731 นางสาวมนัญญา ทับทอง
63013015732 นางสาวดวงชนก เสน:ห�วงศ�สกุล
63013015733 นางสาวสิริยา ชามาตย�
63013015734 นางสาวศศิธร สุตพันธ�
63013015735 นายนวพล หนูเหล็ง
63013015736 นายกิตติศักด์ิ มาสวัสด์ิ
63013015737 นายวีรพันธ� วชิรธารร:มเย็น
63013015738 นางสาวนิธา พฤกษชาติวรกุล
63013015739 นางสาวพรรณรายณ� กันทะจิตร
63013015740 นางสาววรณัน ประกอบเสียง
63013015741 นางสาวปภาวรินทร� ธรรมชัย
63013015742 นางสาวนรีกานต� มากูลตDะ
63013015743 นางสาวนิธิกานต� มุณีจันทร�
63013015744 นางสาวอัจฉราวดี มณีพันธ�
63013015745 นางสาวจิรัชญา มีสง:า
63013015746 นางสาวรัชรัญญา รุ:งแสวงทรัพย�
63013015747 นายอนุรักษ� พงษ�เกษตรการณ�
63013015748 นางสาวปภัสสร วงศ�สุวัฒน�
63013015749 นางสาวภูวารี ตาเบอะ
63013015750 นางสาวรัตติยา แพงกันยา
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63013015751 นางสาวเจนจิรา พรมมา
63013015752 นายกฤษณพงศ� ศรีวงศ�ราช
63013015753 นางสาวรัตติกาล ไชยคีนี
63013015754 นายเดชา งามผล
63013015755 นางสาวโชติมณี ทองแดง
63013015756 นางสาวนวภรณ� สุมามาลย�
63013015757 นางสาวจิตวดี อ:อนวงศ�
63013015758 นางสาวกาญจนา สมขาว
63013015759 นางสาวเกษกนกวรรณ เกษรจรุง
63013015760 ว:าที่ร3อยตรีพงศ�พฤทธ์ิ เติมพรวิทิต
63013015761 นายนิติพันธุ� บุญเจริญ
63013015762 นายเกรียงไกร หลาวทอง
63013015763 ว:าที่ ร.ต.หญิงเทวิกา ช:วยนุกูล
63013015764 นายโอภาส สนิทวงศ�
63013015765 นายพีรวิชญ� อมรติยางกูร
63013015766 นายสมชาติ รัตนะ
63013015767 นางสาวกมลรัตน� พรธรรม
63013015768 นายยืนยง เรืองฤทธ์ิ
63013015769 นายอดิศักด์ิ จักรคม
63013015770 นายเมทาวิณ วิชัย
63013015771 นางสาวชาริยา กิตต์ิหิรัญชัย
63013015772 นางสาวจิราภรณ� มากโม
63013015773 นางสาวพรรณพิลาศ จิตใจ
63013015774 นางสาวภาวินี พรมนา
63013015775 นางสาวเจนจิรา แจ:มกระจ:าง
63013015776 นางสาวศิโรรัตน� ปานอุทัย
63013015777 นางสาววดีพงษ� คงเจริญ
63013015778 นายณัฐพล เดชภูมี
63013015779 นางสาวศุภานัน จันทร�ตรี
63013015780 นางสาววันเพ็ญ โคตรมาลี
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63013015781 นางสาวสุมณฑา สมบูรณ�
63013015782 นางสาวรัตนาภรณ� รัตนวงศา
63013015783 นางสาวกรรณิกา สุวรรณชัยรบ
63013015784 นางสาวจิตรลดา เจริญลาภ
63013015785 นางสาวจิราภรณ� แพงศรี
63013015786 นางสาวณัฐกฤตา ให3นุช
63013015787 นางสาวช:อผกา ศรีรพร
63013015788 นางสาวลักษณาวรรณ วิเวก
63013015789 นางสาวจิราภรณ� บุตะมะ
63013015790 นายภาณุพงศ� ธํารงโชติ
63013015791 นางสาวอรวรรณ วรรธนะพินทุ
63013015792 นางสาวสุรีย�กานต� วุฒิมานพ
63013015793 นางสาวกัญญารัตน� นาสมหมาย
63013015794 นางสาวกชนิภา ม่ันสัมฤทธ์ิ
63013015795 นายคฑาวุธ แก3วทองด3วง
63013015796 นางละมุล พุ:มประเสริฐ
63013015797 นายศักดินา ช:วยวงศ�ญาติ
63013015798 นางสาวมณิศา แสงนิล
63013015799 นางสาวจิตปภัสส� หงษ�ทอง
63013015800 นายณรงค�ศักด์ิ เฉลิมศรี
63013015801 นายอภิชาติ จิณะกับ
63013015802 นางสาวกัญชพร ปราบหงษ�
63013015803 นางสาวอาริสา รัตนคช
63013015804 นางสาวพิรุณรักษ� ราชโหดี
63013015805 นายสิริราช สุทธิโคตร
63013015806 นางสาวสายน้ําผึ้ง ชินนาพันธ�
63013015807 นางสาวกวีวรรณ จันทร�หล3า
63013015808 นายป7ณณธร กาญจนะ
63013015809 นายวัชระ มณีจักร�
63013015810 นางสาวพรพิมล ทองสุขเจริญ
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63013015811 นางสาวชญานิศ วงศ�สว:างศิริ
63013015812 นางสาวกาญจนา อินปลา
63013015813 นางสาวดวงหทัย กลัดแก3ว
63013015814 นางสาววงศ�ผกา ผิวเหลือง
63013015815 นางสาวแสงทิพย� จรูญแสง
63013015816 นางสาวพัสตราภรณ� โพธิแลกุ
63013015817 นายพชรพล พิพัฒน�เขมากร
63013015818 นายปารเมศ ลาวัณย�วิทย�
63013015819 นายธีรวัฒน� พันธ�จูม
63013015820 นางสาวสุรัตนา มณีสุข
63013015821 นางสาวจันทนา ชิขุนทด
63013015822 นางสาวสุนารี สีม:วง
63013015823 นายนพรัตน� มีฉายี
63013015824 นางสาวทิพาภรณ� ชูสมบัติ
63013015825 นางสาวสิริภัสสร แสนพาน
63013015826 นางสาวเขมจิรา กลางวงษ�
63013015827 นางสาวชุดามาศ รัตนาวดี
63013015828 นายวิรุฬห� บุญเลิศ
63013015829 นางสาวศศิธร ศรีจันทร�
63013015830 นายอณุภาพ ชูดี
63013015831 นางสาวปณิดา บุบผาอินทร�
63013015832 นางสาวณัฐวดี การสิริกุล
63013015833 นางสาวพชรพร สามารถ
63013015834 นางสาวกรกนก วงศ�ไพบูลย�สุข
63013015835 นางสาวขนิษฐา ขําวิลัย
63013015836 นางสาวสุวรรณี กาษร
63013015837 นางสาวเบญจมาศ ไม3เกตุ
63013015838 นางสาวนงลักษณ� หัวหนอง
63013015839 นายชัยรัตน� เจียมจริต
63013015840 นายปพนวิช พราหมณพันธุ�
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63013015841 นายปรัชญาธรณ� วุฒิยาสาร
63013015842 นางสาวทิพวรรณ เดชชนะ
63013015843 นางสาวป\ยาพัชร� ดํารงค�ศักด์ิ
63013015844 นางสาวเบญญทิพย� คงทอง
63013015845 นายธงชัย หอมแดง
63013015846 นางสาวสิมิลัน มิดย้ิม
63013015847 นางสาวสมร กําลา
63013015848 นางสาวพรรณารัฐ ชัยราช
63013015849 นางสาวจวงจันทร� จันทร�คณา
63013015850 นายภูวดล เผ:าเพ็ง
63013015851 นางสาวอภิชญา หิรัญรัตน�
63013015852 นางสาวพิมลพรรณ มานุจํา
63013015853 นางสาวพรนภา เมืองนาโพธ์ิ
63013015854 นางสาวจิรัชญา รุ:งเรือง
63013015855 นางสาวดาราวดี สมมาตย�
63013015856 นายอุดมศักด์ิ เกลี้ยงอักษร
63013015857 นางสาวจิราภรณ� ลาภูเขียว
63013015858 นางสาวพรวดี ชุ:มสา
63013015859 นายจิรพงษ� วงศ�สวัสด์ิ
63013015860 นางสาวเบญจวรรณ วงศ�สุวรรณ
63013015861 นางสาวทิพสุคนธ� เข็มเงิน
63013015862 นายมูฮําหมัดอัซฮารี หะยีหามะ
63013015863 นายวรทย� ศรีชาติ
63013015864 นางสาวทิฆัมพร ศุภอมรเศรษฐ�
63013015865 นางสาวกนกวรรณ หลังมี
63013015866 นางสาวสุรีย�รัตน� วงศ�อินแสง
63013015867 นายพงศกร โพธ์ิเจริญ
63013015868 นางสาวรุ:งนภา หอมจิตร
63013015869 นางสาวชลธิชา มหาไม3
63013015870 นางสาวบุริมนาถ ศรีแก3ว

หน3า 529 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013015871 นางสาวประภาพร เจริญพร
63013015872 นางสาวนันทิยา คนคล:อง
63013015873 นางสาวศิริรัตน� อิ่มเอิบ
63013015874 นางสาวจริยา หวังเสล:
63013015875 นางสาวโชติกา วิสิฐธนาพงษ�
63013015876 นายชญานนท� แหยมต้ัง
63013015877 นางสาวสุพินดา ต3าวพรม
63013015878 นางสาวเฉลิมศรXี ทองจันทร�
63013015879 นางสาวมยุรฉัตร บุญถิน
63013015880 นางสาวจริญญา พังจันตา
63013015881 นางสาวปFยนันท� แจ3งอักษร
63013015882 นางสาวศิริรัตน� มูลเงิน
63013015883 นางสาวนันทิพร สาตรพันธุ�
63013015884 นายพีระพงษ� จันโสดา
63013015885 นางสาววรรณรดา เสง่ียมวงศ�
63013015886 นางสาวอลิสา แปCนน3อย
63013015887 นางสาวพิไลวรรณ อุบลวรรณ�
63013015888 นางสาวสุจิตรา ศิริบาล
63013015889 นายภานุวัฒน� ปทุมมณี
63013015890 นายวรพจน� สันติพงษ�
63013015891 นางสาวอนงค�นาฏ สุวรรณ
63013015892 นางสาวฮารีน:า หมัดอะดัม
63013015893 นายรชต สําลีม:วง
63013015894 นางสาวศิรินาถ สอดจิตต�
63013015895 นางสาวบุษศรินทร� ชุมเอียด
63013015896 นางสาววีรดา ชูป7ญญา
63013015897 นางสาวสุธาสินี เจริญทรัพย�
63013015898 นางสาวภิรมย�พร พิมพ�ต3น
63013015899 นางสาวณัฐชยา ทาป7น
63013015900 นายนนทกานต� บุญยงค�
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63013015901 นายวารุติ ศรีแก3ว
63013015902 นางสาววิภาวี หนูยอด
63013015903 นางสาววัชลิดา เลื่อนจันทร�
63013015904 นางสาวกัญญารัตน� เพกเกาะ
63013015905 นางสาวนลพรรณ ช:างบุ
63013015906 นางสาวลัฐิกา รินประเสริฐมีชัย
63013015907 นางสาวณัฐสิกานต� บุญธรรม
63013015908 นางสาวจุฑารัชต� บุตรชัย
63013015909 นางสาวศิริรัตน� อินตDะสิน
63013015910 นายกิตตินันท� แก3วเสน
63013015911 นายธนาธิษณ� อรุณสันติวงศ�
63013015912 นางสาวพุทธชาติ จันทรัศมี
63013015913 นายธนากร สว:างศรี
63013015914 นางสาวดรัลรัตน� เลิศเพชรไพศาล
63013015915 นายระวี พุ:มซ:อนกลิ่น
63013015916 นางสาวเมธาวี สมนึก
63013015917 นายธนวิตต มีใย
63013015918 นางสาวธนัชชา เกียนเรือน
63013015919 นางสาวพีรดา ไชยเกษร
63013015920 นางสาวพิชชา ภาคสังข�
63013015921 นางสาวนวพรรณ คําป7น
63013015922 นางสาวธัญนันท� พันธ�พิบูลย�
63013015923 นางสาวสวพร ฟ7กเงิน
63013015924 นางสาวณัฐศิกานต� เชื้อดวงผูย
63013015925 นางสาวพัชริดา มะลิมาศ
63013015926 นางสาวนรีกานต� อินทร�ศิริ
63013015927 นางสาวสรรพลักษณ� ภิระบรรณ�
63013015928 นายพุทธิพงศ� ทองสวัสด์ิ
63013015929 นางสาวปวีญา ปุญทาเปFQน
63013015930 นางสาวชลิดา มาฟู
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63013015931 นางสาวกุลิสรา ณ สุวรรณ
63013015932 นางสาวศิริพร พรรอาษา
63013015933 นางสาวสุวิมล ฤทธิปะ
63013015934 นางสาวญารวี สวยสะอาด
63013015935 นายสาธิต โยธานันท�
63013015936 นายพงศ�ณภัทร วิชัยดิษฐ�
63013015937 นางสาววชิราภรณ� ฤทธ์ิสมบูรณ�
63013015938 นางสาวรัตติยา พรหมเดช
63013015939 นางสาวชญานิศ มีล:อง
63013015940 นางสาวทิพย�สุดา พลชํานิ
63013015941 นางสาวโสภาภัค คุณวุฒิ
63013015942 นายธนาคาร วงศ�คีรีโสภณ
63013015943 นางสาวกนกภรณ� เผือกพันด:อน
63013015944 นางสาวมลฤดี นิสัยกล3า
63013015945 นางสาวรัชนี ไผ:เลี้ยง
63013015946 นางสาวสิราวัล สุนันทะ
63013015947 นายพลวรรธน� ยุติธรรม
63013015948 นางสาววรรณอนงค� แสนจันทร�
63013015949 นางสาวชนนิกานต� ตันนารัตน�
63013015950 นายณัฐพงศ� บํารุงรักษ�
63013015951 นางสาวพิชญ�สินี เหลี่ยมสิงขรณ�
63013015952 นางสาวศิริลักษณ� โตมาปา
63013015953 นางสาวอัมรา ข่ีทอง
63013015954 นางสาวปFยวรรณ บุญธนาโชค
63013015955 นางสาวรัชดาภรณ� ศรียงยศ
63013015956 นางสาวณัฎฐณิชา เพียรเสมอ
63013015957 นางสาวธัญญาภรณ� อัมรานนท�
63013015958 นายประพันธ� บุญช:วย
63013015959 นายธวัXฒชัย สถาน
63013015960 นายชายรัตน� นันทะยา
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63013015961 นายพรรษธร บุษบาไพร
63013015962 นายภคพล เกยูรธํามรงค�
63013015963 นางสาวสาลินี ลําปน
63013015964 นายบวรทัต กู3ไพบูลย�
63013015965 นางสุภาพร กาศอุดม
63013015966 นางสาวเรณุกา งานมณีกาญจน�
63013015967 นางสาวเพ็ญผกา เจือบุญ
63013015968 นางสาวพิมพกานต� เต3ตัน
63013015969 นางสาวกวิตา ซินสุน
63013015970 นางสาวปภาดา แก3วพลอย
63013015971 นายศุภเชษฐ� ขําจิตร
63013015972 นางสาวสุธิชา วงษา
63013015973 นางสาวภัทราภรณ� มุณีแนม
63013015974 นางสาวชุติมา ทองเหลือง
63013015975 นางสาวสุธาทิพย� เสนาะโสตร�
63013015976 นายธนโชติ รองเลื่อน
63013015977 นางสาววาสนา ลี้กระจ:าง
63013015978 นางสาวอังศุมาลิน พันธ�หนองหว3า
63013015979 นางสาววัชราพร จํานงค�
63013015980 นางสาวรัตนาวดี แพจู
63013015981 นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร
63013015982 นางสาวภัทราวดี ศรีสว:าง
63013015983 นางสาวศิริพร โปธิ
63013015984 นายสิงหา ลาดคม
63013015985 นางสาวปรีดาวรรณ มูลดี
63013015986 นายวชิระ จึงพิชาญวณิชย�
63013015987 นางสาวศศิธร นาคมาศ
63013015988 นางสาวกุสุมา บ:วงราบ
63013015989 นางสาวสุภาวดี รักจันทร�
63013015990 นางสาวธัญญารัฐ วรรณศิริ
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63013015991 นางสาวกรกนก รัตนา
63013015992 นางสาวณัฏฐมณกาญจน� ป7ญญาแก3ว
63013015993 นางสาวขวัญชนก นุ:มอุรา
63013015994 นายพีรพล ลิขิตประพัฒน�
63013015995 นางสาวธนัชพร เพชรน3อย
63013015996 นางสาวฐิติพร อินทรพิทักษ�
63013015997 นางสาวโชติกา แซ:จิว
63013015998 นางสาวกนกวรรณ นามสุโพ
63013015999 นางสาวสุภาภรณ� นายสกุล
63013016000 นางสาวอันธิกา สุขบรรจง
63013016001 นางสาวอลิษา เส3งสุย
63013016002 นางสาวนิภาพร ชูมณี
63013016003 นายนพดล คํากลาง
63013016004 นายรัตนพงษ� มณีกร
63013016005 นายชาญวิชฌ� นิลวิเชียร
63013016006 นายอภิมุข พานทอง
63013016007 นายประสิทธ์ิ แก3วขจรสิริกุล
63013016008 นางสาวศิรัสวยา หงษ�ยนต�
63013016009 นางสาวอาภาภรณ� กัลปอนันต�ชาญ
63013016010 นายอภิรัฐ เทียมนาก
63013016011 นางสาวปFยภรณ� เวียงแก3ว
63013016012 นางสาวสุธิดา บุตรสาธรรม
63013016013 นายณฐนัท วานิช
63013016014 นางสาวลลิตา เพ็ชรทะเล
63013016015 นายธนพล บูรณาพา
63013016016 นางสาวพัณณิตา ดวงปากดี
63013016017 นางสาววราภรณ� ชูเกิด
63013016018 นางสาวธัชพรรณ ปล3องใหม
63013016019 นางสาวรัตนาภรณ� แดงธรรมชาติ
63013016020 นางสาวปFZนแก3ว สXิXXนาคม
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63013016021 นายณฐกร ธารเจริญ
63013016022 นางสาวปาริตา บรรเทา
63013016023 นายภัคประวีร� มณฑา
63013016024 นางสาวอรสา อินทรสาร
63013016025 นางสาวสุกัลยา จรลี
63013016026 นางสาวพิชญ�สินี ธนเบญญาภรณ�
63013016027 นางสาวประพิมพร มูลสมบัติ
63013016028 นางสาวจิรสิน ราชผ:อง
63013016029 นางสาวจุฑามาค ลบล้ําเลิศ
63013016030 นางสาวอาทิติยา ทินโรจน�
63013016031 นายชาตรี แววบุตร
63013016032 นายสันติสุข สุวรรณอําพร
63013016033 นายฟารุก อารีประธาน
63013016034 นางสาวสุพิชชา ดันนอก
63013016035 นางสาวชไมพร แยบพายคํา
63013016036 นางสาวนัฐญา เจริญศรี
63013016037 นางสาวณัฐพร จอมคําสิงห�
63013016038 นางสาวกชกร แก3วสองศรี
63013016039 นายปFยพัทธ� คําต๋ัน
63013016040 นางสาวเบญจรักษ� วุฒิมานะ
63013016041 นางสาวจินตญา วลีเดช
63013016042 นางสาววัชราภรณ� อ:วมทร
63013016043 นางสาวสุนิตตา อีหม:าน
63013016044 นางสาวกัญญรัตน� บุญมาศ
63013016045 นางสาวชื่นชีวี ศรีแก3ว
63013016046 นางสาวชญาน�นันท� เธียรชัยตระกูล
63013016047 นางสาวแสงดาว สิมมาวัน
63013016048 นายธนภัทร น3อยแสง
63013016049 นางสาวอุบลรัตน� สารสุข
63013016050 นางสาววรัญญา ภูก่ิงหิน
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63013016051 นางสาวสุพัตรา หงษ�น3อย
63013016052 นางสาวพรพิมล ธรรมเจริญ
63013016053 นางสาวพิชชามญชุ� คล้ําจีน
63013016054 นายณัฐชานน ชํานาญค3า
63013016055 นายอานนท� แสงแก3ว
63013016056 ว:าที่ ร.ต.ธนวัต เจริญพวงแก3ว
63013016057 นายวชิรวิทย� ทองเงิน
63013016058 นางสาวรีอายDะ หะยีบาราเฮง
63013016059 นางสาวนัฐภัสสรณ� หม่ันจินดา
63013016060 นางสาวอภิชญา ศรีสุริยจันทร�
63013016061 นางสาวธัญญาพร ทองเมือง
63013016062 นายอรัณสมิทธ์ิ จันทรหนู
63013016063 นางสาวธาริณี มูลศรี
63013016064 นางสาวพิตานัญปI ชูเถ่ือน
63013016065 นางสาวกาญจนา คุ3มสXิงสัน
63013016066 นายเฉลิมพล ธิวรรณลักษณ�
63013016067 นางสาวณรัถธรณ� ดอนคําพรพันธ�
63013016068 นายพิสุทธิศักด์ิ บัวงาม
63013016069 นางสาวณัฐณิชา สามารถ
63013016070 นายสิริพงศ� จรัญสุวรรณ
63013016071 นายชนะพล สุนโย
63013016072 นายฉัตรชัย กาฬรัตน�
63013016073 นางสาวรสสุคนธ� ดอกจันทร�
63013016074 นางสาวนันทิยา เจียรพันธุ�
63013016075 นายณัฏฐ�ศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
63013016076 นางสาวสาลีน:า หลีจิ
63013016077 นางสาวปาริชาติ ภาษี
63013016078 นางสาวภัสรา อรุณรัมย�
63013016079 นางสาวสุภัสสรา สิรโรจนะ
63013016080 นางสาวลักษณ�ขณา จันทร�ว:องกิจ
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63013016081 นายวิทยา สาขามุละ
63013016082 นายก3องกรัณย� หอมวิเศษ
63013016083 นางสาวสมฤดี ศรียา
63013016084 นางสาวภัทฑริก เอียดเกลี้ยง
63013016085 นางสาวดลยา พรมนอก
63013016086 นางสาวกมลนัทธ� อินตา
63013016087 นายสมมาตร เกตุสิงห�น3อย
63013016088 นางสาววิภารัตน� เพ็ชรหวล
63013016089 นางสาวธัญลักษณ� อินทร�พระฐม
63013016090 นางสาวอัจจิมา เพชรด3วง
63013016091 นางสาวนันทิพร ศิริโฉม
63013016092 นายณัฐพล ศรีชมภู
63013016093 นางสาวอัจฉราพร สุวรรณศัย
63013016094 นางสาวพิไลลักษณ� จีนหนู
63013016095 นางสาวณิชชารีย� สินวิชัย
63013016096 นางสาววนิดา กาลตา
63013016097 นางสาวสุวดี ศุภรัตนวิไล
63013016098 นายไวกูณฐ� วงษ�ขํา
63013016099 นางสาวณัฐธิดา พราหมณี
63013016100 นางสาวชุติมา สุทธิประภา
63013016101 นางสาววาทณี มีระหงษ�
63013016102 นางสาวช:อเอื้อง วงษ�แก3ว
63013016103 นางสาวธัญชนก ชูช:วย
63013016104 นางสาวกชพร สุธัญญาวัชชัย
63013016105 นายพิริยะ อภิชาติวัฒนะ
63013016106 นางสาวเพชรรัตน� รักแม:
63013016107 นายปรินทร วณิชชากรพงศ�
63013016108 นางสาววรรณวิสา แตงเกษม
63013016109 นางสาวดรรชนี พรมจันทร�
63013016110 นางสาววรนุช รงค�ทอง
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63013016111 นายกฤษตเมธ บรรเจิดเลิศ
63013016112 นายคเณศ สินก:อเกียรติ
63013016113 นางสาวหัทยา เตชะเสน
63013016114 นางสาวภัทรสุดา ยอดระบํา
63013016115 นางสาวขนิษฐา แจ:มกระจ:าง
63013016116 นางสาวศิริขวัญ ประกอบกิจ
63013016117 นายพงศกร อุบลวรรณา
63013016118 นางสาวชลธิชา ดํารงค�กุล
63013016119 นางสาวสุนิสา เผ:าชารี
63013016120 นางสาวเบญจวรรณ ปานศรี
63013016121 นายอานนท� ตอนสันเทียะ
63013016122 นายฌานิสสร พูลสุวรรณ
63013016123 นายสถาปนิก พูนทรัพย�
63013016124 นายจิรภัทร ตุ3มกลีบ
63013016125 นางสาวจินดาพร ลือบางใหญ:
63013016126 นางสาวมลิวัลย� อ:อนจ3อย
63013016127 นางสาวโศจิรัตน� ศิริอินทร�
63013016128 นายภูริช เลาะวิถี
63013016129 นางสาวพีรพรรณ แสงประไพ
63013016130 นางสาวขวัญเรือน แก3วมงคล
63013016131 นายพัทธนันท� คําสัตย�
63013016132 นายธีรวัฒน� สาลีคํา
63013016133 นางสาวชนาธินาถ เถ่ือนชํานาญ
63013016134 นางสาวณัฏฐวรรณ เดชนารา
63013016135 นายวันวารีส แวหะมะ
63013016136 นางสาวนภัสสร ณ นคร
63013016137 นางสาวมลพิกุล สุขศิริ
63013016138 นางสาวดารณี สุดาชม
63013016139 นายอับดุลเลาะ รือสะ
63013016140 นางสาวทอฝ7น เอกม:วง
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63013016141 นางสาวพัชรินทร� ก:อแก3ว
63013016142 นายอภิชาติ พงศ�ดารา
63013016143 นางสาวทัศนี ปานใจนาม
63013016144 นางสาวศิริจินดา บัวศรีแก3ว
63013016145 นางสาวฉัตรนลิน ศุขปรีชา
63013016146 นางสาวสุพัตรา กู3เขียว
63013016147 นางสาวมณีรัตน� บุญมีเล็ก
63013016148 นายสราวุฒิ ชาวนา
63013016149 นางสาวชิดชนก สุขรอด
63013016150 นายนิกร ย้ิมสวัสด์ิ
63013016151 นางสาวสุจิตรา เพชรดี
63013016152 นางสาวกนกพร ใยบัวทอง
63013016153 นางสาววิภารัตน� วงศ�ขาว
63013016154 นางสาวปาริชาติ สมสนุก
63013016155 นายทนงศักด์ิ แดงทองดี
63013016156 นางสาวกัลล�ลลิน บุญกัน
63013016157 นางสาวณัฐกาญจน� สวยดี
63013016158 นางสาวเสาวลักษณ� ภูมิพันธ�
63013016159 นายณัฐพล พรหมจันทร�
63013016160 ว:าที่ ร.ต.หญิงสร3อยทอง อิ่มปาด
63013016161 นางสาวกันตพร ศิริพฤกษ�
63013016162 นางสาวกวิตา รุ:งกนกกาญจน�
63013016163 นางสาวดารารัตน� วัฒนะศิริ
63013016164 นายกัน ควรแถลง
63013016165 นางสาวชไมพร คชเค
63013016166 นางสาวเกษศิณี เดชพิชัย
63013016167 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นเจริญ
63013016168 นางสาววัชรินทร� จินดาวัลย�
63013016169 นางสาวญาตาวี เฟ̂Zองกวินกุล
63013016170 นางสาวปวรา อนุฤทธ์ิ
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63013016171 นายฐิติพงศ� ศักดาวุธ
63013016172 นายวันโชค คงเทพ
63013016173 นางสาวณัฐวดี ก3อนผา
63013016174 นางสาวปนิตตา จันทร�งาม
63013016175 นายจักรพันธุ� แหนคํา
63013016176 นางสาวกชกร ก3อนมณี
63013016177 นางสาวพชิรา พรมษา
63013016178 นายพลทรัพย� จันทศรี
63013016179 นางดุจดาว ช3างคนมี
63013016180 นางสาวพรรณทิพย� เจDะนุ3ย
63013016181 นางสาวธันยาภรณ� เนียมสีนวล
63013016182 นางสาวชุติมา สร3อยติตะ
63013016183 นายอัมราณ หะยีแวนาแว
63013016184 นางสาวสุจิตตรา ล้ําเลิศ
63013016185 นายนิตินันท� สกุลพิชัย
63013016186 นางสาวเกศกนก แก:นนาคํา
63013016187 นางสาววราพร เชี่ยวธัญกร
63013016188 นางสาวปรารถนา มีประลาน
63013016189 นางสาวขนิษฐา เรืองวงษ�
63013016190 นางสาวธิดารัตน� แหยมบุรี
63013016191 นางสาวจุฑาทิพย� เพ็ชรสง:า
63013016192 นางสาวชมพูนุช พลโยธา
63013016193 นางสาวณัฐวดี ทองผา
63013016194 นายราชัน รักษาพล
63013016195 นางสาวสุชานันท� แก3วกัลยา
63013016196 นางสาวอาริษา คําหนาหนัก
63013016197 นางสาวศาธิญา เกตุป7Qน
63013016198 นายวรัญRู อานามวัฒน�
63013016199 นางสาวพิมพ�สิริ คุ3มภัยรัญ
63013016200 นางสาวณัฐมณฑ� แสงอรุณร:มเย็น

หน3า 540 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013016201 นายสุไลมาน สุขไสว
63013016202 นางสาวศุภลักษณ� ขาวแปCน
63013016203 นางสาวณัฐริกา รอบคอบ
63013016204 นางสาวกิติยวดี หนูเทพ
63013016205 นางสาววรรณวรางค� ตันเจริญสุข
63013016206 นางสาวธัญชนก หอมหลาย
63013016207 นายวัฒนกิจ ยางรัมย�
63013016208 นางสาวณัฐติกาล เสมอ
63013016209 นางสาวมณีรัตน� กลิ่นพันธุ�
63013016210 นางสาวพิชชาภัสร� พิมพ�วีระกุล
63013016211 นางสาวธิดา กลิ่นกลบ
63013016212 นายตนุภัทร พสิษฐ�จิรกุล
63013016213 นายอภิชาติ โพทาทอง
63013016214 นางสาวแพรวพรรณ สุขเกษม
63013016215 นางสาวศรินยา ทรัพย�ศรีสุภร
63013016216 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน
63013016217 นายสมรศักด์ิ สิงห�ไสล
63013016218 นางสาวมณีรัตน� บุญดํา
63013016219 นางสาวอรนุช กันสถิตย�
63013016220 นางสาวปณิดา นันทยานา
63013016221 นางสาวอลิศรา ชูยก
63013016222 นายธนพล วัชนาวงศ�
63013016223 นางสาวทิพาพร ภูมิปกรณ�
63013016224 นางสาวมัชฌิมา สัมฤทธ์ิ
63013016225 นางสาวสุพัตรา คําก3อนแก3ว
63013016226 นางสาวจุฑาทิพย� หมูเหลา
63013016227 นางสาวป7ญญ�ชลี ท3าวแก3ว
63013016228 ว:าที่ร3อยตรีจักรพงษ� สุขใส
63013016229 นางสาวรัตนาภรณ� ม่ังค่ัง
63013016230 นางสาวพิชชาภา ทักษวิทยาพงศ�
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63013016231 นางสาวกรกมล พิริยะเมธี
63013016232 นายทรรศนันท� จุลเกษมศักด์ิ
63013016233 นางสาวกัญญารัตน� ใจจูน
63013016234 นางสาวสุวิษา สุดชะวา
63013016235 นางสาวกุลณัฐ มุ:งมะโนหมาย
63013016236 นางสาวยุพารักษ� ขวัญเมือง
63013016237 นางสาวธนิษฐา สุขคลาย
63013016238 นายอัฐวีร� พิมพา
63013016239 นางสาวสุวิมล นาคพานิช
63013016240 นายวิสุทธ์ิ ทับสุวรรณ
63013016241 ว:าที่ร3อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย บุญยาพงษ�
63013016242 นางสาวนภาภรณ� สุวรรณเพ็ชร
63013016243 นายรัฐศักด์ิ โสมคํา
63013016244 นางสาวปวีณา ว:านทอง
63013016245 นางสาวชุติมา สถิตธรรมธร
63013016246 นายเรวัต มะอาจเลิศ
63013016247 นางสาวภวรัญชน� จันทรภักดี
63013016248 ว:าที่ร.ต.มาโนช ลออจิตร
63013016249 นางสาวกนกวรรณ วงศ�เศรษฐี
63013016250 นางสาวจุฑามาศ รุ:งเรือง
63013016251 นางสาวจุรีรัตน� มีคํา
63013016252 นางสาววิมพ�วิภา ผยองศักด์ิ
63013016253 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุธาสินี ดาษด่ืน
63013016254 นายวิษณุ อินนา
63013016255 นายสุเมธ เปaนแรง
63013016256 นางสาวศิรินภา ภู:เทศ
63013016257 นางสาวนพวรรณ คงคา
63013016258 นางสาวสรรพ�วิทา อัษฏณัฐโยธิน
63013016259 นางสาวมนัสฐนันท� ทรัพย�มี
63013016260 นางสาวนิอาซียะ แนป\แน

หน3า 542 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013016261 นางสาวเกวลิน กํ่าเซ:ง
63013016262 นางสาวปFยะนุช รอดสการ
63013016263 นางสาวธนาทิพย� วีระวงค�
63013016264 นางสาวอาตีกา หะยีกาเล็ง
63013016265 นางสาวจันจิรา เครือนาคพันธ�
63013016266 นางสาววริศรา เสาธงชัย
63013016267 นางสาวภัทรภร นาคเสวก
63013016268 นางสาววารุณี ศรีวันชัย
63013016269 นางสาวสุรัตนา ปากบารา
63013016270 นางสาวสุกัญญา สังศักด์ิ
63013016271 นางสาวปFลันธนา พันธุ�ศรี
63013016272 นางสาวสายทิพย� สร3างโพธ์ิ
63013016273 นางสาวรัตนา เที่ยงทัด
63013016274 นางสาวณดา แสงจันทร�
63013016275 นางสาวเกศสุดา พรมตา
63013016276 นางสาวดุจนภา วงษ�พิทักษ�โรจน�
63013016277 นางสาวพงษวรรณ สุขสมรัตน�
63013016278 นางสาวเจนจิรา บึ้งยา
63013016279 นางสาวชัชฎา กาญจนจันทร�
63013016280 นางสาวเกศรินทร� เปล:งงูเหลือม
63013016281 นางสาวปาริฉัตร ศรีขาว
63013016282 นางสาวเกษกาญจน� ศรีแสงแก3ว
63013016283 นางสาวอัศวาณี ยูโซะ
63013016284 นายจักรภัทร นิลภูมิ
63013016285 นางสาวณัฐวดี เอี่ยมสอาด
63013016286 นายเมธี แตงนิ่ม
63013016287 นางสาวนิภาพร ธูปเมฆ
63013016288 นายจักรกฤษณ� การะเกตุ
63013016289 นางสาวชญานิศ วิเชียรรัตน�
63013016290 นางสาวซาลิต3าร� โบบทอง
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63013016291 นายศรีสวัสด์ิ ศาตะโยธิน
63013016292 นายเอกชัย ทองมาก
63013016293 นางสาวดารารัตน� จันทร�ผ:อง
63013016294 นางสาวธัญญารัตน� เหล:าคุ3ม
63013016295 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูครองหิน
63013016296 นายสุกฤษฏ์ิ แซ:ด:าน
63013016297 นางสาวรัตติยากร ผิวรัตน�
63013016298 นางสาวศศิธร ภาคพรม
63013016299 นางสาวปรางค�พร เก:งกล3า
63013016300 นางสาวณัฐวิการ� ศรีทรัพย�
63013016301 นางสาวจิณห�นิภา สุกใส
63013016302 นางสาวอมรรัตน� กุมมู:ดา
63013016303 นายยชนา ศิริวุฒิ
63013016304 นางสาวพัชชานันท� ชาภู:พวง
63013016305 นายกรรณัฏฐ� งามวิริยะวงศ�
63013016306 นางสาวฐิตยาภรณ� ดีกรุด
63013016307 นายสุวรรณ เลิศรู3
63013016308 นางสาวปุณยาพร สงพรหม
63013016309 นางสาวณัฐชนานันท� มุสิกะ
63013016310 นายศักด์ิสิทธ์ิ มหาวรรณ�
63013016311 นางสาวพิมพ�ชนก ทองชุมภู
63013016312 นางสาวเยาวเรศ ชัยกิจ
63013016313 นางสาวชนกพร หรุ:มคํา
63013016314 นายฤกษ�ฉัตร นนสุราช
63013016315 นายจิตวัต ธมรัตน�
63013016316 นางสาวณัฐปภัสร� พรอนันท�ธนกุล
63013016317 นางสาวณัชชา กันไชย
63013016318 นางสาวลักษมณ อบอุ:น
63013016319 นายภราดร หมอเตDะ
63013016320 นางสาวญาดา โภคาสัมฤทธ์ิ
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63013016321 นายคธาวุฒิ ฟองจันทร�
63013016322 นางสาวจิตรานุช โสภาภาค
63013016323 นางสาวกานต�ธีรา แสนหล3า
63013016324 นายธเนศชัย อธิการกําจร
63013016325 นางสาวณัฐสุดา ผาสุข
63013016326 นายปรัชญา จันทรา
63013016327 นางสาวชลณัฐฏ� กาฬภักดี
63013016328 นางสาวเบญจพร สุทิน
63013016329 นายดนัยฤทธ์ิ อภัยวงศ�
63013016330 นายปริญญา ป7ญสุวรรณ�
63013016331 นางสาวอริสา เพ็ชรทอง
63013016332 นางสาวรชนีกร กันทะ
63013016333 นางสาวณัฐฏิญา บุดดา
63013016334 นางสาวอรอุษา สมานทอง
63013016335 นางสาวสุกานดา ทองกาสี
63013016336 นายอรรถพล ภูฆัง
63013016337 นางสาวศันสุนีย� ภู:ประกิจ
63013016338 นางสาวบุณยานุช แซ:แต3
63013016339 นายเกียรติศักด์ิ อําคา
63013016340 นางสาวกนกทอง วาววิกรานต�
63013016341 นายวรวุฒิ ป7สสา
63013016342 นางสาวลิปFการ� แสงจันทร�
63013016343 นายธฤตภณ พันธุ�ศิโรรัตน�
63013016344 นางสาวสุนิสา แจ:มเมือง
63013016345 นางสาวนาตาชา เชาว�ช:าง
63013016346 นางสาวนิศารัตน� แสนสบาย
63013016347 นายธนพงศ� สิทธิสา
63013016348 นางสาวจริญญา มะปูเลาะ
63013016349 นางสาวไพริน บุญส:ง
63013016350 นายอนุสรณ� งามทรัพย�

หน3า 545 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013016351 นายชนกันต� ศรีนวมะ
63013016352 นางสาวสุภาพร จินดารัศมี
63013016353 นางสาวยุวดี โพธ์ิสาวัง
63013016354 นางสาวกรรณิการ� จับอันชอบ
63013016355 นายรุ:งศักด์ิ ชัยลา
63013016356 นางสาวบุญธิดา ศรีจักร�
63013016357 นายณัฐวัฒน� ว:องเจริญวัฒนา
63013016358 นางสาวปรอยฝน ตันตะละ
63013016359 นางสาวลภัส บุญพ:วน
63013016360 นายสุพล จันดาวงษ�
63013016361 นายอภิวัฒน� เชยสมบัติ
63013016362 นางสาวอรวี น3อยวัฒน�
63013016363 นางสาวอรวรรยา ตDะเอ3ย
63013016364 นางสาวณัฐสิรี เลิศกาญจนวงศ�
63013016365 นางสาวประภาพรรณ ไทยสง:า
63013016366 นายเมฆาวี วะชุม
63013016367 นางสาวเฌอร�ลิลิญณ� กลิ่นบุบผา
63013016368 นางสาวประทุม ทองมาก
63013016369 นางสาวพัชรินทร� ต้ังใจ
63013016370 นางสาววัชรินทร� สารพรม
63013016371 นายคณวัฒน� เอี่ยมเรือง
63013016372 นางสาวนิชกุล แซ:ฉี
63013016373 นางสาวรพีพร บุปผาชาติ
63013016374 นางสาวสายฝน มุ:งงาม
63013016375 นางสาวพอฤทัย อมรวงศ�
63013016376 นางสาวอภิญญา ศรีโกตะเพชร
63013016377 นายนัทธ�ดนัย อวนทอง
63013016378 นายศุภกช วงษ�ศรีแก3ว
63013016379 นางสาวอธิษฐาน ชัยไพบูลย�
63013016380 นางสาววารุณี คําภิโร
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63013016381 นางสาวกัลยาณี พวงดอกไม3
63013016382 นายณัฐวัตร จินดาไพโรจน�
63013016383 นางสาวสุนิสา ม:วงคุ
63013016384 นางสาวศุภนิดา เบ็ญจมาศ
63013016385 นายวรพิชญ� จําปาเงิน
63013016386 นางสาวจินต�จุฑา เรี่ยวแรง
63013016387 นายชนม�เจริญ ทับทิมโต
63013016388 นายธีรภัทร วงษ�สุวรรณ
63013016389 นายปฏิภาณ ไทรงาม
63013016390 นายบัญญวัติ จันทมาศ
63013016391 นางสาวสาธิตา ประชุมทรัพย�
63013016392 นางสาวสัจมน ทําทอง
63013016393 นางสาวจิราวรรณ อาดัม
63013016394 นางสาววันนุรนีย� โตะนาฮุน
63013016395 นายภูมิ ภักดีรอด
63013016396 นางสาวสุตาภัทร ภาคาบุตร�
63013016397 นางสาวจันทิรา จันทรมณี
63013016398 นายธัญญาวิทย� เชียงคํา
63013016399 นางสาวสิริพร ยุทธกิจ
63013016400 นายพงษ�ศิริ จันทร�พูล
63013016401 นางสาวภิรญา ฉันทชัยรักษ�
63013016402 นางสาวอัญชนา เจนจบ
63013016403 นางสาวลาวัณย� ม:วงศรี
63013016404 นางสาวณัฐธยาน� พรมชัย
63013016405 นางสาวศศิธร ชูแก3ว
63013016406 นางสาวปาลิดา นันภิวงค�
63013016407 นางสาวเบญจมาภรณ� รัตนพันธุ�ศรี
63013016408 นายเกษมสิทธ์ิ คําบุญมี
63013016409 นางสาวธันยารัตน� บุญตอม
63013016410 นางสาววิภาวี เกตุมณี
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63013016411 นางสาวนุชรี ทรัพย�เจริญ
63013016412 นายกฤติเมธ ไชยจิตต�
63013016413 นางสาวอภัสรา นนท�ตา
63013016414 นางสาวอุไรพร สาธิตศานนท�
63013016415 นางสาวธนันพร มนตรีปรีชาชัย
63013016416 นางสาวณัฐชา ทุมประพันธ�
63013016417 นางสาวปณิดา นารีนุช
63013016418 นางสาวกรชนก ทองมลีวรรณ
63013016419 นางสาวขวัญฤดี พรหมเดช
63013016420 นางสาวนันธิยา พานอ:อน
63013016421 นางสาวจุรีรัตน� เก้ือลาย
63013016422 นายอิสรธรรม เนื้อนุ3ย
63013016423 นายเจนณรงค� คลังทอง
63013016424 นางสาววริศรา วิทยาลัย
63013016425 นางสาวสวัชญา กูSกระโทก
63013016426 นางสาวสิริพร เหมือนมณี
63013016427 นางสาวจิราพร เขมะจารี
63013016428 นางสาวสุธีรา วัฒนา
63013016429 นางสาวยุวนันท� ผันเผาะ
63013016430 นางสาวพิชญา พัฒน�พันธุ�
63013016431 นางสาวมิรันตรี ป7ญญาสวัสดิชัย
63013016432 นางสาวพิรญาณ� ดีด3วยชาติ
63013016433 นางสาวยุพาวรรณ มาตุเวส
63013016434 นางสาวธนัตดา สมใจหมาย
63013016435 นางสาวรัตนาวดี รักษ�มณี
63013016436 นางสาวกาญจนาวดี บุญเล:ห�
63013016437 นายย่ิงยศ ทองสุข
63013016438 นางสาวลักษณารัตน� ศรีบัว
63013016439 นางสาวป7ทมา มีสมทรัพย�
63013016440 นางสาวสินีนาฎ เพ็งหม่ืนราช
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63013016441 นางสาววิภาวรรณ สุขจิตร�
63013016442 นางสาวนงลักษณ� บังศรี
63013016443 นางสาวธัญลักษณ� งอกศิลปI
63013016444 นางสาวจิระประภา จันทร�เนาว�
63013016445 นางสาววราภรณ� ชื่นใจฉํ่า
63013016446 นางสาวฐิติภา สาดโพล3ง
63013016447 นางสาวจตุพร บัวระภา
63013016448 นางสาวมัทรินทร� พัฒนากิจการเจริญ
63013016449 นางสาวอังคณา เดชเล
63013016450 นายธนวัฒน� ผจงวิริยาทร
63013016451 นางสาวกนกกาญจน� เลิศไกร
63013016452 นางสาวรุ:งรัตน� สุขแก3ว
63013016453 นางสาวนิติญาดา ลิ้มรุ:งเรือง
63013016454 นางสาวภัครฐิณัฏ ปานดอน
63013016455 นายสัญญา เหล็มโสDะ
63013016456 นายคุปต�ธนัฐ ศักด์ิธนาสิริกุล
63013016457 นางสาววิยะดา ศรีรัชชะ
63013016458 นางสาวสลักใจ เชตุใจ
63013016459 นางสาวพนิดา ทองเล็ก
63013016460 นางสาวเจนจิรา ดาทอง
63013016461 นางสาวปFยาภรณ� ธรรมสาร
63013016462 นางสาวน.ส.เพชรดา สกุลจรรยาดี
63013016463 นางสาวนันทิยา สอนเม:น
63013016464 นางสาวศศิญาภรณ� จอมคํา
63013016465 นางสาวนงลักษณ� สูทรัพย�เจริญ
63013016466 นางสาวมนพร ทวีการไถ
63013016467 นางสาวรัตติยา นามป7ญญา
63013016468 นายพิทักษ� โงมสันเทียะ
63013016469 นายพุฒิพงศ� สุขกํ่า
63013016470 นางสาวเบญจรัตน� สุวรรณธาดา
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63013016471 นางสาวชรินทร�ทิพย� ทิพย�ศุขสกุล
63013016472 นายป7ญญากร วรลาภ
63013016473 นางสาวชณภรรธน� ดํารงรัตน�
63013016474 นางพิสมัย ประจําวงษ�
63013016475 นายฟ7กครูดีน ยะยอ
63013016476 นางสาวสาธนี แก3วนอก
63013016477 นางพิมพ�ลักษณ� ประสพพร
63013016478 นางสาวปรียา เปล:งรัตน�
63013016479 นางสาวฐาปนิ ทรัพย�รักษา
63013016480 นางสาวธิติมา เอี่ยมโยธา
63013016481 นางสาวณัฏฐนิชา มานะบุตร
63013016482 นางสาวป7ณฑ�นิชา อัศวโรจน�
63013016483 นางสาวชวัลญา เขตเผชิญไชย
63013016484 นายไพรัช แดงสิงห�
63013016485 นายสิทธิโชค ก3อนศิลา
63013016486 นางสาวณัฐธยาน� ปFยะวงษ�
63013016487 นางสาวศศิรินทร� งามพาณิชย�
63013016488 นางสาวฐิติพร แจ:มศร
63013016489 นางสาวเนตรชนก ทองเอม
63013016490 นางสาวอรัญญา ชื่นจิต
63013016491 นางสาวปรียานุช ขัดทองล3วน
63013016492 นางสาวสุรางคณา สุริยคํา
63013016493 นางสาวศศิธร ไกรสิงห�สมนึก
63013016494 นางสาวสุภัชญา จันทร�แจ:มหล3า
63013016495 นางสาวณภลดา สุขสุคนธ�
63013016496 นายภัทรพล บุญบันดาล
63013016497 นางสาวผกามาศ ภิญญาคง
63013016498 นายธนวิชญ� ลาภเลิศสกุล
63013016499 นางสาวโศจิรัตน� ครึกครื้นจิตร
63013016500 นางสาวอนุสรา พิรักษา
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63013016501 ว:าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� จันทะเวช
63013016502 นางสาวรอกีเยาะ มะการอ
63013016503 นางสาวดาริกา จันทร�สวัสด์ิ
63013016504 นายณัชชนน นัดดา
63013016505 นางสาววิภารัตน� มีวงศ�
63013016506 นายวุฒิพงษ� พงศ�ประภาอําไพ
63013016507 นางสาวชนัญญา พลไชย
63013016508 นางสาวณัฐพร สุขสมจิตร
63013016509 นายธันย�ธํารง วงษ�สวัสด์ิ
63013016510 นายชินเวคิน วิเศษชัย
63013016511 นายพงศกร ตาแก3ว
63013016512 นายสมภพ พุดพรม
63013016513 นางสาวปFยะธิดา จันทร�หอม
63013016514 นางสาวชุตินันต� คันทะชา
63013016515 นางสาวพรพรรณ รัตนชันษา
63013016516 นายธรรมรัฐ สมบูรณ�
63013016517 นางสาวปพิชญา แก3วพิลา
63013016518 นางสาวสมาพร ม:วงศรีจันทร�
63013016519 นางสาวราตรี นุ:มยองใย
63013016520 นางสาวรุ:งอรุณ คุณแผน
63013016521 นายณัฐพล เหมือนเพ็ชร�
63013016522 นางสาวนารีรัตน� แก3วโลก
63013016523 นางสาวฟCาใส สมาธิ
63013016524 นางสาวนูยีบะห� หะยีตาเยะ
63013016525 นายสารทิศ อุ:นแก3ว
63013016526 นางสาวทวีพร ปCองชํานาญ
63013016527 นางสาวณัฐพัชร� ธรรมชาติ
63013016528 นายธาวัน สาธร
63013016529 นายพิชญะ เชียงมี
63013016530 นายนภวรรต เทียมมงคลรัตน�
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63013016531 นางสาวป7ทมา ปCอมอาษา
63013016532 นายศุภณัฐ จริงจิตร
63013016533 นางสาวดวงกมล แหวนชัย
63013016534 นางสาวจิราภา วงศ�ใหญ:
63013016535 นายอาทิตย� แสนคําวงศ�
63013016536 นางสาวอรทัย สีใสสงค�
63013016537 นายศุภกร อินทรบุตร
63013016538 นางสาวอนงค�นาฏ ลี้วิริยัไพฑูรย�
63013016539 นายสรวิชญ� เจียมเจิม
63013016540 นางสาวจุฑามาศ นิระโส
63013016541 นางสาวพรนภา วุฒิสมบูรณ�
63013016542 นางสาวพิกุล สมุทรหล3า
63013016543 นายจิรกิตต์ิ รุ:งเรือง
63013016544 นายสุเมธ คําอ:อน
63013016545 นางสาวพิมพ�ฐดา ภูริวรอธิวงศ�
63013016546 นายพุฒิพงศ� สุดจํานงค�
63013016547 นางสาวขนิษฐา ดาวจันทร�
63013016548 นายณัฐพล บุญยืน
63013016549 นางสาวทาทอง ชัชวงค�
63013016550 นางสาวกาญจนา พุ:มแก3ว
63013016551 นางสาววิกานดา คชาทอง
63013016552 นายวีรพงศ� จันทร�แก3ว
63013016553 นางสาวเนตรอารีย� มามาก
63013016554 นายดนุนัย ทองสุข
63013016555 นายจิรวัฒน� กิจวิวัฒนกุล
63013016556 นางสาวทัศนีย� เดชดี
63013016557 นางสาวกิตติกา ไทยประโคน
63013016558 นางสาวภุวรินทร� หมู:เพชร
63013016559 นางสาวจันทิมา โพธ์ิพยนต�
63013016560 นายจิรศักด์ิ คงพันธ�
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63013016561 นางสาวบุษบา นิราศภัย
63013016562 นางสาวศรีสุดา ดําเสน
63013016563 นางสาวกรกนก สืบประดิษฐ�
63013016564 นางสาวกุลนาถ มัชฉานุ
63013016565 นางสาวเพ็ญยุพา หลิมวานิช
63013016566 นางสาวเบญจวรรณ ดําสอาด
63013016567 นางสาวอลิษา สินไพราช
63013016568 นางสาวกรกมล จิรสุภากุล
63013016569 นางสาวพรสุดา ใจงาม
63013016570 นางสาวชนัญนิภา แสนพลเมือง
63013016571 นางสาวกิริตา สมสุข
63013016572 นายภูภ�ฏวัณณ� ลาภมาก
63013016573 นายนิติพงษ� นิลจันทร�
63013016574 นางสาวดวงพร เหล็กกล3า
63013016575 นางสาวศิรภัสสร ทองสุข
63013016576 นายเฉลิมชัย พันโสดา
63013016577 นางสาวนรมน รอดศิริ
63013016578 นางสาวอิสรีย� นรเศรษฐาภรณ�
63013016579 นายภูบดี พันธุ�เจริญ
63013016580 นางสาววาสนา หยวกฉิมพลี
63013016581 นางสาวพิชญ�สินี หล3าจันทร�ดา
63013016582 นางสาวปรียนันท� แก3วสว:าง
63013016583 นางสาวปFยะวรรณ ศรีประสิทธิXX
63013016584 นายวิชัย จันทร�ประทีป
63013016585 นายรชฎ ธูปะเตมีย�
63013016586 นางสาวโสมภา อิ่มสําอางค�
63013016587 นายกมล กSาเร็ว
63013016588 นางสาวหทัยรัตน� ผัดสืบ
63013016589 นางสาวปาณิสรา หม:อมกลาง
63013016590 นางสาวอาภัสรา ชุมเก้ือ
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63013016591 นางสาวจริญญา เมฆใหม:
63013016592 นายพลภัทร ศรีมาลา
63013016593 นายชนะชัย ทัดแก3ว
63013016594 นางสาวศตพร ย่ีสุ:นศรี
63013016595 นางสาวอัมทิกา โนนวงษา
63013016596 นายวริทธ์ิธร จําปาทิ
63013016597 นางสาวขวัญธนา วรฤทธ์ิ
63013016598 นางสาวธัญชนก บุญย่ิง
63013016599 นางสาวณัฐณิชา ลิ้มวาทะรส
63013016600 นางสาววีรยา สุวรรณรักษา
63013016601 นางสาวณัฐสุดา เกษรสิทธ์ิ
63013016602 นางสาวสิโรธร เมฆวัน
63013016603 นางสาวปรียาพร เสนามาตย�
63013016604 นางสาวจินดาพร สุวรรณมณี
63013016605 นางสาวเพ็ญนภา ศิลาคํา
63013016606 นายวิษุวัต จันทร�บํารุง
63013016607 นางสาวสุไฮบDะ อาแว
63013016608 นายวรากร สมานมิตร
63013016609 นางสาวสิรินทิพย� วงศ�เทพ
63013016610 นายชัยชาญ ไถนาเพรียว
63013016611 นางสาวภัสราภรณ� พาลพล
63013016612 นายทีปกร ทั่งทอง
63013016613 นางสาวชิชนันท� กัณฑเจตน�
63013016614 นางสาวพชรมน อนันต�
63013016615 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอรทัย อยู:ศรี
63013016616 นางสาวแพรวนภา ทนเหมาะ
63013016617 นางสาวโชติกา บุญสา
63013016618 นางสาวกนกวรรณ ปานสวี
63013016619 นางสาวชาลิสา จันทร�ประทีป
63013016620 นางสาวสุธาทิพย� สัมมาทิพย�
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63013016621 นายธนาวุฒิ นาคสังข�
63013016622 นางสาวอรปรียา แย3มสาย
63013016623 นายวรุฒม� สังเพ็ชร
63013016624 นางสาวตรีพร ฤากิจ
63013016625 นางสาวศิริอร แสนสุข
63013016626 นางสาวสิทธิณีย� สุริฉาย
63013016627 นางสาววนาชา เกิดชาวนา
63013016628 นางสาวแจ:มจันทร� แก3วนาวี
63013016629 นางสาววรวีร� รังสิมันตุชาติ
63013016630 นางสาววรรณภา สิริโภคสกุล
63013016631 นางสาวสกุลวดี สูงสกุล
63013016632 นางสาวจริยาภรณ� ปาละกะวงศ� ณ อยุธยา
63013016633 นางสาววรรณวิภา แสนกันยา
63013016634 นายวรวัฒน� รัตตนะ
63013016635 นายธนกฤต กิจธนากําจร
63013016636 นางสาวสุทธิดา เพ็ชรไทย
63013016637 นายอนุพัฒน� เพชรสุด
63013016638 นางทิพาพร จําปาทอง
63013016639 นางสาวนิตติยา พรมเภา
63013016640 นางสาวอรอุมา ปรางค�ธวัช
63013016641 นางสาวพรรณปพร นันทวิริยนนท�
63013016642 นายผล วิชชาเลิศผล
63013016643 นายธนาทร ศิริฐาน
63013016644 นางสาวสุพิชญา เคหดิษฐ�
63013016645 นางสาววัชราภรณ� แซ:ตัง
63013016646 นายนิติสรณ� เปaนบุญ
63013016647 นางสาวรัฐติยา ชุยรัมย�
63013016648 นายทัสนพงษ� เมฆวรวุฒิ
63013016649 นางสาววรวรรณ วงษ�ญาติ
63013016650 นางสาวศิริลักษณ� ปาสาจะ
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63013016651 นางสาวลภัสรดา บุญเนตร
63013016652 นางสาวณัฐปภัสร� สังข�สุข
63013016653 นางสาวกัญญาณัฐ ขยันเขตต�กรณ�
63013016654 นางสาวบุณยนุช ไฝจู
63013016655 นายภูมินทร� บุญพา
63013016656 นางสาวธนัญญา อ:วมนิ่ม
63013016657 นางสาวณูรีซัน ตาฮา
63013016658 นางสาวเมธิตา ก3งเส3ง
63013016659 นางสาวอรณี ผงคลี
63013016660 นางสาวมาลินี ภู:บุตร
63013016661 นางสาวจิตภาวรรณ โชหนู
63013016662 นางสาวสุณิสา บุญขาว
63013016663 นายอัมมาน การีอุมา
63013016664 นางสาวสุดารัตน� ธุระพัฒน�
63013016665 นายชานนท� หงษ�ทอง
63013016666 นางสาวสุรีย�พร อาจวิชัย
63013016667 นางสาวสุพัตรา มณีเรือง
63013016668 นายพิศณุพงษ� กาละพันธ�
63013016669 นางสาวพรทิพย� รักษา
63013016670 นางสาวตรีสุคนธ� ศรีคําน3อย
63013016671 นางสาวนภัสวรรณ จันทร�หอม
63013016672 นายบุรินทร สดสุชาติ
63013016673 นางสาวเจษฎาภรณ� สังวรสินธุ�
63013016674 นายอาคม พันธุมสุต
63013016675 นางสาวเบญจพร ตันโห
63013016676 นางสาวอนุชธิดา พิมพขันธ�
63013016677 นางสาวฮัฟซะห� มะเระ
63013016678 นางสาวนุชนาถ อาจชอบการ
63013016679 นายภวัตพงษ� ผลดี
63013016680 นางสาวขวัญพร เข็มทอง
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63013016681 นางสาวอภิชญา สุวรรณ
63013016682 นายธีระพงษ� องค�อํานาจ
63013016683 นางสาวเบญจิราวรรณ กล3ากลางดอน
63013016684 นางสาวศิรินาท อันทรินทร�
63013016685 นางสาวณีรนุช ทับบํารุง
63013016686 นางสาวศรุดา นิยมพงษ�
63013016687 นางสาวณิชาภัทร มากวิเศษ
63013016688 นายจิรพัฒน� ขูรูรักษ�
63013016689 นายชาญชัย ทะนันชัย
63013016690 นางสาวปวีณา ระวังภัย
63013016691 นางสาวกนกอร ดิษดี
63013016692 ว:าที่ ร.ต.หญิงณัฐรีย� คําแข:ง
63013016693 นายอุดมทรัพย� จันทษร
63013016694 นายพชรพัฒน� ทองคํา
63013016695 นางสาววาริน โพธ์ิเนตร
63013016696 นางสาวจิรนันท� สมมงคล
63013016697 นายอนุสรณ� คําโพธ์ิ
63013016698 นางสาววิภาสณี ขานทอง
63013016699 นายวรวุฒิ กาฬภักดี
63013016700 นางสาวเกลวลี แผนสง:า
63013016701 นางสาวจุฑามาศ จงเจริญ
63013016702 นางสาวสุนิดา โพธ์ิรุ:งแจ3ง
63013016703 นายณัฐฤกษ� อักษรณรงค�
63013016704 นางสาวกาญจน�สุดา โคตรวิชา
63013016705 นางสาววรรณนิศา ศรีวิชัยวงค�
63013016706 นางสาวฐาณิกา พฤกษ�สําเริง
63013016707 นางสาวปุณณภา ปูชะพันธ�
63013016708 นางสาวฐิติรัตน� มณีโชติ
63013016709 นายอนุสรณ� ดํารงกิจ
63013016710 นายกฤตนัย เกษร
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63013016711 นายปริญญา ดาบุตร
63013016712 นายณัฐนันท� เสรีวาศ
63013016713 นางสาวหทัยกาญจน� รอดช:วย
63013016714 นายณัฏฐศักด์ิ ฤทธิคุปต�
63013016715 นางกาญจนา คงชู
63013016716 นายชนกันต� โฆษิตาภา
63013016717 นางสาวฉวีวรรณ แก:นเชื้อชัย
63013016718 นางสาววรุณรักษ� ดินม:วง
63013016719 นางสาวจิราทิพย� เต็กเดิม
63013016720 นางสาวสุวรรณา บัวสมศรี
63013016721 นางสาวขวัญภิชา สังข�สําราญ
63013016722 นางสาวพลอยไพลิน สันหา
63013016723 นางสาวนิตยา มัชบัญฑิต
63013016724 นายรัฐวุฒิ พงษ�เลื่องธรรม
63013016725 นางสาวสุธาสินี หมอดี
63013016726 นางสาววิรินทร�ญา ฐิติพัฒนธัญกิจ
63013016727 นางสาวซารีฮะ มูซอ
63013016728 นายรัฐนันท� เมธีสถาพร
63013016729 นางสาวกมลรัตน� ตาลสุวรรณ�
63013016730 นางสาวรุ:งทิพย� แก3วดํา
63013016731 นางสาวพรสุดา เพ็ชรรื่น
63013016732 นางสาวศิญาดา อาการส
63013016733 นางสาวอภิญญา จันทร�ขาว
63013016734 นางสาววรัญญา จันหม3อ
63013016735 นางสาววิชชุดา วรบัณฑิต
63013016736 นางสาวนิชา เก:งสาริกัน
63013016737 นางสาวสุวิมล อุปชิต
63013016738 นางสาวเปมมิกา วิสุภี
63013016739 นางสาวพรรษวลัย เลี่ยมเพ็ชรรัตน�
63013016740 นายกิตติธัช รมย�ทอง
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63013016741 นายวรุฒ โพธ์ิมาก
63013016742 นางสาวฐิติรัตน� ต้ังจิตบรรเจิด
63013016743 นางสาวอัมพิกา ศิริวัฒน�
63013016744 ว:าที่ร3อยตรีธวัชชัย วงค�แสง
63013016745 นางสาวพิมพ�บิดา บึ้งไชย
63013016746 นางสาวนิจาลักษณ� ต้ังสวัสดิรัตน�
63013016747 นางสาวชลธิชา สุมาลุ
63013016748 นายฐิติพงษ� บุญเหมาะ
63013016749 นายวทัญRู ผิวแก3ว
63013016750 นางสาวพรพิมล นิลสนธิ
63013016751 นางสาวนิภา กันจันทร�วงศ�
63013016752 นางสาวมนฐิชา ระวังภัย
63013016753 นางสาวอารดา อารยะวงศ�
63013016754 นางสาวพิมหฤดา คําชุ:ม
63013016755 นางสาวสุภาพร บุญกลาง
63013016756 นางสาวลภัทรลดา เข็มจริยา
63013016757 นางสาววิภาวรรณ พูลสวัสด์ิ
63013016758 นางสาวสาวิตรี แสงสุข
63013016759 นายดํารงค� ร:วมพล
63013016760 นายกฤตภณ ชูใจ
63013016761 นางสาวพรธิดา สาระคง
63013016762 นางสาวสุธาสนิ วิปุลัมภ�
63013016763 นางสาวสุภางค�พรรณ แย3มเกตุ
63013016764 นายพงษ�ปรีชา ศรีจันทร�ฉาย
63013016765 นางสาวแพรวพรรณ พวงจันดา
63013016766 นางสาวกุลธิดา สลับลึก
63013016767 นายพนธกร จึงธนาเจริญ
63013016768 นางสาวนลินี เจริญศิลปI
63013016769 นายกฤษฏ์ิ ช:วยศรีนวล
63013016770 นางสาวอิงลดา บัณฑิตวิศาล
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63013016771 นางป7ญญารักษ� น้ําจันทร�
63013016772 นางสาวจ๊ิบ ชวนแพ
63013016773 นางสาวปรียานุช เกษประทุม
63013016774 นางสาวผกาวดี โท3หลํา
63013016775 นางสาวมณฑกรรณ วงษ�ศรี
63013016776 นายกันณ�ชาญวุฒิ มหารัตน�ธน
63013016777 นางสาวบัณฑิตา ฉุ3นประดับ
63013016778 นางสาวศรินนา งามขํา
63013016779 นางสาววนิดา เรืองประดิษฐ�
63013016780 นางสาวกนกวรณ แสนศรี
63013016781 นายณัฐวุฒิ พรมมา
63013016782 นายศุภลัคน� ทัศนโกวิท
63013016783 นายเจตน�สฤษฏ์ิ อาภาธรรมวิลาส
63013016784 นางสาวชนิกา เทียนเถ่ือน
63013016785 นางสาวรัตนา อริยะเดช
63013016786 นายภัควรรธน� วราธนาณวัธน�
63013016787 นางสาวกิจจา แตงทรัพย�
63013016788 นางสาวจุฑาภรณ� จิตต�เก้ือ
63013016789 นางสาวปรียา กฤตถิรพุทธ์ิ
63013016790 นางสาวสุรารักษ� ตุ:นแก3ว
63013016791 นางสาวพุทธิดา บุญชิด
63013016792 นางสาวสินีนาถ พรรณสันฐาน
63013016793 นางสาวอนัญพร  ึคําหวาน
63013016794 นางสาวอาซียะห� เจะแว
63013016795 นายวีรเชษฐ� สุขย่ิง
63013016796 นางสาวเกตุวดี สุรศร
63013016797 นายณฐกร แผ3วเฉลิมสุข
63013016798 นางสาวธันย�ชนก จันพา
63013016799 นางสาวธัญญารัตน� วงค�นาชาติ
63013016800 นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต
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63013016801 นางสาวพิชญา ศรีนวล
63013016802 นายภวินท� แพสุวรรณ�
63013016803 นางสาวอรญา พงษ�พันธ�
63013016804 นางสาวอัธยา คงทน
63013016805 นางสาวเพชรรัตน คงวัฒโน
63013016806 นางสาวนัทธมน พรมหา
63013016807 นางสาวศศิประภา ไชยมงคล
63013016808 นายธีราวัฒน� ชัยยันบูรณ�
63013016809 นายวิจิตร หมวดเอียด
63013016810 นางสาวจุไรรัตน� แจ3งเศรษฐ�
63013016811 นางสาวศิริลักษณ� วัลลภัย
63013016812 นางสาวสุพัตรา บุญรักษ�
63013016813 นางสาวชลธิชา นามสมุทร
63013016814 นางสาวป7ทมพร เลิศลิมชลาลัย
63013016815 นายธวัชชัย คําอ3วน
63013016816 นายวิภู แซ:เล:า
63013016817 นางสาวหัทยา โหมฮัก
63013016818 นายธีรพงศ� เกตุงาม
63013016819 นายพีรวัส บุญเกิด
63013016820 นางสาวนรากร คําบอน
63013016821 นางสาวพรฤดี ชัยบัญญัติ
63013016822 นางสาวอาทิตยา หนูขาว
63013016823 นางสาวณัฐรัตน� บุญเนตร
63013016824 นายฟาริส กะดะแซ
63013016825 นางสาวน้ําพระทัย ศรีชัย
63013016826 ว:าที่ ร.ต.หญิงป7ทมา ธีรประถัมภ�
63013016827 นายณัฐนนท� อัตตะไพบูลย�
63013016828 นางสาวเพ็ญวิภา เอกพงศ�
63013016829 นางสาวสุณัฐชกานต� อรุณจินดา
63013016830 นางสาวปวีณา การชาคํา
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63013016831 นายธนันชัย ยะนันท�
63013016832 นางสาวชุติมาภรณ� ใจวงษ�
63013016833 นายชนสิทธ์ิ วิจิตรานุช
63013016834 นางสาวก่ิงกาญจน� ดวงสุนทร
63013016835 นางสาวสุนันทา สุดกลับ
63013016836 นางสาวอารียา คณทา
63013016837 นางสาวสมปราถนา มณีอินทร�
63013016838 นางสาวศวามิน ตันติมังกร
63013016839 นายศุภชัย ชํานาญแปCน
63013016840 นางสาวปรียาณัฐ ศรีมาก
63013016841 นางสาวมิรินทร� บัวสาย
63013016842 นางสาวปวีณา สกุลดี
63013016843 นางสาวมนัณญา แสงมาน
63013016844 นางสาวธนิษฐา ศรียันต�
63013016845 นางสาวเกล3าลฎา บวรเมธิชัย
63013016846 นางสาววารุณี จันทร�สําเนียง
63013016847 นางสาววราภรณ� สมสายฝน
63013016848 นางสาวจีรนุช วัฒนสาร
63013016849 นางสาวชญากาญจน� วรรณโชติ
63013016850 นางณัฏฐนันท� ทองสุริวงศ�
63013016851 นางสาวกุลจิรา ฤทธ์ิเต็ม
63013016852 นางสาวปภัสสร รัตนุศักด์ิ
63013016853 นางสาวณัฐธิดา ประสาททอง
63013016854 นายสุภวัฒน� ไชยธัญสวัสด์ิ
63013016855 นางสาวศรัญญา กิจเรืองศรี
63013016856 นางสาวเกศราภรณ� สืบศรี
63013016857 นางสาวกานต�นรี เก้ืออาษา
63013016858 นายภัทรดนัย ทองเนียม
63013016859 นางสาวกนกกาญจน� ยศชัยพงศ�
63013016860 นางสาวเบญจรัตน� แต3มโคกสูง
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63013016861 นางสาวกฤติยาภรณ� มีทั่ง
63013016862 นางสาววันนิดา นาชัยสินธุ�
63013016863 นางสาวเปล:งรัศมี ศรีนรคุตร�
63013016864 นายวิชญะ บัวขํา
63013016865 นางสาวมัญชริน ดําช:วย
63013016866 นายสายสัมพันธ� อรรถเนติกุล
63013016867 นางสาวชลธาร ทองคํา
63013016868 นายอนุวัฑณ� ปาทาน
63013016869 นางสาวบุศรินทร� มณีรัตน�
63013016870 นางสาวเสาวคนธ� ศรีพลอย
63013016871 นางสาวสุภัค แสงแก3ว
63013016872 นายหัฏฐวิชช� พานิกุล
63013016873 นางสาวกรรณิกา เพียแก3ว
63013016874 นางสาวภัฏสราภรณ� พงษ�อมาตย�
63013016875 นายสิทธิพงศ� จันทสุริวงศ�
63013016876 นางสาววิมลสิริ วงษ�วิจิตต�
63013016877 นายชัชชล เจริญเมือง
63013016878 นางสาวอนันตรา ผิวผาด
63013016879 นางสาวปานปรียา ขาวเถิน
63013016880 นางสาวณัฐธิดา ฮอหรินทร�
63013016881 นางสาวสุกัญญา ชะตารัมย�
63013016882 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง
63013016883 ว:าที่ร3อยตรีคณพศ ศรีชัย
63013016884 นายกันต�พจน� วิมลพิทยกุล
63013016885 นางสาวจิราพร ชลสวัสด์ิ
63013016886 นางสาวคณิตา หมายม่ัน
63013016887 นางสาวนฤมล แต:งงาม
63013016888 นายวุฒิกิจ ปวงประสาท
63013016889 นายทรงพล ป7นแดน
63013016890 นางสาวระภีพร ชิลวงศ�
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63013016891 นางสาวสิรินยุภา พันทัพ
63013016892 นางสาวรัชฎาภรณ� เกตุสุวรรณ�
63013016893 นายสกาย วรวุฒินันท�
63013016894 นางสาวสิริเนตร อุบล
63013016895 นางสาวกนกอร คงเหมือนเพชร
63013016896 นายเอกวัฒน� จงเจริญจิตต�
63013016897 นางสาวมนธิดา ห:านสุวรรณดํารง
63013016898 นางสาวประภา จันทรกาล
63013016899 นางสาวนภารัตน� อยู:ประเสริฐ
63013016900 นางสาวรําไพ ยุระไพ
63013016901 นางสาวอรทัย กุลสุวรรณ
63013016902 นางสาวจันทนี ตนภู
63013016903 นางสาวอรสา แซ:หลี
63013016904 นางสาวธนาภรณ� ดาววิจิตร
63013016905 นางสาวเมธาวดี เถ่ือน ขวัญ 

63013016906 นางสาวเมธาวี ศรีปานรอด
63013016907 นางสาวนิภาพรรณ จันทกูล
63013016908 นางสาวชมพูนุท เกิดศรี
63013016909 ว:าที่ร3อยตรีหญิงขนิษฐา รักษาภัย
63013016910 นายประกอบศักด์ิ ทุ3ยมาก
63013016911 นางสาวสาวิตรี แดงเอียด
63013016912 นายจัตุพล ตุนา
63013016913 นางสาวภาศิณี กลั่นเสนาะ
63013016914 นายวิรัตน� แจ:มสกุล
63013016915 นางทิพวรรณ ภัควณิชชารุจิ
63013016916 นางสาวรุจิรา จีนดํา
63013016917 นางสาวพิมพ�วิภา พงศ�ศรีโรจน�
63013016918 นางสาวอภิญญา เกตุวงศ�
63013016919 นางสาวกัญญาณัฐ ไตรมรรค
63013016920 นางสาวนารีรัตน� แซ:ต๋ัน
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63013016921 นางสาวอารยา ฑิรกิจติภิมล
63013016922 นายเฉลิมพล เอกธุระวานิช
63013016923 นางสาวอาดีดะห� หะมะ
63013016924 นางสาวณีรนุช สกุลเพชรอร:าม
63013016925 นางสาวอรอุมา ต้ังเซ:ง
63013016926 นางสาวอมลวรรณ พรรณา
63013016927 นางสาวสุธิตา บุญต3อ
63013016928 นางสาววรรณิดา นัยพินิจ
63013016929 นางสาวอารียา ไชยพล
63013016930 นายกฤษณชัย เบ็ญจพรหม
63013016931 นายเกริกกฤช อุทัยชิต
63013016932 นางสาววิชญาพร ลีลาพตะ
63013016933 นางสาวตริตาภรณ� สนใจ
63013016934 นางสาวรัตนาวดี ผิวเหลือง
63013016935 นางสาวประคอง มุกดาหาร
63013016936 นายภัทรพงศ� นาคเงินทอง
63013016937 นางสาวมนตรา มากนวล
63013016938 นางสาวศิริพร ทาระเวท
63013016939 นางสาวเมรินทร� วรรณพงษ�
63013016940 นางสาวอาริยา สาตสิน
63013016941 นางสาวสุดาพร หลาบหนองแสง
63013016942 นางสาวอรวรา ตันเต็มสิน
63013016943 นายณัฐดนัย อันทะไชย�
63013016944 นางสาวอุบลวรรณ ย่ิงสถาพรอนันต�
63013016945 นายสิทธิชัย กิตติม่ิงมงคล
63013016946 นายภานุมาศ ผลสุข
63013016947 นางสาวรวิสรา นาคศิริ
63013016948 นางสาวกฤษยพร ค3าไม3
63013016949 นางสาวมาลินี เขียนนอก
63013016950 นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล
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63013016951 นางสาวภัททิยา ชาวน:าน
63013016952 นายกิตติพงษ� ทองคงเหย3า
63013016953 นายธีรศักด์ิ แก3วอุดร
63013016954 นางสาวธนัชชา เสือวงษ�
63013016955 นางสาวป7ทมา แก3วลํายวง
63013016956 นายพัฒนรากร จันทบุรี
63013016957 นางสาวกัลย�ทิชา นิติรัตนวรานนท�
63013016958 นางสาวชฎาพร ใจภพ
63013016959 นางสาวอาซียา มะเกะ
63013016960 นางสาวธัญชนก พิชัยรัตน�
63013016961 นางสาวสุธินี คลองโปร:ง
63013016962 นายภาณุนาถ ฤกษ�วลีกุล
63013016963 นางวนิดา ฉลาดดี
63013016964 นางสาวเจียรไน เธียรทอง
63013016965 นางสาวเยาวเรศ นกศิริ
63013016966 นางสาวนภสร สุทัยบํารุง
63013016967 นายณหโชค ทองสําอางค�
63013016968 นางสาวศศิชา พูลสวัสด์ิ
63013016969 นายสราวุธ หนูจีด
63013016970 นายธีระพัฒน� นิสัยคาน
63013016971 นางสาวปาณิศา ดิษบรรจง
63013016972 นายสมพร มิตรอวยพร
63013016973 นางสาวศศิธร ชาญเชิงช:าง
63013016974 นางสาวพวงผกา ยาชุมภู
63013016975 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมจันทร�
63013016976 นางสาวศิริพร สมหวัง
63013016977 นางสาววีรญา มีไหม
63013016978 นางสาวอาทิตยา มหา
63013016979 นายกันต�พงษ� กัลปพฤกษ�ชัย
63013016980 นายอุกฤษฏ� พรรณศรี
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63013016981 นางสาวศิวาพร เมษประสาท
63013016982 นางสาวอนัญพร จันทร�แย3ม
63013016983 นายอานนท� นพปFยะ
63013016984 นางสาวปล3องอ3อย ชื่นใจ
63013016985 นางสาวภกาวัลย� ปาร�มวงศ�
63013016986 นางสาวกัญจนาพร ลอยครบุรี
63013016987 นางสาวปณิดา ปานอุทัย
63013016988 นางสาวจุฑาพร หัตถ�เพชร
63013016989 นางสาวดวงฤทัย ผิวเงิน
63013016990 นางสาวอัสมา สันงDะ
63013016991 นางสาวอรนันท� พงษ�พานิช
63013016992 นางสาวปารีฉัตย� รัตนโชติ
63013016993 นางสาวทิพวรรณ ปFZนแก3ว
63013016994 นายป7ณณวิชญ� กุลดํารงวิวัฒน�
63013016995 นายชวัฒน� สุขย่ิง
63013016996 นางสาวรภัทร พุทธาโชติวัตร
63013016997 นางสาวเบญจพร อนุสรณ�วาณิช
63013016998 นางสาวชนิสร เกวียนแก3ว
63013016999 นายอภิสิทธ์ิ ทําทอง
63013017000 นายวิดเกษม โผผิน
63013017001 ว:าที่ร3อยตรีภาณุวิชญ� ชาวนา
63013017002 นางสาวนารีรัตน� วงพิเดช
63013017003 นางสาวรัชนีกร เทียรมา
63013017004 นายก3าวบินกล3า ขันตี
63013017005 นางสาวภาวินี ปลื้มถนอม
63013017006 นางสาวธัญญลักษณ� โพธ์ิสุวรรณ
63013017007 นายอนุวัติ รัตนยืนยง
63013017008 นางสาวบุษบา จอมคํา
63013017009 นายเสฎฐวุฒิ โสภะ
63013017010 นายอนุกูล ผาสุกะ
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63013017011 นายวาทิน พันธะวงค�
63013017012 นายณัฐพงศ� ชูเฉลิม
63013017013 นางสาวสรินที ประคองจิตต�
63013017014 นางสาวสุพัตรา สืบแสน
63013017015 นางสาวอมรรัตน� แก3วไตรรัตน�
63013017016 นางสาววริทธ์ินันท� สุสมกิจ
63013017017 นางสาวโยษิตา กุลชู
63013017018 นางสาวเสาวลักษณ� แก3วเทวี
63013017019 นางสาวสิริยากร วจนะถาวรชัย
63013017020 นายนาวิน ด:านดุษฎี
63013017021 นางสาวสุภาสี พันธ�โสภา
63013017022 นายทนงศักด์ิ ชัยศิริ
63013017023 นางสาวนันทนา ทองแท3
63013017024 นายอาดีลัน อะยูยา
63013017025 นางสาวกชกร กรดหนู
63013017026 นายฒณพงศ� ตันเฮง
63013017027 นางสาวเตชิตา หะยีสะมะแอ
63013017028 นางสาวพริญทิพย� การสร3าง
63013017029 นางสาวืเขมจิรา คงศรีย�
63013017030 นายชัยภวัฒน� ฉัตรสุรัตน�ชัย
63013017031 นางสาวแวซะ กะมานิ๊
63013017032 นางสาวพรสวรรค� ชีพณุรัตน�
63013017033 นางสาวพิพิธญา พูนพิริยะ
63013017034 นายธนวัต จินดาประชา
63013017035 นางสาวปริฉัตร แปงสาย
63013017036 นางสาวชลธิชา ม่ันมูล
63013017037 นางสาวชานิศา ถนอมชาติ
63013017038 นางสาวกาญจนาภรณ� งามสม
63013017039 นางสาวอรณิชา นุชพุ:ม
63013017040 นางสาวอภิญญา เชื้อสาย
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63013017041 นายสันติภาพ ม่ิงมาลี
63013017042 นางสาวมณธิชา นุ:มดี
63013017043 นายศุภกฤต ศรีคํา
63013017044 นายจักรภัทร มูซอ
63013017045 นางสาวนันทิกานต� ส:วนเสน:ห�
63013017046 นางสาวอรวรรณ สุดประเสริฐ
63013017047 นางสาวสิตานันท� ส:งเสริม
63013017048 นางสาวสุนารี ปาณา
63013017049 นายอภิสิทธ์ิ สอนสติ
63013017050 นางฐิตาพร นามห:อ
63013017051 นางสาวสิริกร สังฆมณี
63013017052 นางสาวเปมิกา นามวิเศษ
63013017053 นายนนณพัฒน� พงษ�เพศ
63013017054 นางสาวจิราพัชร อุปตอ
63013017055 ว:าที่ ร.ต.หญิงนิจฉรา ขันทยศ
63013017056 นายเฉลิมชัย คํากอง
63013017057 นางสาวรัตนา อารมณ�
63013017058 นางสาวณิชากานต� ฮวยแหยม
63013017059 นางสาวธัญญา จันทร�สุริ
63013017060 นางสาวสุพัทยา ปาผล
63013017061 นางสาวณิรินทร�พัชญ� ศรีวิชัย
63013017062 พันจ:าอากาศเอกหญิงวรวรรณ พันธุวงศ�
63013017063 นายวิรุณ เดชประยูรทรัพย�
63013017064 นายธนกฤต วงสมเพชร�
63013017065 นายกฤษดา พุทธัง
63013017066 นางสาวสุดารัตน� อมรเสถียรชัย
63013017067 นางสาวจุฬารัตน� ฤทธ์ิอุดม
63013017068 นางสาวอัจฉรา ไชยวัน
63013017069 นายณัฐพร เหาะเหิน
63013017070 นางสาวณัฏฐ�นรินทร� ม่ิงเจริญ
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63013017071 นายฉัตรชัย ศรีโภคา
63013017072 นายอภิสิทธ์ิ คงชํานาน
63013017073 นางสาวนันท�มนัส นิธิภัทรอนันต�
63013017074 นางสาวสุทธาภา ผลดี
63013017075 นางสาวพิมพ�กานต� ช:อผูก
63013017076 นายสงคราม แก3วหัวไทร
63013017077 นายกิตติภูมิ พานทอง
63013017078 นางสาววราลี ภูดีหิน
63013017079 นางสาวพัชณิยา สุขแก3ว
63013017080 นางสาวสุไรยา สะและ
63013017081 นางสาวสิริกานต� กําลังแพทย�
63013017082 นางสาวพิมพ�ภัทรา รักเดช
63013017083 นางสาวฤทัยรัตน� เพ็ชรพลพันธ�
63013017084 นางสาวจารุรัตน� ชาญวิรัตน�
63013017085 นายเกียรติยศ จันทรสาร
63013017086 นางสาวสาธิดา ดีบ3านพร3าว
63013017087 นางสาววรวรรณัฐรัฐ แสงรัตน�
63013017088 นางสาวสุดาภรณ� อุดง
63013017089 นายชาตรี ย้ิมใหญ:หลวง
63013017090 นางสาวทัศนีย�วรรณ อินิจา
63013017091 นายธนวัฒน� อธินนท�จรัสกุล
63013017092 นายธัชริทธ์ิ ใจผูก
63013017093 นายจิรัฏฐ� วราวรรณ
63013017094 นางสาวจารวี สวัสดี
63013017095 นางสาวปรารถนา สังข�แก3ว
63013017096 นางสาวณัฎฐณิชา เมปริญญา
63013017097 นางสาวสายธารา ศาลาสุข
63013017098 นางสาวทองกวาว ปFจจวงค�
63013017099 นางสาวมณีกานต� นาคกระสันต�
63013017100 นายฉัตรชัย ป7กษีเลิศ
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63013017101 นางสาวจุฑามาศ ภู:เงิน
63013017102 นางสาวจรรยา กลางนอก
63013017103 นางสาวกุลธิดา หรือเจริญ
63013017104 นางสาวธวารัตน� สุวรรณกาศ
63013017105 นางสาวภาริณี ไชยเกษร
63013017106 นายอานนท� พรมสันติ
63013017107 นางสาวกนกวรรณ แดงชนะ
63013017108 นางสาววันวิสาข� แก3วประวัติ
63013017109 นายบุญชนะ ไม3สุวรรณกุล
63013017110 นางสาวธัญมน ตนสกุลเดช
63013017111 นางสาวเกศราภรณ� ก3านใบยา
63013017112 นางสาวกรวรรณ ประทุมมา
63013017113 นางสาวกุลริสา นามวงศ�
63013017114 นางสาวสุพรรษา จันดิษฐวงศ�
63013017115 นายอนุชิต นิลทัพ
63013017116 นางสาวริทธ์ิษา เทพชมภู
63013017117 นางสาวสุจิรา ศรีสุวรรณ
63013017118 นางสาวสุรีรัตน� กองตา
63013017119 นายวัชระ เกตุแก3ว
63013017120 นางสาววชิรานันท� ป7ณณราช
63013017121 นางสาวปFยธิดา ด3วงหนองบัว
63013017122 นายอัมรินทร� หลงกอหราบ
63013017123 นางสาวศิริวรรณ แสงศักด์ิ
63013017124 นายเทียนกิจ ฉายแสงเจริญ
63013017125 นายรณกร จูงสัมพันกุล
63013017126 นางสาวธัญญลักษณ� หนูแปCน
63013017127 นางสาวชนิกานต� สXิงหนาทนิติรักษ�
63013017128 นายเกียรติศักด์ิ น้ําขาว
63013017129 นางสาวธัญพร มลิวงค�
63013017130 นางสาวกนกพร ฤทธ์ิเหมาะ
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63013017131 นางสาววราวรรณ วิมูลชาติ
63013017132 นายอภิมุข ศรีนวลจันทร�
63013017133 นางสาวป7ทมาวรรณ� แก3วสาย
63013017134 นายธนพล บึงอําพันธ�
63013017135 นางสาวณัฐชนา สระทองเฮียะ
63013017136 นายชัชชนม� บุญมานํา
63013017137 นางสาวนรนาถ เปรมทอง
63013017138 นายพิสุทธ์ิ ภูวญาณพงศ�
63013017139 นางสาวสุภัสสร สนิท
63013017140 นางสาวสุพรรษา โตจีน
63013017141 นางสาวอมรภัค ตาสว:าง
63013017142 นางสาวปาริตา พรสมุทร
63013017143 นางสาวเมธาพร ต้ังจิตภัคกุล
63013017144 นางสาวขวัญนภา สารโพคา
63013017145 นางสาวณัฐธันยา เพชรกาฬ
63013017146 นายมานพเทพ พิทักษ�งามวงศ�
63013017147 นางสาวจารุดา นานันท�
63013017148 นางสาวสิรีธร หัฎฐะพงศ�ศิริ
63013017149 นางสาวชุติมา บัวลอย
63013017150 นางสาวนวนิตย� จันทร�ชุ:ม
63013017151 ว:าที่ ร.ต.สันติสุข ศรีสุข
63013017152 นางสาวพัชราภรณ� กันทะวงค�
63013017153 นางสาวจุฑาลักษณ� จอกทอง
63013017154 นางสาววิไล หอมเย็น
63013017155 นางสาวอรปรีญา กีรติป7ถวี
63013017156 นางสาวศศิพร แซ:เตียว
63013017157 นางสาวธันยพร แก3วศรี
63013017158 นางสาวหทัยทิพย� สุขเจริญ
63013017159 นางสาวหทัยกาญจน� หนันดูลย�
63013017160 นางสาวนวภรณ� โสภณศรี
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63013017161 นายสังวาลย� บุตรกันหา
63013017162 นายสิรพงศ� ศรีจันทร�แสง
63013017163 นางสาวรัตนา สุมาลี
63013017164 นางสาวปฐมพร มาลีถาวร
63013017165 นางสาวรุ:งทิวา วิลามาศ
63013017166 นางสาวภัณฑิลา ลิ้มสุนทร
63013017167 นางสาวสุธิมา นพวงค�
63013017168 นางสาวปณิตาภรณ� นาทันคิด
63013017169 นางสาวอาภรณ� บุญมี
63013017170 นางสาวโสภิดา สุขเจริญ
63013017171 นางสาวปริยากร สุขแพทย�
63013017172 นางสาวรัตธิกา สุขสุสินธ�
63013017173 นางสาวจามินีย� เดชธงไชย
63013017174 นางสาวบงกช บุญแพง
63013017175 นางสาวณัฏฐิยา แผนสมบูรณ�
63013017176 นางสาวนงเนตร ชูเรือง
63013017177 นางสาวชนิกานต� มุ:งถาวร
63013017178 นางสาวปวีณา แสงสุข
63013017179 นางสาวพรรณปพร โมลีกุล
63013017180 นางสาวมาลินี ศรีสมุทร
63013017181 นางศิริรัตน� ตันเจริญ
63013017182 นางสาวลาตีป[ะ ดาโอะ
63013017183 นางสาวศิริวิมล เจริญเรือง
63013017184 นายวงศกร คงทอง
63013017185 นายสาธิต สายสะอาด
63013017186 นางสาวรัตนา ศรีวะรมย�
63013017187 นางสาวชลิดา สามศรี
63013017188 นางสาวสาลินี พลสุตัง
63013017189 นายธีร�ธวัช หมอยาไทย
63013017190 นางสาวพัชรี โพธ์ิสุขเกษม
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63013017191 นางสาววรรณภา ใจชื่น
63013017192 นางสาวภาวิณี เครือแก3ว
63013017193 นายทินวัฒน� ป7ญญาปรุ
63013017194 นางสาวชลิตา ธรรมสอน
63013017195 นางสาววิภาวี จวงจันทร�
63013017196 นางสาวชณาตา วีระรัศมี
63013017197 นางสาวณัฐวดี ธรรมศิริ
63013017198 นายณัฐชัย น3อยศรี
63013017199 นางสาวณัฐภรณ� ผอมดํา
63013017200 นางสาวสุรัชวดี สาครินทร�
63013017201 นางสาวพิมพ�ชนก เอี่ยมมงคล
63013017202 นางสาวศศิประภา แสงจันทร�
63013017203 นางสาวณัฏฐนันท� รัตนรินทร�
63013017204 นางสาวเกศกนก ขุนไหม
63013017205 นางสาวสมิตา เกตุวรภัทรา
63013017206 นางสาวสุนิสา อินทรพรหม
63013017207 นางสาวปรัชญาพร ธีระคานนท�
63013017208 นางสาวอรนิชา จินดาดวง
63013017209 นางสาวพัชรีวรรณ จันทร�บุ
63013017210 นายมีลาภ ศรีสุข
63013017211 นางสาวฐานิตา จุลพัฒน�
63013017212 นายธนพงษ� สุคนธมาน
63013017213 นายณัฐวุฒิ ถนอมวงค�
63013017214 พ.อ.ท.ธนากร ไวยพัฒ
63013017215 นายบัณฑิต เศวตพันธุ�
63013017216 นายกิติพงษ� ขัติวงษ�
63013017217 นางสาวประภัสสร เปmาอยู:
63013017218 นางสาวกมลพร วิวัฒนทรัพย�
63013017219 นายเริงชัย สองทุ:ง
63013017220 นายชัชกร นิยม
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63013017221 นางสาวอังศดา สวนงาม
63013017222 นายญาณะวรุตม� ศิริโชติภูวดล
63013017223 นายพิมม�มาดา สุขทองสา
63013017224 นางสาวนิโลบล สุดเมือง
63013017225 นายภูมิวัช เป\Zยมชูชาติ
63013017226 นางสาวชัญญา สุทธิ
63013017227 นายพีรพัฒน� หงษ�โง:น
63013017228 นายณัฐวุฒิ รัญจวน
63013017229 นางสาวอรุณรัตน� สุขเพ่ิม
63013017230 นางสาวภักดีพร เกตุมี
63013017231 นางสาวเจนจิรา หอมนาน
63013017232 นายสมชาติ สุวงศ�ธนสาร
63013017233 นายภูวนัย ภู:ทอง
63013017234 นางสาวอัมพร ศรีวงค�
63013017235 นางสาวชยาภรณ� บุญปราศภัย
63013017236 นางสาวคมคาย ผาพิมูล
63013017237 นางสาวธิดารัตน� บุญชูวงค�
63013017238 นายวรวัฒน� วงศ�สิงห�
63013017239 นางสาวเบญจมาศ มหาศึก
63013017240 นางสาวลัดดา ปะวันนา
63013017241 นายวิษธร วงศ�บาตร
63013017242 นางสาวเวณิกา ยอดพิลา
63013017243 นางสาวดวงประภา ถ่ินลําปาง
63013017244 นางสาวนิตยา โมลาสุข
63013017245 นางสาวรัชนี ฉิมหัวร3อง
63013017246 นางสาวประทุมรัตน� มานุจํา
63013017247 นางสาวนีรชา แซ:ทึ่ง
63013017248 นายพงษ�ศักด์ิ ประเสริฐผล
63013017249 นางสาวสิริพร พุทธวิริยะ
63013017250 นางสาวประดับดาว ทองเลิศ
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63013017251 นางสาวชรินทร�ทิพย� ไพบูลย�
63013017252 นางสาววีรยา เจริญรอย
63013017253 นางสาวเกษรา จันทสะโร
63013017254 นางสาวณัฐริกา ปาสาบุตร
63013017255 นางสาวสุทธิดา ถุงแก3ว
63013017256 นางสาววรรณสิริ แก3วคล3าย
63013017257 นางสาวนัณทุมาศ จอมคําสิงห�
63013017258 นางสาวเกศสุดา เอกโภค
63013017259 นายเอกราช ปลอดโปร:ง
63013017260 นางสาวรวีฉัตต� วงษ�วิโรจน�
63013017261 นายอมร แกล3วกล3า
63013017262 นางสาวสุมาลี เงางาม
63013017263 นางสาวกาญจนา สนธิ
63013017264 นายอานนท� แสนปาง
63013017265 นางสาวศิริขวัญ สายเครือมอย
63013017266 นายณัฐพจน� แสนตัน
63013017267 นายเรืองฤทธ์ิ เสียงสนั่น
63013017268 นางสาวธัญลักษณ� พลอยงาม
63013017269 นางสาวศนิษา เจริญผล
63013017270 นางสาวศศิภา เทพมาศ
63013017271 นางสาวศุภรัตน� บุตรดีจีน
63013017272 นายธนาพร ศรีพิณ
63013017273 นางสาวอุทัยวรรณ จันทร�ป7ญญา
63013017274 นางสาวชนม�นิภา รัญจวน
63013017275 นางสาวเสาวลักษณ� ชาญเชี่ยว
63013017276 นางสาวณัฏฐณิชา นิรัติศัยวรกุล
63013017277 นายพฤทธ์ิ สิงหฬ
63013017278 นางสาวบุญฑริกา มูลต้ือ
63013017279 นายวริทธ์ินันท� ไชยศรี
63013017280 นางสาวสุนิสา แก3วอ:อน
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63013017281 นางสาวนารือหมDะ สาและ
63013017282 นางสาวสิริวิมล คําใจดี
63013017283 นางสาวกิตติยาภรณ� บ3วทิพย�
63013017284 นายอนุวัฒน� พัฒนิบูลย�
63013017285 นางสาวพีรยา สุมาลัย
63013017286 นางสาวธิดารัตน� ดวงจันทร�
63013017287 นายอินทัช สุระเสียง
63013017288 นางสาวศุภสิน ลิมปIสภาพกสิผล
63013017289 นางสาวรัตนา อําภิน
63013017290 นางสาววนิสา เจิมกลิ่น
63013017291 ว:าที่ร3อยตรีภาณุพงษ� แหลมทอง
63013017292 นางสาวภาวิณี ไชยโชติ
63013017293 นางสาวสุกัญญา ทิพย�โอสถ
63013017294 นางสาวสิรินันท� พูลพิทักษ�
63013017295 นายวงศกร งามมโนธรรม
63013017296 นางสาวฐิตินันท� หิรัญวิทย�
63013017297 นางสาวกัญญาลักษณ� โควินทวงศ�
63013017298 นายพงศ�พล สุวรรณาภรณ�
63013017299 นางสาวสุภาพร แก3วงาม
63013017300 นางชลดา สมานวิบูลย�
63013017301 นายพลจักร นาคพุ:ม
63013017302 นายพิเชษฐ� เอกวัตร
63013017303 นางสาวจินตรา ครองสถาน
63013017304 นางสาวณัฐนิช นิลคง
63013017305 นางสาวชินธัญญา บํารุง
63013017306 นายธนากร ชัยพิทักษ�สมบัติ
63013017307 นางสาวนธวรรณ แก3วพระอินทร�
63013017308 นางสาวมัณฑนา ทองหยด
63013017309 นายกฤตพจน� ชูชีพ
63013017310 นายธนวิชญ� ดําพริก
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63013017311 นายสันติสุข คงคารัตน�
63013017312 นางสาวญาณิศา เหมนาค
63013017313 นางสาวจิรัชญา สูงใต3
63013017314 นางสาวจารุวรรณ ศรีวิลัย
63013017315 นางสาวจิดาภา ปรีเดช
63013017316 นางสาวอัจฉราวรรณ อัครธรรม
63013017317 นางสาวปภัสรา ภระมรทัต
63013017318 นางสาวกรรณิกา ศรีจันโท
63013017319 นางสาวสิริณัฏฐ� วิเศษสิงห�
63013017320 นางสาวสุภาภรณ� เกตุประกอบ
63013017321 นายสุริยา พุ:มโพธ์ิทอง
63013017322 นางสาวณัฐติญา โพธะยะ
63013017323 นายวันเฉลิม ชุมภูธิ
63013017324 นายปรัญชัย ชูเรืองสุข
63013017325 นายชาติชาย สุริยะปCอ
63013017326 นางสาวกมลวรรณ ชัยอาภรณ�
63013017327 นายธนวัฒน� กิจเจริญค3า
63013017328 นายพงศกร ม่ิงศิริรัตน�
63013017329 นางสาวอัฟซะ ทองรอง
63013017330 นายสิทธิโชค ภู:เพ็ชร�
63013017331 นายภูมินนท� แก3วศรีทอง
63013017332 นางสาวราตรี โสคํา
63013017333 นางสาวกนกณัฐ สว:างสุข
63013017334 นางสาวปุณยนุช ท:อนพุธา
63013017335 นางสาวหนึ่งฤทัย ประสิทธิธรรม
63013017336 นางสาวศศิชา วิสาขะ
63013017337 นางสาวกุลธิดา หนูนุ:มนวล
63013017338 นางสาวพัชรวัลย� นพพิบูลย�
63013017339 นางสาวศศิธร นามบุญลือ
63013017340 นางสาวไพจิตร สีหาคําแท3
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63013017341 นายสุรจิตร บรรจโรจน�
63013017342 น.ส.อรวรรณ เริงเขตกรณ�
63013017343 นางสาวบุณยาพร เจือทอง
63013017344 นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ
63013017345 นางสาวแพรวพินิศ ศักด์ิศรีวุฒิกุล
63013017346 นางสาวธนัชชา บุญเติม
63013017347 นางสาวชวัลรัตน� ฮังกาสี
63013017348 นางสาวภัทราพร เอกรัตน�
63013017349 นางสาววาสนา ทองรักจันทร�
63013017350 นายฉลองราช ประสิทธิวงศ�
63013017351 นายยศพล โตคีรี
63013017352 นางสาวศิริขวัญ บัณฑิตกุล
63013017353 นางสาวอรอุมา ป7ญจมาศ
63013017354 นางสาวธัญญาพร ดีคําวงค�
63013017355 นายทิตรัตน� ทองย่ังยืน
63013017356 นางสาวสุทธิดา ติดยงค�
63013017357 นายดนัย กุลศรีโรจน�
63013017358 นายณัฐพงศ� มงคล
63013017359 นายอภิรักษ� เพ็งเจริญ
63013017360 นายณัฐวุฒิ สัตย�ซ่ือ
63013017361 นางสาวศิรินันทนา โสธิราช
63013017362 นางสาวชลดา กองอะรินทร�
63013017363 นางสาวนฤมล ธนวัชรกุล
63013017364 นางสาวอภิชญา เด:นอุดมทรัพย�
63013017365 นางสาวเมษารักษ� ส:งศรี
63013017366 นางสาวสุกัญญา เป\Zยมโนรี
63013017367 นางสาวจิตติมา ลีมายุวัฒนานนท�
63013017368 นางสาวรติรส พรหมกัลปI
63013017369 นายชนาธิป ศรีทอง
63013017370 นางสาวปาริชาติ เม:นต3นสาย
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63013017371 นายณัฐวุฒิ เหล:าแสงศรี
63013017372 นางสาวธนาภา ไพรศรี
63013017373 นางสาวสุทธิดา คนตรง
63013017374 นางสาวปทิตตา เผ:าสังข�
63013017375 นางสาวเจนจิรา อุบัติ
63013017376 นางสาวกัลยกร ทองสุก
63013017377 นางสาวจุฬาลักษณ� เมตตาไพจิตร�
63013017378 นายนครินทร� นุชศิริ
63013017379 นายชัยณรงค� พานทอง
63013017380 นายพิชิตพล ดีบุญมี
63013017381 นางสาวดวงแก3ว นาคประนม
63013017382 นางสาวนภัสวรรณ� สิทธ์ิวิรตาเดช
63013017383 นางสาววาสนา อะกุลดี
63013017384 นายบัลลังค� จินดากลาง
63013017385 นายปFยะวัฒน� จันทร�ชื่น
63013017386 นายกฤษณะปกรณ� ริดมัด
63013017387 นางสาวภิญญาพัชญ� ล้ําภักดี
63013017388 นายศรัณญ� สุขเหมือน
63013017389 นางสาวหฤทัย ติงสะ
63013017390 นายสุรศักด์ิ เหลืองอร:าม
63013017391 นางสาวปFZนป7ก อิ้วอําพรรณ�
63013017392 นายก่ิงธง แก3วทอง
63013017393 นางสาวสุวนันท� พังยะ
63013017394 นางสาวสุขวสา นาครัชตะอมร
63013017395 นางสาวป7ทมา มัสติศิลปFน
63013017396 นายฐาปกรณ� กายราช
63013017397 นางสาวเมวิกา คชสวัสด์ิ
63013017398 นางสาวอัศฟาด วาเตDะ
63013017399 นางสาวกชกร สิริโชคประเสริฐ
63013017400 นางสาววาสนา ปFงเมือง
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63013017401 นายอานุภาพ ศิลาขาว
63013017402 นางสาวณัจฉรียา วิเชียรตนนท�
63013017403 นายกษิด์ิเดช ช:วยศรีนววล
63013017404 นางสาววรญา คงคาหลวง
63013017405 นายณัฐพล จันมา
63013017406 นางสาวณัฐธิดา ตระกูลไพศาล
63013017407 นางสาวจาริยา อ:วมตระกูล
63013017408 นางสาวขนิษฐา ขันทะชา
63013017409 นางสาวพรพิมล โพธ์ิน3อย
63013017410 นายธนเดช คูหาทองสัมฤทธ์ิ
63013017411 นางสาวจินดามาตร� เพ็ญวิจิตร
63013017412 นางสาวนิติยา ดุษฎีบัณฑิต
63013017413 นางสาวเนตรนภา หล3าเวียง
63013017414 นางสาวชญาณ�นันท� บุราณเศรษฐ�กมน
63013017415 นางสาวชญาญ�พัฎฐ� ต้ังเจียมศรี
63013017416 นางสาววรรณีรัตน� แย3มแก3ว
63013017417 นางสาวสุธิตา เนืองแก3ว
63013017418 นางสาวพาขวัญ รัษฎาวงศ�
63013017419 นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ
63013017420 นางสาวสิริภัทร ภูครองทุ:ง
63013017421 นางสาวโสภาพร พระมล
63013017422 นางสาวธนัญชกานต์ิ ตรีโรจน�ธนัชกุล
63013017423 นางสาวสุกัญญา ทิพย�กองลาศ
63013017424 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ
63013017425 นายอดินันท� เจะตีแม
63013017426 นายสุนทร สังข�เสวก
63013017427 นางสาววิไลวรรณ ศรีแย3ม
63013017428 นางสาวสุวิมล จุลสุข
63013017429 นายกฤษกร ภู:พลอย
63013017430 นายวสันต� แสนบุตร
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63013017431 นายกานต� ชาญวิบูลย�ศรี
63013017432 นางสาวป7ญฐิตา จันทรคาต
63013017433 นางสาวกมลรัตน� พุ:มเฟ̂อง
63013017434 นางสาววริษฐา หนูชู
63013017435 นายธรรมจักร ต้ังกีรติการ
63013017436 นายภาณุภูมิ เอี่ยมละออ
63013017437 นางสาวสิริกร เจริญใจ
63013017438 นางสาวรมณีย� มุสิกะพงศากุล
63013017439 นายธีรภพ เรืองอมรเกษม
63013017440 นายยุทธนา ละศรีจันทร�
63013017441 นายกาญจนพงศ� เผ:าทหาร
63013017442 นางสาวเอื้ออนุช ฤทธิพิน
63013017443 นางสาวก่ิงกาญจน� หม3อทอง
63013017444 นายวุฒินันท� ถานอ:อน
63013017445 นางสาวชนาพร แซ:ลิ้ม
63013017446 นางสาวกนกนาฏ ครองแสนเมือง
63013017447 นางสาวจรรยา ศิริประกอบ
63013017448 นางสาวสุดาภรณ� ผดุงเวช
63013017449 นางสาวศิริวัลย� ดอนเมือง
63013017450 นางสาวภัทรานิษฐ� ตระการพฤกษ�
63013017451 นายนัฎดนัย สมแก3ว
63013017452 นางสาวอรจิรา ทิมทอง
63013017453 นางสาวเสาวพัชร ภู:ปราง
63013017454 นางสาวทิพวรรณ พันธุวงษ�
63013017455 นางสาวสุภาพร ทองเพชร
63013017456 นางสาวอัญธิกา ผ:องแผ3ว
63013017457 นางสาวณัฐธิดา ชูชนะ
63013017458 นายพีรภาคย� ชาวง้ิว
63013017459 นายเจษฎา พรสุวรรณ
63013017460 นางสาวปฐมนัดดา ภาคสุภาพ
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63013017461 นายเชิดพงศ� สุทธิวงษ�
63013017462 นางสาวปภัสรา เพ็งโสภา
63013017463 นายวิศรุตต� ขวัญสิริดํารง
63013017464 นางสาวกาญจนา ถนอมรูป
63013017465 นายเจตนันท� พูลสวัสด์ิ
63013017466 นางสาวณิฐชานันท� ศิริเดชนวนันท�
63013017467 นางสาวรุ3งตะวัน อรุณแสงศิลปI
63013017468 นายเมธี ปริสุทธกุล
63013017469 นางสาววิภารัตน� สุรินทร�ชัย
63013017470 นางสาวปวีณ�กร ทองกาญจนา
63013017471 นางสาวอรญา เสียงเพราะ
63013017472 นางสาวปรียาภรณ� คัคนางกูล
63013017473 นางสาวเมย� ทวาทศภาสกุล
63013017474 นางสาวอภิชญา ตันมา
63013017475 นางสาวธีรตา ชัยคงทอง
63013017476 นายกษิดิศ สมมุติ
63013017477 นางสาวเมริน บุญเสริม
63013017478 นางสาวสุกันยา กลิ่นหอม
63013017479 นางสาวรังสิยา เปรมกมลวิจิตร
63013017480 นายระพีพัฒน� ชูชื่นกลิ่น
63013017481 นางสาวอสิธารา แสนภักดี
63013017482 นางสาวกัณตาชา แดนมะตาม
63013017483 นางสาวจุฑามาศ โทอึ้น
63013017484 นางสาวชุติมา กิจศิริเจริญชัย
63013017485 นางสาวขนิตรา โชติสนธ์ิ
63013017486 นายพิษณุ ไตรภาค
63013017487 นางสาวเกศสุนีย� แสงศรี
63013017488 นางสาวประภาพรรณ น3อยสุภาพ
63013017489 นางสาวพิมพ�พิชชา ยังปากน้ํา
63013017490 นางสาวนภาภรณ� กันจารุ
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63013017491 นางพุทธชาติ เพ็งประพันธ�
63013017492 นายพิสิษฐ�พล ประเทืองสถบดี
63013017493 นายชัยมงคล อ3นยะ
63013017494 นางฤติมา เล:งเวหาสถิต
63013017495 นายพจน� วารีทวีทรัพย�
63013017496 นางสาวอมรรัตน� วัดชัยภูมิ
63013017497 นายโสภณ จาดศรี
63013017498 นายป7ญญพัฒน� ศรีสวัสด์ิ
63013017499 นายพรพจน� ลิ้มศิริ
63013017500 นายสุริยะ คําขัน
63013017501 นางสาวโชติมา ลือหิรัญ
63013017502 นางสาวโยษิตา เที่ยงตรง
63013017503 นายไพ รัตน� มาลีเลิศ
63013017504 นางสาวกรกนก ทรัพย�ทิพย�
63013017505 นางสาวสุวนีย� เปรี่ยมสูงเนิน
63013017506 นายฐานาพัฒน� เถระพัฒน�
63013017507 นางเกษรา จิรังการ
63013017508 นายชัยพร ชาญเชิงศิลปกุล
63013017509 นางสาวนวพัฒน� อิ่มแก3ว
63013017510 นางสาวอรวรรยา อาจารียวุฒิ
63013017511 นางสาวกิติยา พร เปรม สุข
63013017512 นางสาวประภาพรรณ ยาลังกา
63013017513 นางสาวสุทิศา ไข:หนู
63013017514 นางวราภรณ� ชาญปรีชา
63013017515 นางสาวจริยา มณีเทพ
63013017516 นางสาวจารุวรรณ แก3วเกลี้ยง
63013017517 นางสาวสุภาวดี เพ็ชรพ:วงพันธุ�
63013017518 นางสาวตรีภารัตน� ขันรักษา
63013017519 นายอภิรักษ� บุญมี
63013017520 นางสาวฐิตินันท� พรหมายน
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63013017521 นายชล โชติกจินดา
63013017522 นางสาวทวีพร อัลยุฟรี
63013017523 นางสาวศศิปรียา เฉลิมเกรียงไกร
63013017524 นายพิชญ�พสิษฐ� จีระพันธ�
63013017525 นางสาวมาย ไชยพงศ�ผาติ
63013017526 นางสาวภัสสร คุ3มเผื่อน
63013017527 นางสาวอัญชลี เอี่ยมอ:อง
63013017528 นางสาววัชรีวรรณ ขวัญนาค
63013017529 นายเดชฤทธ์ิ ไพรสน
63013017530 นายวิธวัทย� ต้ังสัมพันธ�
63013017531 นายชโรธร ช:างสาร
63013017532 นางสาวสุวิมล ฉลอม
63013017533 นางสาวมารียา ดอกไม3
63013017534 นายสุทธิพงษ� เจริญพล
63013017535 นายกชนิภา อุ:นคํา
63013017536 นางสาวรชกร ศรีละออง
63013017537 นางสาวสุภาพร จันทะกี
63013017538 นายศักดา ศาสตรานนท�
63013017539 นางสาวปางวลัย ภูปรางค�
63013017540 นายธวัชวงศ� ผัดศักด์ิ
63013017541 นางสาวอภิสรา เม:าทับ
63013017542 นายวุฒิชัย อึ่งปลา
63013017543 นางสาววลัยภรณ� สมจารีย�
63013017544 นายศักด์ินรินทร� ธูปบูชากร
63013017545 นางสาวสุรีรัตน บุญธรรม
63013017546 นางสาวจุฑาทิพย� ภาพสวัสด์ิ
63013017547 นายภัทรพงศ� หนูแสน
63013017548 นายพรเทพ อ่ําห:วง
63013017549 นางสาวรัชกร คูหาทองเจริญ
63013017550 นางสาวพรอนงค� ภู:สุวรรณ�
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63013017551 นางสาวกานดา ใจหม้ัน
63013017552 นางสาวมนธิชา เอกเจริญพร
63013017553 นางสาวทิฆัมพร พริ้มพราย
63013017554 นางสาวจามจุรี ปรีเปรม
63013017555 นางสาวสุวนันท� เทศทอง
63013017556 นายจิรวัฒน� ธรรมสุภโชค
63013017557 นายณัฐพล ฤกษ�พชรทรัพย�
63013017558 นายกฤติน ธรรมธีระ
63013017559 นายศดานันท� คชคง
63013017560 นางสาวพัชรากร เพ็งสวัสด์ิ
63013017561 นายธีรภัทร� ศรีคํามูล
63013017562 นายศรุติ คําสนิท
63013017563 นางสาวรัตนา โฉมตระการ
63013017564 นางสาวพิมพ� สุภา งามบุญฤทธ์ิ
63013017565 นางสาวมินตรา ดอมไธสง
63013017566 นางสาวป7ฐยาวัต คงเจริญ
63013017567 นางสาวธมลวรรณ เพชรภา
63013017568 นายปFติภัทร เลิศโกวิทย�
63013017569 นางสาวลักษิกา ลียากาศ
63013017570 นางสาวพิมพ�ใจ รอดปราณี
63013017571 นางสาวปวีณา สิทธิวัง
63013017572 นายศราวุธ หนูรอด
63013017573 นายวีรชน ฆนัทพรสกุล
63013017574 นายกิตติพงษ� จุ3ยจิตร
63013017575 นางสาวกัญจน�ณาภัทร ธามาธิปธนนันทน�
63013017576 นางสาววิภารัศม์ิ เหมบุรุษ
63013017577 นางสาวรุ:งอรุณ ฉัตรธง
63013017578 นางสาวเมธิณี สุวรรณมงคล
63013017579 นางสาวสุวนันท� ไชยติคะ
63013017580 นางสาวบุญวิภา สินธุชัย
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63013017581 นางสาวนัฐมล ประภูชะกัง
63013017582 นายณัฏฐวี เชื้อเมืองพาน
63013017583 นางสาวจินดาพร บุญมา
63013017584 นายสราวุธ สังข�ม่ิง
63013017585 นางสาววรรัตน� ปาตุ3ย
63013017586 นางสาวธิดารัตน� รักใคร:
63013017587 นายทักษ�ดนัย เศรษฐรักษา
63013017588 นายธนิก ขัติพรม
63013017589 นายภคพงษ� คาโต3
63013017590 นางสาวสุณีย� ชมชิด
63013017591 นายอนุศักด์ิ ธเนศจารุกิตต์ิ
63013017592 นางสาวมณฑณา พรหมณาเวช
63013017593 นางสาวนาดีน เด็ง
63013017594 นายกฤติพงษS สุขะวัลลิ
63013017595 นางสาวรัตนาภรณ� คุ:ยกันทรัพย�
63013017596 นางสาวอภิสรา บรรณศาสตร�
63013017597 นางสาวสุทธิดา สะใบบาง
63013017598 นางสาวนาถสินี สนทิม
63013017599 นางสาวอมลธีรา สุดโต
63013017600 นางสาวนันทวัน ชัยมานิต
63013017601 นางสาวภูริตา กสิวัฒน�
63013017602 นางสาววิภาดา ประสาวะนัง
63013017603 นายอัครภูมิ ชายแก3ว
63013017604 นางสาวสลิลธร แก3วกาญจนา
63013017605 นางสาวเสาวลักษณ� ดวงดี
63013017606 นายเกษมสุข แดงพายับ
63013017607 นางสาวฉัตติญา พูลผล
63013017608 นายอภิวัฒน� ตDะเฮิง
63013017609 ว:าที่ ร.ต.หญิงวนิดา ศุภโยคพาณิชย�
63013017610 นางสาวพัชริยา หม่ืนฤทธ์ิ
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63013017611 นายสมิทธ์ิ สุภาพวานิช
63013017612 นางสาวณัฐวดี มานะเพียร
63013017613 นางสาวชนิกานต� ใจคําป7น
63013017614 นายณัฐพล สมบูรณ�
63013017615 นายอณัติชัย สุวรรณรงค�
63013017616 นางสาวพิชชาภัทร� อัคคีสุวรรณ�
63013017617 นางสาววรันธร บุญโส
63013017618 นางสาววลีรัตน� เขาแก3ว
63013017619 นางสาวถาวรีย� เพชรศรีสม
63013017620 นางสาวกัญจนะ ป\Zน3อย
63013017621 นางสาวศุภลักษ� พุ:มพวง
63013017622 นางสาวชญานิชฐ� กาวิน
63013017623 นายแวอับดุลรอห�มาน บินแวยะโกะ
63013017624 นางสาววธิสา จันทร�เต็ม
63013017625 นางสาวชณัฐพร สังข�ทอง
63013017626 นางสาวโสภาภัค ปFZนเย็น
63013017627 นางสาวสุพรรณี เพ็งจันทร�
63013017628 นายปชาศิลปI ธนะสังข�
63013017629 นางสาวณัฐณิชา ไตรแดง
63013017630 นางสาวพิณภรณ� พิมพา
63013017631 นางสาวภัศรา น3อยศรี
63013017632 นายธราทร เกิดศิริ
63013017633 นางสาวปวารี หวลระลึก
63013017634 นายนัฐธร รุจิทิพย�
63013017635 นายปวริศร� จันทวัฒน�
63013017636 นางสาวนาฎอนงค� ฤทธ์ิดํา
63013017637 นางสาวกานดา ทิวากร
63013017638 นางสาวณัฐฑิกาญจน� ป7ณฑะโชติ
63013017639 นางสาวอริศรา บ:อม:วง
63013017640 นายจิรายุ ศรีกรณ�
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63013017641 นางสาวนันทิชา หมอยา
63013017642 นางสาววัยหวาน รัศมีแจ3ง
63013017643 นายศรัณย� วิเศษสิงห�
63013017644 นางสาวสกุลรัตน� พุ:มดารา
63013017645 นายบุญบูชา ชลชัยรุ:งเรือง
63013017646 ว:าที่ ร.ต.สุเมธา ยาทองไชย
63013017647 นางสาวนัญสนันท� ปาลี
63013017648 นางสาวอภิญญา พงศ�ชัด
63013017649 นางสาวฐิตินันท� โตเอี่ยม
63013017650 นางสาวศศิมาภรณ� อยู:สุขี
63013017651 นางสาววริศรา หว:างจันทร�
63013017652 นางสาวฌาฐิตา จิรชัยรัตนสิน
63013017653 นางสาวพัชริดา มานะ
63013017654 นายปริญญา สงวนวงศ�
63013017655 นายสิทธินันท� ยานู
63013017656 นางสาวอัจฉรา สิทธ์ิเหล:าถาวร
63013017657 นางสาวณัณณิชา นิ่มทอง
63013017658 นางสาวแพรวพรรณ สิงหะรา
63013017659 นางสาวอนุสรณ� พงษ�เพ็ง
63013017660 นายชนาพล ประทุมมา
63013017661 นางสาวปนัดดา แก3วดี
63013017662 นางสาวสิริรัตน� กลิ่นสุวรรณมาลี
63013017663 นางสาวจิณห�วรา ทิพแก3ว
63013017664 นางสาวนัฐกาญจน� จอมมงคล
63013017665 นางสาวณัญธพร สดภิบาล
63013017666 นางสาวภัทรวรรณ ศากรณ�
63013017667 นางสาวปาจะรี ขวัญสกุล
63013017668 นางสาวพิมพิไล สุ:มแก3ว
63013017669 นางสาวชาลิสา สุนทรารักษ�
63013017670 นายกัญจน�ธรม โลสันเทียะ
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63013017671 นางสาวชาคริยา ตันติเสวี
63013017672 นางสาวศศิประภา ทรัพย�สิน
63013017673 นางสาวรัชดาวัลย� หิรัญยานันท�
63013017674 นางสาวจิรนันท� สวนแก3ว
63013017675 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�ทอง
63013017676 นางสาววรรณา ศรพรม
63013017677 นางสาวธิรดา มะโนมัย
63013017678 นางสาวสุนิดา มีอํามาตย�
63013017679 นางสาวณัฐธิดา เกษหอม
63013017680 นางสาวลลิตา แสงราม
63013017681 นางสาวศิริลักษณ� สืบสิงห�
63013017682 นางสาวปรารถนา คํานึง
63013017683 นางสาวจิตติมา จุลสวัสด์ิ
63013017684 นางสาวจุฑามณี จันทร�ผาสุข
63013017685 นายณัฐสิทธ์ิ เชิงสมหวัง
63013017686 นางสาวชนิดา พ่ึงสําเภา
63013017687 นายอําพล เกิดชัยภูมิ
63013017688 นายพิมเสน ชาญณรงค�
63013017689 นางสาวหทัยวรรณ สุวรรณชาติ
63013017690 นางสาวชมพูนุท ป7Qนป7ญญา
63013017691 นางสาวฤทัยลัคน� เกิดเรือง
63013017692 นางสาวพัชรินทร� พ่ึงเย็น
63013017693 นายภาคภูมิ พร3องเผ:าพันธุ�
63013017694 นางสาวขวัญฤทัย กาลา
63013017695 นางสาวเมธาวี วัฒนชูสกุล
63013017696 นางสาววิลัยวรรณ เพ็งสง
63013017697 นางจุฑามาศ กสิกรรม
63013017698 นางสาวธารารัตน� อํานักมณี
63013017699 นางสาววรางคณา วิไลพันธ�
63013017700 นางสาววราภรณ� สีแสง
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63013017701 นางสาวปณิดา วิรุนระพันธ�
63013017702 นายชลธิชา แสงสุวรรณ
63013017703 นายณัชพล สวนจันทร�
63013017704 นางสาวดลนภา สุขยา
63013017705 นายทศวรรษ ทิพย� มณี 
63013017706 นายกฤตวัชรนนท� เครือวัลย�
63013017707 นางสาวนัฏกุล สีดาว
63013017708 ว:าที่ ร.ต.หญิงเจนจิรา ลอยฟCา
63013017709 นางสาวอรัชพร หาดารา
63013017710 นางสาวสริยาภรณ� แพงคําฮัก
63013017711 นายเอกชัย ทุ:งเสม็ด
63013017712 นางสาวกวินทรา จิตราช
63013017713 นางสาวมณฑาทิพย� บุญเปaง
63013017714 นางสาวศิริภัทร ดีดวงพันธ�
63013017715 นางสาวณฐพร สาขาสุวรรณ
63013017716 นางสาวทัศทราย เผื่อนนาค
63013017717 นายชวลิต สุทธวงศ�
63013017718 นางสาววณัฐญา งอยผาลา
63013017719 นางสาวชลิตา โตDะกานี
63013017720 นางสาวนัจนันท� สุนันทะ
63013017721 นางสาวสุกัญญา เจ3ยชุม
63013017722 นางสาวพรรณทิพา โชโต
63013017723 นายวรงค�กรณ� ฟ7กทองอยู:
63013017724 นางสาวปรีณาภา ศิริพานิช
63013017725 นางสาวกาญจนา อุทธิยัง
63013017726 นางสาวสาริกา ตากไธสง
63013017727 นางสาวน้ําผึ้ง สินทรา
63013017728 นางสาวธัญวรรณ อันทะไชย
63013017729 นายสําเริง ศรีเจริญ
63013017730 นางสาวมานิตา แก3วจินดา
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63013017731 นายยงยุทธ สิทธิลาชัย
63013017732 นางสาวญาตาวี พวงดอกไม3
63013017733 นายไพบูลย� จีวรพรหม
63013017734 นางสาวนิภาพร ทุมสิทธ์ิ
63013017735 นางสาวณัฐนรี ฝCายเทศ
63013017736 นางสาวรัตนาภรณ� ศุภนรากุล
63013017737 นางสาวศุภิสรา สุวรรณเวียง
63013017738 นายวุฒิชัย สระสม
63013017739 นางสาวปFยธิดา โพธ์ิไทร
63013017740 นางสาวจงใจ จิตต�ชํานาญ
63013017741 นายธนิก โฆษิตวงศ�สกุล
63013017742 นางสาวรัชดาพร ศิริสกุลฉาย
63013017743 นางสาววรรณวิศา เขมวงค�
63013017744 นางสาวกรชนก มณีเรือง
63013017745 นางสาวศุภกานต� บรรลังก�
63013017746 นางสาวอัจจิมา เมืองรัก
63013017747 นางสาวลักษิกา ไวยะกา
63013017748 นางสาวอริศรา คัมภีรสิริอมร
63013017749 นายณัฐพงค� แก3วใส
63013017750 นางสาวพูลชนก พูลสวัสด์ิ
63013017751 นางสาวเบญจมาศ เหยิดรัมย�
63013017752 นายวศิษฐา เหล็งนุ3ย
63013017753 นายอัครชัย แก3วใหญ:
63013017754 นางสาวพิมพ�พรรณ กลางประพันธ�
63013017755 นางสาวกชพร สุภสิริอรรจน�
63013017756 นางสาวประดับเพชร โกษะ
63013017757 นางสาววรางคณา อิ่นคํา
63013017758 นายกิตติพนธ� นาครักษ�
63013017759 นางสาววรรณิดา แก3วเพ่ิม
63013017760 นางสาวอภิญญา แสงภักดี

หน3า 592 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013017761 นางสาวอนัทธิภา ศรภักดี
63013017762 นางสาววิลาสินี นุตโร
63013017763 นางสาวสุพรรษา พุทธโกสัย
63013017764 นายธีรชัย แพรมณี
63013017765 นางสาวสุดารัตน� แก3ววัน
63013017766 นางสาวอรวรรณ พันเขียว
63013017767 นางสาวสรัลนุช สุขเจริญ
63013017768 นายกิตติธัช ธรศิริวัฒน�
63013017769 นางสาวนภสร บุญล้ํา
63013017770 นางสาวณัฏฐณิชา เกตุปาน
63013017771 นางสาวสุธิดา วงษ�ทิ
63013017772 นางสาวณัฐพร ชนาธิปกุล
63013017773 นางสาวภันทิลา วิรากานต�
63013017774 นางสาวพิชชาภา ธงสุวรรณ
63013017775 นางสาวยุภาพร พานิกร
63013017776 นายศตวรรษ เปลี่ยนแจ:ม
63013017777 นางสาวกัญญารัตน� ยศศักด์ิเจริญ
63013017778 นางสาวกนกวรรณ พุทธชาติ
63013017779 นายสุบิน เงินป7น
63013017780 นางสาวสXินาพร ธนาเวศ
63013017781 นางสาวณัฎฐ�นรี กันทา
63013017782 นางสาวรมย�ธีรา อุตตะมา
63013017783 นางสาวพรทิพย� สุวรรณประทีป
63013017784 นายอาทิตย� การถาง
63013017785 นางสาวอุษา สุวรรณชาติ
63013017786 นายสุรกิจ กลิ่นทอง
63013017787 นายศิรชัช สิรินพคุณ
63013017788 นายอฟ7นดี สะตาปอ
63013017789 นางสาวปทิตตา เพ็ญจันทร�
63013017790 นางสาวปวรรัตน� อุไรโรจน�
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63013017791 นางสาววรรณนิสา มีเบ3า
63013017792 นายศิลาเพชร เส็งประชา
63013017793 นางสาวศุกภรัตน� ศรีสุข
63013017794 นางสาวสุทธิกานต� หมายสุข
63013017795 นายเมธา อิ้วสวัสด์ิ
63013017796 นางสาวฐิติมา ยงย่ิง
63013017797 นายสถานนท� เพชรชู
63013017798 นายจารุวัชร สมบูรณ�
63013017799 นางสาวประภาพร บุญโปร:ง
63013017800 นางสาวธีรานุช ประชาวงค�
63013017801 นางสาวศตนันท� อุ:นที
63013017802 นายธวัชชัย มาดี
63013017803 นางสาวนุชนาฎ เสือจุ3ย
63013017804 นายสิปปาวิชญ� จันทรผ:องโสภณ
63013017805 นางสาวสุวรรณมณี มะสุวรรณ
63013017806 นางสาวณพิชาญา กล:อมรอด
63013017807 นางสาวอคิราห� เสริมธนกรณ�
63013017808 นางสาวนรินธรณ� ทรงดอน
63013017809 นางสาวฉัตรมณี พลวิบูลย�
63013017810 นางสาวกรรณิการ� จันทร�ฉาย
63013017811 นางสาวสุชาวดี แตงไทย
63013017812 นางสาวณิชชา เพชรสุทธ์ิ
63013017813 นางสาวชญาพร เพ่ิมศรี
63013017814 นางสาวมาริษา ล3วนดี
63013017815 นางสาวอัฐรัตน� เหลืองทอง
63013017816 นางสาวพชรพรรณ ชื่นสงวน
63013017817 นางสาวนายียะห� มูซอ
63013017818 นางสาววิชาดา ดีใหม:
63013017819 นางสาวสุณิสา ชมชิด
63013017820 นางสาวนิรุสมี สะการี
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63013017821 นางสาวนิตยา โพธ์ิภักดี
63013017822 นายสุพล กัญญาบุญ
63013017823 นางสาวรําพึง ดวงคํา
63013017824 นางสาวบุณยาพร จินต�ดี
63013017825 นางสาวมัลลิกา ทาสีดา
63013017826 นางสาวนุชนาถ หมูนี
63013017827 นางสาวสุจารี สีสัน
63013017828 นางสาวเรวดี พฤษป7ญจะ
63013017829 นางสาวสุภารัตน� กัณทะวงศ�
63013017830 นายชูชาติ ฉํ่าสดใส
63013017831 นางสาววันวิสาข� รักษาเกณฑ�
63013017832 นางสาวกชกร ยอดเย่ียมแกร
63013017833 นางสาวสุรดี ไวยโอรส
63013017834 นางสาวพลอย สร3อยจอม
63013017835 นายพรพล ชาลี
63013017836 นางสาวนิสาชล ฝูงใหญ:
63013017837 นายศุภกฤต วงศ�ตุ3ย
63013017838 นางสาวศุภิสรา มหาบุณย�
63013017839 นางสาวรักษ�ชนก โพธ์ิจันทร�
63013017840 นางสาวนนทวรรณ ยศป7ญญา
63013017841 นางสาวอิศราพร กลิ่นโท
63013017842 นางสาวสุรัสวดี ภูมิถาวร
63013017843 นางสาวสุดารัตน� ทาดํา
63013017844 นายคมสัน คํานวณ
63013017845 นายทวีศักด์ิ ปานทอง
63013017846 นายพีรากร อัคพิน
63013017847 นายชินวุฒิ สังข�ประเสริฐ
63013017848 นางสาวนัฎฐิกา เดชานุภาพ
63013017849 นางสาวมณีรัตน� นิยมญาติ
63013017850 นายพรพิรุณ ทองอ:อน
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63013017851 นางสาวหทัยรัตน� มนเทียรอาสน�
63013017852 นางสาวฐิติมา กลัดสําเนียง
63013017853 นางสาวพรปวีณ� ศรีโพธ์ิ
63013017854 นายณัฐภัทร หยองทอง
63013017855 นางสาวยุภารัตน� ขจร
63013017856 นางสาวอลิษา แย3มแสง
63013017857 ว:าที่ ร.ต.หญิงวรวีย� บุญเกิด
63013017858 นางสาวเกสรา ฐิติชาญโภคิน
63013017859 นางสาวปรียารัตน� อุดมศิลปI
63013017860 นางสาวชลิตา ยังปากน้ํา
63013017861 นายกิติพงษ� ทาคํา
63013017862 นางสาวกรกมล ประกอบดี
63013017863 นายธนาธิป ภู:อารีย�
63013017864 นางสาวปริญญา สังข�อ:อน
63013017865 นายทวีศักด์ิ ดิษฐวุฒิ
63013017866 นางสาวนุชกานต� ประทุมวัน
63013017867 นางสาวอภิสรา ยอดแตง
63013017868 นางสาวสาคร บุบผามาลา
63013017869 นายพงษ�สิทธ์ิ มณฑาทอง
63013017870 นางสาวพัณณิตา อนันตบุรี
63013017871 นายพลัล อุยพานิชยนต�
63013017872 นายณัฐวุฒิ ด3วงช:วย
63013017873 นางสาวพุทธพร เทพพรหม
63013017874 นางสาวนันทภัทร ศรีชอบสุข
63013017875 นายอนXึสรณ� โทสา
63013017876 นางสาววิภารัตน� สุทธิ
63013017877 นางสาวชญานันท� พันล3อม
63013017878 นายวรเมธ อร:ามจินดา
63013017879 นางสาวจารุณันท� แสงศิริ
63013017880 นางสาวกัญชิสา หญีตน3อย
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63013017881 นางสาวสายรุ3ง คงคา
63013017882 นางสาวศิริพร ศิXริมังคโล
63013017883 นางสาวนิติกาญลณ� เกตุแก3ว
63013017884 นางสาวงามเนตร พิมพ�ธารา
63013017885 นายคุณานนต� ดาวนุไร
63013017886 นางสาวศุทธินี คําก3อน
63013017887 นางสาวณัฐาภรณ� พรมดอนชาติ
63013017888 นางสาวภาสิริ ภาสิริภักดี
63013017889 นางสาววัชรีพร ขวัญกล่ํา
63013017890 นายพสธร ศรีสุวรรณ�
63013017891 นางสาวจิราภรณ� หมุดนันใจ
63013017892 นางสาวชลิดา หวังพิทักษ�
63013017893 นางสาวตะวัน มีชูมิตร
63013017894 นางสาวสุธิตา จําปาทอง
63013017895 นายจิระพงศ� อธิศพันธ�
63013017896 นายพศวัต สิงห�น3อย
63013017897 นางสาวสาริศา อิศรภักดี
63013017898 นายเฉลียว เฉลิมทรง
63013017899 นางสาวเกษมณี ปานเจริญ
63013017900 นางสาวประไพ คําพิละ
63013017901 นางสาวพิมพ�ชนก ลาดหนองขุ:น
63013017902 นางสาวน้ําผึ้ง ไชยรังษี
63013017903 นางสาววิสาพร ฟุCงชาติชยวงษ�
63013017904 นางสาวเพชรา ขันฑพงศ�
63013017905 นางสาวศุจิรัตน� จันทร�Xอุไร
63013017906 นางสาวอรยา เจริญสุทธิกุล
63013017907 นางสาวธัญญาภรณ� นิติกุลชินภาค
63013017908 นางสาวรัชชา กําทองดี
63013017909 นางสาวณฐนันทน� พงษ�เจริญ
63013017910 นายศรัณยพงศ� สุรศัพท�
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63013017911 นางสาวอรญา เพียรรักษ�การ
63013017912 นางสาวศิริพร พุ:มพวง
63013017913 นางสาวระพีพัฒน� สมพงษ�
63013017914 นายศรัณยู ดําคชรัตน�
63013017915 นางสาวธัญวรัตม� จ3ายหนองบัว
63013017916 นายณัฐวุฒิ ไวยโอรส
63013017917 นางสาวอาภาภรณ� ปรีชา
63013017918 นางสาวพรพรหม แปงใจ
63013017919 นางสาวอาริญา เภาโพธ์ิ
63013017920 นายวัชรพงค� จันทร�สุทัศน�
63013017921 นายธนภัทร สิทธาจริยา
63013017922 นายธนู กิตติพนากุล
63013017923 นางสาวนลินนิภา ผ:องศรีนวล
63013017924 นายไทยวิจิตร เข็มนาค
63013017925 นางสาวกานต�รวี ทรายทอง
63013017926 นางสาวศตพร ปFZนเกษ
63013017927 นางสาวพรทิพย� วิบุญพันธ�
63013017928 นายธนบวร จันทพยัคฆ�
63013017929 นางสาววรรณศิรินทร� รักดํา
63013017930 นางสาวสุชาวดี มะหลีแก3ว
63013017931 นางสาวณิชาภา ประดิษฐสอน
63013017932 นายกิตติพงษ� พ่ึงแย3ม
63013017933 นายนราธร สุขขาว
63013017934 นางสาวจันทร�จิรา โสภาวรรณ
63013017935 นายณัฐพงศ� มโนรัตน�
63013017936 นางสาวบุญสิตา อินทร�นา
63013017937 นายชนะพล วัฒนา ฟุCง เจริญ 

63013017938 นางสาวชรัยย�รัชฏ� ซอหิรัญ
63013017939 นางลินพิชญ� บัวติก
63013017940 นายภูมิพันธ� ถ่ินหนองแวง
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63013017941 นางสาวรวิสรา ธาระรูป
63013017942 นางสาวยุวดี จิตใจ
63013017943 นายนวพล พูลเพ่ิม
63013017944 นางสาวมัสรีนา ยุโซะ
63013017945 นายญาณภัทร วังบุญคง
63013017946 นางสาวลักษยาพรรณ� เผ:าพิมล
63013017947 นางสาวพัชราภรณ� เพ็ชรไทย
63013017948 นางสาวภิญญดา สุวรรณภาดล
63013017949 นางสาวมลิสา สุขจันทร�
63013017950 นายสันติพงษ� สาริปา
63013017951 นางสาวรําพึง ณรงค�มี
63013017952 นางสาวเพ็ญนภา สมทรง
63013017953 นางสาวธัญชนก เผ:าพงษ�คล3าย
63013017954 นางสาวปาณิศา ธูปหอม
63013017955 นายยศธพงศ� แพงพงศ�
63013017956 นางสาววรรณภา ธรรมบวร
63013017957 นางสาวปริภาดา โผแพ
63013017958 นายพีรพล คําพุด
63013017959 นางสาวนงลักษณ� จงกฎ
63013017960 นายรัฐยุทธ พุทธิ
63013017961 นางสาวพิรญาณ� อินทขันตี
63013017962 นายจักรภพ ปลีพุ:ม
63013017963 นางสาวโสรยา สันโดษ
63013017964 นางสาวป7ณฑิตา กุ:มเรือง
63013017965 นางสาวภาณิศา คล3อยดี
63013017966 นายวัทน�สิริ เกิดไธสง
63013017967 นางสาวสร3อยศิริน มังคลาด
63013017968 นางสาวชนิภา บุญมี
63013017969 นางสาววนาลี บุญมาเลิศ
63013017970 นางสาวอัมพร แซ:วอ
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63013017971 นางสาวธรัลหทัย คนหาญ
63013017972 นายมุซาฟฟ7ร อามิง
63013017973 นายสิริศักด์ิ สมทรง
63013017974 นางสาวกุลนาถ เศรษฐกุลวดี
63013017975 นางสาวณัฐธิดา มาศรักษา
63013017976 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�เทพ
63013017977 นางสาวมนันญา กุฎมณี
63013017978 นางสาวศิริพร อุผา
63013017979 นางสาวสิริกานต� คุณศิลปI
63013017980 นางสาววิลาสินี สร3อยสาคร
63013017981 ร3อยตรีศิวะดล นันทาภิรักษ�
63013017982 นางสาวขวัญชนก เดชธานีรักษ�
63013017983 นางสาวธัญญารัตน� วังสว:าง
63013017984 นายธนิต สมนึก
63013017985 นายกฤตเมธ สายทองแก3ว
63013017986 นางสาวทิฆัมพร สิทธิ
63013017987 นางสาวภัทราภรณ� เปCทรัพย�
63013017988 นายศิวากร พ่ึงแสง
63013017989 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุญมาสัย
63013017990 นางสาวปาริชาติ ราบเรียบ
63013017991 นางสาวชนิกานต� น:Xนสง
63013017992 นางสาวปนัดดา เมฆโต
63013017993 นางสาวทัศวรรณ อิ่มสมบัติ
63013017994 นางสาวบุญสิตา ลิมปFวรรณ
63013017995 นางสาวสาวิตรี พูลธนูน
63013017996 นางสาวชุติกาญจน� สันทัด
63013017997 นางสาวกัญญารัตน� จันมณีย�
63013017998 นายณัฐสิทธ์ิ อุตมกูล
63013017999 นางสาวสายทิพย� พุดห3อย
63013018000 นายชัยวัฒน� สุวิชานกุล
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63013018001 นางสาวอัมพิกา ศรีสุวรรณ
63013018002 นางสาวนฤมล คําแหง
63013018003 นางสาวสิรินาถ สีพุทธ
63013018004 นางสาวณัฐิดา ทิมเมือง
63013018005 นางสาวปภัชญา จิตบรรจง
63013018006 นางสาวศุทรา ศรีทิน
63013018007 นางสาวสุภาพร เนียมหอม
63013018008 นายพสธร สุวรรณเกษม
63013018009 นางสาวรักติบูล อนุตรพงษ�สกุล
63013018010 นายณรงค�ฤทธ์ิ เวียนรอบ
63013018011 นายจักรพันธ� สําเภาลอย
63013018012 นางสาวเพ็ญนภา ภาคจักษี
63013018013 นางสาวภัคพัชญ� มุสิกสิริจิรกุล
63013018014 นางสาวกชพรรณ กมลศิริมนตรี
63013018015 นางสาวจารุวรรณ นิลสมัคร
63013018016 นางสาวมาลินี ฉิมผุด
63013018017 นางสาวอุมาภรณ� น3อยศักด์ิ
63013018018 นางสาวพัชญ�ชิสา เรืองสุวรรณ�
63013018019 นายศิวานนท� แก3วเฮียง
63013018020 นางสาวภาณุมาศ สุวัณณกีฏะ
63013018021 นางสาวกัณฑ�ปภัส ประเสริฐวีธัช
63013018022 นางสาวนพรัตน� พ่ัวเหล็ก
63013018023 นางสาวณิชาภา พัดเจริญ
63013018024 นางสาวพิชชา กลมเกลี้ยง
63013018025 นางสาวสุภาพร สุขถมยา
63013018026 นางสาวศุภกานต� กุลสถิตพร
63013018027 นางสาวการะเกด เลี้ยงเจริญ
63013018028 นายจุ3ย พิบูรณ�
63013018029 นางสาวพิมพร เชื้อเมืองพาน
63013018030 นายกชกร ธีระเสถียร
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63013018031 นางสาวดวงฤดี ไพรบึง
63013018032 นางสาวอมรรัตน� สมมี
63013018033 นางสาวกรกมล ทองสุข
63013018034 นายธฤต แพรกปาน
63013018035 นางสาวสิริพร บริบูรณ�
63013018036 นางสาวดาวเรือง เถาถวิล
63013018037 นางสาวบุญจิรา ยากุDบ
63013018038 นางสาวปาณิสรา ปรีชาสิทธิพร
63013018039 นางสาวณัติธิวรรณ ทองขัน
63013018040 นางสาวอามีนDะ สาบา
63013018041 นางสาวศุภลักษณ� อินทะนา
63013018042 นางสาวนูรวาตี โดฆา
63013018043 นางสาวปFยธิดา ผลมาก
63013018044 นางสาวพรทิพย� อ:อนจงไกล
63013018045 นางสาวพิจิตรา สามงามยา
63013018046 นายชโยดม คนแข็ง
63013018047 นางสาวสุวดี เสมทอง
63013018048 นางสาวกชกร พุทธา
63013018049 นางสาวสุญาดา เกียรติโอภาส
63013018050 นางสาวศิริพร มีชาติ
63013018051 นางสาวมณฑกานต� สีแดง
63013018052 นายณัฐพงศ� อินแปง
63013018053 นายพชร เกษมสุข
63013018054 นายจิรายุส อินทร�สรวล
63013018055 นางสาวพรรณณิกา พุทไธสง
63013018056 นางสาวภาณุมาศ วงศ�ษา
63013018057 นางสาวภัทรพร แพงไทสงค�
63013018058 นางสาววิชชุดา แข็งแรง
63013018059 นางสาวจิตรศนา ผลาชิต
63013018060 นางสาวฉัตรอุบล อ:องละออ
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63013018061 นางสาวจิรนันท� รักษ�พันธ�
63013018062 นางสาวณัฏฐณิชา จงจิรวงศา
63013018063 นางสาวหทัยชนก สีเถ่ือน
63013018064 นางสาวชลาลัย ทาทอง
63013018065 นายชญานนท� เจริญชัยพงศ�
63013018066 นางสาวศิริวัลย� วงษ�พานิช
63013018067 นางสาวเบญญาภา วราศรัย
63013018068 นางสาวอังคณา กุลสุวรรณ�
63013018069 นายนันทชัย แท:นทอง
63013018070 นางสาวรัตติยา คําประภา
63013018071 นางสาวสิรินทิพย� ง:วนสน
63013018072 นางสาวกษมาพร ลาผ:าน
63013018073 นางสาวอรุณี บัวศรี
63013018074 นางศิปภา บุญสุภา
63013018075 นางสาวสุธิรา ภิญโญย่ิง
63013018076 นายมนัส บุญมี
63013018077 นางสาวณัฐชยา ซังบุดดา
63013018078 นางสาวป7ทมา มีแสงเงิน
63013018079 นางสาวมัชฌิมา นิลมงคล
63013018080 นางสาวพัชรินทร� ลุนปุย
63013018081 นายทัตพงศ� วิศิษฏ�ลานนท�
63013018082 นายสมยศ เหล:าธรรมจินดา
63013018083 นางสาวพิรุณรัศมี สมภักดี
63013018084 นายสมภพ กลิ่นหอม
63013018085 นางสาวพิมพ�ชนก กันทะวงษ�
63013018086 นางสาวรัชนี ศรีหาบัว
63013018087 นางสาวรัตติกาล คําชนะ
63013018088 นางสาวสกาวตรี ประจําวงษ�
63013018089 นายสุรัก วุฒิปรีชาสิทธ์ิ
63013018090 นางสาวยุพิน ไชยสมภาร
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63013018091 นางสาวนิภาวรรณ ปานอ:วม
63013018092 นายฐานันดร� ศิริวสุธา
63013018093 นางสาวนฤมล สีกลัดหนู
63013018094 นางสาวเกษราภรณ� ดีรัศมี
63013018095 นางสาวรัตนา ผดุงรัตน�
63013018096 นางสาวเขมนิจ ณ มหาไชย
63013018097 นายวัชรพล กันทะไชย
63013018098 นางสาวกาญจนา ผ:านอ3น
63013018099 นางสาวสุติยา แรงดี
63013018100 นางสาวชาลิดา เพ็งเจริญรัตน�
63013018101 นายพิพัฒน�พงศ� โทธรรม
63013018102 นางสาวมินตรา รูปดี
63013018103 นางสาวนุชนารถ กองนันทร�
63013018104 นางสาววาสิณีย� สมสกุล
63013018105 นายโชติวิทย� ยศศรี
63013018106 นางสาวณัฐฐาภรณ� ภาคเดียว
63013018107 นางสาวสุธัญญา วัจน�ศิลปIภิญโญ
63013018108 นางสาวปมินตรา ฐิตะณรุจ
63013018109 นางสาวอติพร โกพลรัตน�
63013018110 นางสาววาศิฐี โพธ์ิทอง
63013018111 นายวีรศักด์ิ ทิศา
63013018112 นางสาวแสนยากร พวงมาลัย
63013018113 นายธนาภัทร ไพศาลโรจนรัตน�
63013018114 นางสาวนิธิยา เคนสี
63013018115 นายนวนนท� ธาระเขตต�
63013018116 นางสาวบงกช วิบูลย�รัตนกิจ
63013018117 นางสาวณัฎฐณิชา เพชรแก3ว
63013018118 นางสาววรารินทร� ชะวาลา
63013018119 นายกุลวุฒิ อติเปรมานนท�
63013018120 นางสาวพัชรี คุ3มบ3าน
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63013018121 นางสาวอรนลิน ชินสุขเสริม
63013018122 นางสาวแพรวพรรณ มณีวรรณ
63013018123 นายอาติฟ บินฮาริส
63013018124 นายชัยณรงค� บุญยขันธ�
63013018125 นางสาวหทัยชนก ประสินเดิม
63013018126 นางสาวสุธาริณี บุญประดิษฐ�
63013018127 นายนฤบดี สลักเพชร
63013018128 นางสาวกันธิชา บุญลอย
63013018129 นางสาวสุดคนึง แอบโคกสูง
63013018130 นางสาวนริศรา แก3วเหมือน
63013018131 นางสาวดวงเดือน บุตะเคียน
63013018132 นายนิตินัย จิรสุนทร
63013018133 นายวิชชุกร บุญถนอม
63013018134 นายธวัชชัย รอดระวังภัย
63013018135 นางสาววีรยา คําลือชา
63013018136 นางสาวศิญาภรณ� เพชรรัตนกุล
63013018137 นางสาวสุภาวดี ตรุณานนท�
63013018138 นายอับดุลเราะห�มาน หลีดีใจ
63013018139 นางสาวชนันญา หมันหลิน
63013018140 นางสาวพัชรี หล่ําศรี
63013018141 นางสาวอักษิพร พ:วงฉิม
63013018142 นางสาวจันทร�จีรา ศรีพรสิริโรจน�
63013018143 นายศุภกร ตรีรัตนชวลิต
63013018144 นายสุวรรณพงษ� พงษ�สุวรรณ
63013018145 นางวชิรญาณ� วงษ�พระจันทร�
63013018146 นายกฤษณะ จันทนนท�
63013018147 นายพรวัชร ผูกพัทธ์ิ
63013018148 นางสาววรีสา อารีชาติ
63013018149 นางสาวแพรวพรรณ แสงเดือน
63013018150 นางสาวประภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธ�
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63013018151 นางสาวอัญชุมา พ:วงหรั่ง
63013018152 นางสาวนันทินาย� พรหมสินธุ�
63013018153 นางสาวจันทิวา จูมเกตุ
63013018154 นายเจนณรงค� ผลโภชน�
63013018155 นายประเสริฐ สะรีมัด
63013018156 นางสาวณัฏฐธิดา จ่ันสุข
63013018157 นายณัสฐกรณ� ลวนานนท�
63013018158 นางสาวกาญจนาพร เพ็ชรแดง
63013018159 นางสาวพราวรวี ชูแช:ม
63013018160 นางสาวปFยนันท� ชมอินทร�
63013018161 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิน3อย
63013018162 นางสาวปภาวี พูลสมบัติ
63013018163 นางสาวสมฤดี เสือสวน
63013018164 นางสาววันทนีย� เจริญ ทรัพย� 
63013018165 นายสมิทธ� อินตDะ
63013018166 นางสาวนัฐวดี ทองอินทร�
63013018167 นางสาวชุติมา ทองขาว
63013018168 นางสาวจันทรัศม� การเจน
63013018169 นายเพชญ�สร เอ:งฉ3วน
63013018170 นางสาวนิภาพรรณ ยุทธนาโยธิน
63013018171 นายจักรภัทร เจริญธรรม
63013018172 นางสาวกิตติยา กาวิละนันท�
63013018173 นางสาวอนงค�คาร เวชกามา
63013018174 นายวริทธ์ิ สู:ทรัพย�
63013018175 นางสาวสมัญญา จิตระออน
63013018176 นางสาวณัฏฐ�วรรณ ตุงใย
63013018177 นางสาวณัฐธิกานต� เสนเก้ือ
63013018178 นางสาวนัทษมน จิตมาตย�
63013018179 นายอัฐพล เงินถาวร
63013018180 นายนิภัทร� วงศ�เจริญ
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63013018181 นางสาวธัญชนก ไม3แก3ว
63013018182 นายรณภพ จงจิตร
63013018183 นางสาวศิตา นามดัง
63013018184 นางเรืองศิริ วันพุตธ
63013018185 นายณัฐพงษ� กงจีน
63013018186 นางสาวจิราพร แพงหนองยาง
63013018187 นายธีรพัฒน� สงละออ
63013018188 นางสาวปฐมาวดี โล:ปCอง
63013018189 นายชัยธัช สุริยะ
63013018190 นายศตวรรษ โชติกมาศ
63013018191 นางสาวดลพร อนันต�ภิรานนท�
63013018192 นายนิพนธ� บัวบาน
63013018193 นางสาวลลิตา จ่ันเพ้ิง
63013018194 นางสาวณัฏฐณิชา บํารุง
63013018195 นายกฤตณัฐ เสถียรธรรมมณี
63013018196 นางสาวศุภักษร ลิ้มอ:อง
63013018197 นายอนุชา พลายแก3ว
63013018198 นางสาวลัดดาวัลย� คําแสน
63013018199 นางสาวรัมณียา ร:มโพธ์ิภักด์ิ
63013018200 นายวิชัย จันมา
63013018201 นางสาวจิราภรณ� จันภิรมย�
63013018202 นายสรนันท� กุณาเงิน
63013018203 นางสาวพรพิมล พรไพศาลศักด์ิ
63013018204 นางสาวพชรกิตต์ิ พรหมเมศร�
63013018205 นายจิรวัฒน� ด3วงชาวนา
63013018206 นางสาวญาดา ลือราช
63013018207 นายนิรันดร� ไชยป7นดิ
63013018208 นางสาวธนิตา รัตนบุรี
63013018209 นางสาวอรอุมา คามนา
63013018210 นางสาวนันท�ชยา ฤทธิสันเทียะ
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63013018211 นางสาวธญานี จับจิตร
63013018212 นางสาวหทัยภัทร ศรีเจริญ
63013018213 นางสาวกนกพร กลับหอม
63013018214 นายธนวิทย� พลไทยสงค�
63013018215 นางสาวบุญสิดี แย3มบุญเรือง
63013018216 นางสาวนัฐมล ค3อมคิริน
63013018217 นางสาวธนพร บัวคลี่
63013018218 นางสาวณัฏฐณิชา ขุนศรี
63013018219 นายทวีศิลปI สังข�แก3ว
63013018220 นางสาวนิลเนตร ศรีคุณ
63013018221 นางสาวณัฐชณัญ ผลจันทร�
63013018222 นางสาวสุพรรษา อ3นบู:
63013018223 นางสาวบุษราภรณ� มัธยัสถ�
63013018224 นางสาวยลดา สายนุ3ย
63013018225 นางสาวจุฑารัตน� สังเขป
63013018226 นายวินัย มุ:งชู
63013018227 นางสาวจันทรา อบถม
63013018228 นางสาววริศรา มาลาวงศ�กุล
63013018229 นางสาวธนพร นิยมพานิช
63013018230 นางสาวอมรรัตน� นิพัทธ�นันทพร
63013018231 นายสิทธิณัฐ ผุดผาด
63013018232 นางสาวนวลพรรณ เกตุพรหมมา
63013018233 นางสาวพัดตราภรณ� บุญวงศ�
63013018234 นายรัฐศาสตร� รัฐอังกูร
63013018235 นางสาวสรัญญา ศาตร�เป\Zยม
63013018236 นางสาวอรอนงค� ทองอร:าม
63013018237 นางสาวภรัณยา ภู:เจริญ
63013018238 นางสาววราภัสร� แดงธนานิธิวัฒน�
63013018239 นางสาวปFยธิดา แซ:จู:
63013018240 นางสาวญาสุมินทร� ศรีกระหวัน
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63013018241 นายสุรพงษ� ศรีอิสรานุสรณ�
63013018242 นางสาวพัชชา อาภาวุฒิชัย
63013018243 นางสาวจริยา มะค:าทอง
63013018244 นางสาววรรณาพร เกตุกิจ
63013018245 นายกิตติ แซ:ป7Qน
63013018246 นายสราวุธ พิมพ�เงิน
63013018247 นางสาวสายทิพย� ปFZนมุข
63013018248 นางสาวนิศาชล โพธ์ิทอง
63013018249 นางสาวปวีณา สมมีทรัพย�
63013018250 นายนพรัตน� ศุภพิพัฒน�
63013018251 นางสาวดวงธิดา ชุรี
63013018252 นางสาวอมรรัตน� บารมี
63013018253 นางสาวสุภารักษ� พ่ึงภพ
63013018254 นางสาวภัทราภรณ� บัวจันทร�
63013018255 นายณัฐพล ทองเกษ
63013018256 นางสาวฐานิกา อิ่มใจ
63013018257 นายกฤษฎา อุปชิน
63013018258 นางสาวพรชิตา บุญเรือง
63013018259 นายอภิวัฒน� ล3อมลิ้ม
63013018260 นางสาววิจิตตรา บวชดอน
63013018261 นายฉัตรชัย บํารุงสุข
63013018262 นางสาวสุนารี เบ็ญมูซา
63013018263 นายชุติเทพ คุ:มเค่ียม
63013018264 นางสาวสายชล พระอนงค�
63013018265 นางสาววรัญญา ยะรังวงษ�
63013018266 นางสาวชวิศา วงษ�ขยาย
63013018267 นางสาวอามีนี บากา
63013018268 นางสาวธัญญาพร ทองเรือง
63013018269 นางสาวนัฏวลี ผ:าทอง
63013018270 นายสิงห�นที โชติพรพันธ�
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63013018271 นางสาวพรพิมล ชราศักด์ิ
63013018272 นางสาวกนกวรรณ ค3างสี
63013018273 นายสืบสกุล ทองอินทร�
63013018274 นางสาวราตรี เลี้ยงรักษา
63013018275 นางสาวนัทธิมาภรณ� กนิษฐวงศ�
63013018276 นางสาวชลันดา สิริสายทอง
63013018277 นางสาวพัชรียา อินทรมงคล
63013018278 นางสาวจิดาภา เพชรสะแก
63013018279 นายวศิน ผสมดี
63013018280 นางสาวสุวิภา บุตรราช
63013018281 นางสาวธนวรรณ ใหม:ดํา
63013018282 นายวิชิต โสภากุล
63013018283 นางสาวอนงค�นาถ งามรูป
63013018284 นายศุภชัย ศรีละโคตร
63013018285 นางสาวบุณยนุช ลิขิตบันเทิงพงศ�
63013018286 นางสาวกนกพรรณ ทองหอม
63013018287 นางสาวป7ทมาภรณ� ศัพท�พันธุ�
63013018288 นางสาวฐิติมาพร บุญสาคร
63013018289 นางสาวพิชามญชุ� ลิ้มศุภวานิช
63013018290 นางสาวสุปราณี เอกอุ
63013018291 นางสาวจิณณาพัฒน� ผิวเกลี้ยง
63013018292 นางสาวอัมรารัตน� ยกเส3ง
63013018293 นางสาวทิพย�ศจี ศรีเรือง
63013018294 นายฐิติพงษ� พรศิริ
63013018295 นางสาวณริสสา ลีเลิศ
63013018296 นายณัฐพงศ� สุรัตนเมธากุล
63013018297 นางสาวปานัดดา ตีบรรโต
63013018298 นางสาวพิมพ�วรีย� ลอยพงษ�ศรี
63013018299 นางสาวสุชาดา ภควณิช
63013018300 นายสุเมธี เถาถวิล
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63013018301 นางสาวรังสิยา เกียงภา
63013018302 นางสาวฐิตารีย� ดีรัง
63013018303 นางสาวสุนิษา บางทอง
63013018304 นางสาวสิรินาฏ จันทร�ปาน
63013018305 นางสาวอุบลวรรณ ใหญ:วงค�
63013018306 นางกัญชลิกา ขุนศรี
63013018307 นายจักรี เยาวะราช
63013018308 นางจุไรพร อักษรภักด์ิ
63013018309 นางสาวกนกทิพย� เอี้ยงอารีย�
63013018310 นางสาวณัฎฐา ดวงรัตน�
63013018311 นายภาณุภาพย� เอกธรรมนิตย�
63013018312 นางสาวกชพร วรรณพันธ�
63013018313 นางสาวภัทรวดี ปลัดสงคราม
63013018314 นายนนทพัทธ� เพ็ชรมา
63013018315 นางสาวสุนิสา พูนวิสิฐกุล
63013018316 นางสาวนภัสนันท� เตือนวีระเดช
63013018317 นายจิรวุฒิ อุปากุล
63013018318 นางสาวนันท�นลิน โพธ์ิศรี
63013018319 นางสาวกมลรัตน� ทับทอง
63013018320 นายสุพจน� งามเป\Zยม
63013018321 นางสาวนัฐชฎาภรณ� แนวณรงค�
63013018322 นางสาวอนัญญา เชิงชาญกิจ
63013018323 นางสาวรอยฮัน พิศพรรณ
63013018324 นายภัทระ ศักด์ิจารุดล
63013018325 นางสาวสมฤทัย ฉิมพลี
63013018326 นางสาวอุไรพรรณ จันพวง
63013018327 นางสาวสุนิสา ดินแดง
63013018328 นางสาวณัฐมล จันทราศรี
63013018329 นางสาวปนัดดา แสงกัณณะลี
63013018330 นางสาวรักตาภา ผ:องอินทรีย�
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63013018331 นางสาวศุภนุช อินตDะฮอง
63013018332 นางสาวสโรชา เที่ยงธรรม
63013018333 นางสาวสิริยา รัตนพันธ�
63013018334 นางสาวํณัฐฐากร ปทุมานนท�
63013018335 นายณัฐศิวัช แบ:งเพชร
63013018336 นางสาวธิดารัตน� พอจิตร
63013018337 นางสาวปวิชญา ปานวงค�
63013018338 นางสาวสายฝน เสียงแผ3ว
63013018339 นางสาวซูไฮดา สุหลง
63013018340 นางสาววริศรา ชีพสมุทร�
63013018341 นางพิมพ�พิไล เก:งพิชิต
63013018342 นางสาวชมพูนิกข� นวมศิริ
63013018343 นายกานต� ยอดจันทร�
63013018344 นางสาวปธิฏา ทรงขํา
63013018345 นางสาวพิมพ� พิศา ทิพย�แก3ว
63013018346 นายพงศธร สิทธิชัย
63013018347 นายณรงค�ศักด์ิ ม3าวทุ:งตัน
63013018348 นางสาววิชญา ภักดีพันธ�
63013018349 นางสาวณัฐนันท� สุโพธ์ิ
63013018350 นายศรายุทธ เรืองผล
63013018351 นางสาวสุชาดา หนอสิงหา
63013018352 นางสาวณัฐทพัชร� พลเดช
63013018353 นางสาวดาวรุ:ง อ:วมบุญมี
63013018354 นายอิทธิพงษ� เทียบซิง
63013018355 นายสืบสาน ไชยพิมพ�
63013018356 นางสาวแพรวา ลีรัตนนุรัตน�
63013018357 นางสาวจิรภา จัดละ
63013018358 นางสาวจีรพร พันธุ�เจริญ
63013018359 นางสาวสุชาดา ขมวิลัย
63013018360 นายธีรวัฒน� เครือย้ิม
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63013018361 นางสาวกนกพร พุทธสุวรรณ
63013018362 นางสาววารุณี สิงเดช
63013018363 นางสาวกนกอร หวังกูล
63013018364 นางสาว หทัย รัตน� โพธ์ิ เงิน 
63013018365 นางสาวเอมิกา จันทร�ตาฝ7Qน
63013018366 นางสาวชุติมา บุญเลิศ
63013018367 นายนิติศักด์ิ ลภะวงศ�
63013018368 นายปรารถนา โพธ์ิดี
63013018369 นางสาวพรวิภา หนูทอง
63013018370 นางสาวกุสุมา ต๊ิบมา
63013018371 นางสาวปFยพร โชติมงคลกุล
63013018372 นางสาวบุณยอร แซ:ตัน
63013018373 นายพงษ�พัฒน� อ:อนบัตร
63013018374 นายกรกฏ จันทร�จรัส
63013018375 นางสาวดวงใจ มงคลเลิศมณี
63013018376 นายสุทธิเดช ลาภสาร
63013018377 นายกันตพงศ� คําคูณ
63013018378 นายโยธิน คุ:ยคํา
63013018379 นางสาวชลธิชา แสนสงค�
63013018380 นางสาวณัฐพิชา แสงพัน
63013018381 นางสาวศิริรัตน� โคตรภักดี
63013018382 นายจักรกฤษณ� เจริญศรี
63013018383 นางสาวนันทิยา วาลตะคุ
63013018384 นางสาวจันทรรัตน� รัชชพงศ�รักษ�
63013018385 นายวรเชษฐ จันทร�หอม
63013018386 นางสาวปFยพร แก3วเกิด
63013018387 นายอิทธิศักด์ิ สงประสพ
63013018388 นางสาวภร แก:นแก3ว
63013018389 นายชุติพนธ� สท3านอาจ
63013018390 นางสาวกาญจนา ออกช:อ
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63013018391 นางสาวณัฐิดา อุทาพงศ�
63013018392 นางสาวชลลดา ดวงปFZน
63013018393 นางสาวทัพวรรณ สุระเสน
63013018394 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�ขุนทด
63013018395 นายเดชชาติ จันทสังข�
63013018396 นางสาวชนิสรา สุขเถ่ือน
63013018397 นางนริศร บํารุงพันธ�
63013018398 นางสาววิภาวรรณ สิยานันท�
63013018399 นายกิตติภพ อมรสมานกุล
63013018400 นายณัฐกาญณ� รามทอง
63013018401 นางสาวธีราพร โกการัตน�
63013018402 นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรรัตน�
63013018403 นายจรูญชัย เตชะไชโย
63013018404 นางสาวกมลวรรณ พันจันทร�
63013018405 นางสาวจริยาภรณ� คํานนท�
63013018406 นายณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล
63013018407 นางสาวกนกพร แช:มช3อย
63013018408 นางสาวปาริชาติ ชอบทํากิจ
63013018409 นายณัฐปคัลภ� ทานะวงศ�
63013018410 นางสาวทัดดาว ปุชิตะ
63013018411 นายชนาธิป พุทธา
63013018412 นางสาวจิรฐา ชิณวงศ�
63013018413 นายประติพงษ� วงศ�ผาสุขสถาพร
63013018414 นางสาวนาถนภา เกิดก:อวงษ�
63013018415 นางสาวัธนภรณ� สุดจิตต�
63013018416 นางสาวสุภาวดี ม่ิงสมร
63013018417 นางสาวสปรียา สอนฮุ:ง
63013018418 นางสาวจุฑามาศ จงกสิกรรม
63013018419 นางสาวชลัลนันท� ธนศรีบุณยาศิริ
63013018420 นางสาวศิริยา เล็กแข็ง
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63013018421 นายรัชกฤต กลั่นเลี้ยง
63013018422 นางสาวขวัญนคร ปานิเสน
63013018423 นายอธินันท� พูลพันธ�
63013018424 นางสาวกนกพร บุญแก3วคง
63013018425 นายเศรษฐกร จงรักษ�
63013018426 นางสาวสุกัญญา ลาภหลาย
63013018427 นางสาวอรรัตน� สิงห�แก3ว
63013018428 นางสาวศิรัญตรี เพ็ชร�อินทร�
63013018429 นางสาวมะลิ ศรีกล3า
63013018430 นางสาวกันต�ระพี สมตน
63013018431 นางสาวรสสุคนธ� บุญจง
63013018432 นางสาวอัมรา ยาศรี
63013018433 นางสาวคําแก3ว สมบูรณ�
63013018434 นางสาวณฐมน มิตรอุดม
63013018435 นางสาวอภิรุจี ศรีชาวไร:
63013018436 นายจักรพงศ� พรหมจักร�แก3ว
63013018437 นางสาวสุนันทา เปล:งแสง
63013018438 นางสาวมิณธิดา ชลธาร
63013018439 นางสาวนุชนาฏ บุญช:วย
63013018440 นางสาวสุรัตน� สีเหนี่ยง
63013018441 นายคมสัน จันทร�อุ:น
63013018442 นางสาวปนัดดา สุขขํา
63013018443 นางสาวซอลลา พงศ�ย่ีหล3า
63013018444 นายนราเศรษฐ� อัครไชยวุฒิกุล
63013018445 นางสาวอาอัยซะห� มะมิง
63013018446 นางสาวสุจารี มูณี
63013018447 ว:าที่ ร.ต.ภูภัทรชิน พงศ�ภาโชติ
63013018448 นางสาวสุธาดา อินหาดกรวด
63013018449 นางสาวปวรวรรณ ตัณฑวณิช
63013018450 นางสาวสุดารัตน� สุขีลักษณ�
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63013018451 นางสาวอิสซะห� ปะจู
63013018452 นางสาววารุณี ชนะภัย
63013018453 นายศราวุธ จิรสถิตพรพงศ�
63013018454 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�จ:อน
63013018455 นายอัสมี ยาวาระยะ
63013018456 นายณัฐษพงษ� ปFยะอนันต�
63013018457 นางสาวณัฐธยาน� รัตนสุวรรณ
63013018458 นางสาวศศิรินทร� ศรีเพ็ญ
63013018459 นางสาวอรัญญา หนูไหม
63013018460 นางสาวรัชนีกร เหล:าสงคราม
63013018461 นางสาวธิดา แซ:ก้ัว
63013018462 นางสาวพรรณี ยศศรี
63013018463 นางสาวกมลทิพย� สังวรสิน
63013018464 นางสาวชณาบารมี เงานอ
63013018465 นายณัฐพงษ� รู3หลัก
63013018466 นายเกียรติศักด์ิ เก้ือประโคน
63013018467 นางสาวณัฐวรรณ วีรวรรณ
63013018468 นายพัฒนะชัย พัชรเดช
63013018469 นางสาวกมลทิพย� คนเที่ยง
63013018470 นางสาวสุดที่รัก เหล:าภักดี
63013018471 นางสาวนิลาวัณย� เงาะสนาม
63013018472 นางสาวศศิวิมล วังกาใจ
63013018473 นางสาวกัญญ�วรา ทองขาว
63013018474 นางสาวอนามิกา โชติป7ญญา
63013018475 นางสาวเช:นชนนี จงรักษ�
63013018476 นายนพรัตน� ศรีสุวรรณ
63013018477 นายทนงศักด์ิ วิไลพันธ�
63013018478 จ:าสิบตรีปFยพัทธ� ขาวเอี่ยม
63013018479 นางสาวณัฐสุดา ลิโนนลาน
63013018480 นางสาวอรชร จารัตน�
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63013018481 นางสาวเนรัญชลา แสงทิพย�
63013018482 นางสาวกฤตยา ผลเกลี้ยง
63013018483 นางสาวธัญญพร พฤษหอม
63013018484 นายเกริกพงค� ผลนานารถ
63013018485 นางสาววิรชา ยอดน3อย
63013018486 นางสาวณิชกานต� สิงห�ทอง
63013018487 นายอรรถกร จิตประสงค�
63013018488 นางสาวสุนิสา ฤทธิสังข�
63013018489 นายอานนท� พรหมประทีป
63013018490 นายพีระยศ จันทร�พลับ
63013018491 นางสาวบุศรินทร� จักรสมศักด์ิ
63013018492 นางสาวปรียานุช นิรันรัตน�
63013018493 นางสาววลัยลักษณ� ซังปาน
63013018494 นายจิรศักด์ิ แขกพงษ�
63013018495 นางสาวดวงพร พักเรือนดี
63013018496 นางสาวสุพรรษา นิ่มนวล
63013018497 นายธวัชชัย รักชาติ
63013018498 นางสาวสุชาวดี อินทอง
63013018499 นางสาวนัทธ�หทัย สุขษาเกษ
63013018500 นางสาวซูลัยนี เจะการ�
63013018501 นางสาวณัฐณิชา เชียรวิชัย
63013018502 นางสาวจิรัชยา ส:งท:ามะพลา
63013018503 นายชัยวัฒน� จินตะกัน
63013018504 นายรัชชานนท� เย็นทรัพย�
63013018505 นางสาววรรณพร ครองแก3ว
63013018506 นางสาวณัฐสุดา ไวสาหลง
63013018507 นางสาวจิรัชญา จันทร
63013018508 นางสาวทิพย�ชนก เฟ̂Zองสูงเนิน
63013018509 นางพูลศรี เต่ือยตุ:น
63013018510 นางสาวอรณัชชา นันทจักร�
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63013018511 นางสาวธวัลรัตน� ปFนยา
63013018512 นายธีรภัทร เฟ̂Zองวณิชศาสตร�
63013018513 นางสาวกวิสรา จันทร�อินทร�
63013018514 นายไกรวิชญ� ใจสมุทร
63013018515 นางสาวนิภาพร สินธุ�ชัย
63013018516 นางสาวจิราวรรณ ม3วนสุธา
63013018517 นางสาวกรรณิกา สุปFน
63013018518 นางสาวปารินทร� สัญกูล
63013018519 นางสาวพันทิวา เพ็งขวาง
63013018520 นายมนัส คชรัตน�
63013018521 สิบตํารวจโทหญิงอันน�จันทน�  ัทัศนะปFติพัฒน�
63013018522 นางสาวขวัญชนก ทันบุญ
63013018523 นางสาวสุพรรณี เจDะแน
63013018524 นางสาววาสนา สิงห�สม
63013018525 นางสาวธันยพร นิภัสตรา
63013018526 นางสาวจินตนา คารวะสมบัติ
63013018527 นายสุพัฒน� ชูสุวรรณ
63013018528 นางสาวพลอย ชลันบุรีธรรม
63013018529 นายอรรถวิทย� มีทองคํา
63013018530 นางสาวภาวิไล เพชรบูรณิน
63013018531 นางสาวทรายศิรินทร� ภู:กันมาศกุล
63013018532 นางสาวพิชามญชุ� สีสุก
63013018533 นางสาวสุมนา ใจย้ิม
63013018534 นางสาวพลอยชมพู อยู:สบาย
63013018535 นายณัฐภัทร รักช:วย
63013018536 นางสาวหนึ่งฤทัย สืบพงษ�เดช
63013018537 นายมุสตากีม ลาเตะ
63013018538 นางสาวพรพิมล เลี้ยงเจริญทรัพย�
63013018539 นางสาวธนามาศ มันดี
63013018540 นางสาวพนาวัลย� สีลาชัย
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63013018541 นางสาวสุพรรณษา อีสา
63013018542 นายภาณวิชญ� จอมคํา
63013018543 นางสาววิไลรัตน� เลิศรู3ภัทรกุล
63013018544 นางสาวขนิษฐา ทองดี
63013018545 นางสาวพิรยา อังคชัยวนิชย�
63013018546 นางสาวรัยฮาน อิสลามวัฒนา
63013018547 นางสาวชรันดา โนอ3าย
63013018548 นายสายชล ละอออ:อน
63013018549 นางสาวธนัชพร อักษรสาร
63013018550 นางสาวศุภกานต� สุขพิพัฒปานนท�
63013018551 นางสาวเบญจพร แก3วมณี
63013018552 นายธีรศักด์ิ ชมภูราษฎร�
63013018553 นายณัฏฐกิตต์ิ สุขสมจิตร
63013018554 นายเทวราช นาวา
63013018555 นายพีรพล มองมุงคุณ
63013018556 นางสาวกมนพร ประถมป7ทมะ
63013018557 นางสาวนนท�ฐนัดดา อยู:ยังเกตุ
63013018558 นายชัชวลา บุณโยดม
63013018559 นางชลาลัย ชูศรี
63013018560 นางสาวสิรินยา ฮานาฟ\
63013018561 นางสาวพัชราภา พรมสมบัติ
63013018562 นางสาวพิมพ�โพยม พนมพจน�
63013018563 นางสาวพิมพ�สุดา ศรีเมือง
63013018564 นางสาวสายฝน ปานงาม
63013018565 นายธนภูมิ ใบทอง
63013018566 นายณัฐกรณ� กองมณี
63013018567 นางสาวรัชนี ญาณะเผือก
63013018568 นางสาวณิชากร ปรีชา
63013018569 นายธนัญชัย อินทุละหาน
63013018570 นางสาวณัฐกวีร� ชโลธร
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63013018571 นางสาวพิมพ�อัปสร ซ่ือมาก
63013018572 นางจามรี โซDะมิน
63013018573 นางสาววรางคณา แจ3งธรรมมา
63013018574 นางอริษา พรมประไพ
63013018575 นางสาวนัศรินทร� มันเดวอ
63013018576 นางสาววรรณวิสา สีนามโหน:ง
63013018577 นางสาวหทัยนุช มานะจิตต�
63013018578 นายถิรวัธน� เถียรวิชิต
63013018579 นางสาวธิดารัตน� จันทะพา
63013018580 นางสาวธนวรรณ รักธรรม
63013018581 นางสาวมนฤดี สุพาพวง
63013018582 นายนิษฐ�นรวิชญ� วงศ�สว:างพานิช
63013018583 นางสาวจิดาภา เกรียงไกรลิบ
63013018584 นางสาวจัสมิน วนัสติศร
63013018585 นายอภิวิชญ� ทรัพย�พิพัฒน�
63013018586 นางสาวลัดดาวัลย� เลขนอก
63013018587 นางสาวรัตนธร ค3าเจริญ
63013018588 นายณัฐพล สกลรัตน�
63013018589 นายฉัตรชัย ประมวลศักด์ิ
63013018590 นางสาวชัชฎาพร โพธ์ิศรีบิ้ง
63013018591 นางสาวปรารถนา งามประดับ
63013018592 นางสาวอมรรัตน� เทพีรัตน�
63013018593 นายดุลย� ดุลย�กุล
63013018594 นายวีรภณ บุณยะพรรค
63013018595 นายธวัธชัย บัวชาวเกาะ
63013018596 นายสิริราช ปFนศิริ
63013018597 นางสาวสกุลทิพย� บุปผาดา
63013018598 นางสาวนัยนา อ:อนน3อมดี
63013018599 นายสืบสกุล สุขลักษณ�
63013018600 นางสาวศศิธร กุลกรม
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63013018601 นางสาวภัสรา ชนะ
63013018602 นางสาวปริญญา พิทักษ�เดชา
63013018603 นายศุภเดช นิยมทอง
63013018604 นางสาวกัญญารัตน� นิยมญาติ
63013018605 นายชัยสิทธ์ิ จันดี
63013018606 นางสาวณัฐณิชา รามสูต
63013018607 นายธิติพงศ� มหาเมฆ
63013018608 นางสาววิภาพร บุญแสน
63013018609 นางสาวรัตนาภรณ� รัตพลที
63013018610 นางสาวดารารัตน� ตันติกร
63013018611 นายชยุตม� สุตสุนทร
63013018612 นายกิติศักด์ิ พุ:มบุญทริก
63013018613 นายอรรถพล ลําพุทธา
63013018614 นางสาวศิริพร สายพยุง
63013018615 นางสาวฉัตรชนก พิพัฒนธรรม
63013018616 นางสาวนิลาวรรณ จันทร�แก3ว
63013018617 นางสาวพรศรี แซ:ต้ัง
63013018618 นางสาวธนิกานต� นวลเจริญ
63013018619 นายทรงพจน� พูลสิน
63013018620 นางสาวมธุรส วงค�แก3ว
63013018621 นางดวงกมล คล3ายพ่ึงสินธุ�
63013018622 นางสาวนูรีฮา มะแย
63013018623 นางสาวกัญชพร พรหมจักศร
63013018624 นายฐปกรณ� ศิริวัฒนกูลชัย
63013018625 นางสาวพรพิไล นวกิจเจริญย่ิง
63013018626 นายชาญชัย ยาป7น
63013018627 นายณัฐวุฒิ ยุวกาฬกุล
63013018628 นางสาวสรณรินทร� อุดมขัน
63013018629 นายดุษดี ศรีราม
63013018630 นายธนวัฒน� แซ:ยาง
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63013018631 นายวุฒิเศรษฐ� ศรีเจริญสุข
63013018632 นายสุกัลย�พงศ� โตเจริญ
63013018633 นางสาวชิษณุชา เศรษฐธัญกิจ
63013018634 นายสิทธิชัย ศรีเดช
63013018635 นายพรสยาม จันทร�บ:อแก3ว
63013018636 นายสุไลมาน ไดนาดะ
63013018637 นายอภิมุข สดมพฤกษ�
63013018638 นางสาวแก3วกาญจน� แก3ววงษ�ล3อม
63013018639 นางสาวอุไรวรรณ ขําเพ็ชร
63013018640 นางสาวปภาวดี ยะแสง
63013018641 นางสาวธาริณี ผดุงวิจิตรชัย
63013018642 นางสาวกัณฐมณี แก3วหนองเสม็ด
63013018643 นายวทัญRู เทพทองคํา
63013018644 นางสาวสุภัค ศิริรัตน�
63013018645 นางศิลารัตน� สุวรรณไตรย�
63013018646 นางสาวสกุลรัตน� คงสกุล
63013018647 นางสาวศิริรัตน� นาคงาม
63013018648 นางสาวนวพร เสถียรธรรมวิทย�
63013018649 นางสาวสุดารัตน� กาฬภักดี
63013018650 นายยู จงหาร
63013018651 ว:าที่ร3อยตรีพงษ�ศักด์ิ ณ ถลาง
63013018652 นางสาวเจนจิรา สุตตะระ
63013018653 นายไตรรัตน� พยัคฆโยธี
63013018654 นางสาวอุบลวรรณ จรุงพรสวัสด์ิ
63013018655 นางสาวจิตรานุช ประภาพันธุ�
63013018656 นางสาวณัฐกานต� อ:อนพันธ�
63013018657 นายอดิศักด์ิ หนูตีด
63013018658 นางสาวศิริทัศน� ใจต:อ
63013018659 นายพิเษฐ สรสิทธ์ิ
63013018660 นางสาวอานุสรา เอิบอิ่ม
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63013018661 นายรชานนท� นักธรมม
63013018662 นางสาวเบญจพร เหมือนวิหาร
63013018663 นายธัชชัย ฉัตรบุรานนทชัย
63013018664 นางสาวจิรภัทร สุ:มแก3ว
63013018665 นายจักรวาล กนิษฐบุตร
63013018666 นายศรายุธ เข่ือนแก3ว
63013018667 นางสาวศุภาภรณ� ดุลยะลา
63013018668 นางสาวนวลจุฑา ลครวงษ�
63013018669 นางสาวสุภาวดี พิลาทอง
63013018670 นายธนาพล สมป7ดสา
63013018671 นายอภิสิทธ์ิ มณีรัตน�ไพโรจน�
63013018672 ว:าที่ร.ต.หญิงอมรรัตน� เกิดวงษ�
63013018673 นางสาวยามีลDะห� มูหามัด
63013018674 นางสาวปาริชาต นาใจ
63013018675 นางสาวจุฑาทิพย� เสนจันทร�
63013018676 นางสาวนัชชา สิริวัชรโชค
63013018677 นางสาวขวัญ สุดา วงศ� ศิริ 
63013018678 นางสาวกันต�ฑินันต� ธีรวัฒน�
63013018679 นายนที กลั่นนุช
63013018680 นายพีรณัฐ ชะแลวรรณ�
63013018681 นางสาวณัฐนันท� บุญชื่น
63013018682 นางสาวอัฐภฺXXญญา รัตนวุฒิรัตน�
63013018683 นายชัยณรงค� บุญพันธ�
63013018684 นางสาวสมพร สรประสิทธ์ิ
63013018685 นางสาวนุศรา ณวงศ�ดวง
63013018686 นางสาวธิดารัตน� ธัญญศรีรัตน�
63013018687 นายบรรพต อู:ทอง
63013018688 นายอติวิชญ� บุญมี
63013018689 นายอดิศักด์ิ ปานสุวรรณ�
63013018690 นายชิติพัทธ� แร:ทอง
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63013018691 นางสาวกนกชนม� ภักดีพรหมมา
63013018692 นางสาวโรสิตา โคตรทุม
63013018693 นายอิสรา ศิริรจน�
63013018694 นางสาวศุภรดา เฉลยศิลปI
63013018695 ว:าที่ ร.ต.หญิงเนตรนภา ลักษณาวงศ�
63013018696 นางสาวพลอยไพลิน ธีรโชติอาจกล3า
63013018697 นางสาวศุภกานต� รัถยารังสี
63013018698 นางสาวปรียาวัธน� อินทร�ห3างหว3า
63013018699 นางสาวเรวดี คล3ายแดง
63013018700 นางสาวกนกวรรณ มุงคุณโคตร
63013018701 นางสาวจันทร�จิรา เดชาภิบาล
63013018702 นางสาวชิดชนก หนูพิน
63013018703 นายจิตรนคร ทองสูงเนิน
63013018704 นายรังสรร เทพกอม
63013018705 นายฐิติวัฒน� อินทรชัย
63013018706 นายพัลลภ อ:อนแก3ว
63013018707 นายจิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ�
63013018708 นางสาวธัญญ�ฐิตา โชติจารุวัชร�ธนะ
63013018709 นางสาวธนัสนี จ่ีสูงเนิน
63013018710 นางสาวธิติสุดา ลักษณะพาหุ
63013018711 นายสราวุธ คงช:วย
63013018712 นางสาวสุรพิน คงอ3าย
63013018713 นายนฤเบศ ทับหิรัญ
63013018714 นายมนัสนันท� เชาระกํา
63013018715 นางสาวปวีณ�ธิดา ศิริเยาXวรรณ
63013018716 นางสาวเกษศิริรักษ� ศรีวงษ�
63013018717 นางสาวจิฑา แว:นไธสงค�
63013018718 นายอาณัติ รินไธสง
63013018719 นางสาววรัญญา จานประเสริฐ
63013018720 นางสาวนงเยาว� จงกฏ
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63013018721 นางสาวศศิวิมล ผ:องศาลา
63013018722 นางสาวสิรินาถ คําผุย
63013018723 นายภูวนัย อุ:นใจ
63013018724 นายปฏิภาณ กัณฑโชติ
63013018725 นายชัยยุทธ คงสุวรรณ
63013018726 นางสาวสุพรรัตน� มาไกล
63013018727 นางสาวศศิกานต� หุ:นประกอบกิจ
63013018728 นายกฤษณะ ป7นจา
63013018729 นางสาวรัติกานต� อุส:าห�ดี
63013018730 นางสาวธมลวรรณ ขันทะสีมา
63013018731 นางสาวรุจิเรข กาวิละ
63013018732 นายนิธิโรจน� ธนเล3าตระกูล
63013018733 นายรัฐศาสตร� สุหลง
63013018734 นางสาวนิศารัตน� ชัยธวัฒ
63013018735 นายวันเฉลิม บุญรักษ�
63013018736 นายโสภณ ทองศรี
63013018737 นายนราธิป เขียวพรม
63013018738 นางสาวป7จฉิมา สูงสุมาลย�
63013018739 นางสาวพรพิมล พันแสนซา
63013018740 นางสาวสุภานันท� นากสุก
63013018741 นางสาวจิราพร นนท�ศิลา
63013018742 นายพชร สุจโต
63013018743 นายวรพัฒน� พันธุ�พิชัย
63013018744 นายธีรภัทร เพ็งจันทร�
63013018745 นางสาวกมลชนก รัตนมาลัย
63013018746 นายธนัย พวงมาลัย
63013018747 นายชานนท� พ่ึงสุข
63013018748 นายศิริพงษ� โพธ์ิคํา
63013018749 นางสาวลัดดาวัลย� บินรินทร�
63013018750 นายสิรภพ ธรรมโชติ
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63013018751 นายเชษฐวัส อุทัยเชฏฐ�
63013018752 นายคุณานนต� นิมิตสกุลกาญจน�
63013018753 นางสาวจิดาภา ประดิษฐ�
63013018754 นางจุฬามณี ถวิลรัมย�
63013018755 นางสาวณัฐรดา บํารุงนา
63013018756 นางสาวณิชาภา ตะมะพุฒ
63013018757 นางสาวปณิตา แจ:มจันทร�
63013018758 นางสาวเจวดี เอียดเรือง
63013018759 นางสาวศิรินันท� วิเชียรสรรค�
63013018760 นายธนวัฒน� ศรีฉํ่านาค
63013018761 นายจิรกฤต รักวาทิน
63013018762 นางสาวมุทิตา ทบพวก
63013018763 นางสาวศศิธร สุขสายชล
63013018764 นางสาวกิตติยา พิกุลทอง
63013018765 นายธันวา สมดี
63013018766 นางสาววิริยา จิตตเจตน�
63013018767 นางสาวศิริกาญจน� นาใจ
63013018768 นางสาววิลาวัณย� หะยะกังฉัตร
63013018769 นางสาวรวิภิภัทร สระทองหน
63013018770 นางสาวปริยากร พินชาย
63013018771 นางนงค�นุช รัตนสกล
63013018772 นายปณิธาน ไชยจูกุล
63013018773 นางสาวณัฐยา หม่ืนไธสง
63013018774 นางสาวชฎาภรณ� บุญติด
63013018775 นางสาวนภาพร จันทร�กระจ:าง
63013018776 นางสาวธรินทร�ญา จันทร�ศรีนวล
63013018777 นางสาวฐิติกาญจน� เกิดสิน
63013018778 นายนริสร� ขนิษฐบุตร
63013018779 นางสาวจุฑามาส ศรีเฟ̂ZองฟุCง
63013018780 นางสาวมรกต ชัดใจ
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63013018781 นางสาวเสาวลักษณ� เพ็งสุวรรณ
63013018782 นายเทวารัณย� ศรีสําราญ
63013018783 นางสาวศรัณยพร พิสิฐบรรยง
63013018784 นางสาวณิสารัตน� จุลประภา
63013018785 นางสาวเนตรชนก จิตปรีชา
63013018786 นางสาวกัลยา จันทร
63013018787 นางสาวอภิสรา เทศฐา
63013018788 นางสาวชัญกาญจน� ภาคีสุข
63013018789 นางสาวพิมพ�พร ธรรมวงค�
63013018790 นายนนท�นวรรษ โกญจนพันธ�
63013018791 นางสาวธัญวดี คชสีห�
63013018792 นางสาวนรีกานต� เที่ยงธรรม
63013018793 นางสาวไอลดา มะลินิล
63013018794 นางสาวศรุตา โพธิสมบัติ
63013018795 นายคณิติณ ช:างเขียน
63013018796 นางสาวสุพรรษา ธนิษฐาพงศา
63013018797 นายสุภัทชัย เพ็ชรซีก
63013018798 นางลีลาวดี สมจินตนากุล
63013018799 นางสาวนุสรา เปาะมะ
63013018800 นางสาวภัทรียา ด้ินทอง
63013018801 นางสาวสุปราณี โพธ์ิทอง
63013018802 นางสาวฉันทนี เรือนวิลัย
63013018803 นายสันติ คงสุข
63013018804 ว:าที่ ร.ต.หญิงศิริณัฐ เพ่ิมพูล
63013018805 นางณฐอร โมสิกะ
63013018806 นางสาวศิริรัตนา เจริญผล
63013018807 นางสาวอารีรัตน� วงษ�ชาลี
63013018808 นางสาวพรนัชชา เจDะนาแว
63013018809 นางสาววันนูรี ยามาเจริญ
63013018810 นายนิอัฟฟาน เจะหมะ
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63013018811 นางสาวลลิตา ลาสิงห�
63013018812 นางสาวศุภาพิชญ� วรกรรณ
63013018813 นางสาวรุ:งนภา ขุนกล่ํา
63013018814 นางสาวเสาวรส ทองคํา
63013018815 นายธนูเดช พรพนม
63013018816 นางสาวณัฏฐนิชา ลายเมฆ
63013018817 นางสาวชุติมา นุ:มนก
63013018818 นางสาวอรทัย ศรีจําปา
63013018819 นางสาวอรุณี ทองงาม
63013018820 นางสาวชรดา จ่ันแก3ว
63013018821 นางสาววรรณิกา มณีพงศ�
63013018822 นางสาวกรัณฑา ขะมันจา
63013018823 นางสาวณัฐธิดา เมืองมา
63013018824 นางสาวณัฐวดี จันลา
63013018825 นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง
63013018826 นางสาวศุภมาศ จันทร�แดง
63013018827 นายธงไชย พันธุเพ็ง
63013018828 นางสาวสโรชา สิทธิชัยจารุ
63013018829 นางสาววิชาวีร� แสงภู:วงค�
63013018830 นางสาวธนกาญจน� ต.เจริญ
63013018831 นายกิตติโรจน� เภอสิงห�
63013018832 นางสาวกัลยารัตน� บุญจันทร�
63013018833 นายชนบดี พุทธเกษม
63013018834 นางสาวชนิดา แสงแก3ว
63013018835 นางสาวกชมน ฮานาซาวา
63013018836 นางสาวณัฐกานต� พันธุ
63013018837 นายนัฐพงษ� แช:มช3าง
63013018838 นางสาวจันทร�จิรา ชมสวนสวรรค�
63013018839 นายเอกชัย ธีระพนิดา
63013018840 นางสาวผกามาศ บุญเลิศ
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63013018841 นางสาวโศจิรัตน� เอี่ยมสกุล
63013018842 นางสาวกนกพร กิจนพเกียรติ
63013018843 นางสาวพิมพ�พัชรา ดัดถุยาวัตร
63013018844 นางสาวจิดาภา กรุงแสนเมือง
63013018845 นางสาวณัฐชา พิกุลเงิน
63013018846 นางสาวกุลจิรา จันทจร
63013018847 นางสาวอภิรดา วิจิตรภู
63013018848 นายนันทพัทธ� เชาวลิต
63013018849 นางสาวพิมพ�ปวีณ� มณีรัตน�
63013018850 นายภัคพศ เรืองฤทธ์ิ
63013018851 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา
63013018852 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีเอม
63013018853 นางสาวมณิศรา ปาพ3นภัย
63013018854 นางสาวสวิตตา สาครเจริญ
63013018855 นายชัยวัฒน� เดชรุ:ง
63013018856 นางสาวพิราภรณ� จันจรูญวิทย�
63013018857 นายปริวัติ จันทโร
63013018858 นางสาวฐิศิรักน� คณฑา
63013018859 นายฉัตรดนัย ลีละเกียรติ
63013018860 นางสาวธัญญลักษณ� ใสสีสูบ
63013018861 นายอภิวัฒน� สุขรักขา
63013018862 นายอภิชาติ อ:อนชาติ
63013018863 นายพชรตฤณ พงษ�อินทร�วงษ�
63013018864 นางสาวธวัลรัตน� ม่ังประเสริฐ
63013018865 นางสาวจีราภรณ� สุพันธะ
63013018866 นายศุภพัฒน� นิรัตติวงศกรณ�
63013018867 นางสาวดาราวรรณ แสงไทย
63013018868 นางสาวศุภาวรรณ เหล:าสิทธิสุข
63013018869 นางสาวเดือน โพธิสัตย�
63013018870 นางสาวตรีรัตน� คล3ายสุวรรณ�
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63013018871 นางสาวสมใจ สุขวงกฎ
63013018872 นางสาวป7ทมา อาลีกายา
63013018873 นางสาวพิชญาภัค บัวลอย
63013018874 นายวิวัฒน� ศุภผลา
63013018875 นายกรณ� แก3วมณี
63013018876 ว:าที่ ร.ต.นครชัย เทพอินทร�ศร
63013018877 นางสาวชลิดา ไชยโนฤทธ์ิ
63013018878 นางสาวพินทุ�สุดา สุมาริธรม
63013018879 นางสาวสุวิดา คํามณี
63013018880 นางสาวสุตาภัทร หอมเมือง
63013018881 นางสาวนิตยา เฮงเจริญ
63013018882 นางสาวมณีรัตน� เครือสายใจ
63013018883 นางสาวนิตยา กังบุญมา
63013018884 นางสาววีรยา ภูมิฐาน
63013018885 นางสาวสุธิดา ใจจริม
63013018886 นางสาวลลิตา นุ:มนวล
63013018887 นายสุอัตพงศ� ขุนทน
63013018888 นางสาวชุติภา แย3มอรุณพัฒนา
63013018889 นางสาวอรยา มณีฉาย
63013018890 นางสาวเกสริน เสนแก3ว
63013018891 นายอิทธิกร อัครกนกสิน
63013018892 นางสาวกาญตนา สระจันทร�
63013018893 นางสาวสุดารัตน� มีชํานาญ
63013018894 นางสาวชลธิชา ใจฮวบ
63013018895 นายอานนทื หวังสะและฮ�
63013018896 นายเอกชัย นุ3ยชวดี
63013018897 นางสาวศศิกาญจน� คงศรีเจริญ
63013018898 นางสาวอรชา พูนทรัพย�
63013018899 นางสาวชนัดดา บุญชูดํา
63013018900 นางสาวชุตาภา นรัตถรักษา
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63013018901 นางสาวปFยนุช เนียมอินทร�
63013018902 นายกานต�พิสิษฐ� ห3วยหงษ�ทอง
63013018903 นายวิทวัส แก3วเวหา
63013018904 นางสาวนิตติกร ศิลชาติ
63013018905 นางสาวณภัสสรณ� รุจิพรเวโรจน�
63013018906 นางสาวอาภัสรา วงศ�เกษร
63013018907 นางสาววิมพ�วิภา ผลานิสงค�
63013018908 นางสาวเบ็ญจพร ธงชัย
63013018909 นางสาวอวัศยา พันธะ
63013018910 นางสาวนุชนาฏ แสนสุด
63013018911 นางสาวจิรัชยา จุติดํารงค�พันธ�
63013018912 นางสาวลดาวัลย� ใจสุทธิ
63013018913 นายศุภกิจ พูน3อง
63013018914 นางสาวรัชนีกร เกิดผล
63013018915 นายวชรพงศ� ตลุนจันทร�
63013018916 นางสาวณญา อัศวเหม
63013018917 นางสาวนัทญา นันทะปFน
63013018918 นายนฤดม เอี่ยมบัลลังก�
63013018919 นางสาวชุติมา ชัยธนโชค
63013018920 นางสาวสุดานภา เพชรหงษ�
63013018921 นางสาวธนภร เดชชุษณะนาถ
63013018922 นางสาวสุธาศิณี โฮ3เต3ก้ิม
63013018923 นางสาววิศัลศยา ศักด์ิภิรมย�
63013018924 นางสาวณัฐธิดา จันทร�ชู
63013018925 นางสาวธัญวรัตม� ว:องภัทรวาณิชย�
63013018926 นายชาตรี ธนูศิลปI
63013018927 นางสาวสรรชนก ตระกูลนุช
63013018928 นางสาวกมลลักษณ� งามเลิศ
63013018929 นายอนุชา เกรียงยงค�
63013018930 นายชลิต ท3วมแสง

หน3า 631 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013018931 นางสาวศิริวรรณ มีเพ็ชร
63013018932 นางสาวแววดาว จงนอก
63013018933 นางสาวการณต�ธิมา เต็นเกิดผล
63013018934 นางสาวกัญญาภัค ดุษฎีวัฒนะธรรม
63013018935 นางสาวพิมพ�ปวีณ� คําบุญเรือง
63013018936 นางสาวศิริกร คณะพล
63013018937 นางสาววรรณี กองแก3ว
63013018938 นางสาวอรอนงค� ลิน
63013018939 นายอนุพล ข:วงบุญ
63013018940 นางสาวนภสร ประทุมเทา
63013018941 นางสาวสาธิยา คูณราช
63013018942 นางสาวชนัญชิดา พันสลาบขวา
63013018943 นายชนกานต� อําพันหอม
63013018944 นางสาวศศิประภา ตันวัฒนกุล
63013018945 นางสาวจุทามาศ บุญโรย
63013018946 นายศราวุฒิ กองพิกุล
63013018947 นายกิตติศักด์ิ เขียวชอุ:ม
63013018948 นายสัญชัย ศักด์ิเนรมิตร
63013018949 นางสาวนันทสรวง ทัพทัต
63013018950 นางสาวอรอนงค� จันทะลือแสน
63013018951 นางสาวโรซีต3าร� ละลี
63013018952 นางสาวจุฑารัตน� ศรีน3อย
63013018953 นางสาวภัทรานิษฐ� หนูกระจ:าง
63013018954 นายวิศว ท3วมรอด
63013018955 นางสาวนิภาวรรณ จันท�เวียง
63013018956 นางสาวรัตนา ประสมทรัพย�
63013018957 นายศุภชัย ด3วงน3อย
63013018958 นายศรายุทธ นาคสุข
63013018959 ว:าที่ร3อยตรีหญิงศิริรักษ� งามสงวน
63013018960 นายภาคภูมิ อินตDะมูล
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63013018961 นายพัชรพล จ๋ีคีรี
63013018962 นางสาวศิริลักษณ� ย่ืนกระโทก
63013018963 นายโดม สิริมธุรพจน�
63013018964 นางสาวลัทธมณฑน� คงนิล
63013018965 นางสาวนัทธมนต� นุ:มนิ่ม
63013018966 นางสาวสิรินยา สมเครือ
63013018967 นายชัชวาล แรงรอบ
63013018968 นางสาวมลธิตา ลุนะหา
63013018969 นางสาวกชวรรณ สืบประดิษฐ�
63013018970 นางสาวฟFตรี ปะจิมะเย็ง
63013018971 นายเมธาพร เหมือนอินทร�
63013018972 นางสาวสิริเนตร เทศนํา
63013018973 นายอภิสิทธ์ิ ช:วงวิเชียร
63013018974 นางสาวอัมลิษศาญ� เอกวรธิษณ�
63013018975 นางสาวกชกร วงศ�เป\Qย
63013018976 นางสาวยศศิวรรณ ซุ:นอื้อ
63013018977 นายศุกลพัชร ย่ิงโสภณพิทักษ�
63013018978 นางสาวกานต�พิชชา บุญกาญจน�
63013018979 นางสาวธิดารัตน� สาลีวรรณ
63013018980 นางสาววรนิษฐา สุขพิบูลย�
63013018981 นางสาวรัศมี ใจสว:าง
63013018982 นางสาวพรรษชล ก่ีสุ3น
63013018983 นางสาวศิวพร มะยะเฉียว
63013018984 นางสาวนุสรา สละกูดิง
63013018985 นางสาวนิศาชล เกตวิจิตร
63013018986 นางสาวอัจฉรา กิจงาม
63013018987 จ:าอากาศโทหญิงกฤติยา ไชยสีมา
63013018988 นางสาวอมรรัตน� โมรา
63013018989 นายพงศกร ภักด์ิประไพ
63013018990 นายถิรวัฒน� ตันติธรรมฐิติ
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63013018991 นายภิรมย� สัจวงศ�กุล
63013018992 ว:าที่ ร.ต.ธนพล สมศรี
63013018993 นางสาวรัชดาภรณ� ลูณสาคร
63013018994 นางสาวกัณภิรมย� สงแปCน
63013018995 นายวทัญRู นาคนุช
63013018996 นางสาวเสาวภาคย� ศรีจันทร�
63013018997 นายธนารักษ� หลวงกา
63013018998 นางสาวกุลิสรา คําประภา
63013018999 นางสาวปรียากร ก.ศรีสุวรรณ
63013019000 นายพีระพงษ� พรมแก3ว
63013019001 นายณัฐพร สาตรพันธุ�
63013019002 นายวรเมธ สุวรรณรัตน�
63013019003 นางสาวติยาภรณ� ยินดี
63013019004 นางสาวชนรรธร วงษ�ละมัย
63013019005 นางสาวปรารถนา ทวีพัฒน�
63013019006 นางสายธาร แก3วเบี่ยง
63013019007 นางสาวธันย�ชนก อุตราชา
63013019008 นางสาววราลักษณ� จรรยานุภาพ
63013019009 นางสาวศุภนิดา สังวาลทองดี
63013019010 นายนฤมิต คําวิเศษ
63013019011 นางสาวสุนิษา พรมตุ3ย
63013019012 นางสาวไอลดา สําลวน
63013019013 นายสราวุธ สังข�ทอง
63013019014 นายกิตติภาค กังจ้ี
63013019015 นายจารุบุตร เนติพัฒน�เมธีภิบาล
63013019016 นายอัมราม จะมาจี
63013019017 นางสาวสุจิตรา ดวงแข
63013019018 นางสาวธรัญญา คงสง
63013019019 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู
63013019020 นางสาวอนิตา แสนสุข
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63013019021 นายพชร แสงอรุณ
63013019022 นางสาวอมลรดา ชูประสิทธ์ิ
63013019023 นายธราธร อิฐตาธิคม
63013019024 นางศิวพร รักช:วย
63013019025 นางสาวสุกัญญา ทิพชัย
63013019026 นางสาวอัจฉรา เจตนานุเคราะห�
63013019027 นางสาวกมลวรรณ โอฬารฤทธ์ิ
63013019028 นางสาวเกศิณี ชุมทอง
63013019029 นายสยาม ธรรมวัฒน�กิตติ
63013019030 นางสาววิไลพร ห:วงพวง
63013019031 นายณัฐกุล บัวทิม
63013019032 นางสาวสุรีรัตน� ไชยวงศ�
63013019033 นายจันทกรณ� พิบูลย�
63013019034 นางสาวสุดารัตน� อินอ:อน
63013019035 นางสาวทัศวรรณ อาภากฤษฎี
63013019036 นายศุภโชค แคะสูงเนิน
63013019037 นางสาวอิสรีย� ธวัชเจริญกิจกุล
63013019038 นายจิตติพัฒน� พัชรภากรกุล
63013019039 นางสาวชลิดา ใจหลวง
63013019040 นางสาวกิตติยา คมแก3ว
63013019041 นางสาวจิรัชญา ปลอดทุกข�
63013019042 นางสาวณิชากานต� ศรีจันทร�
63013019043 นางสาวรัตนา โหมดมณี
63013019044 นางสาววรรณภา กองอรรถ
63013019045 นายธุวานนท� บุญบูรณ�
63013019046 นางสาวศิวาภรณ� ภูชงค�
63013019047 นางสาวพัทธ�ธีรา ศรีทวี
63013019048 นายสถาพร เวชกรณ�
63013019049 นางสาวนนทยา ผจงภักดีกุล
63013019050 นางสาวพัชรี แสงอุ:น
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63013019051 นางสาวปภัสสร แช:มช3อย
63013019052 นางสาวดาวีสุข� กล:อมเกลา
63013019053 นางสาวอนันตรา บัวศรี
63013019054 นายณัฐพล บุญประเสริฐ
63013019055 นางสาวศิริพร ศรศาสตร�
63013019056 นางสาวจริยา สุขวัฒนมงคล
63013019057 นางสาวธัญกมล คงพยัคฆ�
63013019058 นางสาวรุ:งรวี ยอดหล3า
63013019059 นายพงศ�ปณต ศักดา
63013019060 นางสาววันวิสา พ้ืนชมภู
63013019061 นางสาวจุฑาทิพย� จินดาวงศ�
63013019062 นางสาวรัตนาภรณ� รสหอม
63013019063 นางสาวบุศรินทร� คชรินทร�
63013019064 ว:าที่ร.ต.วิศรุต งามวัน
63013019065 นายวรรณวุฒิ อมรนันทประดิษ
63013019066 นายพลอยประภัสร� แซ:โง3ว
63013019067 นายสุชัจจ� ผลบังเกิด
63013019068 นางสาวอติพร แสนดี
63013019069 นายกรวิชญ� วีระสุนทร
63013019070 นางสาววิจิตรา ลําต3น
63013019071 นางสาวดวงฤทัย ภูคา
63013019072 นางสาวศุภลักษ� รินชม
63013019073 นางสาวอัจฉรา โตส3ม
63013019074 นางสาวรพีพัฒน� แปงมูล
63013019075 นายปรีชา พูลสวัสด์ิ
63013019076 นางสาวพัชราพร ภูชํานิ
63013019077 นางสาวสโรชา แก:นจําปา
63013019078 นางสาวศิริกุล ขยันงาน
63013019079 นางสาวศศิมาภรณ� กลันทกพันธ�
63013019080 นางสาวฉัตราลักษณ� ช:วงโชติ
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63013019081 นายภัทรนันท� ยุทธไกรชัยศรี
63013019082 นางสาวกานต�ธีรา เผ:าพืชพันธุ�
63013019083 นางสาวประภัสรา สุวรรณ
63013019084 นางสาวอรนิตย� แสงไชยวัน
63013019085 นายณัฐพล ซ้ือสิริไพศาล
63013019086 นางสาวสุธิดามาศ ธรรมมา
63013019087 นางสาวปาณิสรา อนันตศักด์ิ
63013019088 นายสมเจตน� ภักดี
63013019089 นางสาวแสงมณี คติสมสกุล
63013019090 นางสาวฉวีวรรณ เพ็ชรครุฑ
63013019091 นางสาวสุธาสินี ปานนาง
63013019092 นางสาวชนาภา ทัดชัง
63013019093 นางสาววริศรา เจริญสุข
63013019094 นางสาวณัฐิยา รัตนวิเชียรไชย
63013019095 นางสาวแสงดาว แซ:หว:าง
63013019096 นายวินัย หัตถกิจ
63013019097 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันทร�ปะทิว
63013019098 นางสาวสุวรรณา มาตขาว
63013019099 นางสาววินิตา แก3วนาง
63013019100 ว:าที่ร3อยตรีหญิงบุญยดา ถามูล
63013019101 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนะ
63013019102 นางสาวประภาวรรณ ภู:พลอย
63013019103 นางสาวชรินรัตน� ซ3ายขวา
63013019104 นางสาวอัญชรัตน� เนตรน3อย
63013019105 นางสาวพรพิมล ชูบุตร
63013019106 นางสาวพนิดา ใจกล3า
63013019107 นายจิตรทิวัส ลีลาศ
63013019108 นางสาวกนกกาญจน� สงวนสิน
63013019109 นางสาวอัญพัชญ� ศักด์ิเมธารัตน�
63013019110 นางสาวชิดชนก ทรัพย�พร3อม

หน3า 637 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013019111 นางสาวการบูร วงษ�ตระหง:าน
63013019112 นางสาวน้ําทิพย� แจ3งเศษ
63013019113 นางสาวภัคมาศ เพ่ิมสนาม
63013019114 นางสาวดวงฤทัย เรืองคํา
63013019115 นางสาวทัตพิชา สมใจ
63013019116 นางสาวอโรชา บุญสม
63013019117 นางสาวพักตร�จิราภรณ� อินทศร
63013019118 นางสาวณิชานันท� ชูเมือง
63013019119 นายภาณุเดช คุณชม
63013019120 นางสาวศศิพิมพ� มณีบุญเรือง
63013019121 นางสาวสุพัตรา บุราสิทธ์ิ
63013019122 นางสาวรุ:งรัตน� ภูมูล
63013019123 นางสาวนภัทร กลมเกลี้ยง
63013019124 นางสาวจิราวรรณ มากเขียว
63013019125 นางสาวละมัย โคตรสมบัติ
63013019126 นางสาวกันต�กนิษฐ� ครซ3ายสกุล
63013019127 นางสาวชญานิษฐ� เทพเลื่อน
63013019128 นางสาวธนัตถา ทัสสกุลพนิช
63013019129 นางสาวอัมพวา นันทิโค
63013019130 นางสาวกมลชนก ครุฑเมือง
63013019131 นางสาวปานทิพย� แก3วจิตรงาม
63013019132 นางสาวกนกรัตน� ม:วงไทย
63013019133 นางสาวธรรมพร นาครินทร�
63013019134 นางสาวนิภาพร รามรินทร�
63013019135 นายสุทัศน� ชัยกมนทัต
63013019136 นางสาวินิลาวรรณ ลาแก3ว
63013019137 นางสาวเมธาวดี รัชฎา
63013019138 นายธนาคาร จงจิรวงศา
63013019139 นายทวีศักด์ิ นาคม:วง
63013019140 นายศตพรรษ ศรีวิชัย
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63013019141 นางสาวเบญจรัตน� หลววชนะ
63013019142 นายทัศพร บุญประดิษฐ�
63013019143 นางสาววิไล ดวงผาสุข
63013019144 นายอภิวัฒน� บํารุง
63013019145 นางสาวจุฑามาศ ยาวิราช
63013019146 นางสาวจีราภรณ� ตระสักชลาศัย
63013019147 นางสาวมัทนา สดนวล
63013019148 นางสาววรรณวนัช พานิชสุโข
63013019149 นางสาวพรพรรณ ประเสริฐพรรณ
63013019150 นางสาวสุนิสา ปานสอาด
63013019151 นายสกุลพฤฒ วสุเบญจพล
63013019152 นายรังสิมันต� รัตนวงษา
63013019153 นางสาวฟCาอรุณ อุ:นเรือน
63013019154 นางสาวจริญญา ศิลารมย�
63013019155 นางสาวภัทริดา ทับทิมไทย
63013019156 นางสาวนาถตยา สําเร็จ
63013019157 นางสาวจุฬาลักษณ� ค:ายใส
63013019158 นางสาววัลลี สุมาลี
63013019159 นายธนกิจ รักษฺ�พลพันธ�
63013019160 นายสิงหเดช บัวแดง
63013019161 นายมนู พรมท3าว
63013019162 นางสาวธนาวรรณ เขียนสา
63013019163 นายปวเรศ สายด3วง
63013019164 นางสาวธีร�วรารัตน� วราเตชาคงสกุล
63013019165 นายสุทัศน� ลือทุกสิ้น
63013019166 นางสาวปภาวดี ดอนทราย
63013019167 นายภัทรเดช อาชีวปาริสุทธิ
63013019168 นายธนานันท� นันทวิวัฒน�วงศ�
63013019169 นางสาวจินตพร นัยรัตนารักษ�
63013019170 นางสาวชลธิชา คักกันหา
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63013019171 นายณัฐชนน นุ3ยเล็ก
63013019172 นางสาวรัชนี ประทุมเมือง
63013019173 นางสาวอลิษา โสดผักแว:น
63013019174 นางสาวสุนีย� สามีหวัง
63013019175 นายธนชัย สุยอย
63013019176 นางสาวธันยพร นุชผดุง
63013019177 นางสาวพัตราภรณ� เจริญสุข
63013019178 นายพงษ�พัฒน� สารคํา
63013019179 นางสาวพวงเพ็ชร เเก:นท3าว
63013019180 นางสาววชิรา ด3วงอ:วม
63013019181 นางสาวณัฐธิดา สิทธิชัย
63013019182 นายนาราวิชฐ� มีทรัพย�วัฒนา
63013019183 นางสาวณิชา ศรีอินทรางกูร
63013019184 นางสาวนิรภา แดงขํา
63013019185 นางสาวพีรมาศ โคกขุนทด
63013019186 นางสาวชนัตตรา ฉายเเสง
63013019187 นายธัชฐกฤต สมหมาย
63013019188 นางสาวเจนจิรา พูลชื่น
63013019189 นางสาวศิริรัตน� สุวิพันธ�
63013019190 นางสาวศุภสุตา เพียรสกุล
63013019191 นางสาวจิรานุช อยู:น3อย
63013019192 นางสาวจิดาภา สาธิตเกษม
63013019193 นายณัฐวุฒิ พุทธคี
63013019194 นายพชร นุ:มนวล
63013019195 นางสาวมธุรส ไกรแก3ว
63013019196 นางสาวณัฐชา สุทธยาคม
63013019197 นางสาวจุลมาศ กาวไธสง
63013019198 นายนนทพัทธ� พาหุสุวัณโณ
63013019199 นางสาวธัญวรัตน� ศรีทร
63013019200 นางสาวกนกวรรณ บุญคุ3ม
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63013019201 นายพลเทพ เลิศพลาพงศ�
63013019202 นายสันติ เคลือบอาบ
63013019203 นางสาวเพียงตา ชาตรี
63013019204 นายอุทัย จันทร�เจือเเก3ว
63013019205 นางสาวปFยนุช ประทุมคํา
63013019206 นางสาวอรุณี เกลี้ยงนาน
63013019207 นางสาวศศิ ต3อยเหม
63013019208 นางสาวกิตติวรา ณรงค�ชัย
63013019209 นางสาวอุทัยทิพย� กล3าหาญ
63013019210 นางสาวรัญชนา สองห3อง
63013019211 นางสาวป7ณณรัตน� ดํารงค�สนิทภัสร�
63013019212 นายสถาพร ศิลปกิจ
63013019213 นางสาวธิดาธรณ� บูรณะกิติ
63013019214 นายอภิสิทธ์ิ ศิริพันธุ�
63013019215 นางสาวกฤษณา ใจเย็น
63013019216 นายจีรวัฒน� ครุเสนีย�
63013019217 นางสาวรัตนา แสงจันทร�ศรี
63013019218 นางสาวพานิดา วัชนัง
63013019219 นางสาววีร�หัสยา จิตเลิศขจร
63013019220 นางสาวจุไรรัตน� นุชสุภาพ
63013019221 นางสาวกานตวรรณ เตียอรุณ
63013019222 นางสาวปานฝ7น โภชนา
63013019223 นางสาวนพมาศ เคียนทอง
63013019224 นายนัทธพงศ� อินทร�ครอง
63013019225 นางสาวชนากานต� ม่ันเรืองเดช
63013019226 นางสาวรพีพรรณ มุ3งทอง
63013019227 นางสาวธัญพิชชา จุลสําอางค�
63013019228 นางสาวสรญา วันแก3ว
63013019229 นายตรีภพ ภมรจันทรมัส
63013019230 นางสาวปภาวี สุวรรณ

หน3า 641 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013019231 นางสาวจุธามาศ ผลศรีแก3ว
63013019232 นายวัฒนพร ทองนวล
63013019233 นายอรงกรณ� สําเนียง
63013019234 นายวันจักรี สุขใย
63013019235 นางสาวณัชนันทน� บุตรเงิน
63013019236 นางสาวชินาภา เพ็ชรปุ]น
63013019237 นายภาสกร พฤกษาชัยพร
63013019238 นางสาวธันย�ชนก กาหลง
63013019239 นายธนพนธ� บุญรัตน�ชัยพร
63013019240 นางสาวจีรวัฒน� ศรีด3วง
63013019241 นางสาวพุ:มศิริ อาจต3น
63013019242 นางสาวซาอีเราะห� ดอมอลอ
63013019243 นายอัณณพัทธ� ศิริธรรม
63013019244 นางสาวกัญญารัตน� ทากุดเรือ
63013019245 นางสาวอารีรัตน� รกไพร
63013019246 นางสาวปุณยนุช ไชยสลี
63013019247 นางสาวกรกนก จิตตารมย�
63013019248 นายธนพัฒน� ทรัพย�ผาด
63013019249 นายฮาซัม เจะบากอ
63013019250 นางสาวสันต�ฤทัย จรมาศ
63013019251 นางสาวธัญจิรา จําปาพร3อม
63013019252 นางสาวณัฐสุดา สุวคันธ�
63013019253 นางสาวณัฐณิชา เงินพลอย
63013019254 นายณัฐพล กมลรัตน�
63013019255 นางสาวศดานันท� นาแข็ง
63013019256 นางสาวสุภราภรณ� หอมประพันธ�
63013019257 นางสาวดามิยา โระอีน
63013019258 นายอิทธิกร ทองคําเจิม
63013019259 นางสาวพณณกร แก3วดก
63013019260 นางสาวรัตนาวดี ทองมา
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63013019261 นางสาวกัญญาพัชร ป7ญจมาศ
63013019262 นายภาณุมาส หิตานุกุลกิจ
63013019263 นางสาวเบญญาภรณ� แช:มชูใจ
63013019264 นายรัชพงศ� ทิมภักดี
63013019265 นางสาวอนุชษรา นกศรีแก3ว
63013019266 นายสุรชัย สุกันทา
63013019267 นางสาวจอมขวัญ ตาบสกุล
63013019268 นางสาวละอองดาว ลุขะวรรณ�
63013019269 นายธีระเดช สุขทอง
63013019270 นายสรวิศ ดาวแสงสว:าง
63013019271 นางสาววรลักษณ� พุ:มพวง
63013019272 นางสาวศุภรัตน� หมาดเอียด
63013019273 นางสาวเมราณี ออเพชร
63013019274 นายกุลสิฎฐ� รอดลอยทุกข�
63013019275 นางสาวธนิษฐา เอี่ยมมีชัย
63013019276 นายพีรพล ฮ:อบุตร
63013019277 นางสาวปภัสสร ดุลย�ชูประภา
63013019278 นางสาวสุธาสินี ชาวนาเปCา
63013019279 นางสาวธันยนันท� วิไลรัตน�
63013019280 นางสาวพันทวี แข:งขัน
63013019281 นางสาวโชติรส สุขเอิบ
63013019282 นายณัทกร นนทภักด์ิ
63013019283 นางสาวประดิภา กําจร
63013019284 นางสาวสาลินี ไชยศรี
63013019285 นางสาวสป7น นิลวิสุทธ์ิ
63013019286 นางสาวรุ:งทิวา ทาแปงพรม
63013019287 นางสาวโศภิษฐา คงบุญรักษ�
63013019288 นายเขมศักด์ิ กาญจนเจตนี
63013019289 นายจักรพงศ� ปานสิทธ์ิ
63013019290 นายศักด์ิสิทธ์ิ ชามทอง
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63013019291 นางสาวนันทวรรณ แก3วนวล
63013019292 ส.ต.ออนุวัฒน� อรัญญิก
63013019293 นายพุทธินนท� ปุยภิรมย�
63013019294 นางสาวมยุรีย� มาโชติ
63013019295 นางธรณีลักษมี ปานสวัสด์ิ
63013019296 นางสาวธิดาพร สัมปชัญญะกุล
63013019297 นางสาวนันทิยา วิชิต
63013019298 นายวุฒิชัย เสนาสุธรรม
63013019299 นางสาวสกุลรัตน� สุวรรณวัฒน�
63013019300 นางสาวปFZนสุดา มหากลั่น
63013019301 นางสาวนันฑริกา นันชัย
63013019302 นางสาวพิราพรรณ หลงคะเจ3า
63013019303 นางสาวจิรพันธุ� วงษ�คํา
63013019304 นางสาวรัตนภรณ� แผนฟู
63013019305 นางสาวกานต�ที สุขเกษม
63013019306 นางสาวปริญตินีย� หุตะประเสริฐ
63013019307 นายสุวัฒน� จันทร�ศรี
63013019308 นางสาวพรยมล แซ:ลิ่ม
63013019309 นางสาวปาริชาติ จันทร�น3อย
63013019310 นางสาวลลิดา กองแก3ว
63013019311 นางสาวอิสริยาภรณ� อุดม
63013019312 นางสาววรปภา ตนะทิพย�
63013019313 นางสาวศิริวรรณ เสมแจ3ง
63013019314 นางสาวนีธรา จงถาวรวุฒิ
63013019315 นางสาวทาริกา มาลาศรี
63013019316 นางสาวณัฐยา เรืองปราชญ�
63013019317 นายวีรภัทร เงินกร
63013019318 นายพิพัฒน� ชอบสนุก
63013019319 นายณัฐรัตน� ชั้นรัตนกุล
63013019320 นางสาวอาภานุช บุษดี
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63013019321 นางสาวกัลยากร ศักด์ิสุเวชสกุล
63013019322 นางสาวสลิลทิพย� สหกิจ
63013019323 นางสาวปฐมาวดี แดงบัว
63013019324 นางสาวอรทัย ลีอร:าม
63013019325 นางสาวทิพย�สุคนธ� ศรีนา
63013019326 นางสาวทิพวรรณ บุกบุญ
63013019327 นางสาววนัดดา พวงอินทร�
63013019328 นางสาวอโณทัย บุตรวาป\
63013019329 นายสุรศักด์ิ อ:อนสุระทุม
63013019330 นางสาวสุดปรารถนา ถาวร
63013019331 นางสาวสุภัคตรา อวนใหญ:
63013019332 นางสาวปFยวรรณ ธันว�ธนะ
63013019333 นางทิพรัตน� จูมดอก
63013019334 นางสาวรสิตา ตะเพาพงษ�
63013019335 นางสาวป7ญญาภรณ� บํารุงใจ
63013019336 นางสาวภัทรานิษฐ� ลุนสา
63013019337 นางสาวศลิษา ยาวิราช
63013019338 นางสาวจุฑาภรณ� หงษ�ทอง
63013019339 นางสาวณัฐริณีย� ขุนทอง
63013019340 นางสาวจริยา ใจบุญ
63013019341 นางสาวจารวีร� สะสมทรัพย�
63013019342 นางสาวจันทร�จิรา เศษบุบผา
63013019343 นายภูษณ ชั่งโต
63013019344 นางสาวปาริชาติ เอี่ยมสกุล
63013019345 นางสาวลัดดาวัลย� เเก3วช:วย
63013019346 นางสาวจรัสนภา วงชาลี
63013019347 นางสาวนฤมล รองสกุล
63013019348 นางสาวศุภสิตา เนตรแสง
63013019349 นางสาวธัญญารัตน� ศรทอง
63013019350 นางสาวดุษฎีพร ปาละวงศ�
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63013019351 นางจันทร�จิรา บุญสะธา
63013019352 นางสาวณัฐธรียา ขวัญงาม
63013019353 นางสาวนฤมล ทองราช
63013019354 นายบัณฑิต ดําแม็ง
63013019355 นางสาวฤทธิวารี ทองอ:อน
63013019356 นางสาวชนาภา คําวร
63013019357 นางสาวภัทราภรณ� จําลองกูล
63013019358 นางสาวธัญญารัตน� หิรัญรุ:งรัตน�
63013019359 นายมสาร วสุนธรา
63013019360 นางสาวธัญญรัศม� ธนะสันต�
63013019361 นางสาวมนสิช หงษ�ทองมี
63013019362 ว:าที่ร3อยตรีเนติธร โควรรณ
63013019363 นางสาวยุพิณ อินทรักษา
63013019364 นายพิษณุ แจ3งไพร
63013019365 นางสาวอัจฉรา สิทธิดา
63013019366 นายต:อพงศ� วิริยะเสถียรกุล
63013019367 นายสุริยา โภชนพาณิชย�
63013019368 นายอโณทัย ทองใส
63013019369 นางสาวลัลนา สกิจขวา
63013019370 นางสาวอุษา ผึ้งเล็ก
63013019371 น.ส.ศศิธร แจ:มจันทร�
63013019372 นางสาวอินทิรา ภัคคินี
63013019373 นายกีรติ บัวเงิน
63013019374 นางสาวณิรชา โพธ์ิศรี
63013019375 นายวุฒิภัทร อินทรมงคล
63013019376 นางสาวนภาภรณ� ศรีมงคล
63013019377 นางสาวอังสณา จิตรอําไพ
63013019378 นายภูดิศรัฐ เก้ือทอง
63013019379 นายฮูเซ็น มะลี
63013019380 นางสาวเพ็ญนภา มณีแผลง
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63013019381 นางสาวอัญชัน หม่ันบรรจง
63013019382 นายทินวัฒน� กับปะหะ
63013019383 นางสาวอภิญญา คําบุญ
63013019384 นางสาวเมธาวี ช3างจวง
63013019385 นายฤทธิไกร นามเกษ
63013019386 นายจีรยุทธ นาคหล:อ
63013019387 นางสาวสุทธิดา ศรีภูวงษ�
63013019388 นางสาวสุธิมา วัฒนะ
63013019389 นางสาวศรัญญา อนันต�รักษ�
63013019390 นางสาวอังคณา คงครบ
63013019391 นางสาวกนิษฐา วิจารจิตร
63013019392 นางสาวกนกวรรณ สุทธ์ิด3วง
63013019393 นางสาวประภัสสร ไชยธงรัตน�
63013019394 นางสาววาสนา เทียมม:วง
63013019395 นายพงศกานต� บุญสังข�
63013019396 นางสาวอลิสา ทานอก
63013019397 นายณัฐฐกมล เด่ียวสันติกุล
63013019398 นายจิรายุส อยู:นิ่ม
63013019399 นางสาวอุสณี บินอาแว
63013019400 นางสาววิกานดา เดิมทํารัมย�
63013019401 นางสาวณัฐภากัญญ� ทองใย
63013019402 นายชวิศา สิงห�แก3ว
63013019403 นางสาวสุภาพร ท3าวนาง
63013019404 นางสาวจุฑามาศ คิดประเสริฐ
63013019405 นางสาวจิราภรณ� เขียวจู
63013019406 นายดนุพล บุญเข่ือง
63013019407 นางสาววริยา อยู:ทอง
63013019408 นายนภดล จันทร�เดช
63013019409 นายกรวิทย� มีสุขสกุล
63013019410 นางสาวหัทยา ปรีชา
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63013019411 นางสาวพัชรินทร� ใจกล3า
63013019412 นางสาวศิรประภา ศรีพรม
63013019413 นางสาวบุศรินทร� ดอกไม3ทอง
63013019414 นายฟารีฮาท เจะอาลี
63013019415 นางสาววชิราพร ชารีผาย
63013019416 นางสาวรุ3งกาญจน� บุญมีศรีงาม
63013019417 นายจารุกร มาศสุข
63013019418 นางสาวกวิสรา ปFโย
63013019419 นางสาววารุณี พลเสน
63013019420 นางสาวภัทรกันย� สาระอ:อน
63013019421 นางสาวมนทิรา วันธานี
63013019422 นางสาวรัศมี เมืองเงิน
63013019423 นางสาวธิดารัตน� เสนคะ
63013019424 นางสาวสิรีธร เลาหเจริญสมบัติ
63013019425 นางสาวอารียา คุ3มครอง
63013019426 นางสาวธันญาภรณ� พิบูลย�พล
63013019427 นางสาวอารียา ศิริเมฆา
63013019428 นางสาววิภาวี จอมอุ:น
63013019429 นางสาวภูริชญา ปริมาณ
63013019430 นายพชระ ข3างแก3ว
63013019431 นายธนาธิป แคล3วคลาด
63013019432 นางสาวประภาวรรณ เลี้ยงหล่ํา
63013019433 นางสาวกมลทิพย� สิงหวิบูลย�
63013019434 นางสาวสุวพัชร เณรน3อย
63013019435 นางสาวจิรัชญา ขุนเสถียร
63013019436 นางสาวศรัณย�พร พุ:มทอง
63013019437 นางสาวอรพรรณ สุภาษิต
63013019438 นางสาวประกายวรรณ คชพันธ�
63013019439 นางสาวทิฆัมพร รัตน�จันทร�
63013019440 นายตรัยภพ คํานวนวุฒิ
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63013019441 นายฮานาฟ\ย� หมันหลิน
63013019442 นายลุฏฟ\ พัชฏะโยธิน
63013019443 นางสาวมัณฑิรา บุญฤทธ์ิ
63013019444 ว:าที่ ร.ต.อนุวัฒน� ประสาสม
63013019445 นายเจษฎา ทองดา
63013019446 นางสาวศุจิราวดี ศรีเสถียรวงศ�
63013019447 นายสุทธิศักด์ิ แสนหม่ี
63013019448 นางสาวนิภาพร ไกรเสม
63013019449 นายวรุตม� เวียงแก3ว
63013019450 นางสาวสาธิดา วราศิลปI
63013019451 นางสาวธัญกร อภัยภักด์ิ
63013019452 นายภัคพล เกษมพันธุ�
63013019453 นายสับรี มะลี
63013019454 นางสาวอังคณา แซ:จ3อง
63013019455 นางสาวธิดาพรรณ โยธาภักดี
63013019456 นายอุดมศักด์ิ ชูสมบัติ
63013019457 นางชรียา จันทรา
63013019458 นางสาวศิริพร เจริญสุข
63013019459 นายมานะ เมือกขุนทด
63013019460 นางสาวจิรวรรณ วงศาโรจน�
63013019461 นายธนกร บุญเรือง
63013019462 นางสาวนฤมล เรืองสมุทร�
63013019463 นายนรภัทร จินาห3อง
63013019464 นางสาวอาริยา เชื้อกูลชาติ
63013019465 นางสาวเสาวลักษณ� คําผง
63013019466 นางสาววชิรา เจริญจิตร
63013019467 นางสาวอาภาพร อังกาบแก3ว
63013019468 นางสาวชนิสรา แก3วสีปลาด
63013019469 นางสาวศิริวรรณ น้ําทรง
63013019470 นายชญานิน อินทมณี
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63013019471 นางสาวยุลาภา ศรีไพบูลย�
63013019472 นางสาวพรพรรณ ป7นใจ
63013019473 นางสาวภัทรภรณ� รังสุข
63013019474 นางสาวอรวรรณ ประทุมมาตร�
63013019475 นางสาวกาญจนา ลังกาวงค�
63013019476 นางสาวชัชฎาพร เก็งซี
63013019477 นายพงศพิสณฑ� เตชะเสนา
63013019478 นางสาวชนิสรา โพธิรัตน�
63013019479 นายณัฐพงศ� จิตม่ัน
63013019480 นางสาวศิริรัตน� จุสูงเนิน
63013019481 นางสาวภัสรวีร� อุ:นสุข
63013019482 นางสาวสรรพรัตน� จันทราช
63013019483 นางสาวอภันตรี พวงสาโรจน�
63013019484 นางสาววิลัยวรรณ รินสาร
63013019485 นายจิราวัช ยกเถ
63013019486 นายฮาซัน มัสมูมาส
63013019487 นางสาวชฏาภรณ� เชียงปวน
63013019488 นางสาวพรหมชนก พรมบาง
63013019489 นายธนกฤต นาควัชระ
63013019490 นางสาววิภาพร บรุณพันธ�
63013019491 นางสาวสิดาพร ศิริเพ่ิมพูล
63013019492 นายฉัตรมงคล ประสารศรี
63013019493 นางสาววฤณดา แก3วบัวดี
63013019494 นางสาวธนวรรณ คชนิล
63013019495 นางสาวกิตติมา คําพา
63013019496 นางสาวสุชาดา ปานแย3ม
63013019497 นางสาวจุฑามาศ แก3งบ3าน
63013019498 นางสาวกฤษณา สายสอาด
63013019499 นางสาวนิตยา วงคุต
63013019500 นางสาวอารีรัตน� บุญเรือง
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63013019501 นางสาวฐิติกาญจน� เวชสาร
63013019502 นางสาววณิชชา ทองดี
63013019503 นางสาวกรกนก สวยวิเศษ
63013019504 นางสาวนิศา คงราช
63013019505 นางสาวอาภัสรา ศรีพิพัฒน�สิน
63013019506 นายจิรภัทร สมบูรณ�
63013019507 นางสาวสิริกาญจน� ศรีวงษ�
63013019508 นางสาวอาซียะห� ย:าหลี
63013019509 นายธนัยปพน มักย้ิม
63013019510 นางสาวศิรประภา สินธุรัตน�
63013019511 นายเรวัฒ ชาติโล
63013019512 นางสาวศันสนีย� บุญพูนเลิศ
63013019513 นายทวีศักด์ิ โพธิสม
63013019514 นางสาวนทีกานต� จําเนียร
63013019515 นางสาวเบญจพร สร3อยบวบ
63013019516 นางสาวคําพรินทร� โคตรุฉิน
63013019517 นางสาวกมลชนก สุนา
63013019518 นางสาวปาจรีย� ฤทธิจรูญ
63013019519 นางสาวธัญชนก จันทรอาภรณ�ชัย
63013019520 นางสาวจรรจิรา บุญเสริม
63013019521 นางสาวจุฑารัตน� อัศววัชรินทร�
63013019522 นางสาวจุฑารัตน� คูหาจันทร�
63013019523 นายนิพนธ� ทิศสุรีย�
63013019524 นางสาวป7ทมา สมรัตน�
63013019525 นางสาวอิสราภรณ� กันทะกาศ
63013019526 นายอมรเทพ อินธิรัตน�
63013019527 นายรุณิศชนก มูลวงษ�
63013019528 นายวีรยุทธ นกศรีแก3ว
63013019529 นางสาวสินีนุช อกตัน
63013019530 นายสรายุทธ� เขียนสาร�
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63013019531 นางสาวยุพาพร วงษ�มี
63013019532 นางสาวชมพูนุท คงนอง
63013019533 นางสาวกุลธิดา มาลัยเเก3ว
63013019534 นายนิวัฒน� เพ็ชรอ:อน
63013019535 นางสาวเมวิกา มะลิรัมย�
63013019536 นายอนุรัตน� รุ:งแสงทอง
63013019537 นางสาวเกียรติศิริ ขํานิล
63013019538 นายศิษฏา ศิลาน3อย
63013019539 นางสาวอังคณา มากละเอียด
63013019540 นางสาวณัฐชยา พรมชัย
63013019541 นางสาวพันทิพา ทิพบํารุง
63013019542 นางสาวชลิตา กล่ําทรัพย�
63013019543 นางสาวพิรุฬห�พร ศรีษะเกตุ
63013019544 นางสาวชลิญญา ปรีการ
63013019545 นายพงศกร ขอบเขต
63013019546 นางสาวกรณิการ� ยอดโสภา
63013019547 นางสาวธนกร แสงอรุณ
63013019548 นางสาวนริศรา ภาษี
63013019549 นางสาวภัททิรา ไชยทิพย�
63013019550 นายกิตติชัย ปานขวัญ
63013019551 นางสาวสิริวรวรรณ สรรพศิริ
63013019552 นางสาวอุไรวรรณ ศรีนคร
63013019553 นางสาวบัวรม องอาจ
63013019554 นางสาวมนัสชนก เหมไพบูลย�
63013019555 นางสาวชนกนันท� ยังเจริญ
63013019556 นางสาวนัทฐินี ขันทะเสน
63013019557 นางสาวพรรณกร แซ:เอี้ย
63013019558 นายปรัญชัย บุญคํามูล
63013019559 นายกฤษดา แก3วก:า
63013019560 นางสาวอมรรัตน� ลอยเลิศหล3า
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63013019561 นางสาวดลพร อรุณคุณารักษ�
63013019562 นางสาวดลนภา เกษเพชร
63013019563 นายจักรพันธ� แสนหลาน
63013019564 นายสงกรานต� คงสมพจน�
63013019565 นางสาวศรสลัก นิ่มบุตร
63013019566 นางสาวพรปวีณ� ศุภสิทธิจันทร�
63013019567 นางสาวจารุวรินทร� ปรีชาไพจิตร
63013019568 นายกฤษณะชัย อุ:นเสน:หา
63013019569 นายจิรัฎฐ� ศิริภัทรพีร�ดา
63013019570 นายจักรภัทร ภักดีสว:าง
63013019571 นางสาวมณีนุช พวงพรศรี
63013019572 นายนิกร นิวงษา
63013019573 นางสาววันทนีย� ศรีสุวรรณ
63013019574 นางสาวพรรณีย� กาศกุล
63013019575 นางสาววาริชนันท� พลพงษ�
63013019576 นางสาววิภาวรรณ ป7นยารชุน
63013019577 นางสาวพิชชาพร จันทร�ทรง
63013019578 นางสาวพรนภา ยะไม
63013019579 นางสาวภารารัตน� แพระบํา
63013019580 นางสาวอัญฑิกา พุทธจันทร�
63013019581 นายอรรณพ พัฒนศิลปI
63013019582 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ�จินดา
63013019583 นายอนุสรณ� ทองหีต
63013019584 นางสาวกาญจนา ชินบุตร
63013019585 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�แขก
63013019586 นายศรายุทธ พรหมวงศ�
63013019587 นางสาวสุภัทรา อัมระรงค�
63013019588 นายณัฐณิชา มวลชัยภูมิ
63013019589 นางสาวณัฐสุพัต พรหมสุวรรณ
63013019590 นายวิรุจน� มะคะวา
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63013019591 นายวินัย นนบรรดิษฐ�
63013019592 นางสาวอรอุมา อุบลกาญจน�
63013019593 นางสาววรัญญา ทะนัง
63013019594 นางรตนพร สุทธิศักด์ิโรจน�
63013019595 นายนพดล วงศ�เป]าสุขกรี
63013019596 นายธนกร พิมพ�ทอง
63013019597 นางสาวศิริขวัญ ผลวิจิตร
63013019598 นางสาวสุรภา เอี๋ยวภูเก็ต
63013019599 นายชนสรณ� วงศ�เสถียร
63013019600 นางสาวเกวลิน ใจเย็น
63013019601 นางสาวระวีวรรณ สายทอง
63013019602 นางสาวขวัญจุฬา จันทรโคตร
63013019603 นางสาววรรณรี เจริญสุข
63013019604 นายศุภณัฐ สุดแดน
63013019605 นางสาวสุวนันย� โพธ์ิภักดี
63013019606 นางสาวรจลี หมีเงิน
63013019607 นางสาวมาริสา จักรใจวงค�
63013019608 นายนิปุณ ชุมแก3ว
63013019609 นางสาวสุชานรี โสดารัตน�
63013019610 นายวินิจ เรือนแก3ว
63013019611 นางสาวช:อผกา วนรัตน�วิจิตร
63013019612 นางสาวสิริยากร มากพูน
63013019613 นางสาวพัตเมาะห� ตะมะงา
63013019614 นางสาววริศรา ดวงสว:าง
63013019615 นางสาวนวพร พรมดอนชาติ
63013019616 นางสาวชัญญา พิทักษ�กิจเลขา
63013019617 นางสาววนิดา พ้ืนขุนทด
63013019618 นางสาวศศิวรรณ ศรีอําไพ
63013019619 นางสาวมยุรี แท:นธรรมโรจน�
63013019620 นางสาวจุฑาทิยพ� เต3าทอง
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63013019621 นายสุรพงศ� วงค�จันตา
63013019622 นางสาวอภิญญา ทิพย�วงศา
63013019623 นางสาวชลิดา สาโรจน�
63013019624 นายรัฐพงษ� ภักดี
63013019625 นางสาวรุจิรา อินแนน
63013019626 นางสาววนิดา วงศ�สวรรค�
63013019627 นางสาวธมนวรรณ อํานาจผูก
63013019628 นางสาวพรทิพย� เจริญถาวรวงศ�
63013019629 นางสาวหทัยกาญจน� หมัดเชี่ยว
63013019630 นางสาวฐิติกานต� จิกจักร�
63013019631 นางสาวณิรินทร�รดา ขีดขิน
63013019632 นางสาวธิป7ตย� สุขเกิด
63013019633 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณม่ังมี
63013019634 นายกฤษฎา ไชยสุทัศน�
63013019635 นางสาวอัญชลี บัวเมืองเก:า
63013019636 นายฉัททันต� เหล:าเทิดเกียรติ
63013019637 นางสาวสุนารี ชาวนา
63013019638 นางสาวเครือวัลย� จงบวรวิวัฒน�
63013019639 นายอภิศักด์ิ ลิคะสิริ
63013019640 นายวินัย ต๊ิบสาร
63013019641 นางสาวเมธาวี ป7Qนทอง
63013019642 นายสินธ�โต วงษ�เชื้ออภัย
63013019643 นางสาวอัญชลี ตรงต:อกิจ
63013019644 นางสาวเนตรชนก ถูกจิตร
63013019645 นายปFยะพล ภูดี
63013019646 นางสาวหยาดพิรุณ ช:างนาค
63013019647 นางสาวมนตรากาล สดรัมย�
63013019648 นายกลวัชร สันทาลุไนย
63013019649 นางสาวปวีนัส โสนน3อย
63013019650 นางสาวปดิวนัดดา สาระโมฬี
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63013019651 นางสาวปFยะนุช วงศ�ขันธ�
63013019652 นายพรพงศ� จงสุวรรณ
63013019653 นางสาววรรษมล สันทะทรัพย�
63013019654 นางสาวธิดารัตน� มหาสุข
63013019655 นายศุภกิตต์ิ กิตติศรีสุวรรณ
63013019656 นางสาวดวงพร ทุมมี
63013019657 นางสาวโศรดา เข็มเจริญ
63013019658 นายสิทธิพัฒน� จินตกานนท�
63013019659 นางสาวศศิธร บัวทอง
63013019660 นายวุฒิไกร บุตรจันทร�
63013019661 นางสาววราลักษณ� มัชฌมวงศ�
63013019662 นางสาวภรณ�ปวีณ� หล:อวิไลลักษณ�
63013019663 นางสาวอุทัยวรรณ สีงาม
63013019664 นางสาวอภิรดี ประถมของ
63013019665 นางสาววิลาศิณี นิลมูล
63013019666 นางสาววรัญญา ปานเมือง
63013019667 นางสาวจุฬาวรรณ ก:อปฏิภาณ
63013019668 นายประเวศ การพนักงาน
63013019669 นางสาวรัตนาภรณ� สงคราม
63013019670 นายพรพิทักษ� ภักดีบุญ
63013019671 นางสาวสุภาภรณ� บางจริง
63013019672 นางสาวเมรี เก:งกาจ
63013019673 นางสาวณัฏฐิศศิอร ต้ังย่ิงยง
63013019674 นางสาวศันศนีย� มีทอง
63013019675 นางสาวกุลสตรี ภูมิสุทธาผล
63013019676 นายนิรวิทธ� มุณีสว:าง
63013019677 นางสาวพิมพ�ชนก ศิริยะราช
63013019678 นางสาวสุภาวรรณ นันทชัย
63013019679 นางสาวปFยะพร ดํามณี
63013019680 นางสาวศิรินทรา เพชรฤาชา
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63013019681 นางสาวภัทธิชา สุทธิสวาท
63013019682 นางสาวปราณปริยา รัศมีแข
63013019683 นางสาวสุนิษา ขันการไร:
63013019684 นายวรโชติ ศรีเจริญทรรศน�
63013019685 นางสาวปวีณ�สุดา ภักดี
63013019686 นางสาวรัชกาล มะโนการ
63013019687 นางสาวตรองฤทัย ทนุการ
63013019688 นายฉัตรานนท� รัดมาน
63013019689 นายวารินทร� คล3ายวงศ�
63013019690 นายเขมราฐ ศิลมูล
63013019691 นางสาวณัฐธิดา มณีพิทักษ�
63013019692 นายณรงค�เกียรติ พ่ึงวงษ�
63013019693 นางสาวบังอร สีเทา
63013019694 นางสาวอมลรดา อุดม
63013019695 นางสาวชวารินทร� ฉิมแปCน
63013019696 นางสาวศศิประภา เจตวิทูร
63013019697 นางสาวป7ทมา คืนตัก
63013019698 นางสาวพลอยชนก สุขสุชิต
63013019699 นายพสิษฐ� ธนพัฒน�พิศาล
63013019700 นางสาวพุทธิดา ฉัตรเวช
63013019701 นางสาวภัทรนันท� ผิวผ:อง
63013019702 นางสาววาสนา แก3วประสิทธ์ิ
63013019703 ว:าที่ ร.ต.กิติพงษ� อุ:นเมือง
63013019704 นางสาวณิชกานต� จิราพงษ�
63013019705 นางสาวพัชราภา ประพันธ�
63013019706 นายฟารุค เจDะหลง
63013019707 นางสาวเฟ̂Zอง ทองนาคอารักษ�
63013019708 นายจตุพร ก้ิมอารีย�
63013019709 นางสาวสกาวเดือน ประเสริฐ
63013019710 นางสาวธัญลักษณ� เข่ือนแก3ว
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63013019711 นายอัคระ ป7ทมะสุคนธ�
63013019712 นางสาวพิมพ� ชนก กันธิยะ
63013019713 นางสาวณัฐณิชา ทองชมภู
63013019714 นางสาวเปรมมิกา สุกิจไพศาล
63013019715 นางสาวนูรฮาลกีน มะ
63013019716 นางสาวแสงระวี เชื้อวังคํา
63013019717 นางสาวศิริรักษ� เส็งเล็ก
63013019718 นางสาวฐิติพรรณ สีเล
63013019719 นางสาวอรทัย วงษ�จันทร�แดง
63013019720 นางสาวสุกัญญา ฤกษ�วรรณ
63013019721 นายศักด์ิสิทธ์ิ แก:นทอง
63013019722 นางสาวชญานิษฐ� ศิริมังคลากุล
63013019723 นางสาวนาฎลัดดา ลูกอินทร�
63013019724 นางสาวนันท�นภัส ณ พัทลุง
63013019725 นางสาววราภรณ� เพ็งแก3ว
63013019726 นางสาวรัตติกาล นักจร
63013019727 นางสาวบุษยรังสี บุตรเงิน
63013019728 นางสาวดลยา หอมสมบัติ
63013019729 นายรามณ� พันธ�พระ
63013019730 นางสาวพิมลพรรณ สมบูรณ�
63013019731 นางสาวณัฏฐาพร อุป7ชฌาย�
63013019732 นางสาวกนกวรรณ ตะสิงห�ษะ
63013019733 นางสาวสุชาดา ฉัตรนิรัติศัย
63013019734 นายสุธี แสงม:วง
63013019735 นางสาวนันทภัค สุขแสวง
63013019736 นางสาวอริสา เพชรพวงผู3
63013019737 นางสาวสุวันณี คําเขียน
63013019738 นางสาวรุ:งนภา ชํานาญยา
63013019739 นายสหัสชัย อ:างแก3ว
63013019740 นางสาวปวิชญา กาลออง
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63013019741 นางสาวศุภสุตา ทรัพย�ประเสริฐ
63013019742 นางสาวณัฐิวรรณ เผือกร:มโพธ์ิ
63013019743 นางสาวณัฐชยา ว:องกสิการ
63013019744 นางสาวรัชนก สุขสวัสด์ิ
63013019745 นางสาวสรณรัฐฎ� วิเศษลา
63013019746 นางสาวฐานิกา กองทรัพย�เจริญ
63013019747 นางสาวพุธิตา ศุขเนตร
63013019748 นายวัชรพัฒน� นาคจีนวงศ�
63013019749 นายดุษฎี ศรีขวัญแก3ว
63013019750 นายภูวนัตถ� ศรีอํานาจ
63013019751 นางสาวนันท�นภัส จําปาเหล็ก
63013019752 นางสาวพรชนก ใจมะสิทธ์ิ
63013019753 นายกฤษณะ วิเรศ
63013019754 นางสาวอุษา ตุหร:น
63013019755 นายศิรชัช ภู:สว:าง
63013019756 นางสาวอัฟนัน อูมา
63013019757 นางสาวนุชนาถ คงสรรพ
63013019758 นายติณห� แตงอุดม
63013019759 นางสาวฐิตาพร ยากองโค
63013019760 นางสาวสุชาดา สกุล ณ มรรคา
63013019761 นางสาวพีรพัส บุญพันธ�
63013019762 นางสาววราภรณ� เพียรสิงห�
63013019763 นางสาวรุจิรา วิญญะกูล
63013019764 นายรัชพงษ� สุทธิมูล
63013019765 นายนวพล ณ พัทลุง
63013019766 นางสาวปาลิตา ศรีดาเลิศ
63013019767 นางสาวชวิศา สินฉิม
63013019768 นางสาววัลลภา เมืองฤทธ์ิ
63013019769 นางสาวชญานี ชุ:มชื่น
63013019770 นางสาวพัฒนียา อรรคบุตร
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63013019771 นายณัตถพงศ� จันทร�วิชัย
63013019772 นางสาวงามพิสูตร ภูมิคอนสาร
63013019773 นางสาวปาริฉัตร ชาญณรงค�
63013019774 นางสาวณฐมน ศรีศาสนา
63013019775 นายวราวุฒิ ธรรมมงคล
63013019776 นางสาวศรินยา พานิช
63013019777 นางสาวรัญวัลค� วีระปรีชานนท�
63013019778 นางสาววิสารัตน� โตเจริญ
63013019779 นางสาวรสสุคนธ� กันบัว
63013019780 นางสาวชนัฐกานต� ดีทองอ:อน
63013019781 นายจีระกฤต แฝงดาหาร
63013019782 นางสาวธนภรณ� กู3กีรติกุล
63013019783 นายอานันท� อมรพันธุ�
63013019784 นางสาวภัททิยา หาพุทธา
63013019785 นางสาวเสาวนีย� ประทุมวัน
63013019786 นายธวัชชัย เชี่ยวน3อย
63013019787 นางสาวภัทราพร ยอดนาราศรี
63013019788 นางสาวนันทินี สุขีรัตน�
63013019789 นางสาวปรมพร ต้ังพิพัฒน�ไพบูลย�
63013019790 นางสาวจิราพร แซ:กDวย
63013019791 นายมหิศร กล่ําจันทร�
63013019792 นายสรศักด์ิ ชาวสมุทร
63013019793 นางสาวจิรัชญา ไกรยา
63013019794 นางสาวกัญญาพัชร ลํายอง
63013019795 นางสาวพัชรวลัย ภู:พลอย
63013019796 นางสาวอรพรรณ มณีโชติ
63013019797 นายวัชรพงษ� เวชกามา
63013019798 นางสาวเยาวลักษณ� จิตตะคํา
63013019799 นางสาวธัญญรัตน� นพอุดมพันธุ�
63013019800 นายอัษฎางค� สมบัติ
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63013019801 นางสาวเกศศิณี ผิวอ:อน
63013019802 นายอาทิตย� มงคลสวัสด์ิ
63013019803 นายชัยภัทร ป7ญญาสี
63013019804 นางสาวเสาวคนธ� สุขฉนวน
63013019805 นายสารัช โชคสุชาติ
63013019806 นางสาวนัทมล จูสิงห�
63013019807 นางสาวชุติมา แก3วม่ัน
63013019808 ว:าที่ ร.ต.นิพัฒน� เล็กสุวรรณ
63013019809 นางสาวฐานิตา สงค�แก3ว
63013019810 นายอานนท� พงษ�ประยูร
63013019811 นางสาวนงลักษณ� ธุระพันธ�
63013019812 นางสาวสุธิรา ยังฤทธ์ิ
63013019813 นายสมชาย ยามี
63013019814 นางสาวจุฬา โสภารักษ�
63013019815 นางสาวกัลยา แซ:ว่ือ
63013019816 นายพสุวิชญ� สําราญไทยวงษ�
63013019817 นางสาวศกลรัตน� แต3มต:อผล
63013019818 นางสาววริศรา จําปา
63013019819 นางสาวนิตยา พงษ�พิมาย
63013019820 นางสาวสุดารัตน� ดวงบัว
63013019821 นางสาวนฤดี เชื้อญวน
63013019822 นางสาวกรกนก สาจักร
63013019823 นางสาวสุรัสวดี นาควิโรจน�
63013019824 นางสาวอภิยดา แหวนหล:อ
63013019825 นางสาวณัฐลิกา มูลทา
63013019826 นางสาวสาวิตรี เจริญลี
63013019827 นางสาวพัชรีย� ชูแก3ว
63013019828 นางสาวอรกัญญา มีไชย
63013019829 นางสาวช:อฉัตร ไหมสกุล
63013019830 นางสาวคูณนิชา กวินทวีทรัพย�
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63013019831 นายสมยศ ธรรมศิริ
63013019832 นายชนาธิป จํานรรจ�สิริ
63013019833 นางสาวภัสสรินทร� อัจจิมากุล
63013019834 นางสาวลิตา ละเอียด
63013019835 นางสาวณิชามล ปรัญญา
63013019836 นางสาวกนกวรรณ งอกงาม
63013019837 นางสาวภาริณี ศาสตร�วงศ�
63013019838 นางสาวปFยธิดา ขัตติ
63013019839 นายอคิรเสฏฐ� โมลิสกุลมงคล
63013019840 นางสาวฐิติมา นันโท
63013019841 นายปริวัตร ดําเกิงเกียรติ
63013019842 นางสาววลิตา บัวมาศ
63013019843 นายเจริญศักด์ิ ริมดุสิต
63013019844 นางสาวณัฐริดา แสงจารุ
63013019845 นางสาวชุติมา วรรณสอน
63013019846 นางสาวกรรณิการ� อ:องธรรมกุล
63013019847 นางสาวกีรติ ศิริสมบัติ
63013019848 นางสาวจันทร�จิรา คําภากุล
63013019849 นางสาวญดา สาสนพิจิตร�
63013019850 นายฐิติโชติ โพธ์ิพระยา
63013019851 นายนิรพัทธ� ธนัตวรานนท�
63013019852 นางสาววัทนวิภา มนตรีวงษ�
63013019853 นางสาวอวิกา เตชอมรศิริ
63013019854 นางสาวสุกัญญา ฮ:อบุตร
63013019855 นางสาวเบญจวรรณ พิมลทีป
63013019856 นายกิตติธัช ศรีพิทักษ�
63013019857 นายสมหมาย บุญส:ง
63013019858 นายธนากร โสะขาว
63013019859 นางสาวชลิตา ประเสริฐหล3า
63013019860 นางสาวบุศรินทร� ศรีชาติ
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63013019861 นางสาวขวัญรัตน� วงศ�งาม
63013019862 นางสาวกวิยาศรณ� แก3วทอง
63013019863 นางสาวซอฟ\ยะฮ� สุพพัต
63013019864 นางสาวมาริสา นิลบุตร
63013019865 นางสาววิชญาภรณ� วิโรจน�วงศ�
63013019866 นายปรีชา นทีมณฑล
63013019867 นายเชษฐพงศ� ประชานันท�
63013019868 นางสาวนูรฮูดา สอละซอ
63013019869 นางสาวปวีณา ศิลาสุวรรณ
63013019870 นายปฏิญญา ฟุCงเฟ̂Zอง
63013019871 นายกฤษฎา พระบุราณ
63013019872 นายเจตพล เดชประมวลพล
63013019873 นางสาววัชราพร ประสานพิมพ�
63013019874 นางสาวพนัชกร คงสุวรรณ
63013019875 นายมนต�สิทธ์ิ บัวทอง
63013019876 นางสาวดรุณณี ภูฆัง
63013019877 นางสาวจุฑามาส ขุนนาม
63013019878 นางสาวกวินทรา ห3อยแดง
63013019879 นางสาวชนากานต� มณีโช
63013019880 นางสาวจุฑามาศ วงศ�ชัย
63013019881 นายพีรพงษ� เจ3หนูด3วง
63013019882 นางสาวรวีอัณศยา โกพัฒน�ตา
63013019883 นายทรงยศ บุตรพรม
63013019884 นางสาวกนกพร ชิวหากาญจน�
63013019885 นายธนา พุ:มพิทักษ�
63013019886 นางสาววันวิสา สีดํา
63013019887 นางสาวลักษมี เทพบุรี
63013019888 นายนฤทธ์ิ กรมโพธ์ิ
63013019889 นางสาวศิริพร สิทธิรัตน�
63013019890 นางสาวจันทร�มณี ปาละพันธ�
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63013019891 นางสาวณัฐธยาน� ขวัญสูงเนิน
63013019892 นางสาวณัชชาพร สงวนสิน
63013019893 นางสาวนพวรรณ พ:วงใจ
63013019894 นางสาวจิดาภา แก:นคําหล:อ
63013019895 นางสาวสุนิสา สิงห�ลอ
63013019896 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีอภัย
63013019897 นางสาวตีรณะ ธามฐานัส
63013019898 นางสาวสุธาสินี หนูสง
63013019899 นางสาวฉัตราพรรณ ฉัตรวิริยะวรกุล
63013019900 นางสาวกมลพรรณ โกเสนตอ
63013019901 นายธนพนธ� เผ:าบรรจง
63013019902 นายณรงค�ศักด์ิ ปาลาศ
63013019903 นายภูมิพัฒน� บัวเข็มทอง
63013019904 นางสาวอัจฉริยา ชอบงาน
63013019905 นางสาวโชติกา ดิษฐประยูร
63013019906 นางสาวรัญชิดา จันทขวัญ
63013019907 นางสาวจริยา บุญรอด
63013019908 นายภาสกร ศานติบูรณานนท�
63013019909 นางสาวพาฝ7น ขวัญข3าว
63013019910 นายวศิน กานต�จารุรัตน�
63013019911 นางสาวภัทรศิรินทร� เอียดเรือง
63013019912 นางสาวสกุลรัตน� ศรีสุข
63013019913 นางสาวสวรส จันทะป7ด
63013019914 นางสาวอภิรดี วงค�จันดี
63013019915 นางสาวปุณยนิตย� เก้ือหนุน
63013019916 นางสาวศันสนีย� พันโท
63013019917 นางสาวภัทรภร กานต�รวีกุล
63013019918 นางสาวพัชรีภรณ� สวัสดี
63013019919 นางสาวฐิกัญญา หมวดสันเทียะ
63013019920 นางสาวกัญญาวีร� สกุลทอง
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63013019921 นางสาวโสรญา กลิ่นมาลัย
63013019922 นายศุภกร สว:างไสว
63013019923 นางสาวพัชรา บุตรวิเศษ
63013019924 นางณันฑรัตน� ศรีแก3ว
63013019925 นายกฤษกร คนหาญ
63013019926 นางสาวปภัสรา มะโนวงค�
63013019927 นายณัฐภูมิ โคตรธรรม
63013019928 นายทองศุกร� ธํารงลักษณ�กุล
63013019929 นายณัฐกาญ อารีเอื้อ
63013019930 นายปริญญา ภาราทอง
63013019931 นางสาวกาญจนา พันธุ�อภัย
63013019932 นางสาวศุทธินี กําลังดี
63013019933 นางสาวพิมพ�พิชญา ยังอภัย
63013019934 นางสาวเมธาวี เทวชู
63013019935 นางสาวสุพินดา ราชนิยม
63013019936 นายปสิทฐิพันธุ� เจริญสุข
63013019937 นางสาววิลาวรรณ น3อยเจริญ
63013019938 นางสาวเบ็ญจมาภรณ� สังวาลย�เดช
63013019939 นายธีรนัย แน:นอุดร
63013019940 นางสาวเอเชีย คุรุสวัสด์ิ
63013019941 นางสาวณัฐชา เหลือแดง
63013019942 นายสิทธิศักด์ิ ปCอมงาม
63013019943 นายสิทธิพล ฉลาดดี
63013019944 นางสาวพิมพิชญา สิงหาท3าว
63013019945 นายเทพกมล มณฑา
63013019946 นายภัธรวุธ กาวีระจันทร�
63013019947 นางสาวเก้ือบุญ บุญสืบ
63013019948 นายอดิพงศ� เพ็งทอง
63013019949 นางสาวอโศกพร อัมพุช
63013019950 นางสาวนนทิรัตน� เทพสุทธ์ิ
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63013019951 นางสาววาสนา ช3อนรัมย�
63013019952 นางสาวโชติมณี แท:นแก3ว
63013019953 นางสาวสุกัญญา จันทร�ทิพย�
63013019954 นางสาวรัชกัญญา ติยะบุตร
63013019955 นางสาวทิพจุฑา กลัดทอง
63013019956 นางสาวฑณวรรณ เกียรติบัณฑิตกุล
63013019957 นายมงคลชัย วงษ�ตระกูล
63013019958 นางสาวป7ทมา ก3อนเกตุ
63013019959 นางสาวกวิสรา ทรงอาวุธ
63013019960 นางสาวปทิตตา คล3ายดํา
63013019961 นายพิพากษา สุทธินา
63013019962 นางสาวกัญญาวี โพสาราช
63013019963 นางสาวนุสบา กริ่มใจ
63013019964 นางสาวอังคณา คชเศษ
63013019965 นางสาววิชุดา ม:วงอยู:
63013019966 นางสาวเพ็ญศิริ จิกยอง
63013019967 นายณัฐวุฒิ โชติช:วง
63013019968 นายเบญจรงค� บุญเจริญ
63013019969 นางสาวอรสา แพทย�นิรนาม
63013019970 นางสาวนารินทร� บูระฮํา
63013019971 นายโกศล ป7ญญา
63013019972 นางสาววารุณี ประสมทอง
63013019973 นางสาวชิดชญา จินดานนท�
63013019974 นางสาวแพรวพรรณ เผือกบางนา
63013019975 นางสาวอภิชญา ไพบูลย�เบญจพล
63013019976 นางภัทรรัตน� บุญชุม
63013019977 นางสาวรุ:งรัตน� ทิมทอง
63013019978 นายอภิสร เรืองวิเศษ
63013019979 นางสาวเนติธร โล3วโสภณกุล
63013019980 นางสาวญาดา บุญยศ
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63013019981 นางสาวชนัญธิดา ประจําพบ
63013019982 นายศราวุฒิ ใจใหญ:
63013019983 นางสาวเอื้ออารีย� ทรงสกุล
63013019984 นางสาวดวงกมล โพธ์ิธัญญา
63013019985 นางสาวพินทุ�สุดา เส็มหมัด
63013019986 นางพรวิไล เงินคํา
63013019987 นายสุจิน รินทร
63013019988 นางสาวศศิ ประสิทธิเขตรวิทย�
63013019989 นายสุรพงษ� ว:องวิเชียร
63013019990 นางสาวปุณยวีร� โสตะ
63013019991 นางสาวฐิตารีย� สําลีพันธ�
63013019992 นางสาวปรานอม สวัสดี
63013019993 นายกฤช เอกาไล
63013019994 นางสาวปภาภรณ� ขําทา
63013019995 นางสาวพรกนก กุลโมรานนท�
63013019996 นางสาวอมรรัตน� ตาจุมปา
63013019997 นายวีรวุฒิ อุดมเทอดสกุล
63013019998 นายชาญวิทย� มะลิพันธ�
63013019999 นางสาววิภา นาคไทย
63013020000 นายชนาธิป เขตรกัน
63013020001 นางสาวนิสารัตน� รื่นพงษ�พันธ�
63013020002 นางสาวสุภาภรณ� ทองทาบ
63013020003 นางสาวอรรพินท� อบสุวรรณ
63013020004 นายณัฐรัฐ เดือนจํารูญ
63013020005 นางสาวกนกพร โตเผือก
63013020006 นางสาวธัญวรัตน� โมรารัตน�
63013020007 นางสาวจงรัก ยาแก3ว
63013020008 นางสาวจุฑามาส เรืองยศจันทนา
63013020009 นางสาวจิตรินทร� นิลวิเชียร
63013020010 นายชนน จิระจิตต�มีชัย
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63013020011 นางสาววาณิชย� ศรีทองสม
63013020012 นางสาวนันทินี ที่พัก
63013020013 นางสาวผุสดี เรืองบูชา
63013020014 นายพิริยะ เสนทอง
63013020015 นางสาวชุนิตา ศิกด์ิแสง
63013020016 นางสาววรรณวิมล สําราญ
63013020017 นางสาวสุทธิชา บรรเทา
63013020018 นายณรงค�วิท ผิวเกลี้ยง
63013020019 นางสาวสรนันท� ขันธิดา
63013020020 นางสาวกนกภรณ� อินมี
63013020021 นางสาวกัญญาณัฐ ไทยอ:อน
63013020022 นายณัฐวัฒน� จิโรภาสภูสกุล
63013020023 นางสาวชนากานต� โภควัฒน�
63013020024 นางสาวศิวพร วีระพงษ�
63013020025 นางสาวศิริทรัพย� อร:ามรุ:งทรัพย�
63013020026 นางสาวภัทราภรณ� อิ่มสมโภช
63013020027 นายพิพัฒน�พงษ� อํานักมณี
63013020028 นางสาวณิชาภัทร คุ3มวงษ�
63013020029 นางสาวศิริลักษณ� นวลอึ่ง
63013020030 นางสาวนริศรา ใยมะลิ
63013020031 นายฐานทัพ เพชรนิล
63013020032 นางสาวกัลนิกา อุดม
63013020033 นางสาวศุภัชยา ชัยวัช
63013020034 นางสาวศิริพร ธูปแก3ว
63013020035 นางสาวอรทัย โพธิบําเพ็ญ
63013020036 นางสาวสุดารัตน� แจ:มใส
63013020037 นายตุลยวัต ทิศษา
63013020038 นางสาวอรญา สืบชาติ
63013020039 นางสาวกานต�ธนินันท� ใจเที่ยง
63013020040 นายศุภกิตต� รวมธรรม
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63013020041 นางสาวกนกพร เมืองมูล
63013020042 นางสาวนิชาดา บุญเรือง
63013020043 นายอนุสรณ� เทียนนาค
63013020044 นางสาววิภาวรรณ� พ่ึงหลุ:น
63013020045 นายอาทิตย� รุ:งน3อย
63013020046 นายชนายุทธ วงศ�สุวัฒน�
63013020047 นางสาวจิตต�ศิริ เย็นเสมอ
63013020048 นายเฉลิม ทํานุ
63013020049 นางสาวอริสา จาหลง
63013020050 นายธนพล ฉันทกุล
63013020051 นายชัชวาลย� มูลสาร
63013020052 นางสาวนิศารัตน� เสนาะกรรณ�
63013020053 นางสาวจุฑามาศ เหมือนโค3ว
63013020054 นางสาวปรายฝน จรัสกฤติกร
63013020055 นางสาวดวงฤทัย สรแสง
63013020056 นางสาวสุภาพร ระหา
63013020057 นายชานุวัฒน� ธิการ
63013020058 นางสาวจิราพร เมมาลี
63013020059 นางสาวบุณยนุช วัฒนลิขิต
63013020060 นางสาวณิฐินันท� ทองอินทร�
63013020061 นางสาวหทัยชนก ทะยศ
63013020062 นางสาวกวินฟCา นุ3ยปรี
63013020063 นางสาวพิชญ�สินี ภักดีสิริกุล
63013020064 นางสาวดวงกมล บังอร
63013020065 นางสาวพนิดา เทพดํา
63013020066 นางสาวเหมือนฟCา เฉลิมจิตรอุทัย
63013020067 นางสาวป7ทมา อัมพรัตน�
63013020068 นายสุวรรณชัย ชื่นสกุลพงศ�
63013020069 นางสาวภัททิรา จอเอียด
63013020070 นายอานนท� รัตนบุรี
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63013020071 นายชณาภัท พันธ�สุข
63013020072 นางสาวนันทิวัน หอมช:วย
63013020073 นางสาวสุชาดา ม่ันสุ:ม
63013020074 นางสาวอัมพิกา กลับวิหก
63013020075 นางสาวนุชบา พลอยเพ็ชร
63013020076 นายประกิจสรณ� ใสแวว
63013020077 นางสาวฟาติมา อามีน
63013020078 นายวัชรพงษ� บุญมี
63013020079 นายพันธกานต� เมืองสุด
63013020080 นางสาวณัฏฐิกา โก:งศร
63013020081 นางสาวไข:มุก ศรีเก้ือกูล
63013020082 นายกรีฑาวุธ ทองเสป
63013020083 นางสาววนิสา ขาวขํา
63013020084 นายฐิติพงศ� แตงขาว
63013020085 นายณัฐพล จันทร�ทิม
63013020086 นายจารุพัฒน� มูลศาสตร�
63013020087 นายชลธิศ ศรีโกศล
63013020088 นางสาววิลาวัลย� มานะอุกฤษฏ�
63013020089 นายธนวรรธน� อิ่มโภชน�
63013020090 นางสาววริยา แอดํา
63013020091 นายพงศธร รัตนมงคลกุล
63013020092 นางสาวชนาพร กันพันธ�
63013020093 นางสาววิภาดา ย้ิมขาวผ:อง
63013020094 นางสาวป7ณฑารีย� โพธ์ิคีรี
63013020095 นายเทวานนท� จรัสศรีมณี
63013020096 นางสาวเบญจรัตน� จังสันเทียะ
63013020097 นางสาวอรนุช เสียงใหญ:
63013020098 นายภาคภูมิ บัวเพ็ชร
63013020099 นางสาวรัตดาวรรณ โม3เม3า
63013020100 นางสาวสมฤทัย วันดี
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63013020101 นางสาวบัวแก3ว แก3วสุวรรณ�
63013020102 นางสาวพนิดา สบายจิตต�
63013020103 นางสาวพลอยพญา ช:วยชู
63013020104 นายยุทธภัณฑ� จาอินทร�
63013020105 นางสาวอภิสรา พุ:มพวง
63013020106 นางสาววิรัลพัชร ไชยตาจักร�
63013020107 นางสาวธิชุดา ศักด์ิธงชัย
63013020108 นางสาวสติมา สาระศาลิน
63013020109 นางสาวอัญมณี สุมาตรา
63013020110 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสาลี
63013020111 นางสาวกฤษวรรณ ทองทา
63013020112 นางสาวศจีวรรณ� ธวัชสิน
63013020113 นางสาวปรัชญา สุวรรณรัตน�
63013020114 นางสาวจันธกรานต� แก3วบุญมา
63013020115 นายฐากูร ต้ังจิต
63013020116 นายพรเทพ พิมพ�คําวงศ�
63013020117 นางสาวช:อผกา แปCนป7Qน
63013020118 นายอมรเทพ ใจผ:อง
63013020119 นายธวัช ภู:เจริญโภคา
63013020120 นางสาวณัฐธิดา คุ3มสุภา
63013020121 นางสาววิจิตรา แถวป7ตถา
63013020122 นางสาวภูสุดา สืบวงษ�ชัย
63013020123 นางสาวหทัยกาญจน� ด:านแก3ว
63013020124 นางสาวโสภิตา เกิดประดับ
63013020125 นางสาวมัสลัน หลีเยาว�
63013020126 นางสาวกัญญา เชื้อบริบูรณ� 
63013020127 นายธีรศักด์ิ ทัศน�เอี่ยม
63013020128 นางสาวลัดดาวัลย� ปCองปลา
63013020129 ว:าที่ร3อยตรีพงศ�ศิริ พันธุโพธ์ิ
63013020130 นางสาวปFยรัตน� สิงห�งาม
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63013020131 นางสาวจุฑามาศ วิทยนันท�
63013020132 นางสาวสุภิตรา ไกยสิทธ์ิ
63013020133 นางสาวกนกวรรณ มะโนโฮ3ง
63013020134 นายทินาคม หมอกอ:อน
63013020135 นางสาวสัณหพร ฝาชัยภูมิ
63013020136 นางสาวผกามาส สกุลแก3ว
63013020137 นายเอกลักษณ� ชวดนุช
63013020138 นางดวงนภา ศรีสันติรัตน
63013020139 นางสาวอัญธิดา จริงธนะสาร
63013020140 นางสาวรังสิมา วิเชียร
63013020141 นางสาวกนกอร หมวดแก3ว
63013020142 นางสาววรรณา เนื่องทองนิ่ม
63013020143 นางสาวกิตติยา แก3วใสแสง
63013020144 นางสาวรุ:งนภา ต้ังม่ัน
63013020145 นายวีรศักด์ิ ซันประสิทธ์ิ
63013020146 นางสาวนิลาวรรณ ดีสวน
63013020147 นางสาวกวินนา ธัญญวิกัย
63013020148 นางสาววรรณวรัตม� อัศววีระเดช
63013020149 นางสาวสุวภาพร พริ้งเหม
63013020150 นางสาวโชติกา โชตึก
63013020151 นางสาวอรทัย ทัพเนตร
63013020152 นางสาวชัญญา วิมลพิทยกุล
63013020153 นายศศิพล ดาราสุริยงศ�
63013020154 นางสาวอาภานันท� บินสุไกมี
63013020155 นางสาววิภาพร ประคองพวก
63013020156 นางสาวนัฐชา โพธิสาร
63013020157 นางสาวอุดมลักษณ� คชแจ:ม
63013020158 นายอรรถพล แซ:โค3ว
63013020159 นางสาวตติยา ศรีบุญขํา
63013020160 นางสาวเอสเธอร� ทองอร:าม
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63013020161 นางสาวพัชรินทร� เหิมฉลาด
63013020162 นางสาวอิสริยาภรณ� ศรีสุข
63013020163 นางสาวเกวรีย� ดุลนกิจ
63013020164 นางสาวสุทธาทิพย� สุดยอดดี
63013020165 นายเจตนา ทองแย3ม
63013020166 นางสาวปFยะกุล ขอบใจ
63013020167 นางนิชาภา สุขกะใจ
63013020168 นางสาวสุพรรษา ราชนิยม
63013020169 นายฐิติพงศ� เอี่ยมสําราญ
63013020170 นางสาวธัญลักษณ� พรคลัง
63013020171 นางสาวสุวรรณา แซ:อุ3ย
63013020172 นางสาวศิวาพร คงมีทรัพย�
63013020173 นางสาวปณิตตา ทองเพ็ชร�
63013020174 นางสาวศศิมาภรณ� พิมพกรรณ�
63013020175 นางสาวเมธาวี ซ3ายคล3าย
63013020176 นายวิชรัตน� แสงเจริญ
63013020177 นายอภิสิทธ์ิ สุวาหลํา
63013020178 นางสาวอรยา สมบูรณ�
63013020179 นายเสฏฐวุฒิ ดิษฐี
63013020180 นายสุพจน� ยศสมศักด์ิ
63013020181 นางสาวอัญชิษฐา มุณีแนม
63013020182 นางสาวธนัชพร อุนะพํานัก
63013020183 นายพีรพัฒน� ต้ังสิริกุลชัย
63013020184 นายณัฐพล เตลิงคะพันธุ�
63013020185 นางสาวอมลรุจี คุตพฤกษ�
63013020186 นายนพวิชญ� จันทรโสภณ
63013020187 นางสาวอรอนงค� นาคัน
63013020188 นางสาวบุญญาดา เทียมทิพร
63013020189 นายจิตพล ศุภมันตา
63013020190 นางสาวเกษิณี ทิพผล
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63013020191 นางสาวพัฒน�นรี รัตนพิทักษ�
63013020192 นายราชัญ มาตแสง
63013020193 นางสาวนภัสราวดี เจริญฤทธ์ิ
63013020194 นางสาวสุรางคนา กันยะ
63013020195 นางสาวนิภาพร ดับทุกข�
63013020196 นางสาวนภัสวรรณ ชุณหอังกูรเวส
63013020197 นางสาวสุนทรียา เทศราช
63013020198 นางสาวพรสกาว มะละ
63013020199 นางสาวญามิตตรา รักษาศิลปI
63013020200 นางอังคณา มณีรัตน�
63013020201 นางสาวกานต�ธิดา แกประโคน
63013020202 นางสาวกานติมา เพ่ิมทอง
63013020203 นางสาวธัญลักษณ� ชุ:มพระวงศ�
63013020204 นางสาวพัสตราภรณ� ไวยนาคร
63013020205 นางสาวฐิติพร ปะวะเน
63013020206 นางสาวนภาพรรณ ทองประดับ
63013020207 นางสาวเบญจวรรณ ประพฤติ
63013020208 นายปรินทร เเปCนเพชร�
63013020209 ว:าที่ ร.ต.ไซฟูดีน ดอสะ
63013020210 นายชลิต เจริญศิลปI
63013020211 นางสาวณัฐทิชา คํามุงคุณ
63013020212 นางสาวจุฑาเณศวร� บุญเหมาะ
63013020213 นางสาวนิภาพร โสมิตร
63013020214 นางสาวกันตินันท� นาชิน
63013020215 นางสาวนพรัตน� หินซุย
63013020216 นางสาวธัญสินี พุฒสวัสด์ิ
63013020217 นางสาวกนกพร ย้ิมน3อย
63013020218 นางสาวพิชญา ทับบุรี
63013020219 นายลาภนิมิตร ลาภครองธรรม
63013020220 นางสาวจริญญา จันทะวงษ�
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63013020221 นางสาวอริสรา ประทุมแมน
63013020222 นางสาววรกมล ภูจอมดาว
63013020223 นายรัตนพล เจริญวัฒนากุล
63013020224 นางสาวอรุณรัตน� เดโชภพ
63013020225 นางสาวพรทิพย� สุขทรัพย�
63013020226 นางสาวแพรวพรรณ ศรีหม่ืนไวย
63013020227 นายวัชรินทร� โสภาพ
63013020228 นายนวพล นพคุณ
63013020229 นางสาวพัชรียา ประจง
63013020230 นางสาวกนกวรรณ ทองอยู:
63013020231 นายคมชาญ วงษ�แสงเพชร
63013020232 นายพีรณัฐ วิชชุกุล
63013020233 นางสาวจันทนา หวังเดช
63013020234 นายยุวภาคย� ลีลาศรีบรรจง
63013020235 นางสาวกาญจนา สามงามมี
63013020236 นางสาวพิมพ�ชนก สิทธิ
63013020237 นางสาวสุพรรษา อินทร�เลิศ
63013020238 นางสาวศุภาพิชญ� จันทร�ไฝ
63013020239 นางสาวประณิตา สุนทรเวช
63013020240 นางสาวฐิติพร สุขกลีบ
63013020241 นางสาวทิพวรรณ สันติวรกุล
63013020242 นางสาวบุณยาพร หิตโกเมท
63013020243 นางสาวเนตรชนก อาทิภาณุ
63013020244 นายอมรชัย วรทวีธํารง
63013020245 นางสาวสุกัญญา สมุดเวช
63013020246 นายศิวดลย� กองมิตรชัย
63013020247 นางสาวจุฑามาศ ศิริเสถียร
63013020248 นางสาวธัญลักษณ� ป7ญญาเสน
63013020249 นายพรชัย ฉุยฉาย
63013020250 นางสาวสิมิตรา ฮ3อรี
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63013020251 นางสาวนันทพร จําปาแก3ว
63013020252 นายธนพล เฟ̂อยคํา
63013020253 นางสาวสุภาวดี พรหมอินทร�
63013020254 นางสาวซาร:า มณี
63013020255 นางสาวธัญธร โชติจัตุรัส
63013020256 นางสาวชนัดดา มณีศิริ
63013020257 นางสาวสโรชา สกุลนาค
63013020258 นายทศพร อุมะมานิต
63013020259 นายนพรุจ แก3วสืบ
63013020260 นางสาวธารทิพย� ไชยสมบูรณ�
63013020261 นายภาณุ สมุทรเก:า
63013020262 นายภาณุพงศ� โพธ์ิคํา
63013020263 นางสาวหนุนทอง ชัยวัฒน�
63013020264 นางสาวอัยดา วงศ�ปรเมษฐ�
63013020265 นางสาวอานัดดา หัสกรรัตน�
63013020266 นางสาวโสรญา เศษคึมบง
63013020267 นางสาวสุชาดา ขระสูงเนิน
63013020268 นายกฤษณพงศ� บุญฤกษ�
63013020269 นายวิศรุต สุวพิศ
63013020270 นางสาวสุวรรณษา สร3อยแสง
63013020271 นายธัชชัย ภาชนนท�
63013020272 นางสาววีรยา ศรีชมภู
63013020273 นายภาคภูมิ ตันติกานต�กุล
63013020274 นางสาวณัฏฐนันท� ด3วงเขียว
63013020275 นางสาวณัฐกานต� ศรีนวล
63013020276 นางสาวนัชชนม� ขวัญปาน
63013020277 นางสาวปริฉัตร แสนบุญศรี
63013020278 นางสาวนุรลีฮา ดือราแม
63013020279 นางสาวมะลิวัลย� คัตะวงษ�
63013020280 นางสาวจุฑามณี จีนแส
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63013020281 นางสาวสุทธินี สิงคเสลิต
63013020282 นางสาวนิตยา เอกเรื่อง
63013020283 นางสาวพิทยารัตน� ถาวรศักด์ิ
63013020284 นางสาวอมรวรรณ� ปู]บุตรชา
63013020285 นางสาวทิพวรรณ ภูมิชัย
63013020286 นางสาวกัญญาณัฐ เสรีสมบูรณ�
63013020287 นางสาวชุติรัตน� จินตรักษ�
63013020288 นางสาวสุรีฉาย พลลาภ
63013020289 นางสาววลัยพร เรียงหมู:
63013020290 นางสาวเพ็ญณภา อยู:ชัยกิจ
63013020291 จ.อ.พันธกานต� เถาว�สอน
63013020292 นางสาวกนกพร ราชิวงศ�
63013020293 นางสาวปนัสยา เงินมาก
63013020294 นางสาวสุกัญญา เข่ือนคํา
63013020295 นางสาวณัฐศิริ ดนตรี
63013020296 นางสาวพิสมัย ทองป7ญญา
63013020297 นางสาวอนงค�นาฏ โรจนรัตน�
63013020298 นางสาวกมลชนก กาลสุข
63013020299 นางสาวศศิ ศิลาทอง
63013020300 นางสาวธันยภรณ� วิละแสง
63013020301 นายศิลปFน ศรีนอง
63013020302 นางสาวนภาภรณ� แสงสุวรรณ
63013020303 นายธงชัย มูลคลื้น
63013020304 นายปรัชญา อินทอง
63013020305 นายจิรทีปต� ไชยโย
63013020306 นายชยานันท� ด้ินสกุล
63013020307 นางสาวพนิดา เจริญกรุง
63013020308 นายคุณาพงษ� ตระกูลปฐมฐิติ
63013020309 นายอําพล ขํามิน
63013020310 นางสาวอารีย�รัตน� สงคราม
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63013020311 นายกษาปณ� คุตตะนันท�
63013020312 นายชนวัฒน� สุขหาญ
63013020313 นายอรเทพ กลิ่นศรีสุข
63013020314 นางสาวสิริมา ชาติมนตรี
63013020315 นายมนต�ชัย ศรีสุวรรณ
63013020316 นางสาวภควดี ศิริวิลาศ
63013020317 นางสาวจีระวรรณ รัตนาจารย�
63013020318 นางสาวกานต�ธีรา มหาปFตธนาธร
63013020319 นายกรรชัย มูลทองชุน
63013020320 นายสิรภพ หมอโอสถ
63013020321 นายชนสรณ� เรืองเชื้อเหมือน
63013020322 นางสาวอัยยรัช ย้ิมพงษ�
63013020323 นายกรกต กลิ่นประชุม
63013020324 นางสาวพิมพ�พรรณ ติดเมิง
63013020325 นางสาวสุมิตรา คงนคร
63013020326 นางสาววรชาฎา วัฒนะนพรัตน�
63013020327 นางสาวพรสวรรค� ธนะวรรณ�
63013020328 นางสาวเรวดี รักสกุล
63013020329 นางสาวอภิญญา มากแสง
63013020330 นางสาวลีลาวดี หนูขาว
63013020331 นางสาววินิดา สีจักรเงิน
63013020332 นางสาวอรัญญา สุขธระ
63013020333 นางสาวเพ็ญนภา หนูรอด
63013020334 นางสาวสุธินันท� โตประเสริฐ
63013020335 นางสาวจันทร�ดี ศรีดาชาติ
63013020336 นางสาวปรียาภรณ� ทวยเที่ยง
63013020337 นางสาวรติรส เอี่ยมเรือง
63013020338 นางสาวรัชดา วงษ�วัน
63013020339 นางสาวยลลดา ตุ3มทอง
63013020340 นางสาวรวินท� จิตรกลาง
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63013020341 นางสาวจิตราภรณ� สุชาติวุฒิ
63013020342 นางสาววิภา คําเงิน
63013020343 นางสาวสุภาวิดา อระไง
63013020344 นายวีสิงหา เต็มรัตน�
63013020345 นายวัจนพงศ� ฉันทวรศักด์ิ
63013020346 นางสาวณิภาดา กาญจนเตมีย�
63013020347 นางสาวณัฐรี คล:องดี
63013020348 นายอภินันท� แก3วกระจ:าง
63013020349 นางสาวกิติรัตน� ศังขวณิช
63013020350 นางสาวนิภาพร ลีวัฒนากุล
63013020351 นางสาวธนพร นาคบรรพ�
63013020352 นางสาวนีรนุช คํามะโนชาติ
63013020353 นายสหรัฐ หนูล3วน
63013020354 นางกฤษณา สังข�จรูญ
63013020355 นางสาวสุธาสินี เอี่ยมรอด
63013020356 นายกวีวัฒน� วาดวิจิตร
63013020357 นายณัฐพงศ� ถ3วยทอง
63013020358 นางสาวอมรศรี เจริญภักดี
63013020359 นางสาวพรพิมล ใสแจ:ม
63013020360 นายธนวัช นุสุวะ
63013020361 นางสาวชวิศา อินทร�สิงห�
63013020362 นางสาวรดา โพธ์ินิล
63013020363 นางสาวพัชรินทร� สายนาคํา
63013020364 นางสาวสุพัตรา แน:นอุดร
63013020365 นางสาวรุ:งทิวา นงนุช
63013020366 นางสาววงผกา สุชัยสงค�
63013020367 นายอนุศิษฏ� ไชยวงษ�
63013020368 นายณัฐภัทร น3อยพินิจ
63013020369 นางสาวกรชนก ชุมวงศ�
63013020370 นางสาวกวินณา คุณธรักษ�
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63013020371 นางสาววรรณธร เกตุจํานงค�
63013020372 นายมนตรี น3อยแท3
63013020373 นางสาวพรพิมล ชํานาญป^น
63013020374 นางสาวปุญญพัฒน� แสงสําลี
63013020375 นางสาวกัญญาพัชร หฤทัยถาวร
63013020376 นางสาวปรัศนีย� ป7ญญาเลิศ
63013020377 นางสาวธนวรรณ สุขแสน
63013020378 นางสาวทับทิม สุวรรณสุข
63013020379 นางสาวโสมสุภางค� คํานึผล
63013020380 นางสาวประนอม ฟ7กเงิน
63013020381 นายธีรวัฒน� จันทวงศ�
63013020382 นางสาวชรัญดา เอนเกษร
63013020383 นางสาวอัญชลีพร ผ:องแผ3ว
63013020384 นางสาวปFยพร ยงค�เดช
63013020385 นายธรรศพล จือเหลียง
63013020386 นางสาวสายทิพย� ภิญโญดม
63013020387 นางสาวศิริพร ประสมเพชร
63013020388 นางสาวบุษปรัชญ ณ พัทลุง
63013020389 นางสาวมัณฑนา ประจําถ่ิน
63013020390 นางสาวอําไพภรณ� เวียงคํา
63013020391 นางสาวพรรธน�ชญมณ จันทร�มะโน
63013020392 นางสาวหรรษลักษณ� สว:างไสว
63013020393 นางสาววิชญาพร ธนากิจชัชวาลย�
63013020394 นายนพดล ณ นิมิต
63013020395 นางสาวอรุณวรรณ เรืองศรี
63013020396 นายชูวิทย� ทองเพ็ชร
63013020397 นายทรงพล ชุมภูสม
63013020398 นายวัชร พิมทอง
63013020399 นางสาวปองไพลิน ขําสาธร
63013020400 นางสาวกัลยา ธานีรัตน�
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63013020401 นางสาวลัดดาภรณ� พรมคํา
63013020402 นางสาวฟาตีมะห� ตาเละ
63013020403 นางสาวอารีรักษ� อ:อนแสง
63013020404 นายวิศว รวีวรรณสุนทร
63013020405 นางสาวนภสร ธีรอัครวิภาส
63013020406 นายศตนันท� เนตรหิน
63013020407 นายพงศกร กัณหานนท�
63013020408 นางสาวพิชชาภา รุจิเทศ
63013020409 นางสาวอัมพวัน อําพันทอง
63013020410 นายอภิสิทธ์ิ แก3วเจริญ
63013020411 นางสาวขวัญฤทัย รัตนชาตรี
63013020412 นางสาวญาณิศา วิริยะจินดา
63013020413 นางสาวอคิราภ� บุญฤทธ์ิ
63013020414 นางสาวอังคณา โทวิวัฒนานนท�
63013020415 นางสาวมานิตา เหลือมปุย
63013020416 นางสาววศินี มุทธาเสถียร
63013020417 นางสาวมณฑิรา คูณสิงห�
63013020418 นางสาวสุนันทวดี บุญรินทร�
63013020419 นางสาวอกนิษฐ� ยังชุ:ม
63013020420 นางสาวน้ําทิพย� เสนาะเกียรติ
63013020421 นายธนวัฒน� บวชสันเที๊ยะ
63013020422 นางสาวรัฐนันท� วงค�กองแก3ว
63013020423 นางสาวฉัซวานี ดําดี
63013020424 นางสาวปFยะศัพย� วงค�พุทธคํา
63013020425 นายปริญญา เทียมเจริญ
63013020426 นางสาววชิราภรณ� ชิตเจริญ
63013020427 นางสาวพัชรินทร� ดวงกุล
63013020428 นางสาวมนสิชา เผือกผ:อง
63013020429 นางสาวสุวรรณวารี อบรมศิลปI
63013020430 นางสาวสมณี สําเภา
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63013020431 นางสาวสุทธิกาญจน� ศรพรหม
63013020432 นายณัฐนันท� อินทร�สุวรรณ
63013020433 นายชัชรัธพัษ จ่ันเคลือบ
63013020434 นางสาวบุษยาพัฒน� ปานท:าช3าง
63013020435 นางสาวหรรษมน ฉวีวงศ�
63013020436 นายพงษ�พัฒน� อาจทวีกุล
63013020437 นางสาวฉัตรฤทัย เทียมสภา
63013020438 นายชินโชติ ทิศยาณะ
63013020439 นางสาวบุญธิดา ไมตรีจร
63013020440 นางสาวณัฐชญา ลํางาม
63013020441 นายระพีพัฒน� นาเวทรัมย�
63013020442 นางสาวณัฐฐา เติมบุญ
63013020443 นางสาวศันสนีย� เล็กประทุม
63013020444 นางสาวกิดาการ หนูขวัญ
63013020445 นางสาวธัญญ�นรี จําปาทอง
63013020446 นางสาวอาทิตยา นาคํา
63013020447 นางสาววิภา ธรรมนิยม
63013020448 นางสาวอาลาวียะ นิยาแม
63013020449 นายนฤเบศ จําปา
63013020450 นายณัฐพันธุ� เอียดวารี
63013020451 นายศุภกิตต์ิ กิตติเพ่ิมทรัพย�
63013020452 นางสาวเสาวลักษณ� สนย3อน
63013020453 นางสาวสุวรรณี อามะ
63013020454 นายจิรพัฒน� หนูโพธ์ิ
63013020455 นายอิรพัน ลาเตDะ
63013020456 นางสาวพิมภรณ� พลบุบผา
63013020457 นายอธิพงษ� รักษาคาม
63013020458 นางสาวอัญมณี มาตรรัศมี
63013020459 นายเสฎฐวุฒิ สีลิ้ม
63013020460 นางสาวณัฐพัชร� รักเดช
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63013020461 นางสาวมณฑกาญจน� ขันทองดี
63013020462 นายวราพงษ� โพธ์ิแก3ว
63013020463 นางสาวอาเซีย กสิวรรณ�
63013020464 นายรอยดี เจDะสะแลแม
63013020465 นางสาวปริยาภรณ� สังขบูรณ�
63013020466 นายกานต� ยศตระกูล
63013020467 นางสาวอุมาพร ดอนม:วง
63013020468 นางสาวอาภาศิริ ดุริยประณีต
63013020469 นางสาวนัทมน ณ สาร
63013020470 นายปฏิภาณ สิทธิวงค�
63013020471 นายธนพนธ� พวงลําใย
63013020472 นายพชรพล วังหิน
63013020473 นางสาวพัชราภรณ� นพปรางค�
63013020474 นายเกรียงไกร วรรณศรี
63013020475 นายธันยบูรณ� เก๋ียงคํา
63013020476 นายประชารัตน� ธิกันงา
63013020477 นางสาวชลิตา แก3วตุ3ย
63013020478 นายเดชณรงค� เพชรบูรณิน
63013020479 นายพรชัย โสภา
63013020480 นางสาวพิกุลรัตน� นาโสก
63013020481 นายวศิน ไกรเทพ
63013020482 นางสาววรางคณา เรือนมูล
63013020483 นางสาวศิริรัตน� จุลแสน
63013020484 นางสาวศศินิภา อินทร�ห3างหว3า
63013020485 นางสาวสุกัญญา ใจมา
63013020486 นางสาวสายใจ พันธ�แก:น
63013020487 นางสาวสิริกาญจน� กุลเวิล
63013020488 นางสาวพัชราวรรณ สมบัติวงศ�
63013020489 นางสาวณัทชนก แซ:เบ3
63013020490 นางสาวปรียลักษณ� ขันธ�ดวง
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63013020491 นางสาวสุดารัตน� ดอกบัว
63013020492 นางสาวศิริพร โคนพันธ�
63013020493 นางสาวปริยากร ไชยหวัง
63013020494 นางสาวสป7นแก3ว ป7Qนขาว
63013020495 นางสาวมณิสรา สีมาวิจัย
63013020496 นางสาวพุธธิดา จิตรธรรม
63013020497 นายภัทรภณ ด:านพงศ�สุวรรณ�
63013020498 นายโอภาสพัทธ� ขอบเขตต�
63013020499 นางสาวสุทธิรัตน� เศียรอุ:น
63013020500 ว:าที่ ร.ต.สุนิสา กาเผือก
63013020501 นางสาวปนัดดา แก:นนาคํา
63013020502 นายชัชวัสส� เกียรติคุณโสภณ
63013020503 นางสาวพัชราพร อภิญญานุวัฒน�
63013020504 นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ
63013020505 นางสาวรัตนา พรหมไทย
63013020506 นางสาววราลี กิมะวณิชย�
63013020507 นางสาวสุวรัชต� วงษ�ภา
63013020508 นางสาวชุติพร พลวัฒน�
63013020509 นางสาวอารียา กองมี
63013020510 นางสาวจิราภา รั่นบ3านแพ3ว
63013020511 นางสาวฐานิกา เชาวลิต
63013020512 นางสาวนิสาชล เศษจันทร�
63013020513 นางสาวพรรณปพร คมขาว
63013020514 นางสาวศิรินาฎ กีรติสุวคนธ�
63013020515 นางสาวธารทิพย� จวนอาจ
63013020516 นางสาวศิริลักษณ� ศีลอํานวย
63013020517 นายธนกฤต เรียนกระษิล
63013020518 นางสาวจริญญา สกุลกันต�
63013020519 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณพันชู
63013020520 นางสาวอรทัย หอมหวล
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63013020521 นางสาวอภิรดี จําปา
63013020522 นางสาววิจิตรา วงศ�ขม้ิน
63013020523 นายครรชิตพงค� ภู:กลาง
63013020524 นางสาวอาภารัตน� วิจิตรกาญจน�
63013020525 นางสาวเสาวลักษณ� อินญาพงษ�
63013020526 นางสาวอรัชพร ทองโอฬาร
63013020527 นางสาวศุภิกา กงแก3ว
63013020528 นางสาววิลาวัลย� จันทร�สมุทร
63013020529 นายรัฐกรณ� ป7นทนา
63013020530 นายณรงค�วิทย� แท:นทอง
63013020531 นางสาวทัศนี มากนอก
63013020532 นางสาวนภา สีดี
63013020533 นายอัษฎาวุธ จงใจ
63013020534 นางสาวยาซูมี ดือเลาะ
63013020535 นายธนปกรณ� อุ:นศรี
63013020536 นายอัมรินทร� บินและ
63013020537 นายธนาวุฒิ อิ่มลิ้มธาร
63013020538 นายธันวา คํานวล
63013020539 นางสาวกันธิชา ห3องริ้ว
63013020540 นายภูมิ จิตรานนท�
63013020541 นางสาวพิริญาย� คําอุ:น
63013020542 นางสาวจูนีซ:า สุทธิประภา
63013020543 นางสาวพรพรรณ บุญโต
63013020544 นางสาวจิราวรรณ ผลภาพ
63013020545 นางสาวเกาซัร ยอดิง
63013020546 นางสาววาสนา วงษ�จันทนา
63013020547 นางสาวมนปพร ใจพงค�
63013020548 นางสาวปุริมปรัชญ� สินกัน
63013020549 นางสาวพรนภา นิคมเพชร
63013020550 นางสาวธิดาพร บุตรวงษ�
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63013020551 นายกนกพล ชัยเพ็ชร
63013020552 นางสาวจุฑามาศ เวทย�จรัส
63013020553 นางสาวสุทธิภา เฉลิมพักตร�
63013020554 นางสาวรุ:งนภา ปานมี
63013020555 ว:าที่ร.ต.หญิงวราภรณ� ภู:ด3วง
63013020556 นางสาวกุลธิดา ด:านตระกูล
63013020557 นางสาวภัควลัญชน� ภูสนิท
63013020558 นางสาวปฐมาวดี สมบัติมาก
63013020559 นางสาวภาวินี มกกงไผ:
63013020560 นางสาววิจาริณี จันทวรรณ
63013020561 นายสุชาติ ศรีป7จฉิม
63013020562 นายสุชาครีย� อินทะวงษ�
63013020563 นายปฏิภาณ วะลาพุทธ
63013020564 นางสาวทิพาภรณ� สร3อยระย3า
63013020565 นางสาววรรณนิศา โสมงาม
63013020566 นายศรัณย� บดีพงศ�
63013020567 นางสาวรุ:งอรุณ บุญเปรม
63013020568 นางสาวอโรชา พงษ�ศรีทอง
63013020569 นายพชร ทุมมานนท�
63013020570 นายสันติ คีรีปรีชา
63013020571 นางสาววิไลวรรณ ร:องยืด
63013020572 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิสระ
63013020573 นางสาวอภิญญา ไตรวิทย�เมธี
63013020574 นายนัฐพล ภูมิพิมพ�
63013020575 นางสาวสุพรรษา รุ:งเรืองมีชัยกิจ
63013020576 นายสุวิทย� จิตรแก3ว
63013020577 นายอภิชาต ทับนิล
63013020578 นายพิชญ�พงศ� พรมโสภา
63013020579 นางสาวสุมลยา ซาและทิม
63013020580 นางสาวกัลยารัตน� ม:วงโรจน�
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63013020581 นางสาวศศิธร ศรีนาง
63013020582 นายชุติพนธ� ทองบุญ
63013020583 นางสาวพรสวรรค� ธุระแพง
63013020584 นายชานนท� เจือน้ําหอม
63013020585 นางสาวณัฐชยานี จันทวงศ�
63013020586 นางสาวณิชชนันท� คําหวาน
63013020587 นางจุฑาธิป พุทธสุวรรณ�
63013020588 นางสาวเบญจมาภรณ� เผือกเพชร�
63013020589 นายอรรถพล เทพจันตา
63013020590 นางสาวนันทพร ฤทธ์ิอิ่ม
63013020591 นางสาวพรพิมล พรหมผาบ
63013020592 นางสาวศศิธร ดอนมอญ
63013020593 นายปรัชญา ป7ญญาสิริดี
63013020594 นายพีรภัทร พัฒนแก3ว
63013020595 นางสาวชุตินันท� อภิสิตานนท�
63013020596 นายรัชภูมิ รัตนลาโภ
63013020597 นางสาวฐาปนี สุทธิวงค�
63013020598 นางสาวพรสุดา จําเนียรศรี
63013020599 นางสาวมนัญญา รักสาย
63013020600 นายอําพล วงศ�สวัสด์ิ
63013020601 นางสาวสมกุลยา จันสะ
63013020602 นายคมศร เสมาทอง
63013020603 นางสาววรกานต� ศิริโสภา
63013020604 นางสาวอาชู มาเยอะ
63013020605 นางสาวสุทธิดา พุ:มกําพล
63013020606 นายอดิศร แก3วเพ็ชร
63013020607 นางสาววรรณนภา คําใส
63013020608 นางสาวรุ3งทิพย� สีดา
63013020609 นางสาวสุทธิวรรณ ชื่นจิตต�
63013020610 นางสาวรัชพร วชิรถาวรชัย
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63013020611 นางสาวนิรชา สกุลรัตน�ภิรมย�
63013020612 นายเอกรินทร� ชาวบ3านไร:
63013020613 นายชาคริต ภู:ฤทธ์ิ
63013020614 นายรติรุจน� ก่ิงแก3ว
63013020615 นางสาวอัจฉรา รัตนะ
63013020616 นางสาวพรชนัน ช:างฆ3อง
63013020617 นางสาวนฤมล ดุนสุข
63013020618 นางสาวสุขปรียา ธรรมกิจไพโรจน�
63013020619 นางสาวอาราวัลย� อนันต�
63013020620 นางสาวพรพิมล แข็งงาน
63013020621 นายศราวุธ แซ:ลิ้ม
63013020622 นางสาวกานต�พิชชา คุณภัทรกิตต์ิธนา
63013020623 ว:าที่ร.ต.พงษ�สิงห� ดวงนิราส
63013020624 นางสาวอัมธิกา เกตุอรุณ
63013020625 นางสาวณปภัช หม:วยนอก
63013020626 นางสาวโสภา ทมธิแสง
63013020627 นางสาวโสรยา ใบเตDะ
63013020628 นางสาวกมลวรรณ พิXมมะศรี
63013020629 นางสาวรดาวรรณ� มุสิกุล
63013020630 นายนัทธพงศ� อุปการัตน�
63013020631 นายสุวิชา บํารุงกูล
63013020632 นายบัดรี ซู
63013020633 นายประกาย ดีคล3าย
63013020634 นายเจณิตา ฉัตรเงิน
63013020635 นางสาวนภาวัลย� สมนึก
63013020636 นางสาวสมฤทัย แซ:ฉ่ัว
63013020637 นางสาวกาญจนา แสงทอง
63013020638 นางสาวกนกวรรณ เสวกวิหารี
63013020639 นางสาวชิดชนก ลือชารักษ�
63013020640 นางสาวสุพิชญา เชื่อมสุข
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63013020641 นางสาวธนภร ทิมธนารัตน�
63013020642 นางสาวป7ทมา อนันตพงค�
63013020643 นายสิริยุทธ เพชรสุด
63013020644 นางสาวจันทร�เจรา กิจโชคประเสริฐ
63013020645 นางสาวณัฐณิชา อเนกสิทธิสิน
63013020646 นางสาวป7ทมา ชื่นสมบัติ
63013020647 นายสราวุธ เจDศา
63013020648 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณโณ
63013020649 นางสาวสมหญิง มหาสวัสด์ิ
63013020650 นางสาววรรณสิริ เอี่ยมแบน
63013020651 นางสาวพรนพิน จันทร�ศรี
63013020652 นายศวัสกร ขุนภักดี
63013020653 นางสาวสุธาสินี เปราะสะเกษ
63013020654 นางสาวอาทิตยา มโนรัตน�
63013020655 นางสาวณัฐริกา เกิดทรัพย�
63013020656 นางสาววริศรา คล3อยสาย
63013020657 นางสาวรัชนิกร กันทะจิตร
63013020658 นายณวัสพล บรัศไพบูลย�
63013020659 นางสาวณัฎฐา แสนเขียววงศ�
63013020660 นางสาวสิริวิมล จุลศรี
63013020661 นายธนเดช ยศสุวรรณ
63013020662 นางสาววรัญญา ยังตรง
63013020663 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดีอ:อน
63013020664 นางสาวทิพยาภรณ� ผุสดี
63013020665 นางสาวอาริยา ช:างสลัก
63013020666 นางสาวศิริลักษณ� กันทะวงค�
63013020667 นางสาวกมลพรรณ สะพานทอง
63013020668 นางสาวบุญเก้ือ ดอนกลาง
63013020669 นางสาวดวงใจ นุ3ยฉิม
63013020670 นายทรงโสภณ ธารา
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63013020671 นางสาวนภัสวรรณ รักพงษ�
63013020672 นางสาวเสาวนีย� ขาวผิว
63013020673 นางสาวธิดารัตน� ชะบังรัมย�
63013020674 นางสาวพัชรี เมืองเงิน
63013020675 นางสาวชฎาพันธ� สุขาทิพย�
63013020676 นางสาวสาวิณี คงเทียน
63013020677 นายธนพงษ� บุญมา
63013020678 นางสาวรจนา หมีเงิน
63013020679 นางสาววันดี ป7ญญาปริยัติคุณ
63013020680 นางสาวนริศรา อุดมศิล
63013020681 นางสาวอโณทัย เอี่ยมประดิษฐ�
63013020682 นางสาวกฤชภร สุพัฒโสภณ
63013020683 นางสาวนภาพร สุกกลม
63013020684 นายสุทธิรักษ� เธียรโชติ
63013020685 นางสาวกนกลักษณ� ม่ันสุวรรณ
63013020686 นายธนากร ชีวพิทักษ�ผล
63013020687 นางสาวนูรไดยอานฮ� เบ็ญฮะสันต�
63013020688 นางสาวหยกรักษ� อัมพรชัยสกุล
63013020689 นางสาวสิตานัน บัวผัด
63013020690 นางสาวนันทวัน อินตDะนางแล
63013020691 นายอนุชา บุญช:วย
63013020692 นางสาวสุภัสสร อดทน
63013020693 นางสาวสุรารักษ� เขียวสุคนธ�
63013020694 นางสาวนุชรี คุ3มนุช
63013020695 นางสาวดวงสมร สุพรรณ
63013020696 นางสาวเพชรา สุขสําราญ
63013020697 นายทิพกร อินชัยวงศ�
63013020698 นายวัชระพงศ� จันทร�รอด
63013020699 นายรัฐธรรมนูญ ผิวเหลือง
63013020700 นางสาวพัชรียา สุวรรณรงค�
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63013020701 นางสาวธัญพิชชา วงษ�อําพันธ�
63013020702 นายศุภกร ศรีมุกดา
63013020703 นายจีรศักด์ิ แสนเกษม
63013020704 นายณภัค ธนารุจิพรกุล
63013020705 นางสาวโปร:งมณี ธารรําลึก
63013020706 นางสาวทิวาพร มะโนชัย
63013020707 นางสาวนนทพร เวชพาณิชย�
63013020708 นางสาวลลิตา ประชานิยม
63013020709 นางสาวพุทธรัตน� ประสิทธิศิลปIชัย
63013020710 นางสาวกชกร ชลายนนาวิน
63013020711 นายกมลวัฒน� ชนะสุวรรณ
63013020712 นางสาวอารยา แก3วรักษา
63013020713 นางสาวอภิญญา ปานตDะระษี
63013020714 นางสาวดารารัตน� อุ:นเสนีย�
63013020715 นางสาวฐาลินี เลาหะวิไลย
63013020716 นางสาวปาริฉัตต� เกชุน
63013020717 นายภูมิชาย ลมบัวแก3ว
63013020718 นางธัญพร เตSจDะ
63013020719 นายอนุรุธ บุณยะวุฒกุล
63013020720 นางสาววรัญญาภรณ� ศรีสุข
63013020721 นายศิรวิทย� จักรใจวงค�
63013020722 นายปรเมษฐ วรวัฒน�
63013020723 นายณัฐวุฒิ คุณมี
63013020724 นางสาวภัทราวดี สังข�ขํา
63013020725 นางสาวธัญญพร ประคําทอง
63013020726 นางสาววาณี คงอยู:
63013020727 นายอิฐฐิศักด์ิ ประวิชสุวรรณ�
63013020728 นางสาวณฐมน วงษ�แก3ว
63013020729 นางสาวบุญธณิกา กันชม
63013020730 นางสาวเจนจิรา ลัดดาวรากรณ�
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63013020731 ว:าที่ ร.ต.หญิงชลทิชา สนเพ็ชร
63013020732 นางสาววรรณวิภา หัตถกา
63013020733 นายนคร จงเสถียรธรรม
63013020734 นางสาวโชติกา ว:องทรัพย�สิน
63013020735 นางสาวสุธินี ฉัตรไธสง
63013020736 นางสาวจุฬามณี พลสนอง
63013020737 นางสาวปFยธิดา ยอดพิชัย
63013020738 นางสาววิลาวัลย� ศรีทา
63013020739 นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ
63013020740 นางสาวรัชดาพร อยู:ย่ิง
63013020741 นางสาววราพร คงเมือง
63013020742 นางสาวศิริพร สวัสด์ิถึก
63013020743 นางสาวสุภัทรตา น3อยสังข�
63013020744 นางสาวสุธิมา สมหมาย
63013020745 นายภานุดล พวงเพ็ชร
63013020746 นายสุรสิทธ์ิ งานดี
63013020747 นางสาวอาจารี พ่ึงเจียก
63013020748 นางสาวอรพิมล แซ:ซิน
63013020749 นางสาวอัญธิกา เกษกาญจน�
63013020750 นางสาวศศิประภา พูลยรัตน�
63013020751 นางสาวอังคณา อุปะทะ
63013020752 นางสาวอริสา ศรีสุวงค�
63013020753 นางสาวปารวี ศุภจิตต�
63013020754 นางสาวชัญญานุช สุขขา
63013020755 นางสาวสุวนันท� รุ:งน3อย
63013020756 นางสาวฉัตรชฎา วัฒนสงค�
63013020757 นางกรณิกาX ศรีบัวบาน
63013020758 นางสาววิภาวี แพงดี
63013020759 นายมหัศจรรย� นิตยสมบัติ
63013020760 นางสาวชฎารัตน� คําประดับ
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63013020761 นางสาววรรณพร ธนะวังน3อย
63013020762 นางสาวปาลิตา แสงกร
63013020763 นางสาวณัฐกาล สินะสนธิ
63013020764 นางสาวบุศราภรณ� วงษ�สะอาด
63013020765 นางสาวพัชรี เพ็ชรดวง
63013020766 นายพีระวัฒน� ธนภัทรศรีกุล
63013020767 นางสาวมนัญชยา นาคแสงทอง
63013020768 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นมาลี
63013020769 นางสาววาระศิริ ริยะกาศ
63013020770 นางสาวกิตติมา จําปาศิริ
63013020771 นางสาวกันต�กนิษฐ� ทองมอญ
63013020772 นางสาวนิศารัตน� คงชื่นจิต
63013020773 นางสาวฟCาคราม บุษดี
63013020774 นายกิตติภพ เจริญกิจติกาญจน�
63013020775 นางสาวนลินทิพย� หงสีธิ
63013020776 นางสาวณัฐวรา อัครลิขิต
63013020777 นายชัชเกียรต์ิ สิงหฬ
63013020778 นางสาวสุวิภา เสี่ยงบุญ
63013020779 นางสาวลิปFการ� วิศวแสวงสุข
63013020780 นางสาวกัญวรา ปอดอ
63013020781 นางสาวเมธาวี อัจฉริยะประสิทธ์ิ
63013020782 นายพีรวัฒน� ขาดจัตุรัส
63013020783 นางสาวกันยา แก3วสีหมอก
63013020784 นางสาววิไลพร มายวัง
63013020785 นางสาวพีรยา องุ:นศรี
63013020786 นางสาวนฤทัย ปุกคํา
63013020787 นางสาวชุดาภรณ� ภู:ระหงษ�
63013020788 นางสาวปรัชญาภา พงศ�นุรักษ�
63013020789 นางสาววรรณวิสา หมายสุข
63013020790 นางสาวสุธินี มารุ:ง
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63013020791 นางสาวณัฐวิภา กุลาศรี
63013020792 นางสาวสิริพร ธรรมพิทักษ�
63013020793 นายกนกศักด์ิ เรือนทอง
63013020794 นายศุภโชค สลักคํา
63013020795 นายนัฐวุธ แก3วสมบัติ
63013020796 นางสาวป7ทมาพร โสมเพ็ชร
63013020797 นางสาวศิรประภา พิมพการ
63013020798 นางสาวกัญญาภัค ขอนทอง
63013020799 นางสาวจารุวรรณ จอมศรี
63013020800 นายพจน� โคจรานนท�
63013020801 นายอรรถพล เจริญสุข
63013020802 นายณัฐพร จําใจ
63013020803 นายเกริกเกียรติ อําพนพันธุ�
63013020804 นายยุรนันท� ชิณจักร�
63013020805 นางสาวกมลลักษณ� ลิ้มไกลท:า
63013020806 นางสาวเสาวรส เกตุแก3ว
63013020807 นางสาวก3องนภา บุญลือลัน
63013020808 นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรแก3ว
63013020809 นางสาวณีรนุช แดงเรือง
63013020810 นางสาวณัฎฐกานต� ทองปFZน
63013020811 นางสาววิภาพร วิระษร
63013020812 นายศิวกร ดวงแก3วสุข
63013020813 นายศุภฤกษ� ทับไทร
63013020814 นางสาวภาวิณี คุมสติ
63013020815 นายกานต�นิธิ แก3วยวน
63013020816 นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร
63013020817 นายปFยะโรจน� มูลบัวภา
63013020818 นางสาวมาริษา พรมหากุล
63013020819 นางสาวสุธีรา นาคพุก
63013020820 นางสาวกนกพร เฑียรทอง
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63013020821 นายนาวาวี ลีบํารุง
63013020822 นางสาวอาภากร บรมสุข
63013020823 นางสาวศศิธร ล้ําเลิศวิทยา
63013020824 นายวราวัจน� ราวินศรีรัตน�
63013020825 นางสาวจิตภากัญ จิรภิญญาวงศ�
63013020826 นางสาวพราวรุ3ง เรืองวราหะ
63013020827 นางสาวภัทราวรรณ คอนจ่ัน
63013020828 นางสาวบุบผา เข็มเพ็ชร
63013020829 นายอภิชา สุวรรณเพ็ชร
63013020830 นายทวีกิต นิดปราณี
63013020831 นางสาวสุวิดา สิงห�แก3ว
63013020832 นายภูศิลปI ด:านวิริยะกุล
63013020833 นางสาวปาลิดา นิลคช
63013020834 นางสาวชลธิชา ชูชะเอม
63013020835 นางสาวกมลชนก โยธานันท�
63013020836 นางสาวอรวรรณ หนูบูรณ�
63013020837 นายจิตติฤกษ� จิตตารมย�
63013020838 นางสาวสาริศา บุตรงาม
63013020839 นายธนาธิป สําราญเรียบ
63013020840 นางสาวชนันดา เปรมกิจ
63013020841 นายพิชRุตม� หม่ืนไชย
63013020842 นางสาวชลธิชา ชูสุวรรณ
63013020843 นางสาวอารียา สุปรียาพร
63013020844 นางสาวก่ิงแก3ว ร:วมสุข
63013020845 นางสาวณัฏฐวี ริตตา
63013020846 นางสาววราภรณ� รัตนสิทธ์ิ
63013020847 นางสาวธนวรรณ วงศรีเทพ
63013020848 นางสาวอารยา อินเลื่อม
63013020849 นายปรวิทย� สง:าแสง
63013020850 นางสาวสรัญญา ศศะนานนท�
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63013020851 นางสาวเจนจิรา ป7นทนันท�
63013020852 นายนันทพัทธ� ศักดิกร
63013020853 นายภาณุพงศ� นิลสกุล
63013020854 นางสาวขวัญจิรา สุรินแก3ว
63013020855 นายสุกฤต ชาวผ3าขาว
63013020856 นางสาวชนากานต� โตสกุณี
63013020857 นางสาวรุ:งนภา ป7Qนทอง
63013020858 นางสาวประกายมาศ ยังเพ็ง
63013020859 นายธนพล ภิรมย�ศรี
63013020860 นางสาวธิติยา ขันทอง
63013020861 นายเกรียงศักด์ิ เทพผล
63013020862 นายอาหมัดอัลซารีย� มูเก็ม
63013020863 นางสาวพิชญานิน อกนิษฐ�กุล
63013020864 นางสาวสริตา บัวแก3ว
63013020865 นางสาวกัสมา บุญมาก
63013020866 นางสาวอรดี เวฬุวนารักษ�
63013020867 นางสาวเกวลิน จิตต�ใจ
63013020868 นางสาวณัฐฐิญา บัวจันทร�
63013020869 นางสาวเบญจมาพร สังข�ชม
63013020870 นายภุมเรศ ยามดีเลิศ
63013020871 นางสาวรุ:งรัตน� ปFZนสว:าง
63013020872 นางสาวสาลินี เหมศิริ
63013020873 นายพรหมพิริยะ ไม3ทิพย�
63013020874 นางสาวพัชญ�สิตา พัชรทิพย�สกุล
63013020875 นายคณิน วิริยานนท�
63013020876 นางสาวกัญญาภัค เบ็ญเจิด
63013020877 นายพิชญพงศ� ย้ิมม่ิง
63013020878 นางสาวบุศรินทร� ภัทรสุปรีด์ิ
63013020879 นางสาวพจนีย� แสงนาค
63013020880 นางสาวสายสุนีย� ก่ิงพวงกลาง
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63013020881 นางสาวอลิน เจิมสุวรรณ
63013020882 นางสาวกชกร อยู:เอี่ยม
63013020883 นางสาวตรีรัตน� จันทร�คล3าย
63013020884 นางสาวฐิตาภา ทองปCอง
63013020885 นางสาววรางคณา ครองยุติ
63013020886 นางสาวกฤษธิมา อินรงค�
63013020887 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนจ้ี
63013020888 นางสาวสุภาภรณ� สีเขียว
63013020889 นางสาวปริสา พรมดอนกลอย
63013020890 นายวีรพงษ� กาศรี
63013020891 นางสาวรัชนี จันสีชา
63013020892 นางสาวป7ทมา ทองขํา
63013020893 นายเมธาพล บุญคง
63013020894 นางสาวภัทรีพันธุ� ชมเชย
63013020895 นางสาวรพีพัฒน� วัดเผือก
63013020896 นายทัศน�XXพล ศิวายพราหมณ�
63013020897 นายเมธี ทองขุนดํา
63013020898 นางสาวป7ญฑารีย� ดีประเสริฐไชย
63013020899 นายณพลกฤต ทองพัชรพล
63013020900 นางสาวรุจิพัชร อานนท�
63013020901 นางสาวณิชภากรณ� เกิดน3อย
63013020902 นางสาวสารีนา และปายัง
63013020903 นางสาวพร3อมขวัญ จิรชัยวัชรศิริ
63013020904 นางสาวคัคนางค� บุตรดา
63013020905 นางสาวเบญจวรรณ สงเดช
63013020906 นายภิเษก ใจม่ัน
63013020907 นางสาวลัดดาวัลย� กุลอาบ
63013020908 นางสาวธัญญภัสร� กันธิมา
63013020909 นายวัฒนชัย สงสกุล
63013020910 นางสาวกวิสรา พานิชรุทติวงศ�
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63013020911 นายอนุวัตร� เพียงใจ
63013020912 นางสาวกฤติยาภรณ� นนกระโทก
63013020913 นางสาวธนิดา วงศ�ศิริ
63013020914 นางสาวสิริมา เพ็ชรขาว
63013020915 นางสาวไพพรรณ วาสนาวิไล
63013020916 นางสาวหทัยชนก กลิ่นหอม
63013020917 นางสาววรวีร� ฮวดหุ:น
63013020918 นางสาวสุพัตรา เหตุเกษ
63013020919 นางสาวรัชสมา ป7Qนประเสริฐ
63013020920 นางสาวเนตรสนันท� เกษมปรีชาธรรม
63013020921 นางสาวสุชาดา ปานปFZนศิลปI
63013020922 นางสาวกรนิกา ศรีเพชร
63013020923 นางสาวพิมพ�ใจ สว:างรัตน�
63013020924 นางสาวปFยะนันท� ชัยศิริพานิช
63013020925 นางสาวดารารัตน� ทองบ:อ
63013020926 นายพงศธร สังข�วิสุทธ์ิ
63013020927 นายจตุรพัฒน� ไหวนิพัทธกุล
63013020928 นางสาววรัญญา ศรีพงษ�
63013020929 นางสาวกัญญณัช โตคงทองวัฒนา
63013020930 นางสาวณัฐณิชา อินนันชัย
63013020931 นางสาวอภิญญา โลนไธสง
63013020932 นางสาววราภรณ� มณีปกรณ
63013020933 นางสาววรัศม�สรย� ด:านวัชระกุล
63013020934 นางสาวพลอยชมพู งามขํา
63013020935 นายธดร เบ็ญจจินดา
63013020936 นางสาวกมลทิพย� พลายบัว
63013020937 นางสาวนภาพร ราชสงค�
63013020938 นางสาวจิราพร โคตรวงค�
63013020939 นายอนุรักษ� นิลฉาย
63013020940 นางสาวนิศารัตน� คําหว:าน
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63013020941 นางสาวนูรียDะ สมายุ3ย
63013020942 นางสาวปรารถนา สุจริต
63013020943 นางสาวญานิศา น3อมศิริ
63013020944 นางสาวบุษยา ผดุงภักดี
63013020945 นางสาวชนากานต� ประสิทธิกุล
63013020946 นางสาวมลิตา บุญเก้ือ
63013020947 นางสาววาริกาญจน� กาเจริญ
63013020948 นางสาวพรพรรณ อินศรี
63013020949 นางสาวนุศรา พิงขุนทด
63013020950 นางสาวกสิณา ขอเจริญ
63013020951 นางสาวปณัฐา เลื่องเชื้อง
63013020952 นางสาวพรธิรา วังมูล
63013020953 นางสาวภารดี โป[ะลําพงษ�
63013020954 นายณัฐวุฒิ ลําพูน
63013020955 นายสงวนพงษ� สัตนาโค
63013020956 นางสาวอัญชลี พันธพัฒน�
63013020957 นางสาวประภาพร อาชูวพันธุ�
63013020958 นางสาวจิตรานุช กิมประโคน
63013020959 นายจักริน ชูรักษ�
63013020960 นางสาวพนิดา บุญสอน
63013020961 นางสาวภูริชญา ศรีแก3ว
63013020962 นางสาวสุธีรา แซ:ต้ัง
63013020963 นายณัฐพล ธรรมมาพาณิช
63013020964 นางสาวเพชรรัตน� สมัคสมบูรณ�ศรี
63013020965 นายจองชัย ดีชู
63013020966 นางสาวศันสนีย� ศิริวรรณ
63013020967 นางสาวนุชจรินทร� สิงห�สีทา
63013020968 นายวิชยุตม� ศิลปไชย
63013020969 นางสาวจิรายุ เม:าน้ําพราย
63013020970 นางสาวสุนิสา มีชัย
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63013020971 นางสาวสุชาดา ดีพ:Xม
63013020972 นางสาวสาวิกา นุตภิบาล
63013020973 นางสาวกัณฐมณี ชาญการ
63013020974 นางสาวธัญญมณชญ� ปาลกะวงศ�
63013020975 สิบเอกเอกสิษฐ� หิรัณจารุยานนท�
63013020976 นางสาวเขมิกา พยูรวงศ�
63013020977 นายพงศธร โชตินุพงษ�
63013020978 นางสาวกัญญารัตน� สิงห�คํา
63013020979 นายวิชเญศ บัวโต
63013020980 นางสาวศิขรินทร� มาสําราญ
63013020981 นายธนากร วงศาโรจน�
63013020982 นางสาวปFยาพัชร ลิ่มวรพันธ�
63013020983 นางสาววิไลวรรณ พูลทรัพย�
63013020984 นายณัฐวุฒิ พุ:มพวง
63013020985 นายจตุรงค� เเสนดี
63013020986 นายภัคพล ชุมภูรัตน�
63013020987 นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี
63013020988 นายธีรศักด์ิ พ่ึงมาก
63013020989 นางสาวปานประดับ จิตต�วิลัย
63013020990 ว:าที่ร3อยตรีอรุโณทัย วิราวรรณ�
63013020991 นายวิโรจน� ฉิมวัน
63013020992 นางสาวสุวรรธญา เป\ยแก3ว
63013020993 นางสาวณัฐณิชา ถึงคํา
63013020994 นางสาวพรชนก รัตนนพคุณ
63013020995 นายพินิจชัย บัณฑิต
63013020996 นางสาวทิภาดา ศึกษา
63013020997 นางสาวไพลิน ลือโฮ3ง
63013020998 นางสาวนวรัตน� สุขหทัยธรรม
63013020999 นายธีรพงศ� สุวรรณนาคร
63013021000 นายกิตติศักด์ิ แซ:ห:วง
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63013021001 นายกฤษณ�พงศ� ลิ่วพฤกษพันธ�
63013021002 นายปFยพัชร เพ็ชรจันทร�
63013021003 นางสาวนิจพร วันชัย
63013021004 นางสาวศิวนันท� เติมกสิพาณิชย�
63013021005 นางสาวณิชกานต� กรกิจอนันต�
63013021006 นางสาวแสงอรุณ ศรีสุข
63013021007 นายอลงกรณ� ศิริแสง
63013021008 นางสาวกชกร จัดพล
63013021009 นางสาวสรวงสุดา นวลทอง
63013021010 นางสาวศิริกานต� เกษร
63013021011 นางสาวศิริมน มณีรัตน�
63013021012 นายยศพนธ� หาญวิชัยวัฒนา
63013021013 นางสาวอภิสรา ลาสอน
63013021014 นายประธาน แย3มสุทรา
63013021015 นางสาวภรณ�พิไล มีบุญ
63013021016 นางสาวแพรวพราว บุผานัน
63013021017 นางสาวรจนา นาเจริญ
63013021018 นางสาวหนึ่งฤทัย เครือคําหล3า
63013021019 นายนที แย3มวงษ�
63013021020 นางสาวณัฐกฤตา ต้ังธรรม
63013021021 นายธนกร แซ:จึง
63013021022 นางสาวฑิฆัมพร เขียวเรืองงาม
63013021023 นางสาวภัชชนก เปรมจิตร
63013021024 นางสาวพัชราภรณ� กํ่าดํา
63013021025 นางสาวปFรัชญา ชาตานันท�
63013021026 นายปฏิภาณ งานคําอ3าย
63013021027 นายปFยณัฐ โสมวงค�
63013021028 นางสาวนุศรา สุทธิมาตร�
63013021029 นายอธิวัฒน� อุตรพรม
63013021030 นางสาวพรทิพย� ขิระทาน
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63013021031 นายวชิรวิทย� แก3วบ3านเหล:า
63013021032 นายวรศักด์ิ ร:มพุฒตาล
63013021033 นางสาวชยาพร ศิกษมัต
63013021034 นายโยธิน แก3วกลม
63013021035 นายภคพล บรรเทาทุกข�
63013021036 นายพงศ�ภรณ� ชูนาค
63013021037 นางสาวกันต�สินี มานาดี
63013021038 นายสมชาย ลอยเลื่อน
63013021039 นางสาวหทัยภรณ� จรจรัญ
63013021040 นางสาวณัฐวดี ชินวงศ�
63013021041 นางสาวมุกธิดา สายสกุลรัตน�
63013021042 นางสาววรางคณา รุ:งเรือง
63013021043 ว:าที่ ร.ต.ธฤติ รุ:งโรจนารักษ�
63013021044 นายสันติชัย เลิศวาสนา
63013021045 นางสาวคุณากร ศรีลาเคน
63013021046 นางสาวศิริลักษณ� จ่ันปาน
63013021047 นางสาวจิรวรรณ เกลี้ยงเคล3า
63013021048 นายธนิกนันท� กาวี
63013021049 นายปฐมพงศ� ปานเจริญ
63013021050 นางสาวแคทลียา สวยรูป
63013021051 นางสาวณัฐชา บุญมาก
63013021052 นางสาวธัญลักษณ� กลิ่นจันทร�หอม
63013021053 นางสาวอรวรรณ วงศ�จิตต�ซ่ือ
63013021054 นางสาวมุทิตา ภู:บัว
63013021055 นางสาวเพ็ญจันทร� สุขตลอด
63013021056 นางสาวกนกลักษณ� เวชกรณ�
63013021057 นางสาวทิวาพร คําภา
63013021058 นายณัฐนนท� รีฮาเซ็น
63013021059 นางสาวนันทนา พวงจันทร�
63013021060 นางสาวพิมพินี สีทา
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63013021061 นางสาวซูรียะห� สาและ
63013021062 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา
63013021063 นางสาวธันย�ชนก หว้ันกัวะ
63013021064 นางสาวอุไรพร มาลาศรี
63013021065 นายปวีเกียรติ คําแดง
63013021066 นางสาวนิรินดา เนตรสุวรรณ
63013021067 นางสาวเบญญาภา ก้ิมเส3ง
63013021068 นายพัฒนชัย มรรคเจริญ
63013021069 นางสาวจุฑารัตน� วรรณศิริไพจิตร
63013021070 นางสาวเฉลิมพร ธรรมโชติ
63013021071 นางสาวบุษบาวรรณ อ3อมแก3ว
63013021072 นางสาวบุษยรัตน� พิกุลศรี
63013021073 นางสาวจิราพร ภุชงค�ประเวศ
63013021074 นางสาวหทัยชนก มุนทา
63013021075 นายธนวันต� ผักกูด
63013021076 นางสาวนาตยา กําคํา
63013021077 นายพัทธ�ศีล ปุญสิริ
63013021078 นางสาวพัณณ�ภัสสร อินโท
63013021079 นางสาวชิดชนก อุ:มอยู:
63013021080 นางสาวศุภนิดา ฉิมแพ
63013021081 นายกันตพัฒน� ทองทิพย�เจริญ
63013021082 นายอัษฎาวุฒิ เข็มทอง
63013021083 นายชินดนัย วรมณีรัตน�
63013021084 นายสุรเกียรติ บุญยง 
63013021085 นางสาวอนันทิตา จันทะล:าม
63013021086 นางสาวปาณิศา เส็มสัน
63013021087 นางสาวจิราภรณ� ขุนชุ:ม
63013021088 นางสาวอินทิรา โทนพิทักษ�
63013021089 นางสาวอรวรรณ ศรีสาครสุข
63013021090 นางสาวจีรนันท� อุณหสุวรรณ
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63013021091 นายจิรวัฒน� วงศ�ใจเย็น
63013021092 นายคณชัย ลดาพงษ�ไพบูลย�
63013021093 นางสาวชลธิชา ชูสิงห�
63013021094 นายอารีฟ เจDะแว
63013021095 นางสาววิชชุตา พิกุลผล
63013021096 นางสาวพิชยา แสงพรหม
63013021097 นายยชนา เชาวนะกมล
63013021098 นางสาวจันจิรา คงสุทรู3
63013021099 นางสาวฐาวิณี สิทธิชัย
63013021100 นางสาวปFยรัตน� วงษ�วัชรพร
63013021101 นายจักรพันธ� แดงมีทรัพย�
63013021102 นางสาวชลธิชา สูริผัส
63013021103 นางสาวนิภาพร ดวงตาอ:อน
63013021104 นางสาวไอริณ ใจซ่ือ
63013021105 นางสาวสุภัทรา เศรษฐกาญจน�
63013021106 นายทินภพ สาระดํา
63013021107 นางสาวรติรส จันทร�ทอง
63013021108 นางสาวกรรณิกา วงศ�กล3า
63013021109 นางสาวณัฐสราภรณ� เผือกเจียม
63013021110 นางสาวเสริมศิริ อยู:เพ็ชร
63013021111 นายอาดัม นิมาปู
63013021112 นางสาวสุชาดา อัฐวงศ�
63013021113 นางสาวรัศมี ตระกูลคูศรี
63013021114 นางสาวอมลวรรณ ทองแท3
63013021115 นางสาวิจิณณภัทร โจซ้ิม
63013021116 นายศักด์ิสิทธ์ิ จับศรทิพย�
63013021117 นายสิทธิชัย ท:ามต้ิน
63013021118 นางสาวนีราพรรณ สุขเจริญ
63013021119 นางสาวศุรินารถ ปFยะนันท�
63013021120 นางสาวปภาวรินทร� กันไชยคํา
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63013021121 นางสาวหฤทัย ธาไธสง
63013021122 นายณัฐดนัย ทิพากรเสาวภาคย�
63013021123 นางสาวสร3อยสุดา ริยาพันธ�
63013021124 นายรัชชานนท� วรรณกลาง
63013021125 นางสาวชลิตา วงศ�ศักดา
63013021126 นางสาวอันติกา ทัศนิจ
63013021127 นางสาวนริศรา ชมพิกุล
63013021128 นางสาววันนิสาข� ฝนทอง
63013021129 นายสุรสิทธ์ิ สาลี
63013021130 นางสาวศุภลักษณ� รัตนพันธุ�
63013021131 นางสาววีร�วิภา ภูจ:าพล
63013021132 นางสาวอัจฉรี ชูช:วย
63013021133 นางสาวปาณิสรา ไทยเจริญ
63013021134 นางสาวเมขลา ชาญชวลิต
63013021135 นางสาวศิริพร ทาไชย
63013021136 นายวงศ�วรรธน� เจตปFยะสกุล
63013021137 นางสาวแววเดือน ภูสาไสย
63013021138 นางสาวศรัณยา มนตรีวัต
63013021139 นางสาวกัญญารัตน� ใจสมุทร
63013021140 นางสาวสวรรยา คําม่ัง
63013021141 นายณภัทร สุทธิอนันต�
63013021142 นางสาวอรยา ศรีศิริเล็ก
63013021143 นายภาณุวิชญ� ศรีพรหม
63013021144 นางสาววิภาวี ศรีภักดี
63013021145 นางสาวปณิตา ชูแสง
63013021146 นางสาวจตุพร แก3วคําจันทร�
63013021147 นางสาวชญาธร ทวีทรัพย�
63013021148 นางสาวชลธิชา สุวรรณวงศ�
63013021149 นายภคพล จารุกิตติยนตร�
63013021150 นายอภิสร เกตุเนตร
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63013021151 นายวราวุฒิ บุญอรัญ
63013021152 นายชัยณรงค� นธีนาม
63013021153 นายณัฐพงษ� สาใจ
63013021154 นางสาวนงลักษณ� บุญเทียม
63013021155 นางสาวเสาวนีย� ทองกลึง
63013021156 นายปพนธีร� เรือนทองดี
63013021157 นางสาวภคพร บุญจฑิตย�
63013021158 นายประสงค� เหมือนแขยด
63013021159 นางสาวภัทรวดี ขาวนอก
63013021160 นางสาวศิริพร แต:งงาม
63013021161 นางสาวชนัญธิดา ประมูลชัย
63013021162 สิบตํารวจเอกเอกชัย ขุนเจริญ
63013021163 นายศุภกฤษ นิ่มวงษ�
63013021164 นายพงศกร เมืXองรอด
63013021165 นายธรรมนิตย� พนากุลวิจิตร
63013021166 นางสาวสุดาพร เลิศศรี
63013021167 นางสาวกัลยา โพนชัย
63013021168 นางสาวปรียา ฉัตรจอหอ
63013021169 นางสาวจิรัชญา กล:อมเกลี้ยง
63013021170 นายสุรินทร� สกุลชัยแก3ว
63013021171 นายธนพล สังข�คง
63013021172 นางสาวณัฐทิกา มานะชนม�
63013021173 นางสาววรางคณา ใจคํา
63013021174 นางสาวปาจรีย� ศรีแก3ว
63013021175 นางสาววาสนา ชูขุนทด
63013021176 นางสาวชมพูนุท รัตนชนก
63013021177 นายญานภัทร สุทธิสังข�
63013021178 นายณัฐพงษ� ทาแปง
63013021179 นางสาวนลินี เซ:งย:อง
63013021180 นางสาวลัดดาวัลย� รัตนเสลานนท�
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63013021181 นางสาวนิรชา ปาระมี
63013021182 นางสาวยัสมีน ดารามะ
63013021183 นางสาวอิสรา เทพวรรณ
63013021184 นายธนลภย� ชุนณวงษ�
63013021185 นางสาวอุมาพร ขวัญสวัสด์ิ
63013021186 ว:าที่ ร.ต.วิธกานต� รักษ�พงษ�
63013021187 นายณภัทร วัฒนวานิชย�กุล
63013021188 นายธนกฤช ชูหมุน
63013021189 นางสาวสุทธิดา สุวรรณหงษ�
63013021190 นางสาวปรุงใจ ทินกร
63013021191 นางพรรณธร ชื่นศิริ
63013021192 นายสรัช หวานแก3ว
63013021193 นางสาวจิตรลดา แก3วตัด
63013021194 นางสาวปFยะธิดา นาเหนือ
63013021195 นายเฉลิมศักด์ิ วะโหรัมย�
63013021196 นายกฤษณะพัฒน� วัชระนาวินชัย
63013021197 นางสาวนิภาวรรณ ขําวงษ�
63013021198 นางสาวยลลัดดา สุนันทิพย�
63013021199 นางสาวอังคณา ทองเต็ม
63013021200 นางสาวชินทิพย� อุเพ็ญ
63013021201 นางสาวสุพิชชา ล:ามกิจจา
63013021202 นางสาวกรสิริ ธัญธนนนท�
63013021203 นางสาวธัญญรัตน� ภัทรโท
63013021204 นางสาวภัทรปภา พิมพ�แสง
63013021205 นางสาวศิริลักษณ� เหมือนเผ:า
63013021206 นางสาวสุทธิดา ชูวงศ�
63013021207 นางสาวปรียาลักษณ� เพ็ชรเจริญ
63013021208 นายชนาธิป แก3วรุ:งฟCา
63013021209 นายไชยวัฒน� ชยวุฑฒิกุล
63013021210 นางสาวนิศาชล แสงสุข
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63013021211 นางสาวกชามาส อุ:มอยู:
63013021212 นายพิพัฒน� กุลรัตนะชัย
63013021213 นางสาวชมพูนุท หินแก3ว
63013021214 นางสาวป7ญสิริ กะภูทิน
63013021215 นายเจนวิทย� อินทสมบัติ
63013021216 นางสาวจันทิมันตุ� จันปุ]ม
63013021217 นายธนากรณ� สมเตชะ
63013021218 นางสาววีดDาด ฤทธ์ิบุญ
63013021219 นางสาวนัทธ�ชนัน ศิริสําเภา
63013021220 นางสาวจารุวรรณ ภูราชพล
63013021221 นายเจษฎา กระต:ายทอง
63013021222 นางสาววัลยา สินสุจิต
63013021223 นายอดุลย�อารุฟ เลาะหะมะ
63013021224 นายพณปภัส วรรณเพ็ชร
63013021225 นางสาวจิราพร ไม3แก3ว
63013021226 นางสาวทิศพร ม่ันคง
63013021227 นางสาวผาณิตา ถนัดพจนามาตย�
63013021228 นางสาวธนพร รัตนเมืองสอง
63013021229 นางสาวดวงแก3ว วาททองหลาง
63013021230 นางสาวจีราภรณ� คุ3มกลัด
63013021231 นางสาวเนตรดาว สุดแสนซ่ือ
63013021232 นายปพน นิยมไทย
63013021233 นางสาวณัฏฐิกา มณีดํา
63013021234 นายศรา วีราคินทร�
63013021235 นางสาวสุภาวดี ณะทอง
63013021236 นางสาวจิรพัชร หนูกําเหนิด
63013021237 นายสุรชัย วอปู
63013021238 นางสาวนฤพร สุจินพรัหม
63013021239 นางสาวจิราพรรณ สายแสน
63013021240 นายสุวัฒน� วัดจินดา
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63013021241 นายสิทธิชัย เปลือยหนองแข3
63013021242 นายพรหมบัญชา ประเสริฐรุ:งโรจน�
63013021243 นางสาวศศิกมล ทองรอด
63013021244 นางสาวเขมรัสนี ธนทรงสวัสด์ิ
63013021245 นางสาวภิญญดา โพธ์ิดอกไม3
63013021246 นางสาวกนกพรรณ เกตุวงศ�
63013021247 นางสาวพชรพรรณ เอี่ยมมาตย�
63013021248 นางสาวปFยะพร โสนะโชติ
63013021249 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ
63013021250 นายเนติพงศ� ชัยเนตร�
63013021251 นางสาวกัลยรัตน� บุญเพ็ญ
63013021252 นายธวัชชัย พลสม
63013021253 นายทรงพล วรวัย
63013021254 นางสาวเกวลิน ชัยยะ
63013021255 นางสาวทัชพร วิศุภกาญจน�
63013021256 นายศุภเชษฐ� เอมประณีตร�
63013021257 นางสาวสุริภรณ� อุปจันทร�
63013021258 นายวทัญRู หนักแน:น
63013021259 นายวรวุธ อุ:นเพ็ง
63013021260 นางสาวนิศาชล เต็มแก3ว
63013021261 นายปรัตถกร อินทโสตถิ
63013021262 นางสาวนาดีเราะห� เจะนะ
63013021263 นายชูเกียรติ คงเขียว
63013021264 นางสาวระอองแก3ว บุตรศรี
63013021265 นางสาวณัฐรินท� ลิ้มเพ่ิมวุฒิพร
63013021266 นางสาวกชนิภา เซ็นเสถียร
63013021267 นายวิริยะ ปลื้มจิตต�
63013021268 นายจตุรภัทร โพธิวัตถุธรรม
63013021269 นายเทพฤทธ์ิ โพธ์ิตากุล
63013021270 นางสาวพลอยชมพู เอี่ยมวัฒน�
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63013021271 นายนิธิศ วาจากิจรุ:งเรือง
63013021272 นางสาวสุกัญญา แก3วอําไพ
63013021273 นางสาวธารวิมล ตันยอด
63013021274 นายทรรศพล โลจรัส
63013021275 นายพัชรพล กิตติวิทวัส
63013021276 นางสาวทัศนีย� ปะโมนะกัง
63013021277 นางสาวจิราพร พรหมรักษ�
63013021278 นางสาววาสนา พวยอ3วน
63013021279 นายณัชชา กDกเครือ
63013021280 นางสาวพัชณัฐศกาญจน� สัตยากูล
63013021281 นางสาวรุจีวรรณ แสนโสม
63013021282 นางสาวสุดารัตน� ศรีเทพ
63013021283 นางสาวณภากุล มงคลปารมี
63013021284 ว:าที่ร3อยตรีภัทรพงษ� ประสพสวัสด์ิ
63013021285 นายสรวีย� สุขรัตน�ฤทธ์ิ
63013021286 นางสาววนิตา เพ็ชรบัวศักด์ิ
63013021287 นางสาวเสาวลักษณ� ย้ิมพงษ�
63013021288 นางสาวสุธาวัลย� หนูมาก
63013021289 นายโนอาห� วาจิ
63013021290 นางสาวธัชพรรณ แก3วกัลยา
63013021291 นางสาวบัลกีส เบญจตระกูล
63013021292 นางสาวณัฐนิชา พุทธา
63013021293 นายวิศรุต ทองชมถู
63013021294 นางสาวดารารัตน� จันทร�ฝ7Qน
63013021295 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอุรา
63013021296 นางสาวฮามีตา เจDะโซDะ
63013021297 นางสาวจารุวรรณ ษรจันทร�
63013021298 นางสาวอรุณวดี สังข�แก3ว
63013021299 นายเกริกไกร โพธ์ิทอง
63013021300 นายธีรสิทธ์ิ ไชยชนะ
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63013021301 นายบุรินทร� ขวัญมณี
63013021302 นางสาวปรียานุช คนใหญ:
63013021303 นางสาวจรรยพร ลูกมณี
63013021304 นางสาวยุวัตรา สุประเสริฐ
63013021305 นางสาวณัฐพร กุดวงค�แก3ว
63013021306 นายกิตติศักด์ิ ปาตัน
63013021307 นางสาววชิรญาณ� เพ็งถา
63013021308 นางสาวเนตรพิศ จันทร�อ3าย
63013021309 นางสาวสิเหมือนฝ7น เพ็ชรทอง
63013021310 นางสาวนันทิชา วงศ�วิเศษ
63013021311 นางสาวศิริกมล นรรัตน�
63013021312 นางสาวอรอุมา วรรณศรี
63013021313 นางสาวชนิกานต� เทวฤทธ์ิ
63013021314 นางสาวสุรัติยา สถาปIนนท�
63013021315 นายกฤษณะ บุตรหลง
63013021316 นายวิทยา โสแพทย�
63013021317 นายจุติโชค ทองกระจาย
63013021318 นายพนม ณ นิมิต
63013021319 นางสาวละอองดาว ตันบุตร
63013021320 นางสาวอภิญญา มีสุข
63013021321 นางสาวอัญชลี เหลืองสุวรรณ�
63013021322 นางสาวพรประภา ทยานันท�
63013021323 นายพุทธิพงษ� วงศ�เกียรต์ิขจร
63013021324 นางสาวสุมิตรา ศรีเอี่ยม
63013021325 นางสาวทัศณี ชาวนา
63013021326 นางสาวปรมาภรณ� วรรณศุภ
63013021327 นายชลันธร ศรีประสาร
63013021328 นางสาวฟาร:าห� มัดคาน
63013021329 นางสาวภัทรดา โพธ์ิคุณ
63013021330 นายทัตธน พราหมณ�โสภา
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63013021331 นางสาวจุฬารัตน� ยะทุ:งตัน
63013021332 นางสาวกิตติยา วงศ�ใหญ:
63013021333 นางสาวมนัสนัน เกษมสันต�
63013021334 นายณวัฒน� จริงจิตร
63013021335 นางสาวอิลฮามี ดอม๊ิ
63013021336 นางสาวเกล3าลฎา สุขโข
63013021337 ว:าที่ร3อยตรีเปaนไท พิมพ�งาม
63013021338 นางสาวกานต�ธิดา อุดง
63013021339 นายปริญญา ลุมภักดี
63013021340 นางสาวกานต�รวี จิตรองอาจ
63013021341 นางสาวพิชญ�วดี ชมภูทัด
63013021342 นางสาวมัณฑนา คําทา
63013021343 นางสาวฐิติรัตน� เหลืองรอง
63013021344 นายธวัช กลิ่นจันทร�
63013021345 นางสาวศิมาภรณ� วิทยาแพทย�
63013021346 นางสาวปFยรัตน� ไชยวสุ
63013021347 นางสาวศริญญา ยาหอม
63013021348 นางสาวปวิตรา นาคศิริ
63013021349 นายณัฐกร วงษ�นิ่ม
63013021350 นางสาวกันต�กนิษฐ� ขุนทอง
63013021351 นายอภิชัย หาญกล3า
63013021352 นางสาวอิสรา ประทุมชัย
63013021353 นางสาววรรณศิริ สีมา
63013021354 นางสาวจินตนา ฤทธิธรรม
63013021355 นายจิระชัย โพธ์ิเจริญ
63013021356 นายนิรัติศัย เลื่อมใส
63013021357 นางสาววิวิศนา แย3มจะบก
63013021358 นายกษิดิศ ภิญโญกุล
63013021359 นายธีรพันธ� คํายันต�
63013021360 นางสาวปFยะดา ณ พัทลุง
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63013021361 นายวิสิษฐ�ศักด์ิ วุฒิพงศ�วิโรจน�
63013021362 นางสาวนัฐทิชา รัตติยันต�
63013021363 นางสาวดวงพร เหลืองเถลิงพงษ�
63013021364 นางสาวบุศราพร ใจมา
63013021365 นายธนกฤต ไชยบัวแดง
63013021366 นางสาวบุตรี ตรีสัตยกุล
63013021367 นางสาวตติยา เจริญพร
63013021368 นายธนกร ธวัชวงค�
63013021369 นายสหรัฐ วลัยสุรารักษ�
63013021370 นายธีธัช คุ3มไข:มุก
63013021371 นางสาวชนนิกานต� ธรรมรักษ�
63013021372 นายนิติภูมิ จงอักษร
63013021373 นางอานันท� พรหมเสนา
63013021374 นางสาวสุดาทิพย� วิภาวนิช
63013021375 นางสาวพิชญา วิเศษจิรกาล
63013021376 นายภัทรพงศ� สังข�เจริญ
63013021377 นายอานนท� ปFติเศรษฐพันธุ�
63013021378 นายสมพงษ� ตาคํา
63013021379 นายชนินทร� เพียรเศรฐกิจ
63013021380 นางสาวพฤกษา รัตนอุดม
63013021381 นางสาวป7ญญาพร สืบวงค�
63013021382 นายธนิต หมันเทศ
63013021383 นางสาวสายใจ ดิลกวิทยรัตน�
63013021384 นายสุวินัย เทพเงิน
63013021385 นางสาวกัญญาพัชร ธงย่ีสิบสอง
63013021386 นายกรกฎ ปานเจิม
63013021387 นางสาวธันยชนก บู:สาลี
63013021388 นางสาวจิตราภรณ� พัววรานุเคราะห�
63013021389 นางสาวณัฐชยา นาคธน
63013021390 นางสาวณัชชา แข็งขัน
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63013021391 นางสาวจารุวรรณ ทองสุรินทร�
63013021392 นางสาวธนภรณ� กรงาม
63013021393 นายธนพล สขุสบาย
63013021394 นายจันทจร ศรีวงษา
63013021395 นางสาววรัญญา สุวรรณคุณ
63013021396 นายศุภณัฐ จันทรโชติ
63013021397 นายทศพล บุญพร3อม
63013021398 นายพีระพงษ� ยาวโนนลาว
63013021399 นางสาวนวรัตน� สวยงาม
63013021400 นางสาวมะลิวรรณ พุทธสุภะ
63013021401 นายทินกร ชดช3อย
63013021402 นางสาวจิราวรรณ พรมหงษ�
63013021403 นางสาวปนัทดา ย้ิมอ:อน
63013021404 นางสาวมุกดา พลายจันทร�
63013021405 นางสาวอรอนงค� แคล3วรบ
63013021406 นายศิริมงคล คชภักดี
63013021407 นางสาวนริศรา เกษรารัตน�
63013021408 นางสาวยุพา โพธ์ิพึ่ง
63013021409 นางสาวสุนิตสา เพชรพรรณ
63013021410 นายพลพจน� ตัณฑลีละชาติ
63013021411 นางสุรพร แก3ววงษา
63013021412 นายดิศญรินทร� พันทรศิริมาส
63013021413 นางสาวทับทิม ว3างทะเล
63013021414 นายสุรศักด์ิ สอนเสาร�
63013021415 นางสาวจามจุรี ชาธิพา
63013021416 นางสาวภัทราหริน บุพผาเทพ
63013021417 นางสาวณัฏฐานิตา นนทะชิต
63013021418 นางสาวอรณัส เติมสินทวีสุข
63013021419 นายชิษณุพงศ� ลิ้มจําเริญ
63013021420 นางสาวสกาวรัชต� ประเสริฐศิลป
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63013021421 นางสาวอตินุช เวชโภติ
63013021422 นางสาวฐิติยา เจริญพันธ�
63013021423 นางสาวเธียรวรรณ ก3องเสียง
63013021424 นางสาวแพรพรรณ ปานเพชร
63013021425 นางสาวสุรีย�ฉาย ตระทอง
63013021426 นางสาวเบญจรัตน� หมีแรต
63013021427 นางสาวอรณัฐ ทันใจ
63013021428 นางสาวอารีญา เมฆลอย
63013021429 นางสาวจารุณี ชูสุวรรณ�
63013021430 นางสาวกุลจิรา จิณะกับ
63013021431 นายชัยธวัช วิริยภาพ
63013021432 นางสาวณัฐพร ละอองมณี
63013021433 นายนฤดม สารีพันธ�
63013021434 นางสาวกาญจนา ยังอุปการ
63013021435 นางสาววรรณวิมล มงคลธง
63013021436 นางสาวนิฐิรัก ผงประเสริฐ
63013021437 นางสาวรัตติยา ธีระกุลพิศุทธ์ิ
63013021438 นางสาวอภิญญา เอี่ยมสําราญ
63013021439 ว:าที่ร.ต.หญิงวนิดา สุวรรณจันทร�
63013021440 นางสาวรัตติกาล หงษ�อินทร�
63013021441 นางสาวณัฐสุดา เพชรนุ3ย
63013021442 นางสาวราณี นาเม็ง
63013021443 นางสาวภาวิดา เจริญจินดารัตน�
63013021444 นางสาวประภัสสร สุมังคลานุรักษ�
63013021445 นางสาวทิพรัตน� เปลี่ยนจันทร�
63013021446 นายมนัสชัย บุญจรัญ
63013021447 นางสาวประภาพร ยอดขํา
63013021448 นางสาวฐิติมา ฉํ่าจิตต�
63013021449 นายสุทธิพงษ� สร3อยพวง
63013021450 นายกลวัชร กุลจิตติชนก

หน3า 715 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013021451 นายวรรธกร พูนแก3ว
63013021452 นางสาวพรชิตา ด:างพล3อย
63013021453 นางสาวพิชญา มาลี
63013021454 ส.ต.ต.นฤพนธ� แจ:มจํารัส
63013021455 นายทศพล อมรพิศาลมิตร
63013021456 นางสาวรัชฎาภรณ� ต:ายเทศ
63013021457 นางสาววรัญญา เกตุมณี
63013021458 นายธีรศักด์ิ ก้ิมแก3ว
63013021459 นางสาวอาภัสรา ศรีสัจจา
63013021460 นายสถาพร พันธ�เพ็ง
63013021461 นางสาวรัชนี ทองเรือง
63013021462 นางสาวณปภัช ไชยยา
63013021463 นายสมภพ ลายา
63013021464 นายนาวิน คําเมืองใจ
63013021465 นางสาวอภิญญา แสงสงวน
63013021466 นางสาวศิริขวัญ ละเภท
63013021467 นายเฉลิมชัย รัตนมงคลกุล
63013021468 นางสาวสุภาสิณีย� วงค�สังข�ภาพ
63013021469 นายนันทวัฒน� จิตรดา
63013021470 นางระวีวรรณ ชาติวงษ�
63013021471 นายธนวัฒน� เกษมเนตร
63013021472 นายอภิรักษ� จิตรรัตน�
63013021473 นางสาวสุวนันท� หมายม่ัน
63013021474 นายวัชรากร นวลแก3ว
63013021475 นางสาวศศิวิพาพร เกตุประยูร
63013021476 นางสาวธาราทิพย� เพ็ชรคง
63013021477 นางสาวณภัชชา แน:นอุดร
63013021478 นางสาวจุฑาภรณ� กSาเร็ว
63013021479 นางสาวกัญญารัตน� ชวนชิต
63013021480 นางสาวนงนภัส ก3อมมณี
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63013021481 นางรัฐนันท� ยกนาม
63013021482 นางสาวศราสินี นาคคงคํา
63013021483 นางสาวพิมพ�รภัทร ทองรถ
63013021484 นางสาวพรพิมล สิงห�แก3ว
63013021485 นางสาวเกษศิรินร� ประสงค�ดี
63013021486 นางสาวสุธิดา เรืองพจน�
63013021487 นางสาวศิรินาท คําไชยโย
63013021488 นางสาวสลิลทิพย� ผดุงพันธุ�
63013021489 นายไชยวัฒน� ไข:แก3ว
63013021490 นางสาวพรพัสกร เพ็ญสว:าง
63013021491 นายพิสิษฐ� ประสานทอง
63013021492 นางสาวมัชฌิมา โลกวิทูล
63013021493 นายตันติกร ปางจุติ
63013021494 นายวิษณุศักด์ิ พรมนัด
63013021495 นางสาวณัฎฐ�ษรา โชติศรีวรพล
63013021496 นางสาวภาวิดา เนตรธารธร
63013021497 นางสาวมนันยา ผ:องสัมฤทธิX
63013021498 นางสาวศศิประภา อDอตศิรXิ
63013021499 นางสาวธัญชนก บรรลือทรัพย�
63013021500 นางสาวอรวรรณ พวงทอง
63013021501 นายเชษฐนันท� ทรัพย�ระเบียบ
63013021502 นางสาวภัชโรทร พรหมพิทักษ�กุล
63013021503 นางสาวณภาภัช นันทะน3อย
63013021504 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ไพศาลสุขเงิน
63013021505 นางสาวกัณญาพัชร� ณ พัทลุง
63013021506 นายนราฤทธ์ิ หัสสะ
63013021507 นางสาวธัญชนก เป\ยต้ี
63013021508 นายภูมินทร� วัชโรบล
63013021509 นางสาวฮาสือนะห� สะนิ
63013021510 นางสาวสุมาลี แก3วกอง
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63013021511 นางสาวทิพวรรณ ใหม:อุด
63013021512 นายธนกฤต มีเเสง
63013021513 นางสาวสุพิน มาไกล
63013021514 นางสาวจุฑารัตน� มณีนิล
63013021515 นางสาวจุฑารัตน� สําราญกิจ
63013021516 นางสาวอมลวรรณ ชุ:มชื่น
63013021517 นางสาวสุทธนุช กัสปะ
63013021518 นายรัชพงษ� ศรีโคตร�
63013021519 นางสาววิศนีย� วิบุลย�ศิลปI
63013021520 นางสาวกนกวรรณ มีสันทัด
63013021521 นางสาวอมลสิริพัชร� สุพรรณกุล
63013021522 นายบุรินทร� มาลัย
63013021523 นางสาวจันทิมา พวงอุบล
63013021524 นายกฤษดา กันย่ิง
63013021525 นางสาวเบญญาภา หน:องพงษ�
63013021526 นายศุภณัฐ เวชชศาสตร�
63013021527 นายกรวิชญ� เพ็ชรไสย
63013021528 นายฤทธิกร พาสว:าง
63013021529 นางสาวกรกฤติยา เจริญยศ
63013021530 นางสาวอภิญญา แจ:มดี
63013021531 นายธนพล ทรัพย�อดิเรก
63013021532 นางสาวนาตาชา หวังโซDะ
63013021533 นายศรินทร� รุจาคม
63013021534 นางสาวปภัสร�นันท� ศิริฐานนท�X
63013021535 นายปฐวี แตงจDอก
63013021536 นางสาวสุวิมล นรารักษ�
63013021537 นางสาวกัญญ�ณพัชร� คุณากรพัฒนาการ
63013021538 นางสาวอุมาภรณ� อาจนรา
63013021539 นางสาวภัทรียา เพชรปยุต
63013021540 นายพศวีร� ศรีวิศาลจรัส
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63013021541 นางสาวกาญจนา เง้ือมผา
63013021542 นางสาวชิดชนก พงศ�จันทรเสถียร
63013021543 นางสาวอรทัย ว:องเมธากุล
63013021544 นางสาวน้ําฝน กันทะมา
63013021545 นางสาวชุติมณฑน� ชูศรี
63013021546 นายปFยกรณ� นุชนา
63013021547 นางสาวนัทธมน อุดมศิลปศาสตร�
63013021548 นางสาวณัฐกานต� สายสุวรรณ�
63013021549 นางสาวปาลิตา โกมัย
63013021550 นางสาวกนกพิชญ� ไชยสิริรัตนกุล
63013021551 นางสาวปนัชดา อาบสุวรรณ�
63013021552 นางสาวชนัฐชา เชื้อช:างเขียน
63013021553 นางสาววนิดา สวัสด์ิผดุงกิจ
63013021554 นางสาวณัฐชยา เก:งตรง
63013021555 นางสาวฐิต�ฌาวีร� จันทร�ผ:อง
63013021556 นางสาวสายชล ปุ]นหรั่ง
63013021557 นางสาวสุทธิดา แสงทอง
63013021558 นายประดิษฐ� พลธรรม
63013021559 นางสาวอรวรรณ ชิงจันทร�
63013021560 นางสาวนันทวรรณ บู:สุวรรณ
63013021561 นางสาวสุชาดา อินทรชิต
63013021562 นางสาวนิรชา แก3วพรม
63013021563 นางสาวธนพร ภาศักดี
63013021564 นางสาวทัศนีย� สุวรรณประภา
63013021565 นายอิศรา ใจงาม
63013021566 นางสาวอรวรรณ บุญสอน
63013021567 นายเอกพล มาหุอิสลาม
63013021568 นางสาวสุลาวัลย� สายนาค
63013021569 นางสาวลลิลลักษณ� ฐานวิเศษ
63013021570 นางสาวณัฐฐินันท� เจนใจ
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63013021571 นางสรินยา ศรีเนตร
63013021572 นายปุณภาส ทิพย�รัตน�
63013021573 นางสาววันเพ็ญ พรมชาติ
63013021574 นางสาวปทุมวดี ธนากรปFZนทอง
63013021575 นางสาวชนิกานต� ลิ้มพานิช
63013021576 นางสาวชนัญชิดา มานก
63013021577 นางสาวชนัญชิดา พรหมชาติ
63013021578 นายไชยวัฒน� ชมภูศรี
63013021579 นางสาวอัจฉรา เล:ห�กล
63013021580 นางสาววาทินี โกนันทะ
63013021581 นางสาวอธิสา ท:าสาคร
63013021582 นางสาวเสาวลักษณ� บุญครอบ
63013021583 นางสาวกรกฎ หมีน้ําเงิน
63013021584 นางสาววรพัชฌา ธัญญวราวงศ�
63013021585 นางสาวชนม�นิภา เถลิงนวชาติ
63013021586 นางสาวณัฏฐ�กฤตา กวินวราเสฏฐ�
63013021587 นางสาวอรวรรณ บุญทา
63013021588 นางสาวอภิญญา เตชะธีรป7ญญา
63013021589 นายนพรุจ ศุภวิริยากร
63013021590 นางสาววีดDาต ปรียากร
63013021591 นางสาวชัชมณฑ� พุทธิพัฒน�
63013021592 นายสุชล มีแต3ม
63013021593 นางสาวรัตนาภรณ� ทานอุทิศ
63013021594 นางสาววิลาลักษณ� บุญแก3ว
63013021595 นายเอกชัย หอกิจเจริญ
63013021596 นางสาวดารารัตน� พรรด์ิจักร
63013021597 นางสาวพิชญาภา พลอยมี
63013021598 นางสาวฐาปนี ไชยณรงค�
63013021599 นายอนุศาสตร� สุริยะ
63013021600 ว:าที่ร3อยตรีธุรกิจ ขันธุรา

หน3า 720 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013021601 นางสาวป7ทมพร เที่ยวแสวง
63013021602 นางสาวณิชกานต� ฤกษเสน
63013021603 นางสาวกรชนก ทองใหม:
63013021604 นางสาวจิราภรณ� สีทอง
63013021605 นางสาววริญญา แพฟ̂Qน
63013021606 นางสาวสิริพร สุระเสียง
63013021607 นางสาวชญานิษฐ� ชูช:วย
63013021608 นางสาวอรทัย เครือแสง
63013021609 นายธนพัฒน� สวัสด์ิเกษมวงศ�
63013021610 นางสาวนันทิยา เผือกสาลีวงศ�
63013021611 นายรังสรรค� เดิมประโคน
63013021612 นางสาวกุลภัสสร� ศิริธร
63013021613 นายจารุกิตต์ิ งามสมทรง
63013021614 นายศิโรรัช ทองทิพย�
63013021615 นางสาวลลิตา แสงเผือก
63013021616 นางสาวศิริพร เส็งนา
63013021617 นางสาวเพียงพิมพ� ศิริอารยาภรณ�
63013021618 นางสาวศิวพร สะแกทอง
63013021619 นางสาวจุฑามาส เสมาคํา
63013021620 นางสาวเสาวลักษณ� กัณหะวงค�
63013021621 นายธีรวัฒน� ทองอ:อน
63013021622 นายภากร คูหาวงษ�
63013021623 นางสาวลภัสนันท� เหมะจุฑาภัควัฒน�
63013021624 นายสาธร บุญเจริญ
63013021625 นางสาวจุลฑา สมบุญ
63013021626 นายเจนณรงค� ใจเกลี้ยง
63013021627 นายวรพุทธพร ช3างสีเอี่ยม
63013021628 นางสาววาสนา อารยสุวรรณ
63013021629 นางสาวอภิญญา ศิริพรม
63013021630 นางสาวณัฐชา มะรอแม
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63013021631 นางสาวจุฑารัตน� ดาราย่ิง
63013021632 นายสุรัชพงฐ� สนองญาติ
63013021633 นายคทายุทธ� หมู:โยธา
63013021634 นายภูริต ธัญเรืองพร
63013021635 นางสาวกนกพร สีเเสง
63013021636 นายอนุรักษ� ชูช:วย
63013021637 นางสาวเพชรดา ว:องไว
63013021638 นางสาวจริยา วิบูลชาติ
63013021639 นายธนากร แจ:มแจ3ง
63013021640 นางสาวทิพย�สุคนธ� ทองทวีวิวัฒน�
63013021641 นางสาวสาวิตตรี แดนแก3วมูล
63013021642 นางสาวชมพิชาน� จินดาโชติ
63013021643 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ สมทา
63013021644 นางสาวจริยาพร ศิรินคร
63013021645 นางสาวอุทัยวรรณ� ชิณรักษา
63013021646 นางไอรดา ฮานาฟ\
63013021647 นางสาวนุชจรี โสภากุล
63013021648 นายธนาทิพย� ทัพใจหาญ
63013021649 นางสาวสุวภรณ� น3อยสังข�
63013021650 นางสาวอมลรดา เดชะผล
63013021651 นางสาวฐิติพร ชัยวิเศษ
63013021652 นางสาวพิศมัย ยงควิสัย
63013021653 นางสาวจิราภรณ� รักษาภักดี
63013021654 นางสาวมนฤดี แก3วคง
63013021655 นางสาวพรรณกาญจน� หมวกเอี่ยม
63013021656 นางสาวณัฐธิดา นิลโถม
63013021657 นางสาวสมิตา ฤทธิเดช
63013021658 นายประเสริฐ รัตนธนาฤกษ�
63013021659 นายศุภณัฐ ศักด์ิศรีศิริสกุล
63013021660 นายกรวิทย� เครือกลางรค�
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63013021661 นางสาวทัศนีย� จันทวงษา
63013021662 นางสาวจินตภัทร� อินทรโชติ
63013021663 นายอรรถกร ศรีชนะ
63013021664 นางสาวชญาญ�พัฏฐ� ศรีทองอินทร�
63013021665 นางสาวธัญวลัย เหมือนคล3าย
63013021666 นายพงษ�จักรี สืบทิพย�
63013021667 นางสาวพิชญานิน รอบคอบ
63013021668 นายคณาวุฒิ คําพา
63013021669 นางสาวสุภัทรา น3อยอําไพ
63013021670 นายเตโช เชญชาญ
63013021671 นายจิรยุทธ� พิพัฒน�ไพศาล
63013021672 นางสาวสกลสุภา เทียนกระจ:าง
63013021673 นายศุภณัฐ หม่ืนทิ
63013021674 นายจักรี วงศ�สมัคร�
63013021675 นางสาวโชติอร น:าชม
63013021676 นางสาวอัจฉริยา สกลหล3า
63013021677 นายสรศักด์ิ ชูเดช
63013021678 นางสาวชนิกา พัสดุ
63013021679 นางสาวนันทพร กิตินาม
63013021680 นางสาวศุภิวรรณ สีนิล
63013021681 นางสาวนิภาวรรณ อุทิศวัฒนะ
63013021682 นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรรักษา
63013021683 นางสาวพิมพ�ชนก ฉัตรฉาย
63013021684 นายชีวัธนัย ศิริวงษ�
63013021685 นายธนกฤต สุขอ:อน
63013021686 นายนภันต�ธเศรษฐ สิงห�ไทยนิยม
63013021687 นายฉันท�ทิชย� เตียนพลกรัง
63013021688 นายจักรี ผ:องใส
63013021689 นางสาวภรันยา ใยมณี
63013021690 นางสาวการีมัน แปะลี
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63013021691 นางสาวพิชชาภรณ� กรุณา
63013021692 นางสาวนันทิกานต� บุญฉํ่า
63013021693 นางสาวสิริพรรณ ตุ3มฉิม
63013021694 นางสาวพัตราภรณ� ธารแสงทอง
63013021695 นางสาวสุธางศุ�รัตน� สงดํา
63013021696 นายสุทธิเกียรติ เอื้อเฟ̂Qอ
63013021697 นางสาวรุสมี มามะ
63013021698 นางสาวกิติญา เชาวลิต
63013021699 นางสาวอัญชลี จันทร�ธิมา
63013021700 นายยศวัจน� ศิริรัตนปรีดา
63013021701 นางสาวสุจิตรา คํายันต�
63013021702 นางสาวอุสิชา เข็มพล
63013021703 นางสาวกฤติยา สัมโมทย�
63013021704 นางสาวกัลยวรรธน� ชนะพันธ�
63013021705 นายชาญวิทย� หงษ�ทอง
63013021706 นางสาวพรธิดา ศรีทอง
63013021707 นางสาวธัญลักษณ� ถาวรจิต
63013021708 นายเอกณัฐ ชื่นภิรมย�
63013021709 นางสาวณิชารีย� เรนทร
63013021710 นายอนุชา ปFนใจกุล
63013021711 นางสาวนฤมล เกลียวเพียร
63013021712 นายอนุพงษ� เชษฐสิงห�
63013021713 นายธนาวัฒน� เอี่ยมอําไพ
63013021714 นางสาวสุรีย�พร เตDะดอเลาะ
63013021715 นายพิสิษฐ� บุญมาศ
63013021716 นายสุรดิษ นามมา
63013021717 นางสาวจินตนา ประทุมรุ:ง
63013021718 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิศรี
63013021719 นางสาวจงศิริ ร:มพิกุล
63013021720 นางสาวปFยธิดา แซสันเทียะ
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63013021721 นางสาวราตรี โพธ์ิทอง
63013021722 นางสาวอรรถยา ปะดุกา
63013021723 นางสาวชฎาพร ยอดแก3ว
63013021724 นางสาวอัจฉราภรณ� ชาป]ง
63013021725 นางสาวนันทิยา ศรีขาว
63013021726 นายพิทักษ� อาหมัด
63013021727 นายศุภณัฐ แม3นบุตร
63013021728 นางสาวณัชภัค สุดหอม
63013021729 นายสฤษด์ิ คําหว:าง
63013021730 นางสาวบุณยรัตน� งามขํา
63013021731 นางสาวนรีรัตน� นาคกรอง
63013021732 นายภานุเทพ ป7ญญามูลวงศา
63013021733 นายธีรวัฒน� ทวีศักด์ิ
63013021734 นายศักดา คงธนสิริโชติ
63013021735 นางสาวจุฑามาศ ศรีวงศ�สิริ
63013021736 นายไพสิฐ พงษ�วัน
63013021737 นายรชต ปลื้มวีระจิตต�
63013021738 นางสาวภัทราพร จันทร�หอม
63013021739 นางสาวพัทธ�ธีรา ริ้วเลิศศิริกุล
63013021740 นายอลงกรณ� แซ:เลี้ยง
63013021741 นายวรวุฒิ ดอเลาะ
63013021742 นางสาวนฤภร ดวงสุวรรณ
63013021743 นายวิศวพงษ� ไชยแก3ว
63013021744 นางสาววิลาวรรณ สถิตชัย
63013021745 นางสาววนิดา ดวงแก3ว
63013021746 นายโสภณ พุ:มพวง
63013021747 นางสาวอัญพัชร� ถึงหม่ืนไวย�
63013021748 นางสาวณัฐหทัย ผาคํา
63013021749 นางสาวณฐนันทน� คงทรัพย�
63013021750 นางสาววชิรญาณ� แสงสุวรรณเมฆา
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63013021751 นายปภัค พิมพันธ�
63013021752 นางสาวพัชรินทร� ควรสมบูรณ�
63013021753 นายวัชชระ สานนท�
63013021754 นายจักรกฤษ เอี่ยมน3อย
63013021755 นางสาววรรณภา จากน:าน
63013021756 นางสาวกานต�ชนก ปCองคํา
63013021757 นายศักด์ิสิทธ์ิ กุลศิริ
63013021758 นายมุนินทร เอี่ยมศรี
63013021759 นางสาวธิดารัตน� สนิทสนม
63013021760 นางสาวมุกดารัศม์ิ บุญส:ง
63013021761 นายสรัชธร กันเหตุ
63013021762 นางสุธิตา จันทร�เพชร
63013021763 นางสาวก3านตอง จํารัมย�
63013021764 นางสาวคณัศดา มูลลักษณ�
63013021765 นายกฤตวิทย� พละเอ็น
63013021766 นางสาวพัชรี พันแสน
63013021767 นายปFZนพงศ� ไหสุภา
63013021768 นายยุทธชัย จันทร�ปน
63013021769 นายโชคอนันต� มนูธรรม
63013021770 นางสาววิไลลักษณ� โปCกันยา
63013021771 นายรชานนท� สุขถาวร
63013021772 นางสาวภัทรินทร� ถุงเงินโต
63013021773 นางสาวสุมณฑา ศุภศร
63013021774 นางสาวกองแก3ว ดอกคํา
63013021775 นางสาวมณฑิรา สXุริยวงษ�
63013021776 นางสาวปFยนุช จรจรัญ
63013021777 นางปุณยนุช รักญาติ
63013021778 นางสาวอรปริญ คําภาบุตร
63013021779 นางสาวอัจฉราภรณ� ควรรําพึง
63013021780 นายภพพล วัชราดิลกกุล
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63013021781 นางสาวผกาสินี คฤห�ดี
63013021782 นายสมใจ คํามณีจันทร�
63013021783 นางสาวอังคนางค� หนูปลอด
63013021784 นางสาววิลาสินี ศิริประกอบ
63013021785 นางสาวศศิประภา ศรีคร3าม
63013021786 นางสาวป7ณฑ�ชนิต สุขศีลล้ําเลิศ
63013021787 นางสาวชุตินันท� สุ:มแช:ม
63013021788 นางสาวภะริฎากุญส� บุญบรรลุ
63013021789 นางสาวพัชรา กรุณาก3อ
63013021790 นางสาวพิมศิริ ผาสุข
63013021791 นางสาวพวงผกา เชื้อหม:น
63013021792 นางสาวกชพรรณ โปร:งจิตร
63013021793 นางสาวบัว ใจชนะ
63013021794 นางสาวสวีณา เทศนา
63013021795 นายกันติพิชญ� นนท�จีรพัส
63013021796 นายสหกรณ� ขุนกัน
63013021797 นายนัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว
63013021798 นายพลวัฒน� สุขแพ
63013021799 นางสาวนิภาพร พูลอ:อน
63013021800 นางสาวรุ:งทิพย� ดีอ่ํา
63013021801 นางสาวเยาวเรศ แสนจันทร�
63013021802 นางสาวกนกรัชต� พริบไหว
63013021803 นางสาวสาธิดา โตษะกาญจนะ
63013021804 นางสาวอรทัย นามเย็น
63013021805 นายยุทธภูมิ ม่ันตรง
63013021806 นางสาวผกามาศ ไข:ทอง
63013021807 นายทินภัทร จารุธานิยานนท�
63013021808 นายปรีชา แสนศรี
63013021809 นางสาวสุดาวัลย� เทียนขาว
63013021810 นางสาวชนิกา ขุนทอง
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63013021811 นางสาวพัชรี อ:อนก3อน
63013021812 นางสาวสุมณฑา จันทรโส
63013021813 นางสาวธนรักษ� สายเสมา
63013021814 นายวิรวัฒน� บุญวิริยะศักด์ิ
63013021815 นายธีรวัฒน� หอมแก:นจันทร�
63013021816 นายณัฐชนน เปลี่ยนวงษ�
63013021817 นางสาวกรกมล หวลหอม
63013021818 นางสาวสาวีนา นําวายกอ
63013021819 นายจีระสิทธ์ิ กองอ:อนศรี
63013021820 นางสาวชนัญชิดา อักษร
63013021821 นางสาวสุรีรัตน� พินดง
63013021822 นายศรัณย� เตียนพลกรัง
63013021823 นางสาวปาริฉัตร ช:างทํา
63013021824 นายสุริยา นิจรมย�
63013021825 นางสาวดารารัตน� ปลอดเดช
63013021826 นางสาวสายชล นนทะแสน
63013021827 นางสาวสุธาสินี จําปาน3อย
63013021828 นางสาวโชติมา ชูกุล
63013021829 นายศิรวิทย� กมลธรรมศิษฏ�
63013021830 นายพชร เมธเมาลี
63013021831 นางสาวธนัญญา รินธิโย
63013021832 นางสาวไพรสณฑ� ไชยตัน
63013021833 นางสาวชญานี ช:างฆ3อง
63013021834 นางสาวอุรัสยา พร3อมเพรียง
63013021835 นางสาวเกษรินชณ� พันธ�อุดม
63013021836 นางสาวแก3วตา อ:อนอ3วน
63013021837 นางสาวอําภา ศรีงาม
63013021838 นางสาวอุไรวรรณ นุ:มน3อย
63013021839 นายเกริกฤทธ์ิ ศรีสมบูรณ�
63013021840 นางสาวสุรัยยา นาวงษ�
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63013021841 นายวสุพัสดุ� อุ:นสุข
63013021842 นางสาวสุพัฒตรา แก3วกันดา
63013021843 นางสาวสุภัสสรา โดดย้ิม
63013021844 นางสาวสุกัญญา ชีพนุรัตน�
63013021845 นายธนะวัฒน� กSองแก3ว
63013021846 นางสาวณัฏฐนันท� เหม็งทะเหล็ก
63013021847 นางสาวณพรัตช ปFงไฝ
63013021848 นางสาวรัตตมล ด:านพรประเสริฐ
63013021849 นางสาวพรรษา นุชทองม:วง
63013021850 นางสาวพนิดา คงด3วง
63013021851 นางสาวนรีรัตน� สนขู:
63013021852 นางสาววราพรรณ พ่ึงธรณี
63013021853 นางสาวณัฐกฤตา เถาว�ชาลี
63013021854 นายกฤษฎา บุญเรือง
63013021855 นางสาวกมลทิพย� บุนนาค
63013021856 นางสาวมุทธา สุภาผล
63013021857 นางสาวอธิษฐาน สุวรรณพนัง
63013021858 นายกษิดิศ เมฆวัฒนาเลิศ
63013021859 นางสาวปนัสยา ป7ดภัย
63013021860 นางสาวหทัยชนก ศิริสมรรถนะ
63013021861 นางสาวจิราภรณ� พิพัฒน�ศาสตร�
63013021862 นายสัณหณัฐ ทาสวิง
63013021863 นางสาวสุพิชชา อินยะ
63013021864 นางสาวปาริฉัตร วัฒนมงคล
63013021865 นางสาวสุจิตรา วังศิลา
63013021866 ว:าที่ ร3อยตรี หญิง กัญญา รัตน� ทัดเปรม
63013021867 นางสาวเกศราพร สมเพชร
63013021868 นายไตรสิทธ์ิ ตันตินิมิตรกุล
63013021869 นางสาวรพีพร ทองมาก
63013021870 นางสาวป7ทมาวดี โตสงวน
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63013021871 นางสาววนิดา ศรีระบุตร
63013021872 นายไทยสยาม ปุริโส
63013021873 นางสาวอรชา บัวสุวรรณ
63013021874 นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ
63013021875 นางสาวกูอัซลีนา บิสนุม
63013021876 นางสาวกาญจนา อัศดรกาญจน�
63013021877 นางพิมพ�ธัญญา ตระกูลแพทย�
63013021878 นางสาวสิรินทิพย� สารบาล
63013021879 นางสาวสุเมษา บุ:งหวาย
63013021880 นางสาวนนทิยา ถ่ินทวี
63013021881 นางสาวเจตสุภา ไกรกิจราษฎร�
63013021882 นางสาวเสาวรส สารธรรม
63013021883 นายณัฏฐ�ธคุณ วัฒน�พานิช
63013021884 นางสาวเบญจพร ปานชาตรี
63013021885 นายณัฐวัตร กSงแก3ว
63013021886 นายเอกวัฒน� โชควิวัฒน�
63013021887 นายศักด์ิบดินทร� กุลมาตย�
63013021888 นายวัชรวีร� กลิ่นชมชื่น
63013021889 นางสาวป7ญญลักษณ� เจริญหิรัญชัย
63013021890 นางสาวนภัสนันท� โชโต
63013021891 นางสาวรัดดาว ถนอมชาติ
63013021892 นายชญานนท� กองทอง
63013021893 นางสาวสุพรรษา แซ:ลิ้ม
63013021894 นายธนกฤต การีเวท
63013021895 นายสุทธิพงษ� หาญเชิด
63013021896 นายมานิตย� ช3อยวิเชียร
63013021897 นางสาวฐานสินี บุญญะหงษ�
63013021898 นางสาวจินตหรา พลพวก
63013021899 นายณัฐพงษ� วันวิน
63013021900 นายบุลิน ป7ญจธนานันท�
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63013021901 นายวิทวัชร� เก้ือกูล
63013021902 นายถิรวุฒิ ปานพลับ
63013021903 นางสาวขนิษฐา ดาลาศ
63013021904 นายพันชาติ ชนะกุล
63013021905 นางสาวนฤมล ศาลา
63013021906 นางสาวศิริลักษ� สารี
63013021907 นางสาวสุรางค�รัตน� สมฤทัย
63013021908 นายทยากร โพธ์ิแก3ว
63013021909 นางสาวฐิติรัตน� สยามรัฐ
63013021910 นางสาวเกตุสุดา เจญวิถี
63013021911 นางสาวอรจิรา กูลสวัสด์ิ
63013021912 นายไพบูลย� กระจ:างวุฒิชัย
63013021913 นางสาวกีรติ ปFZน เพ็ชร 
63013021914 นายสิทธัตถ� หนูโยม
63013021915 นางสาวสุธิมา เณรเอี่ยม
63013021916 นางสาวอมรรัตน� หมู:ดี
63013021917 นางสาวนันทวรรณ� บรรเทา
63013021918 นางสาวกมลรัตน� เจิมแก3ว
63013021919 นางสาวสุดารัตน� แท:งทอง
63013021920 นางอมรศรี โพธ์ิภิรมย�
63013021921 นายเพ็ญเพชร มณีวงศ�
63013021922 นางสาวโชติกา อนันต�วัฒนานนท�
63013021923 นางสาวพรปวีณ� ย้ิมเจริญ
63013021924 นายนราธิป สังวาลไชย
63013021925 นางวิภาวี เทียนมณี
63013021926 นายณัฐ ภู:พงษ�สิน
63013021927 นายเจษฎา นาใจยงค�
63013021928 นายณัฐวุฒิ กระถินทอง
63013021929 นางสาวแคทลียา เครือรอด
63013021930 นางสาวธัญวดี อมรศุภศิริ
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63013021931 นายปวัน บุญอํานวยกิจ
63013021932 นางสาวนรกมล ไม3รอด
63013021933 นางสาวอรอนงค� วงศา
63013021934 นางสาวปFยวรรณ ขําจริง
63013021935 นางสาววัลยา นพสรอมรกิจ
63013021936 นางสาวก่ิงแก3ว บุญสม
63013021937 นางสาวมัณฑนา ฮุยเก๊ียะ
63013021938 นางสาวพรพิมล สิงห�นามรัตน�
63013021939 นางสาวณัฐวรา สร3อยทอง
63013021940 นางสาวณัชปภา ธนาจรรยากุล
63013021941 นางสาวอภิณวรรณ ชื่นสําราญ
63013021942 นางสาววนิดา สิงห�นวน
63013021943 นายประกฤษฎ์ิ แก3วคะตา
63013021944 นางสาวศิรินันท� กล่ําพารา
63013021945 นางสาวปยุดา สีหานาม
63013021946 นายธีระพล แพงจันทร�
63013021947 นายณธกร เตชะสุทธิกุล
63013021948 นางสาวแพรวนภา วิชัยเนาว�
63013021949 นางสาวณธกาญจน� คําเดชศักด์ิ
63013021950 นางสาวสุปราณี มัทรา
63013021951 นางสาวรัตนา สิมสี
63013021952 นายภคพล เมชฌสมภพ
63013021953 นางสาววรรษชล เชื้อจันทึก
63013021954 นางสาวฐิตาพร วรรณรังษี
63013021955 นางสาววิไลลักษณ� มะโนศรี
63013021956 นายวสิษฐ�พล ประทีปแสง
63013021957 นายคชาพุฒิ อ:วมเพ็ง
63013021958 นางสาววิภาวรรณ เนียมธรรม
63013021959 นางสาวฑิฆัมภรณ� ปราบพินาศ
63013021960 นางสาวอรวรรณ ได3ดี
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63013021961 นางสาวจริยา แปCนขํา
63013021962 นายภานุพิชญ� นาวะทิตย�
63013021963 ร.ต.หญิงวรรณวิสา สุดอ3อม
63013021964 ว:าที่ ร.ต.นลินี แสงประดับ
63013021965 นางสาวทัตฐิยา อนุรักษ�อาชากุล
63013021966 นางสาววรรษมล แพนดี
63013021967 นางสาวนิตยา แก3วใจ
63013021968 นางสาวสุภาวดี ล3อมวงษ�
63013021969 นางสาวประภารัตน� เหล็กดี
63013021970 นางสาวฟCาใส แผงอ:อน
63013021971 นางสาวภัทราวดี นานอน
63013021972 นางสาวประกายแก3ว คู:รัมย�
63013021973 นางสาวธิดารัตน� ลีนาลาด
63013021974 นางสาวเกศินี คําดี
63013021975 นายนราธิป เด็ดขาด
63013021976 นายวีรเกียรติ สุวรรณนิมิตร
63013021977 นางสาวศุลีพร ปะลุวันรัมย�
63013021978 นางสาวมณฑิตา บุญชอบ
63013021979 นายพงศธร พิกุลทอง
63013021980 นางสาวพิชยา มเหศักด์ิ
63013021981 นางสาวพรสรวง ชดช3อย
63013021982 นายไชยเฉลิมพล โสมศรี
63013021983 นางสาวฐิตาภรณ� รอดกลาง
63013021984 นางสาวจิราภรณ� รัตนวิเศษ
63013021985 นางสาววรรณญาวี แก3วกําเนิด
63013021986 นางสาวนันทมน ชายะตานันท�
63013021987 นางสาวอัซมะห� แลฮา
63013021988 นายก:อเกียรติ อัครภาร
63013021989 นายธรวัฒน� กลิ่นศิริมงคล
63013021990 นายนพรัตน� จะโต
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63013021991 นางสาวเพชรรัตน� ว:องไวยุทธ�
63013021992 นายทวีสุข บุตรฉํ่า
63013021993 นางสาวธัญชนก เดชกําจรศักด์ิ
63013021994 นางสาวสุพิชญ�ชา บุญชูจิตต�
63013021995 นางสาวฐิติพร เชาว�วัลแล:น
63013021996 นายณัฐกิจ สัมมาวรณ�
63013021997 นางสาวมณีรัตน� บุญอุ3ม
63013021998 นางสาวณภัทรา ภูวราห�
63013021999 นางสาวกนกพร แฉล3มรัมย�
63013022000 นายป7ณฑ�ธร อิสรป7ญญากุล
63013022001 นางสาวจันจิรา หอมทิพย�
63013022002 นางสาวน3องนุช อรุณฉาย
63013022003 นางสาววรมาศ มาศโอสถ
63013022004 นายวิชิต แสงโคกทราย
63013022005 นางสาวสุดาวรรณ มูลสมบัติ
63013022006 นางสาวลฎาภา วงศ�ปFยะไพบูลย�
63013022007 นางสาวอังสนา เดชพิชัย
63013022008 นางสาวพิมพ�พลอย แพร:งสุวรรณ
63013022009 นายรัฐพล เสือเอี่ยม
63013022010 นางสาวพัณณิตา กัลปหา
63013022011 นายธัชชัย สุระหิรัญ
63013022012 นางสาวกิตติยาพร ทองแย3ม
63013022013 นางสาววริยา พรมสะวะนา
63013022014 นายรีดวาล หะมะ
63013022015 นางสาวนิศาชล พุ:มมี
63013022016 นางสาวปภัสราภรณ� จีนพุก
63013022017 นางสาวนันทนา พนมภู
63013022018 นางสาวปาจรีย� ชุมวงษ�
63013022019 นางสาวนิภาดา รินสาย
63013022020 นางสาวขวัญยุภา ยงยศ
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63013022021 นายโรจนศักด์ิ ป7ญญาดิษฐวงษ�
63013022022 นางสาวรัชฎาวรรณ ขวัญใจ
63013022023 นางสาวกุสุมา กายเพ็ชร
63013022024 นายเสกสรรค� ชูศักด์ิ
63013022025 นางสาวเบญจรงค� บุรณศิริ
63013022026 นายพิชญะ จิตรวิชัย
63013022027 นางสาวปพิชญา บุญล้ํา
63013022028 นายพิศณุ นัยแสน
63013022029 นายอนันต� สายเสมา
63013022030 นายรณกร ด3วงโยธา
63013022031 นายธีระพงษ� เชียนพลแสน
63013022032 นางสาวยุรี ประสงค�แก3ว
63013022033 นายพรพงษ� เลขะสมาน
63013022034 นางสาวกนกวรรณ พลอยนิล
63013022035 นายอาหะมะ มะสาและ
63013022036 นางสาวณัฐธิดา ชัยเลิศ
63013022037 นายกันย�ธร บุณยฤทธิกิจ
63013022038 นายนิมิตร โกศลนิมิตร
63013022039 นางสาวนิชนันท� พุ:มพวง
63013022040 นางสาวจันจิรา โคดม
63013022041 นางสาวนภัสวรรณ จันทโชค
63013022042 นายรณชัย บัวหนา
63013022043 นางสาวพัทธ นันท� สุวรรณ วิชา เลิศ 
63013022044 นางสาวศศิธร แซ:อึง
63013022045 นายไพโรจน� เกิดบุตร
63013022046 นางสาวอัจฉรา แก3วไกรสร
63013022047 นางสาวจิรนันท� รามภักดี
63013022048 นางสาวเพ็ญสุภา ศรีขุนทอง
63013022049 นายภาณุพงศ� แซ:โจว
63013022050 นายอรุณ อ:อนแก3ว
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63013022051 นางสาวนิศารัตน� พุ:มสุข
63013022052 นางสาวศศิกาญน� นุราช
63013022053 นางสาวแสตมปI โสภาวัฒน�
63013022054 นายกฤษกร บุญรัตน�
63013022055 นางสาวสุนิสา หลักแก3ว
63013022056 นายวิชญ�วิสิฐ เมืองโคตร
63013022057 นางสาวชัชฎาภรณ� ข3องหลิม
63013022058 นายณัฐ ศรีสวย
63013022059 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีวิภาสถิตย�
63013022060 นางสาวพรหมพร ยันตรัตน�
63013022061 นายณัฐนัย สุคนธานิตย�
63013022062 นางสาวจิณห�วรา อรัณย�ชนายุธ
63013022063 นายนคร ขันตSาม
63013022064 นางสาวกชกร นิติกิตเจริญวงศ�
63013022065 นางสาวศวิตา เรืองวิญRูXเวช
63013022066 นายกฤษณพงษ� ก3านจันทร�
63013022067 นางสาววชิราพร ปุญญภิญโญ
63013022068 ว:าที่ร3อยตรีอรรถพล จันตาธรรม
63013022069 นางสาวกานต�พิชชา ต๊ิบโคตร
63013022070 นางสาวจริยา วังเสาร�
63013022071 นางสาวกนกพร นุ:นสังข�
63013022072 นางสาวคุณระยา ไชยริบูรณ�
63013022073 นางสาวเกศสุดา คามะปะโส
63013022074 นายณัฐจักษณ� วรินทุพงศ�
63013022075 นายณัฐพล ปานดี
63013022076 นางสาวนฤมล ประดับศิลปI
63013022077 นางสาววันวิสา ม่ังมีศรี
63013022078 นางสาวกนกวรรณ เกตุแก3ว
63013022079 นางสาวกัณฐิกา สอนดี
63013022080 นางสาวบุษรินทร� รุ:งทัพพ:วง
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63013022081 นางสาวอรสา สามารถ
63013022082 นายอภิชิต ศรียา
63013022083 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�คุ3ม
63013022084 นายสุนทร ทองคลัง
63013022085 นางสาวชัญญา สุทธินนทกุล
63013022086 นางสาวนนลนีย� พงษ�นิธิศบวร
63013022087 นางสาวกิตติวรรณ อุทรัง
63013022088 นายวรากร สัญญา
63013022089 นางสาวมัลลิกา เจริญกุล
63013022090 นางสาวอาภาภรณ� แก3วพูลปกรณ�
63013022091 นางสาวโพยมรัตน� มหาโชติ
63013022092 นางสาวพิมพ�ณดา ชัยเมธีพิทักษ�
63013022093 นางสาวนัฐริกา โกทึก
63013022094 นางสาวธันยพร คํามา
63013022095 นางสาววัชรี ถนอมสัตย�
63013022096 นางสาวนฤภร ปู]แตงอ:อน
63013022097 นางสาวนันทนา สุขชนะ
63013022098 นางสาวศิรินทิพย� ไตรสถาน
63013022099 นางสาวเมรียา พุฒตาล
63013022100 นายนรากร ด3วงไพร
63013022101 นางสาวณัฐวรรณ อภัยรัตน�
63013022102 นายเจตพล วงศ�สุวรรณ
63013022103 นางสาวสุธาสินี เพชรบรรจบ
63013022104 นางสาวบุษบากร ดีโลนงาม
63013022105 นายปFยะพงษ� น3อยเจริญ
63013022106 นางสาวฐิตาพร มณีวรรณ
63013022107 นางสาวอัมพร คําตา
63013022108 นายกฤตภัค วุฒิลักษณ�
63013022109 นางสาวรุ:งทิพย� เกิดแย3ม
63013022110 นางสาวศศิประภา เหลี่ยมจุ3ย
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63013022111 นางสาวศิริรัตน� อั้งดา
63013022112 นายทรงพล นุ3ยสุข
63013022113 นางสาวสิริย�ภัค วีระกิจพานิช
63013022114 นางสาวณทภัค จิตผ:อง
63013022115 นางสาวภัทธิรา ล:องสกุล
63013022116 นายกนก สวยขุนทด
63013022117 นางสาวกันทรากร สงมหาดไทย
63013022118 นางสาวพนิดา ศรีขัดเค3า
63013022119 นางสาวพัชราพรรณ จิระพัฒน�กําธร
63013022120 นางสาวสุขธาดี สุขา
63013022121 นางสาวนิติญา เรืองศรี
63013022122 นางสาวเสาวลักษณ� สXิXริสวัสด์ิพันธ�
63013022123 นางสาวธัญชนก พรทัศน�
63013022124 นางสาวชีวาพร เหล:าอรรคะ
63013022125 นางสาวปภาดา รองเดช
63013022126 นางสาวจุฑามาศ แก3วแสน
63013022127 นางสาวอรอุมา วงศ�อนุ
63013022128 นางสาวอมรรัตน� สายเสียง
63013022129 นางสาวสุพรรณี โสบุญ
63013022130 นายฉัตรชัย ฟ7กบุญเลิศ
63013022131 ว:าที่ร3อยตรีหญิงขวัญเรือน พรหมบุตร
63013022132 นายบุญญาภิวัฒน� สมบูรณ�ทรัพย�
63013022133 นางสาวหทัยภัทร สมร
63013022134 นายสุทธิเกียรติ ปFยภาณีกุล
63013022135 นางสาวนิศารัตน� ขัดมัน
63013022136 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ�
63013022137 นางสาวขวัญฤดี ประเสริฐ
63013022138 นายณัฐรัฐ พ่ึงสุข
63013022139 นางสาวมณฑิตา จําปาน3อย
63013022140 นายวัชรศร ธรรมวิเศษ
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63013022141 นางสาวกัญญาณัฐ บัวอําไพ
63013022142 นางสาวป7ทมาพร บุญสุข
63013022143 ว:าที่ร3Xอยตรีประจักษ� เสาอีง:อง
63013022144 นางสาวนวรัตน� จันทร
63013022145 นางสาวจิราวรรณ กลับวิหค
63013022146 นายกนก สุวรรณมีมงคล
63013022147 นายมนตรี ข่ีทอง
63013022148 นางสาวณัชชา ตรีศรี
63013022149 นายบิว สังข�ป7กษา
63013022150 นายสมชาย รัตนปริญญานนท�
63013022151 นายจิณณวัตร เพ็งวันพุฒ
63013022152 นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ
63013022153 นางสาวเปล:งสุรีย� วงค�แก3ว
63013022154 นางสาวพิมพิศา ชัยเชื้อ
63013022155 นางสาวพุทธชาติ รัตนโชติ
63013022156 นางสาวขนิษฐี สุวรรณลิขิต
63013022157 นางสาวขนิษฐา คงถึง
63013022158 นางสาวกัณฐมณี ชํานาญพล
63013022159 นายพงศธร แสนไชยวงษา
63013022160 นางสาววราพรรณ สุพรรณ�
63013022161 นางสาวจินดาพร นวลขนาย
63013022162 นางสาววิจิตตา ชัยชนะ
63013022163 นายสันต�ภพ รัชวัตร
63013022164 นายกรวิชญ� ลีนนลาน
63013022165 นายฮาฟFต ดอเลาะ
63013022166 นางสาวภัทรสุดา สุวรรณบุบผา
63013022167 นางสาวธนพร ปFยะเลาจนะกุล
63013022168 นางสาวสุนันญา มีประเสริฐ
63013022169 นางสาววรรณธนพร มาตเมฆ
63013022170 นางสาวปุญชรัสม์ิ อุปภา
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63013022171 นางสาวน้ําฝน โพชสาลี
63013022172 นางสาวจุฑามาศ สิงห�สู:
63013022173 นางสาวจิตตราพร จันทร�พันธ�
63013022174 นางสาวธนพร พันธุ�แสง
63013022175 นางสาวสมฤทัย ขาวอร:าม
63013022176 นางสาวชนิกานต� ศรีสําราญ
63013022177 นางสาววิภาดา เหรียญทอง
63013022178 นางสาวอิศรา ชินวงษ�
63013022179 นายทรงพล พูลเพ่ิม
63013022180 นางสาวอุไรพร คําชนะ
63013022181 นางสาวรุ:ง คําปู]
63013022182 นายวิทยา มากสิน
63013022183 นายฉลองรัฐ แสนกลาง
63013022184 นางสาวศุภิสรา บุรินทร�พงษ�
63013022185 นางสาวสุทธิดา ช:วยพิชัย
63013022186 นางสาวชนิสรา ฐิติกรวรชาติ
63013022187 นายพรวสันต� จันทร�อําพร
63013022188 นางสาววราพร หงสุวรรณ�
63013022189 นายภานุพงษ� ยงค�ศรี
63013022190 นางสาวรัชนีกร วรรณสังข�
63013022191 นางสาวณิชกูล เนียมหอม
63013022192 นางสาวสุทธิรัตน� คงบุญ
63013022193 นายวิบูณร� กอแก3ว
63013022194 นายธนนชัย กุลสิงห�
63013022195 นายพงศภัค อติพัชรพงศ�
63013022196 นางสาวจุฑาทิพย� อินทร�แก3ว
63013022197 นางสาววิลาวัลย� บุญลอด
63013022198 นางสาวภัทรภร จตุรวัฒนา
63013022199 นางสาวจารุนันท� ดุษดี
63013022200 นางสาวมินตรา ชํานาญเวช
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63013022201 นางสาวชนิดา ขุนทองจันทร�
63013022202 นางสาวไอลดา บุญคง
63013022203 นางสาวกชณา คงไพรสันต�
63013022204 ว:าที่ร3อยตรีนิตินันท� พันธมิตร
63013022205 นางสาวยุวดี บุญธรรม
63013022206 นางสาวกนกวรรณ คําจันทร�
63013022207 นายเพทาย รอจ่ัน
63013022208 นางสาวกัญญา ตันยุชน
63013022209 นายสรวิศ เพ่ือนฝูง
63013022210 นายหริพัฒน� ศรีตาลอ:อน
63013022211 นางสาวณัฐธิดา พิมพ�อินทร�
63013022212 นายอภิวัฒน� บุบผา
63013022213 นายศุภากร รัตนเพชร
63013022214 นายสุระเดช หวังจิตร�
63013022215 นางสาวพิมพ�ชนก บุญศรี
63013022216 นางสาวสุพัตรา จีระนันตสิน
63013022217 นางสาวศิริลักษณ� จิตรีขาล
63013022218 นางสาวอาฟ\ยะห� สาและ
63013022219 นางสาวนุชนาฎ สกุลจริยาพร
63013022220 นางสาวปFยธิดา แก3วลา
63013022221 นางสาวกรกนก กระแสร�
63013022222 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ิระวัช
63013022223 นายพัชระ ยะวิญชาญ
63013022224 นางสาวชนิภรณ� ณ อุบล
63013022225 นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสด์ิ
63013022226 นายวัชรพัฒน� ปานแก3ว
63013022227 นายกานต�ชนม� สารสXุวรรณ
63013022228 นางสาวอนุชตรา แซ:ลิ้ม
63013022229 นางสาวกาลัญRุตา อมรเวชกุล
63013022230 นายยอดไท เลี้ยงพันธุ�
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63013022231 นางสาวพิชญากร สุดใจ
63013022232 นางสาวเจนจิรา หมอยา
63013022233 นายกิติศักด์ิ บุญล3น
63013022234 นางสาวสุกัญญา สมพงษ�
63013022235 นางสาววรารักษ� เสียมสกุล
63013022236 นายภัคพล ครุอําโพธ์ิ
63013022237 นางสาวพัชริญา สุขภิญโญ
63013022238 นายประจบ คําศรี
63013022239 นางสาวสาภินันท� หญีตภู:
63013022240 นายเตชิต หยงสตาร�
63013022241 นางสาวนิรามล พรมสะวะนา
63013022242 นางสาวธนาวดี อ:อนเกตุพล
63013022243 นางสาวกุณช�พิชาพร เกตุคงคาสวัสด์ิ
63013022244 นางสาวปวีณา ศรีชัยธนุสร
63013022245 นางสาวไพลิน เจียจวบศิลปI
63013022246 นางสาวปาลิดา วรสุขวณิช
63013022247 นางสาวเหมือนฝ7น ภู:ประสม
63013022248 นางสาวพัชรินทร� สมคะเณย�
63013022249 นายปุณณัตถ� สัพพัญRูวิทย�
63013022250 นางสาวเกวลิน อินตDะจัง
63013022251 นายอาคม ทะแดง
63013022252 นางสาวณัฐกานต� อยู:เจริญ
63013022253 นายสรสิช สุ:มหิรัญ
63013022254 นางสาวบิสกร วีระพันธ�
63013022255 นางสาวกนกวรรณ ป7ญญาปFน
63013022256 นางสาวสโรชา หนูน3อย
63013022257 นายจักรภัทร ไดนา
63013022258 นางสาวประกายดาว ผิวผ:อง
63013022259 นางสาวภัทราพร พงษ�เจริญธรรม
63013022260 นางสาวชลธิชา รูปสวย
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63013022261 นางสาวมัลลิกา แก3วเพ็ชร
63013022262 นางสาวพวงผะกา ลีตานา
63013022263 นายจิรพัฒน� สอนเคลือ
63013022264 นางสาวนันธิยา ชุ:มเย็น
63013022265 นางสาวไซตง ดอเลาะ
63013022266 นายพงศกร เกตุสุวรรณ
63013022267 นายภัทรพล อัครอภิชาติ
63013022268 นางสาวอรอุมา แหล:ทอง
63013022269 นายฉันทกร แซ:ต้ัง
63013022270 นางสาวสุทธิณี แสนแก3ว
63013022271 นางสาวกนกวรรณ ปานเงิน
63013022272 นางสาวกัลย�สุดา อ:อนปุย
63013022273 นางสาวชนัญชิดา วัยสมบูรณ�สกุล
63013022274 นางสาวอัจฉรา เข่ือนเพชร
63013022275 นายภูหา สกูลหรัง
63013022276 นางสาวกนกณัฐ ทรงสิทธ์ิ
63013022277 นางสาวเยาวเรศ โนวิชัย
63013022278 นางสาวชัชชยา นวลใหม:
63013022279 นายธันวา ช:างบุ
63013022280 นางศิริภรณ� พลนาคู
63013022281 นายจักรพันธ� รู3สมัย
63013022282 นางสาววิภาวี คงเจริญ
63013022283 นางสาวกานต�ธีรา สุขแสน
63013022284 นางสาวหทัยรัตน� เชิดศรี
63013022285 นายกมลวัฒน� อุไกรหงสา
63013022286 นางสาวฉัตรอนุธิดา แหลมทอง
63013022287 นางสาวสุภาพร ยืนยงค�
63013022288 นางสาวนิศารัตน� ชัยยะ
63013022289 นายประพฤทธ์ิ สีธิคํา
63013022290 นางสาวเสาวลักษณ� อุ:นจันทร�
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63013022291 นางสาวพีรดาณัฐ เงินงาม
63013022292 นางสาวสุพิชญา กันอุน
63013022293 นายปFยวิฒน� กัณหะยุวะ
63013022294 นางสาวสุชาดา เมธสมบูรณ�
63013022295 นางสุพรณีย� เสาร�พูล
63013022296 นางสาวปวีณา บัวคลี่
63013022297 นางสาวสุริยงค� ดีเทียน
63013022298 นางสาวรัชนีกร แปลชน
63013022299 นางสาวจันทิมา รอดคุ3ม
63013022300 นางสาวสิริกาญจน� เสาสิน
63013022301 นางสาวสุณัฏฐา กอบกิจอร:าม
63013022302 นางสาวจิราภรณ� จันทร�สุวรรณ
63013022303 นางสาวอภิญญา เกิดกลาง
63013022304 นางกนกอร ชาติวงศ�
63013022305 นางสาวพัชรียา บราเฮง
63013022306 นางสาวสุภาภรณ� แจ:มศรี
63013022307 นายสุรเชษฐ� เจริญรุ:ง
63013022308 นางสาวเปรมกมล แดงน3อย
63013022309 นางสาวพรรณราย สุขมหาหลวง
63013022310 นางสาวพรปวีณ� กุลสัมพันธ�
63013022311 นางสาวหทัยภัทร นพรัตน�
63013022312 นางสาวพรพิมล สิงห�แก3ว
63013022313 นายชนะภูมิ รอดประดิษฐ�
63013022314 นางสาววรัญญา กลยนีย�
63013022315 นางสาวจารุภัทร เกรียงไกร
63013022316 นายสมรักษ� ฉิมวงศ�
63013022317 นายนพรัตน� จันทะคุณ
63013022318 นางสาวเวณิกา อุปชัย
63013022319 นางสาวกัลยรัตน� อินธิเสน
63013022320 นางสาวเสาวรส อัมภา
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63013022321 นายไพศาล ชาญนอก
63013022322 นางสาวขวัญแก3ว จักรคุ3ม
63013022323 นางสาวปรัยวริน มาตราช
63013022324 นางสาวทัศพร พละศักด์ิ
63013022325 นางสาวพรพิมล ขันติกุล
63013022326 นายพาวิน มิลินทศิรา
63013022327 นางสาวณัฐสุดา ป7ญญาวงศ�
63013022328 นายศรัญRู อานนท�วัฒนา
63013022329 นางสาวพัชรินทร� จํานงค�นิตย�
63013022330 นางสาวศิวาพร รุ:งเรืองประมง
63013022331 นางชนิดา ชมะไชยธารณ�
63013022332 นายค็อยรุม แวหะมะ
63013022333 นางสาวอารยา คงขวัญเมือง
63013022334 นายธนวัฒน� มุงธิราช
63013022335 นางสาวนราทิพย� แวหะมะ
63013022336 นางสาวอัญชลีพร ประสาทนอก
63013022337 นายสันติภาพ ขุนศรี
63013022338 นายวงศ�วีระ ภาคการ
63013022339 นางสาวปริษา นันทรัพย�
63013022340 นางสาวพัชรดา นาเมือง
63013022341 นางสาวํลัดดา งมโป]งเบี้ย
63013022342 นางสาวชิสากาญจน� วรรณโก
63013022343 นางสาวพิชชาพร สกุลกันต�
63013022344 นายณัฐวุฒิ น3อยศิริ
63013022345 นางสาวปนัดดา วงษ�เกตุใจ
63013022346 นายชินพัทธ นพพันธ�
63013022347 นางสาวพิมพ�พิชชา เอี่ยมสะอาด
63013022348 นางสาวสุวจี คุณมานะ
63013022349 นางสาวปานชนินทร� วงศ�สุวัชร�
63013022350 นางสาวภาวิณี สุขม่ัน
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63013022351 นายวัชรพล ราชภักดี
63013022352 นางสาวเกวลิน ขัตติโย
63013022353 นายศุภณัฐ ฟ7กเย็น
63013022354 นายสุวัฒน�ชัย สุฤทธ์ิ
63013022355 นายพีรณัฐ รุจจนเวท
63013022356 นายธนากฤต นาราคุณาชัย
63013022357 นางสาวแน:งน3อย สาระธรรม
63013022358 นางสาวสุรีย�พร วันแรก
63013022359 นางสาวธิดารัตน� ธงชัย
63013022360 นางสาวสุนิตา สุวรรณดี
63013022361 นางสาวจุรีพร ทองมี
63013022362 นางสาวขวัญหทัย ท:าดี
63013022363 นางสาวชรินทร รักษากิจ
63013022364 นางสาวปรางทิพย� บุญเชษฐชัยรัตน�
63013022365 นางสาวบุศรินทร� สีขํา
63013022366 นางสาววิไลลักษณ� แก3วมรกต
63013022367 นางสาวรุ:งไพลิน เพ็งคล3าย
63013022368 นายศิรชัช แสงภัทรเนตร
63013022369 นางสาวอาพิชานันน� อริยกุลกัลยา
63013022370 นางสาวนรีกุล คุ3มภักดี
63013022371 นางสาวนพณัสม�ฉัตร จงสุขวรกุล
63013022372 นางสาวภรทิตา หลิ่มน3อย
63013022373 นางสาวธัญน�ชนก เด:นรุ3ง
63013022374 นางสาวปริชญา รัตนพันธ�
63013022375 นายธณศร หนูศิริ
63013022376 นางสาวภัทรินทร� มาบัว
63013022377 นางสาววรรณพร ศิลปศร
63013022378 นางสาวณัฐนี เซ่ียงใช:
63013022379 นายพชร พูลนุช
63013022380 นางสาวจิรัชญา พลคํามาก
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63013022381 นางสาวนิชาภา เย็นท:าข3าม
63013022382 นายธีรพล พวงมณี
63013022383 นางสาวพุทธิพร คล3ายวิจิตร�
63013022384 นางสาวเยาวลักษณ� พิมพ�มีลาย
63013022385 นายปฏิภาณ จันทร�วงศ�
63013022386 นางสาวศรุตยา สุวรรณสาร
63013022387 นายติณณ�ศรุต มากช:วย
63013022388 นางสาวยุวนันท� แก3วศรี
63013022389 นายประกฤษฎ์ิ วงศ�สุวรรณ
63013022390 นางป7ญญาพร จันทร
63013022391 นายธนัช อินทร�สุข
63013022392 นางสาวมณียา ชาติสวัสด์ิ
63013022393 นางสาวอรวรรณ คําไซร3
63013022394 นายฐาณิชกรณ� พรานเจริญ
63013022395 นางสาวศุภาจิณ พูนพัฒนาชัย
63013022396 นายวีระศักด์ิ กันยา
63013022397 นางสาวธันยาภรณ� ปามา
63013022398 นางสาวธัญมาส สมมาตร
63013022399 นายวรวัฒน� เทียนศรี
63013022400 นางสาวนัชชา สมคะเนย�
63013022401 นางสาววิมล เจือจันทร�
63013022402 นายเจตดิลก จูมคอม
63013022403 นางสาวจิตรสินี วงศ�พนากุล
63013022404 นางสาวกัญญารัตน� สันหนัง
63013022405 นายธนพล เพชรฉาย
63013022406 นางสาวอมิตา ทองมนต�
63013022407 นางสาวจุฑามาศ คัดชา
63013022408 นายณัฐวุฒิ จุ3ยเป\Qยว
63013022409 นางสาวสุภาพร ขวาคํา
63013022410 นายวัชรพล วีรเดชกําพล
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63013022411 นางสาวรัจสิมาพร พุ:มศรีภักตร�
63013022412 นางสาวธนวรรณ สอดจันทร�
63013022413 นายชวินทร� เพ็ชร�เจริญ
63013022414 นางสาวน้ําฝน อินทร�เก้ือ
63013022415 นางสาวภัทรวี นิลพลับ
63013022416 นางสาวประภัสสร แก3วหาวงษ�
63013022417 นางสาวปวีณา นาชีวา
63013022418 นางสาวศุภาพิชญ� พฤกษะวัน
63013022419 นางสาวจารุวรรณ จุลเรือง
63013022420 นางสาวแสงแข แก3วกาไลย
63013022421 นายนนท�พสิษฐ� สว:างศรี
63013022422 นายสถาปนา ไชยศร
63013022423 นายกษิดิศ สิทธิไทย
63013022424 นายสมหวัง ทองสุก
63013022425 นายณัฏฐภัทร ดวงส:าน
63013022426 นางสาววัชรี วงสุรินทร�
63013022427 นางสาวพัชริดา เมืองจินดา
63013022428 นายไชยพร เจียรสกุลสุข
63013022429 นางสาวสุดารัตน� ผ:องแผ3ว
63013022430 นางสาววรินทร บุญย่ิง
63013022431 นางสาวหทัยชนก ช:างสลัก
63013022432 นางสาวชรินรัตน� ป7ญญาทิพย�
63013022433 นางสาวไอลดา อัคสาร
63013022434 นางสาววาสิฏฐี เวชกามา
63013022435 นายคมพันธ� ปานสกุณ
63013022436 นางสาวนัฐพร บุญเพ็ง
63013022437 นางสาวจันทรา ลาภอุดมกิจ
63013022438 นางสาวกฤษณา โกนันทะ
63013022439 นายธนาการ ดีมาก
63013022440 นางสาวเรืองหทัย ศิลาธรรม

หน3า 748 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013022441 นางสาวธิติยา บุญเสนา
63013022442 นายสุขุม ชมภูลาว
63013022443 นางสาวปรีญานาท อ:อนสําอาง
63013022444 นายยุทธวัฒน� แสนมนตรี
63013022445 นางสาวศิริรัตน� ศรเดช
63013022446 นายอาคม เตางาม
63013022447 นางสาวกนกวรรณ ศรวณีย�กุล
63013022448 นางสาวสิริญา อุสาหะ
63013022449 นางสาวณัฐกานต� ฉันทะดี
63013022450 นายปริทัศน� นธิทัตธนเกียรติ
63013022451 นางสาวสุมิตตา ขุนวิจิตร
63013022452 นายสุพจน� มามีสุข
63013022453 นางสาวศิลปIศุภา ฤทธิศิลป
63013022454 นางสาวจิตติรัตน� รัชชพงศ�รักษ�
63013022455 นางสาวพิชญา ฉิมเรือง
63013022456 นางสาวปภาวี รมย�สูงเนิน
63013022457 นางสาวปFยะภรณ� อินตDะพิงค�
63013022458 นางสาววาสินี สุทธิสวัสด์ิ
63013022459 นางสาวณัฐกานต� แซ:ต้ัง
63013022460 นางสาวจิราภรณ� แจ:มวรรณ�
63013022461 นางสาวจันทร�จรัส แสงทอว
63013022462 นางสาวนิภาภรณ� บุญมา
63013022463 นางสาวนิษฐา ชินรังสิกุล
63013022464 นางสาวอุไร แสนเหวิม
63013022465 นายณัฐกิตต์ิ จิตร�ตรีสินธุ�
63013022466 นางสาวสุดารัตน� สุนันตDะ
63013022467 นายธีรภัทร ศรีทรงเมือง
63013022468 นางสาวธารินี คํามี
63013022469 นายสุริยะ คํานวนดาว
63013022470 นางสาวเพลินพิศ ภูชะนะ
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63013022471 นางสาวอภิรดี จันทรบํารุง
63013022472 นายณรุต ศิริภัทรโสภณ
63013022473 นางสาวณิศาภรณ� รอดดารา
63013022474 นางสาวกรวิตรา สวาฤทธิ
63013022475 นางสาวศุภรัตน� สุวรรณรัตน�
63013022476 นางอนุสรา คุ3มไพทูลย�
63013022477 นางสาวเกษรา แก3วบริสุทธ์ิ
63013022478 นางสาวชมนภัส วิชาชัย
63013022479 นายเกียรติศักด์ิ ที่ปรึกษา
63013022480 นางสาวฐานิต นุกูลราษฎร�
63013022481 นางสาวณิชาภัทร จันภิรมย�
63013022482 นางสาวกัลยา ยืนยง
63013022483 นางสาวณัฐธิดา เปCาน3อย
63013022484 นางสาวรัตนาวดี บิดาทุม
63013022485 นางสาวเจนจิรา บุญจันทร�
63013022486 นางสาววิภาดา เนตรสุริยะ
63013022487 นางสาวศิริพร บุตรสนม
63013022488 นายนริศ ไตรยราช
63013022489 นายพงศกร รัตนจักร�
63013022490 นางสาวเบญจมาศ บุญพยุง
63013022491 นายเมธินทร� วงศ�ประเมษฐ�
63013022492 นายพีระพล ชาติภัย
63013022493 นางสาววริษา ขุนเจริญ
63013022494 นางสาวสุภัสสรา แก3ววงษ�ไหม
63013022495 นางสาวชฎาภรณ� โสธิระ
63013022496 นางสาวพิมพณัฐ พรมรักษา
63013022497 นายธนิตพัฒ ภูริพันธุ�ภิญโญ
63013022498 นางสาวธัญญาภรณ� อดทน
63013022499 นางสาวสกุลกานต� ทิพย�โอสถ
63013022500 นางสาวรัตนาพร พันธุ�สุ
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63013022501 นางสาวพิทยาภรณ� แจ:มวราสวัสด์ิ
63013022502 นางสาวอมรรัตน� อมรทัศน�เจริญ
63013022503 นางสาวสิรภัทร ย่ิงยง
63013022504 นายเมธชวิน ประโมทะกะ
63013022505 นายดนุชเดช สุริยะชูโชค
63013022506 นายรัฐศาสตร� ขันคํา
63013022507 นางสาวอโนชา เปรมปรีด์ิ
63013022508 นางสาวลัดดาพร แซ:โง3ว
63013022509 นางสาวธมลวรรณ ปานสวย
63013022510 นายกรณ�ชัยวัจน� แสงเพชร
63013022511 นายวัชรินทร� สุวรรณมณี
63013022512 นางสาวป7ญญาพร มกรพงษ�
63013022513 นางสาวกุลจิรา แกล3ววิกย�กิจ
63013022514 นางสาวกมลรัตน� นาคทอง
63013022515 นายกิตติชัย ชัยเพชร
63013022516 นางสาวสุธาสินี จิรังคสกุลเดช
63013022517 นางปริยาภรณ� ชนะวัน
63013022518 นางสาวฐิติมา แสวงทอง
63013022519 นางสาวโชติกา แสนโคตร
63013022520 นางสาวนันตพร ธรรมิภักด์ิ
63013022521 นายดํารงศักด์ิ พ่ึงความชอบ
63013022522 นางสาวจณิสตา แก3วสังข�
63013022523 นางสาวณฐมน ธนนัฐกุล
63013022524 นางสาวพรพิมล ประเสริฐ
63013022525 นายวัฒนชวินท� ธนะจักรมณี
63013022526 นายวิชัย บัวเจริญ
63013022527 นางสาวกนิษฐา ทองสุข
63013022528 นางสาวปวิตรา ยาประโคน
63013022529 นายวสันต� แดงโชติ
63013022530 นางสาวทัดดาว ไกรยา
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63013022531 นางสาวลลิล ลิ้มประเสริฐ
63013022532 นายปราโมทย� โสภาพันธรัตน�
63013022533 นายสดายุ แสนยศ
63013022534 นางสาวอภิญญา สุวรรณสนิท
63013022535 นางสาวนุจรินทร� อินทร�งาม
63013022536 นางสาวจันทร�ฉาย ภุมรินทร�
63013022537 นางสาวกนกวรรณ เลิศศิริ
63013022538 นางสาววิภาวรรณ อยู:อุบล
63013022539 นางสาววัชรีย� ปFมปา
63013022540 นางสาวสุชาดา แก3วแกมทอง
63013022541 นางสาวนิติรัตน� สงครามศักด์ิ
63013022542 นางสาวไพรวัลย� คงกะพันธ�
63013022543 นางสาวจารุวรรณ ปุกคํา
63013022544 นางสาวสุชาดา ดวงแก3ว
63013022545 นางสาวกวินนา ลีฉลาด
63013022546 นางสาวปFยวลี ศรีสุวรรณ
63013022547 นายศุภกร ภูมิงดาว
63013022548 นางสาวทิพย�สุดา ถูกธรรม
63013022549 นางสาวปรารถนา จีนแปลงชาติ
63013022550 นายเชิดศักด์ิ เต็งสกุล
63013022551 นายอานนท� กู3วิริยะ
63013022552 นางสาววิมลสิริ จิตรบรรจง
63013022553 นางสาวสุนิตา วิเชียรชาติ
63013022554 นางสาวสุจิตรา บุตตะวงษ�
63013022555 นายชนสรณ� ช:วยรอด
63013022556 นางสาววนิดา แป[ะวัฒนา
63013022557 นางสาวปFยะนุช เกตุพันธ�
63013022558 นางสาวยุวัลดา พนมพรสุวรรณ
63013022559 นายป7ญจพล ต้ังวิริยะ
63013022560 นางสาวปภาวดี ก3านอินทร�
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63013022561 นางสาวจารุวรรณ ยศวงษ�
63013022562 นางสาวอภิญญา อามระดิษฐ�
63013022563 นายวิสนุ บุญมา
63013022564 นางสาววันวิสาข� อะโรคา
63013022565 นายสันติ พันธุศักด์ิ
63013022566 นางสาวจิรวรรณ ภูแลนภู:
63013022567 นางสาววันนูรอัสลิยา แสงรายย่ิงยศ
63013022568 นางสาวธันยพร พุ:มเรือง
63013022569 นายกมลพล จันทร�ดี
63013022570 นายภูรินทร� โพธ์ิขุน
63013022571 นายชยานันต� นามศิริเลิศ
63013022572 นางสาวธัญชนก ขันตี
63013022573 นางณัฐชยา แก:นบุญ
63013022574 นางสาวนภัสสรณ� ใจใส
63013022575 นางสาวซูไฮลา เจDะสนิ
63013022576 นางสาวกรวรรณ สิทธิกูล
63013022577 นายทานตะวัน ปรือปรัก
63013022578 นางสาวปFยะวรรณ เหล:ารบ
63013022579 นางสาวณัฐฐาพร เพิงแก3ว
63013022580 นางสาวกรกนก วีระพงษ�
63013022581 นางสาวอภิญญา มีท:อธาร
63013022582 นางสาวธัชวรรณ แจ:มใส
63013022583 นายพงษ�สิทธ์ิ กันสา
63013022584 นางสาวฐานะมาศ เร:งขวนขวาย
63013022585 นางสาวชลิตา เพ็งหนู
63013022586 นายสัณหณัฐ กิจรอบคอบ
63013022587 นางสาวภภัสสร ละลา
63013022588 นางสาวปFยะภรณ� ย่ิงยวด
63013022589 นายฉัตรชัย พุทธสงฆ�
63013022590 นายนนทัช ลีลาฐานะโรจนา

หน3า 753 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013022591 นางสาวธนภรณ� งามนิล
63013022592 นางดลนภา เกิดไทย
63013022593 นางสาวพรรวี ม:วงสาร
63013022594 นางสาวณัฐพร วรเวทวุฒิกร
63013022595 นางสาวภัทรพร สุนทรชัยกิจ
63013022596 นางสาวพฤกษชาติ ชินนะประภา
63013022597 นางสาวนาเดีย บุญเทียม
63013022598 นางสาวอัจฉรา นนทิสอน
63013022599 นายธีระภัทร ตราชู
63013022600 นางสาวป7ณชพัฒน� วันดี
63013022601 นางสาวอรษา โกยรัมย�
63013022602 นางสาวชลชญา สารอินทร�
63013022603 นายกัณฑ�อเนก หงอกชัย
63013022604 นางสาวนิษฐิดา นามโส
63013022605 นายณรงค�ฤทธ์ิ สมพร
63013022606 นางสาวปFยะภรณ� ขุ:ยจ้ิม
63013022607 นางสาวชุติกาญจน� คลอวุฒิอนันต�
63013022608 นายนพรัตน� ริยะสุ
63013022609 นางสาวสุรีพร วงค�นคร
63013022610 นางสาวรมณีย� ไกรเสม
63013022611 นายธนาคาร ผึ้งเถ่ือน
63013022612 นางสาวณัฏฐนิชา เทียบแสน
63013022613 นางสาวกณิศศรณ� วัลย�เครือ
63013022614 นางสาวภานิชา เรืองนุชถี
63013022615 นายนรชัย แย3มแสง
63013022616 นายชาคริต ชื่นชีวิต
63013022617 นางสาวฑิรัชญา ทองขาว
63013022618 นางสาววรัญญา โอภาศรี
63013022619 นางสาวธัญรดา จันทร�สว:าง
63013022620 นางสาวเพชรน้ําหนึ่ง โลศิริ

หน3า 754 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013022621 นางสาวประทานพร หมวดเมือง
63013022622 นางสาวภรณ�ทิพย� ปานมัจฉา
63013022623 นางสาวสิริพันธุ� เกิดสุทธ์ิ
63013022624 นางสาวพรทิพย� ป7ญใต
63013022625 นางสาวบุณฑริก จันทร�แดง
63013022626 นายธนกร สุภาโท3
63013022627 นางสาวปาณิศา ภูสดสูง
63013022628 นางสาวรพีพร จินตกสิกรรม
63013022629 นายโชติทัศ ศรีบุญ
63013022630 นางสาวกัญญาภัทร วันมงคล
63013022631 นางสาวณัฎฐนิช ลิ่มสกุล
63013022632 นายรุ3ง จําปามี
63013022633 นายธํารง ผันประเสริฐ
63013022634 นางจันทร�ยา ปลื้มอารีย�
63013022635 นางสาวอัญชนิกา ดิษฐบรรจง
63013022636 นายธนารักษ� กิจจาดุลยกุล
63013022637 นายกฤษณะ ธูปบูชากร
63013022638 นางสาวจิราวรรณ นะตาปา
63013022639 นายพุทธิรัช เหมรา
63013022640 นางสาวขวัญชนก รัตนพฤกษ�
63013022641 นายวิชัยรัตน� พิชัยรัตน�
63013022642 นางสาวพิชญา ธูสรานนท�
63013022643 นางสาวรจเรข พรมศิลา
63013022644 นายณัฐภณ ชํานิกุล
63013022645 นายพงษธร ฦาชา
63013022646 นางสาวณชญาดา ตรีเนตร
63013022647 นายภาณุวัฒน� เหลืองช:างทอง
63013022648 นางสาวอชิรญา รักเหล:า
63013022649 นายพัสกร ธานีตระกูล
63013022650 นางสาวสาริศา จันทะสิละ
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63013022651 นายปรีชาพันธ� แก:นแจ:ม
63013022652 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีแก3วดี
63013022653 นายศราวุฒิ เนตรกลาง
63013022654 นายภานุวัฒน� โรจนะรัตน�
63013022655 นางสาวอรวรรณ วงศ�จันทรมณี
63013022656 นางธันยพร อนุศรี
63013022657 นางสาวปรีชญกร ศรีทัพ
63013022658 นายอรรถชัย ไชยวัต
63013022659 นางสาวกัญธิมา ศรีสด
63013022660 นางสาวสุริษา รักภักดี
63013022661 นางสาวสุรภา รุ:งเมือง
63013022662 นางสาวประภาพร ภูนิเทศ
63013022663 นางสาวพิชามญชุ� พัตวเปลี่ยน
63013022664 นางสาวสุจิตรา มะโนราช
63013022665 นายสมชาย จุลเอียด
63013022666 นางสาวเหมือนฝ7น เสถียรศรี
63013022667 นางสาวอิสรียา มูลธิสาร
63013022668 นางสาวพิมพ�วิไล ประเสริฐสังข�
63013022669 นางสาววีรยา เรืองปราชญ�
63013022670 นางสาวจรีลักษณ� จันทร�วัฒนเดชากุล
63013022671 นางสาวสุกัญญา สิงห�โตทอง
63013022672 นางสาวนนธกันต� เลากลาง
63013022673 นางสาวเสาวนีย� เรียนไธสง
63013022674 นางสาวเมทินี อนาชม
63013022675 นางสาววิภาดา จูเปรมปรี
63013022676 นางสาวชวัลญา วิจิตรโสภณ
63013022677 นายณพดล รัตนโชคไชย
63013022678 นางสาวเดือนเพ็ญ หินลาด
63013022679 ว:าที่ ร.ต. หญิงวิลาวรรณ� บัวเพชร
63013022680 นางสาวนันทิชา ยางสันเทียะ
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63013022681 นางสาวจิราพร เพชรมณี
63013022682 นายณัฐพนธ� แก3วมะ
63013022683 นางสาวศศิวิมล คลาดทุกข�
63013022684 นางสาวนุชจรี จันทร�แฉ:ง
63013022685 นางสาววิภาวี กาญจนวณิชย�
63013022686 นายปรมินทร� ปCอมศรี
63013022687 นางสาวพัชรี ฝ]ายริพล
63013022688 นางสาวกมลลักษณ� แดงปรกเกล3า
63013022689 นางสาววิภารัตน� กิจผดุง
63013022690 นายพงศกร แก3วจังหาร
63013022691 นายเวชพัทธ พาอินทร�
63013022692 นางสาววรัญญา พุ:มแก3ว
63013022693 นายสุภีร� หลวงนา
63013022694 นางสาวอาริษา พารีสาร
63013022695 นายวัชชิระ ศาลาแก3ว
63013022696 นางสาวจันทร�เพ็ญ จิตสว:าง
63013022697 นายณัฐวุฒิ วิจิตรการักษ�
63013022698 นางสาวภารดี ต้ังวันดี
63013022699 นางสาวชุติมณฑน� โหราศาสตร�
63013022700 นายอธิวัฒน� แก3วรักษ�
63013022701 นางสาวนุชสดา หนูหมาด
63013022702 นางสาวสุพัตรา สัตย�ซ่ือ
63013022703 นายสมเกียรติ กุลยศพรไพศาล
63013022704 นางสาวกนกทิพ จอประเสริฐกุล
63013022705 นายณัฐวัฏ กิจวัฒนากูล
63013022706 นางสาวนัทธมน ลํามะไชย
63013022707 นางสาวชนาลัย นุราฤทธ์ิ
63013022708 นางสาวกนกกร จิราภาวุฒิพรรณ
63013022709 นางสาวปวันรัตน� วิเท
63013022710 นายอรรถวุฒิ ทองลิบ
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63013022711 นางสาวณฐพร ศรีสุข
63013022712 นางสาวอรุณี ดอนิ
63013022713 นางสาวศิรินญา วัลภา
63013022714 นางสาวธิรานุช เนืองนิตย�
63013022715 นางสาวสุนัยนา ตําบัน
63013022716 นายวิทวัส ชัยเพชร
63013022717 ส.ต.อ.ศรายุทธ ใจหาญ
63013022718 นายธีระเดข คําแทน
63013022719 นายรณกร ถนอมเงิน
63013022720 นางสาวศศิวิมล มาลา
63013022721 นางสาวชวัลลักษณ� รุ:งเรือง
63013022722 นางสาวกัญจนาภา สระวาสี
63013022723 นายเกียรติศักด์ิ ชัยสงค�
63013022724 นางสาวอัญชิสา เจษฎางกูร ณ อยุธยา
63013022725 นางสาวสุภัคนันท� บุญญะ
63013022726 นางสาวเขมิกา ธาปFยานนท�
63013022727 นางสาวสุนันรัตน� ไพบูลย�
63013022728 นายวานิศักด์ิ สิทธิ
63013022729 นางสาววรรณนิภา โลDะซอ
63013022730 นายไซมอน ฮัมฟรี่ส�
63013022731 นางสาววิลาวัณย� กาลจักร
63013022732 นางสาวอุบลศิริ แก:นโสม
63013022733 นางสาวยุพาวดี ใจซ่ือ
63013022734 นางสาวพุทธิภา ชะอุ:ม
63013022735 นางสาวเมธินี อําภา
63013022736 นางสาวพัฒนีพร สุวรรณโพธ์ิ
63013022737 นายอภิวัฒน� วรรณา
63013022738 ว:าที่ร3อยตรีหญิงมุกดา สาทอง
63013022739 นางสาวศรินยา ทองรอด
63013022740 นางสาวกิติยา ศรีเมืองแก3ว
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63013022741 นายวัชรากร สิทธิมาลิก
63013022742 นายเทพประสิทธ์ิ ชายเกตุ
63013022743 นายยุทธนันท� พันทา
63013022744 นายชิณทรัพย� มีศิริ
63013022745 นางสาวสุมัชฌา ไชยวงษ�
63013022746 นางสาวธนพร พรหมพยัคฆ�
63013022747 นางสาวปวริศา ฟ7กสุวรรณ
63013022748 นายอรรถชัย อินติยะ
63013022749 นายเมธี สกุลวรรณ
63013022750 นางสาวปริศนา ฤทธ์ิสิงห�
63013022751 นางสาวศุภธาร สุวรรณาคม
63013022752 นายนราธิป รัตนากาญจน�
63013022753 นางสาวมณฑิรา ประดิษฐ�อารีกุล
63013022754 นายธนพนธ� เสือใหญ:
63013022755 นางสาวชไมพร ชูทรัพย�
63013022756 นายภาสกร อรุณศรี
63013022757 นางสาวเจนจิรา ชัยวงค�ษา
63013022758 นายมนัส บวรกมล
63013022759 นางสาวพรนิภา สุขทั่วญาติ
63013022760 นายวิธวัช สุภานันท�
63013022761 นางสาวพรรษา เพ็ชรหลํา
63013022762 นายพิโรดม สุขัคคานนท�
63013022763 นางสาวสุภาภรณ� พันธุ�เขียน
63013022764 นางสาวหนึ่งฤทัย เกติยะ
63013022765 นางสาวอัจฉรา สอนจันทร�
63013022766 นายฤทธิชัย จันทีนอก
63013022767 นายอนุรัตน� เกิดวิชัย
63013022768 นางสาวสุนิสา สุริยะขันธ�
63013022769 นางสาวรังสินี สมานมาก
63013022770 นายศรัณย� ป7ญญาศรีวินิจ

หน3า 759 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013022771 นางสาวณัฐยา ภูมิไชโชติ
63013022772 นางสาวจีราวรรณ เจ3าสุวรรณ�
63013022773 นางสาวพงษ�ลดา ขันธ�สุวรรณ
63013022774 นางสาวณัฐวดี เจริญพร
63013022775 นางสาวขัตติยา ช:วยย้ิม
63013022776 นายธัชธรรม� คํายาน
63013022777 นางสาวพิชญ�สินี โกศลานันท�
63013022778 นางสาวพรทิพย� ชูวงษ� 
63013022779 นายจรูญ พุทธรอด
63013022780 นางสาวอุษณีย� อินทสะอาด
63013022781 นางสาวช:อทิพย� โฉมเฉลา
63013022782 นายธนพล เอี่ยมสําอางค�
63013022783 นางสาวชญาภา ตันศรีสกุล
63013022784 นางสาวปFZนเจ3า ทันศรี
63013022785 นายพีรพัฒน� วิชัยสุนทร
63013022786 นางสาวศุภกาญจน� เสียจันทึก
63013022787 นางสาวอารยา รัตนโสภา
63013022788 นางสาวณัฐวรรณ มูลธิโต
63013022789 นางสาวพิมพ�ชฏา จีบสันเทียะ
63013022790 นางสาวนูรอามีรา เงินงาม
63013022791 นางสาวสิริวรรณ ดาวงาม
63013022792 นายโยธิน หนูสันเทียะ
63013022793 นางสาวณัฐชา รุ:งเรือง
63013022794 นางสาวจารุณี กล:อมเสนาะ
63013022795 นางสาวยุวธิดา เกิดย้ิม
63013022796 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณมณี
63013022797 นายอนุสรณ� เซ็งขุนทด
63013022798 นางสาวทิพวรรณ นันทยา
63013022799 นายมานพ ศรีสุวรรณ
63013022800 นายชลัท สุขเกษม
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63013022801 นางสาวกรฎา มีมณี
63013022802 นางสาวมลฤดี มณีวงษ�
63013022803 นางสาวสุทธิดา โนนทะชัย
63013022804 นายเดชณรงค�ชัย จันทร�ลําภู
63013022805 นางสาวศิรีลักษณ� ฤทธ์ิคํารพ
63013022806 นางสาวโสภิศสุดา เศวตวงศ�
63013022807 นายพชรพงษ� ศรีทอง
63013022808 นายธันยบูรณ� พุทธาประทีป
63013022809 นายอภิชัย กรพิทักษ�สินทวี
63013022810 นางสาวอภิญญา สว:างจิตร�
63013022811 นางสาวธมลวรรณ หงษ�ปาน
63013022812 นางสาวพัชรีพร ประคองดี
63013022813 นางสาวเบญจวรรณ แจ:มเพ็ญ
63013022814 นางสาวเสาวลักษณ� อุดม
63013022815 นางสาววรากานต� บัวภาคํา
63013022816 นายสุทิน พรมปาวงศ�
63013022817 นายปภพ ใจกิจสุวรรณ
63013022818 นายสิทธิชัย สันติวรกุล
63013022819 นายณัฏฐ�ชนนจ� ภูจอมจิตร
63013022820 นายนนท�วริศ วิชัย
63013022821 นางสาวกัสมา สะมาแอ
63013022822 นางสาวกนกวรรณ ฉุยรักษ�
63013022823 นางสาวจิราวดี จันทร�พิทักษ�
63013022824 นางสาวชนิภรณ� พรหมจันทร�
63013022825 นายเจษฎา อินทอง
63013022826 นางสาวพัทยา จําป\เรือง
63013022827 นายอัศณีย� หนูพรหม
63013022828 นายธนบดี พัสนา
63013022829 นางสาวชนิสรา ทองก:อ
63013022830 นางสาวจิดาภา ทองทิพย�
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63013022831 นางสาวสุชาริณี สันสําราญ
63013022832 นายนิรุตต์ิ รามด3วง
63013022833 นายทักษ�ดนัย ชนะพาล
63013022834 นางสาวเฟ̂ZองฟCา เทพจิตร
63013022835 นางสาวปFยะพร จิตตะโคตร�
63013022836 นางสาวนารี กวดสละ
63013022837 นางสาวอาภรทิพย� แสงจันทร�
63013022838 นางสาวบรรฌพร มงคลทอง
63013022839 นางสาวฐานิตา สุราตะโก
63013022840 นางสาวสุรีรัตน� สุระเดช
63013022841 นางสาวอัจฉราพร ศรีนิล
63013022842 นางสาวอริศรา ป7นทะ
63013022843 นายณัฐพล บัวน้ําจืด
63013022844 นางสาวสุชาวดี ม่ันกลิ่น
63013022845 นางสาวสุกัญญา คําปลิว
63013022846 นางสาวมาลิณี พะเนินรัมย�
63013022847 นางสาวณกัณณ� นิลหัต
63013022848 นายศิวา นนทศักด์ิ
63013022849 นางสาวเจียระไน เกลี้ยงประดิษฐ�
63013022850 นางสาววันวิสา ศรีมือดี
63013022851 นางสาววรรณพร สุขอภัย
63013022852 นางสาวจันทิมาภรณ� เหลือกลาง
63013022853 นางสาวดารารัตน� พวงมาลา
63013022854 นางสาวขวัญจิรา คํานุชิต
63013022855 นางสาวสุภรัตน� ติใจ
63013022856 นายเมธี ต:ายอ3น
63013022857 นางสาวปริญญา สว:างย่ิง
63013022858 นางสาวปFยะธิดา เอี่ยมยอด
63013022859 นางสาวภัทรวรรณ โพธิเวชกุล
63013022860 นางสาวแพรวา ปFติวรรณ
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63013022861 นางสาวปรียาพร รักเรือง
63013022862 นายสามารถ จุลศรี
63013022863 นางสาวศิริรัตน� รื่นบัว
63013022864 นางสาวพีระญาภรณ� รุ:งเรือง
63013022865 นางสาวเสาวภา ทับทิม
63013022866 นางสาววตรีธาร รุจิรมย�
63013022867 นางสาวอภิญญา พรหมมาศ
63013022868 นางสาวอรสุภานนท� คนหลัก
63013022869 นางสาวนิรมล แซ:ฉ่ัว
63013022870 นายศุภวิช ญ� เข็มคง
63013022871 นางสาววรรณภา นารี
63013022872 นางสาวกมลทิพย� สระแก3ว
63013022873 นายจิรายุทธ ศรีป7ญจากุล
63013022874 นางสาววิลาวัณย� เพ็งสว:าง
63013022875 นางสาวมยุรา สังเพ็ชร
63013022876 นางสาวรัชนก ปาระสี
63013022877 นางสาวอโณทัย ในเถา
63013022878 นางสาวปFยะดา เที่ยงตรงจิตร
63013022879 นางสาวมาลินี ริดมัด
63013022880 นางสาวจิราวรรณ หมาดหวา
63013022881 นางสาวณัฐชยา ธารากิจ
63013022882 นางสาวกฤษติกา สิงห�สังข�
63013022883 นายวัชรพงศ� ศุภสิริพงศ�
63013022884 นางสาวสุภาภรณ� ผ:องผิว
63013022885 นางสาวจุธาภัค พุกงาม
63013022886 นางสาวม่ิงกมล ฤกษ�โสธร
63013022887 นางมัลลิกา พรหมมินทร�
63013022888 นางสาวชุติมณฑน� เสือเฒ:า
63013022889 นางสาวชฎาพร กล:อมสกุล
63013022890 นายเทพรัตน� พรหมณะ
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63013022891 นางสาวจุฑามาศ หลักรัตน�
63013022892 นายกฤษณะ บัวรสศักด์ิ
63013022893 นายยุธนา โชคบัณฑิต
63013022894 นางสาวปาจรีย� เทพหนู
63013022895 นางสาวสุภาภรณ� ศรีสมบัติ
63013022896 นางสาวเบญจมาศ มูลหิรัญ
63013022897 นางสาวพรรณวดี สวนเวียง
63013022898 นางสาวเฉลิมขวัญ สิทธิยศ
63013022899 นางสาวสุกัญญา เลิศสุทธิไกรศรี
63013022900 นางสาวณัฏฐณิชา เสนาเพ็ง
63013022901 นางสาวธิดา รู3ชอบ
63013022902 นางสาวคัทลียา กลิ่นเงิน
63013022903 นางสาวชุติมา บุญทองขาว
63013022904 นายปราโมทย� เอี่ยมสําอางค�
63013022905 นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ
63013022906 นายปFยะพงศ� บัวทอง
63013022907 นางสาวลลิตา ลาสอน
63013022908 นางสาวสุชาดา เทียบแก3ว
63013022909 นางสาวน้ําทิพย� ต้ังไตรรัตน�
63013022910 นางสาวกมลทิพย� โสมเพ็ชร
63013022911 นายชนปพัทธ� รัตนจันทร�
63013022912 นางสาวไอยวรินทร� โพธิปฐม
63013022913 นางสาวเกศกนก แกล3วกล3า
63013022914 นางสาวรชาดา ศรีสุวรรณ
63013022915 นางสาวณัฐกาญจน� หมีเฟ̂Zอง
63013022916 นางสาวอภัสนันท� ดือราแม
63013022917 นางสาววิภาดา อ่ําแสง
63013022918 นายมกรธวัช รัตนสมบัติ
63013022919 นางสาวยศศวดี สุทธนะ
63013022920 นางสาวผกามาศ คําแสน
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63013022921 นางสาววรรณศิริ มนตรี
63013022922 นางสาวกาญกนก งามแปCน
63013022923 นางสาวภูริชญา คงสมจิตร�
63013022924 นางสาวชลิดา บุญดล
63013022925 นางสาวสลิลทิพย� บุญเกิด
63013022926 นายปฐวี สุทธินิยม
63013022927 นางสาวมานิตา ปานอินทร�
63013022928 นางสาวพาณิภัค พลเย่ียม
63013022929 นายสุริยา สูตแก3ว
63013022930 นางสาววรรณิดา เหมือนจิตร
63013022931 นายสุพัฒน� แก3วนาเคียน
63013022932 นางสาวเกศราภรณ� คิดลึก
63013022933 นางสาวจริยา จิรสัตยกูล
63013022934 นายรุสลาน แลสะอิ
63013022935 นางสาววีรยาภรณ� เหม็นชา
63013022936 นางสาวรัชฎาวรรณ� ชูเรืองสุข
63013022937 นางสาวภาวดี สุปรียาพร
63013022938 นางสาวณิภาภรณ� ช:วยอ:อน
63013022939 นางสาวประยงค�ศรี ดําอ:อน
63013022940 นางสาวลลิดา คุณสุทธ์ิ
63013022941 นางสาวนรยา ปะทะหา
63013022942 นายธนาบุศย� พลอยโสภณ
63013022943 นางสาวณิชนันทน� ศรีธัญรัตน�
63013022944 นายศุภณัฐ แสงสว:าง
63013022945 นางสาวทิราภรณ� พรมนิล
63013022946 นางสาวสุชาดา ตรวจนอก
63013022947 นางสาวพัชรดา วันศักด์ิศรี
63013022948 นางสุชาภัทร รุ:งแสง
63013022949 นางสาวกฤตยาภรณ� จรเอ3กา
63013022950 นางสาวรุ:งระวี จอมวงศ�
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63013022951 นางสาวชนกานต� พรมจารีย�
63013022952 นางสาววชิรญาณ� ศรีจําปา
63013022953 นางสาวธนาอร คุ3มหมู:
63013022954 นางสาวภัทรานิษฐ� บัวเบา
63013022955 นางสาวพรนภา เพชรดําดี
63013022956 นางสาวพัชร�ชิรา พสุมาตร
63013022957 นายณภัทร ดีเย็น
63013022958 นายปFZนพงศ� วุฒิพงศ�
63013022959 นายศุภกฤษณ� อุบลบาล
63013022960 นางสาวศรัญญา พรหมมา
63013022961 นายฉัตรชัย จรรยานําโชค
63013022962 นางอรทัย ทองฝาก
63013022963 นางสาววรรณวิภา ครองคาระวะ
63013022964 นางสาวเนตรนภา ชุ:มโน
63013022965 นางสาวโสรยา ศรีคํา
63013022966 นายสายัณห� ทองหล:อ
63013022967 นางสาวสารภี ผลพูน
63013022968 นางสาวธวัลพร เพ็ชรเรือนทอง
63013022969 นางสาวเจนจิรา นรสิงห�
63013022970 นางสาวฐปนีย� บุญตาฤทธ์ิ
63013022971 นางสาวจุฬารัตน� พรมแสง
63013022972 นางสาววาสนา เชิดชู
63013022973 นางสาวนิภาพร เมฆรัตน�
63013022974 นายชัยศึก เจตนาเสน
63013022975 นางสาวทิพย�วรรณ มัชบัณฑิต
63013022976 นางสาววโรชา ธาระลาภ
63013022977 นางสาวกาญจนา ศรีบุบผา
63013022978 นางวิลาวัลย� ไชยอัษฎาพร
63013022979 นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม
63013022980 นางสาวธนัชพร พิทยากรศิลปI
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63013022981 นางสาวกัลยาณี กฤษณกาฬ
63013022982 ว:าที่ร3อยตรีเลิศพิพัฒน� รุจิป7ญญา
63013022983 นางสาวรักษ�สุดา กรตุ3ม
63013022984 นางสาวเมษารินี เจียมถิน
63013022985 นายศรัณย� เทพสงคราม
63013022986 นางสาวปFยะนันท� ธรรมานุสาร
63013022987 นางสาวจุฑามาศ มุ:งมาไพรี
63013022988 นางสาวสลิลทิพย� ชูเชิด
63013022989 นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ
63013022990 นางสาวณัฏฐพิชา เหล:าเมืองเพีย
63013022991 นางสาวธิดารัตน� สุทธิมาศ
63013022992 นางสาวปริยชาต วิโย
63013022993 นางสาวกาญจนา โสมภีร�
63013022994 นางสาวจิลมิกา หม่ืนสิทธิแพร:
63013022995 นางสาวนุรอัยนะห� ตาเยะ
63013022996 นางสาวอรปรียา เวงวิถา
63013022997 นางสาวโชติกา วิชัยดิษฐ
63013022998 นายกรกช รักษาแก3ว
63013022999 นายวัชรินทร� อ:วมทองดี
63013023000 นางสาวพรธิภา แสงทอง
63013023001 นางมัญฑิตา โฉมศรี
63013023002 นายรัชชานนท� เขาแก3ว
63013023003 นางสาวกัญญารัตน� พรหมแก3ว
63013023004 นางสาวกชวรรณ แซ:ฮ3อ
63013023005 นางสาวชุติมา วิภาตะภูติ
63013023006 นางสาวจิตติมา สิทธิการ
63013023007 นางสาวชลิตา วงศ�กระนวน
63013023008 นางสาวนันทนัช ดรุณพงศ�
63013023009 นายพีรสิน พรหมบุญ
63013023010 นางสาวสุภาพร เชิดชํานาญ
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63013023011 นางสาวปทุมรัตนา สุขสันต�หรรษา
63013023012 นายพงศ�วิชญ� มะยะเฉียว
63013023013 นางสาวชนิกานต� แซ:ลิ้ม
63013023014 นางสาววิดารัตน� เชี่ยวเวทย�
63013023015 นางสาวกมลวรรณ เสริมทรัพย�
63013023016 นางสาวกรแก3ว พ:วงเงิน
63013023017 นายคงศักด์ิ มาแสง
63013023018 นางสาวป7ทมาภรณ� แก3วพูล
63013023019 นางสาวสุกัญญา ยาคํา
63013023020 นางสาวสุพรรณี หงษ�แก3ว
63013023021 นางสาวฐิดา เพ็งเขียว
63013023022 นายธนาพจน� เหมรัตน�
63013023023 นางสาวปFยาพัชร นุ:นละออง
63013023024 นางสาวภัทรวดี สุดใจ
63013023025 นางสาวเปรมกมล กันทะสอน
63013023026 นางสาวปรียาดา ศรีเหรา
63013023027 นางสาวสุวรรณี ทัศนะ
63013023028 นายนพรุจ จิตร�พลชนะ
63013023029 นางสาวจิณณพัต นอสะแม
63013023030 นางสาวจิตตรารัตน� สําราญใจ
63013023031 นางสาวกิรณา ธาราวุฒิ
63013023032 นางสาวจตุพักตร� ทองดี
63013023033 นายรังสฤษฐ� ผิวนวล
63013023034 นายทนงศักด์ิ ชื่นเจริญ
63013023035 นางสาวนัฐนารี โพธ์ิไทรย�
63013023036 นางสาวธนธรณ� ไพรวัลย�
63013023037 นางสาวเมธาวลัย ชาวแสนแสบ
63013023038 นางสาวธัญญา พรทวีกันทา
63013023039 นายชิโนรส อุป7ญญ�
63013023040 พ.จ.อ.วิเศษศักด์ิ คําศักด์ิดา
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63013023041 นางสาวปรัชญานี นาคประดิษฐ�
63013023042 นางสาวกนกกานต� ภิราญคํา
63013023043 นางสาวสุภัทรา ฉัตรไชย
63013023044 นางสาวธัณญ:า บูรณะสมบัติ
63013023045 นางสาวบุษกร เมฆบุญประเสริฐ
63013023046 นายพัชรพล วรสิทธิกร
63013023047 นางสาวอตินุช พงค�นุต
63013023048 นางสาวพรพรรณ จันทิมา
63013023049 นางสาวกัญจน�ณมล ฤทธ์ิประวัติ
63013023050 นางสาวพิกุล มรรคโชติ
63013023051 นางสาวศิริรัตน� เพชรรัตน�
63013023052 นางสาวธัญพิชชา เจริญภาพ
63013023053 นางสาวรัศมีวรรณ กนกนุวัตร�
63013023054 นางสาวทิติญา กล3าหาญ
63013023055 นายธีรภัทร ชูประดิษฐ�
63013023056 นายพนมกร เหมะธุลิน
63013023057 นางสาวกนกรส ขําอ:วม
63013023058 นายนันท�รัฐ คํากลัด
63013023059 นางสาวปFยธิดา สัตรัตน�
63013023060 นายดํารงศักด์ิ สิกขาจารย�
63013023061 นางสาวสุกัญญา แม3รักษา
63013023062 นางสาวนิรชา สุขยวง
63013023063 นายศิวโรจน� ตันสวัสด์ิ
63013023064 นางสาวนิภาภรณ� รอดเมฆ
63013023065 นายอาหามะ ดือราแมหะยี
63013023066 นางสาวชลธิชา ใจภักดี
63013023067 นางสาวกัลยาณี คําดํา
63013023068 นายชัยธวัช เสียงเพราะ
63013023069 นางสาวฮัซลามีย� เบ็ญจวงค�
63013023070 นายสุรพล ศรีมันตะ
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63013023071 นางสาวนลิญา บุญมี
63013023072 นางสาวกัญญาณัช พนมใส
63013023073 นางจิรปรียา อ่ําสมบูรณ�
63013023074 นายกีรติ วัฒน�ฐิยา
63013023075 นายนฤทธ์ิ แก3วคูณ
63013023076 นายนริศ ภังคสังข�
63013023077 นางสาวธาลินี คล:องแคล3ว
63013023078 นางสาวธนาภรณ� เพ่ิมเขตรกิจ
63013023079 นายวรวิทย� ราชมภู
63013023080 นายณัฐวุฒิ พลอยสุข
63013023081 นายพัฒนพงษ� พิมสอน
63013023082 นายธนายุทธ จันทร�หอม
63013023083 นางสาวศิริวงศ� สายสระน3อย
63013023084 นายธัณธวัทน� เต:งย่ีภู:
63013023085 นางสาวรัตนากร เพ็งอุ:น
63013023086 นายจิรายุ บ:อบัวทอง
63013023087 นางสาวธิดารัตน� ย่ิงเชิดดี
63013023088 นายวิชญะ นารี
63013023089 นางสาวดวงใจ ตามแก3ว
63013023090 นางน้ําอ3อย แก3วแสนสาย
63013023091 นางสาวณัฐญาดา แช:มช3อย
63013023092 นางสาววรรณชนก คงสิน
63013023093 นางสาวสิริมา ขันทอง
63013023094 นางสาวสมัชชา อุดมเชียร
63013023095 นางสาววนัชกร แก3วจินดา
63013023096 นางสาวทัชชา เห็นครบ
63013023097 นางสาวชลิตา ผิวเหลือง
63013023098 นางสาวนันร�ณัฏฐ� สินเพ็ง
63013023099 นายคมเดช สระกุลตลา
63013023100 นายทศพร ธรรมโชติ
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63013023101 นายฐานันดร� คงสิทธ์ิธนกร
63013023102 นางสาววลัยลักษณ� กลั่นวารี
63013023103 นางสาวนฤมล ลักขณาวรกุล
63013023104 นายธรรมชาติ ชาญสมาธ์ิ
63013023105 นายรัฐฉัตร ดิษขนาน
63013023106 นางสาววิลาวัล บุญชู
63013023107 นางสาวนุชจรี โยงราช
63013023108 นางสาวมุกอาร�ย สายเสมา
63013023109 นางสาวปรียาภรณ� มีเสน
63013023110 นางสาวพิชชา หนูเสน
63013023111 นางสาวอภิชญา พิทยภูวไนย
63013023112 ว:าที่ ร.ต.หญิงชิดกมล หลวงนวน
63013023113 นายบัญชา นิลฉํ่า
63013023114 นางสาวรัฐฐิวากรณ� ยืนยงค�
63013023115 นายพิศาล ตระหง:าน
63013023116 นายกฤตฎ์ิพงศ� พวงพันธ�
63013023117 นายอวยชัย ศุภาคม
63013023118 นายวรากร แจ3งฟCา
63013023119 นางสาวลัดดา แก3วพวง
63013023120 นางสาวไพลิน บัวไข
63013023121 นางสาวณัฐชยา รุ:งวัฒนสกุล
63013023122 นางสาวณัฐวิกา ม่ิงมิตร
63013023123 นางสาวสุไรยา หมุดงา
63013023124 นางสาวภัทราภรณ� โสดก
63013023125 นางสาวนันทิศา เทศมี
63013023126 นางสาวนลินรัตน� ครองยุทธ
63013023127 นางสาวชนม�นิภา ชาวดร
63013023128 นายอัจฉริยะ เอี้ยวตระกูล
63013023129 นางสาววิลาสินี เที่ยงตรง
63013023130 นางสาวธนัญญา สุทธิประภา
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63013023131 นางสาวนัณธิญาพร บุตรศิริ
63013023132 นางสาวณิชชาพัชญ� การบรรจง
63013023133 นางสาวณิชา บุญช:วย
63013023134 นางสาวสุภาภรณ� ทองศุข
63013023135 นางสาวณัฐสิมา คล3ายคลึง
63013023136 นายณัฐพล แว:นแก3ว
63013023137 นางสาวอัชฌาพร คริสโซโลโก
63013023138 นางสาวพิมพิศา ดวงคําซาว
63013023139 นางสาวกนกพร บัวจีบ
63013023140 นายสุรชัย มาหาโภคทรัพย�
63013023141 นางสาวเกวลี ป7งประเสริฐ
63013023142 นางสาวณิชกานต� ซังเรือง
63013023143 นายธนาตย� คํากลาง
63013023144 นางสาววันใหม: เข็มเพ็ชร
63013023145 นางสาวฟาณีดา อีปง
63013023146 นายธนพงศ� กันแก3ว
63013023147 พ.อ.ท.ณวพล โตDะมDะ
63013023148 นางกชมล เทพภูธร
63013023149 นางสาวศุภากร พุ:มช:วย
63013023150 นางสาวศวิตา นาคจีนวงศ�
63013023151 นางสาวภัทราภรณ� จงศิริรัตนพันธ�
63013023152 นายธเนศ ประไพพงษ�
63013023153 นายกมลชัย พยอมใหม:
63013023154 นายธนาธิป เฟ̂Zองสวัสด์ิ
63013023155 นายอวิรุทธ� มีวงศ�อุโฆษ
63013023156 นางสาวฝนทิพย� หอมนาน
63013023157 นางสาวศิริลักษณ� คะสุระ
63013023158 นางสาวณัฏฐพัชร ธนากิจดุลยวัต
63013023159 นายจักฤษณ� บุญญานุกูลกิจ
63013023160 นายกรกฎ สุวรรณมณี
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63013023161 นางสาวปุณณดา บุณยายน
63013023162 นางสาวนภัทร� กองกะมุด
63013023163 นายศรัณย�พร ทองฉิม
63013023164 นางสาวอัจฉรา ชูวงศ�สุนทร
63013023165 นายกิตติโรจน� พิทักษ�
63013023166 นายปรัชญาทวี ฮวดศรี
63013023167 นางสาลี่ ชัยล้ําเลิศ
63013023168 นางสาวมนัสดา พรหมอินทร�
63013023169 นางสาวสุรัสดา คัมภิรานนท�
63013023170 นางสาวชัชพร ข:ายม:าน
63013023171 นางสาวชนันท�ญา ทองย3อย
63013023172 นางสาวป7ณณรัตน� ฐิติรัตนาพงศ�
63013023173 นางสาวฐิติรัตน� ทรงวัฒนา
63013023174 นางสาวปทิตตา ฉลองจันทร�
63013023175 นายสิทธิศักด์ิ ท3วมอ3น
63013023176 นางสาววิภาภรณ� เจษฎารัตนชัย
63013023177 นางสาวกานต�ธีรา ภูริวิกรัย
63013023178 นางเนตรนภา หมอหวัง
63013023179 นางสาวสุธิดา สมัครราช
63013023180 นางสาวชนัฏกาญจน� ยิสารคุณ
63013023181 นางสาวมีจาญา ภู:ปCอม
63013023182 นางสาวจุฑารัตน� พรหมลัทธ์ิ
63013023183 นางสาวกัญญารัตน� ทองเพ็ญ
63013023184 นางสาวภาวินีย� ขันทะเสน
63013023185 นายสุรพล ลุงวี
63013023186 นายนราศักด์ิ พรรษา
63013023187 นางสาวอริสรา เหล:าเขตกิจ
63013023188 นางสาวกันต�กนิษฐ� คงสมโอษฐ
63013023189 นางสาวสุปราณี มหิสยา
63013023190 นางสาวอรปรียา อภิญญาภัทรชัย
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63013023191 นายอภิเชฏฐ อุดมธนชัย
63013023192 นางสาวทิพาพร นวลณรงค�
63013023193 นางสาวมุกตาภา ภักดี
63013023194 นางสาวออมสิริ ดุจติปFยะ
63013023195 นางสาวสุวพิชญ� พันธุ�เกตุ
63013023196 นางสาวอัจจิมา โมบัณฑิตย�
63013023197 นางสาวปทุมมาศ อรรถกฤษณ�
63013023198 นายพรศักด์ิ รักษาสังข�
63013023199 นายธวัชชัย มาลาทอง
63013023200 นางสาวนิโรบล เหมือดขุนทด
63013023201 นางสิริรักษ� เข็มทอง
63013023202 นางสาววรพินธุ� กาญจนภูมิ
63013023203 นางสาววราลี จันกอ
63013023204 นายกฤษณะ เครือแปง
63013023205 นายณัฐพล วริกูล
63013023206 นายกฤติเดช มณีรัตน�
63013023207 นางสาวพรรณิภา บัวปล3อง
63013023208 นางสาวอัญชิษฐา เกษีสม
63013023209 นางสาวแพร สวัสดิกุล
63013023210 นางสาวศุภิสรา หม่ืนหนู
63013023211 นายสุธน บุญศรี
63013023212 นายฉลองรัฐ รักชาติเจริญ
63013023213 นางสาวศศิธร เพียนเลิศ
63013023214 นางสาวปนัดดา รอดดี
63013023215 นางสาวพิชญ�ชานันท� แก3ววิไล
63013023216 นางสาวณิชาภัทร อินลังกา
63013023217 นางสาวมณฑาทิพย� จอมทรักษ�
63013023218 นางสาวศิราณี ศรจันทร�วงศ�
63013023219 นายธนวัฒน� ชัยโย
63013023220 นายธนภูมิ มณีรัตน�
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63013023221 นางสาวนิธิสัณห� เบญจมาศ
63013023222 นางสาวจิตตรา แสนกันยา
63013023223 นางสาวอารียา ป7กษาไพร
63013023224 นายภัทรกร สามารถ
63013023225 นายชัชชัย ประทุม
63013023226 นางสาวศิรประภา ภู:เป\Zยม
63013023227 นายสิทธิพจน� อ3นฟ7ก
63013023228 นางสาวอภิญญา วันดี
63013023229 นางสาวอมรพรรณ สินเมธากุล
63013023230 นางสาวสุพิชญา กันทาวงศ�
63013023231 นางสาวจุฑาทิพย� อินทรมานะ
63013023232 นายวีรพงษ� ตาไธสง
63013023233 นายปวิณวัฒน� เมฆแสน
63013023234 นางสาวพรรณิการ� เหลืองสะอาด
63013023235 นายวิทวัฒน� บัวเนียม
63013023236 นางสาววิสา วิไลพรเจริญ
63013023237 นางสาวพัฒน�นรี เสียงใส
63013023238 นางสาวกมลฉัตร ขัตติโย
63013023239 นางสาวสุกัญญา มณีรัตน�
63013023240 นางสาวชมภู: พรมใจบุญ
63013023241 นางสาวแววชมพู เขวาลําธาร
63013023242 นางสาวจิตตินันท� เด:นสกุลประเสริฐ
63013023243 นางสาวสุนิตา ชนะกาลี
63013023244 นางสาวชลิตา ศรีสินธรา
63013023245 นางสาวแก3วมณี เติมกล3า
63013023246 นายกานต� พงษ�บรรดาศักด์ิ
63013023247 นางสาวสิราวรรณ พิมลพันธุ�
63013023248 นายสัณหภาส รัตนรุ:งเรืองชัย
63013023249 นายทัศดนัย เหลือม่ัน
63013023250 ว:าที่ ร.ต.ธรรมเชษฐ� ขันสุวรรณ
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63013023251 นางสาวศิริลักษณ� บุญเงิน
63013023252 นางสาวพิชญาภัค ผั้งประเสริฐศิลปI
63013023253 นางสาวศิริวดี นามโคตร�
63013023254 นางสาวเพ็ญพรรณ โกอัฐวาพร
63013023255 นางสาวฉวีผ:อง ขาวคง
63013023256 นางสาวจําป\ คําหอมกุล
63013023257 นางสาวกมลทิพย� ทองมุณี
63013023258 นางสาววรพร ภัทรธนจินดา
63013023259 นายอัฟนาน ดอคา
63013023260 นางสาวหทัยชนก ปริยกานต�
63013023261 นางสาวณัฏฐณิชา ประดิษฐคงคา
63013023262 นางสาวสุพิญช�ชา ศิริศิลปI
63013023263 นางสาวภัทรานิษฐ� ร:มโพธ์ิภักด์ิ
63013023264 นายจารุต ธรรมกร:าง
63013023265 นายธีระวัฒน� สุขช:วย
63013023266 นางสาวจุฑาทิพย� วงศาโรจน�
63013023267 นายพลนฤดม เย็นสุข
63013023268 นางสาวร:มรัตน� คําพันธ�ทิพย�
63013023269 นางสาวอนุสา เพชรศร
63013023270 นางสาวสุภาวดี สีหามาตย�
63013023271 นายสุธีร� พลายแก3ว
63013023272 นางสาวทิตยาภรณ� บุญเหลือชัยบวร
63013023273 นางสาวสุจินดา สุขแสง
63013023274 นายสุรัตน� วีระโชติ
63013023275 นายสัตพล สองสัน
63013023276 นางสาวตรัยยาลักษณ� เรืองราย
63013023277 นายธีรพล ตันติวัชรพันธุ�
63013023278 นางสาวนภัสกมล วิจารณ�ปรีชา
63013023279 นางสาววิศณีย� เชาวนะกิจ
63013023280 นางสาวอลิษา พงษ�อิศราพันธ�
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63013023281 นางสาวอารยา สุพรรณบงกช
63013023282 นางสาวพิมพ�จันทร� ผลากรกุล
63013023283 นางสาวจิราวรรณ ชื่นจิตร
63013023284 นางสาวจารุวรรณ นาดี
63013023285 นางสาวจุฑามาศ จิตแม3น
63013023286 นางสาวนันทนา นิลพลอย
63013023287 นางสาวภวิตรา ตลับเงิน
63013023288 นางสาวอรวรรณ เภาพาน
63013023289 นางสาวชนิภรณ� ฝอยทอง
63013023290 นางสาวอรไพลิน พิณพาทย�
63013023291 นางกีรดา สาระจันทร�
63013023292 นางสาวมุจรินทร� ตันหล3า
63013023293 นางสาวเพชรี มันธุภา
63013023294 นางสาวฮุสนา มามะ
63013023295 นางสาวอลิตา ศาลางาม
63013023296 นางสาวเกตน�นิภา บุญส:งนาค
63013023297 นางสาวสุคนธา ใจกล3า
63013023298 นางสาวนภัสวรรณ นิ่มสา
63013023299 นางสาวจินดารัตน� อุฬารรักษ�
63013023300 นางสาวศศิภา ยาประโคน
63013023301 ว:าที่ ร.ต.นภัส ภู:สาย
63013023302 นายศุภวัฒน� จันทนพ
63013023303 นางสาวรวีวรรณ พันธ�ศรี
63013023304 นางสาวภัทราวดี ประกอบปราณ
63013023305 นายศุภวัฒน� วิจินศาสตร�วิจัย
63013023306 นางสาวดวงใจ ทัสราช
63013023307 นายวิชชากร ไกรนาพงษ�
63013023308 นายอุทัย ทองใส
63013023309 นางสาววรางคณา อยู:จรรยา
63013023310 นางสาวปรารถนา คําพีระ

หน3า 777 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013023311 นางสาวขนิษฐา เภาอ3วน
63013023312 นายเกียรติภูมิ เพชรภู:
63013023313 นางสาวชลธิชา เกตุสุขํา
63013023314 นางสาวพลอยไพลิน เทียนชวลิต
63013023315 นางสาวกมลพรรณ ศักด์ิบริบูรณ�
63013023316 นางสาวจิราภรณ� แดงแก3ว
63013023317 นางสาวนันทนี กําบัง
63013023318 นายณพัชร ภีสะระ
63013023319 นางสาววรภัทร กุลวุฒิ
63013023320 นางสาวสุกัลยา บัวสีทอง
63013023321 นางสาวอริสรารัศ พิชญนรานันต�
63013023322 นางสาวป7ณฑิตา สุขแก3ว
63013023323 นางสาวเนตรชนก ทรงรุ:งเรือง
63013023324 นางสาวธิดารัตน� อินทร�ทอง
63013023325 นางสาวปาริฉัตร มูณี
63013023326 นางสาวปรีดาวรรณ ภัทรวิวัฒน�
63013023327 นางสาวอรณัญช� ทิสาร
63013023328 นางสาวธนัชพร สิงหนาท
63013023329 นายธนิต จันที
63013023330 นายพงษ�ดนัย แสนลัง
63013023331 นางสาวมัณทนา ลงยันต�
63013023332 นางสาววิมลพรรณ มงคล
63013023333 นายอรชุน กาฬภักดี
63013023334 นางสาวสาลิญาภรณ� โรจน�ธนกุลโชค
63013023335 นายพงศกร ไกรรส
63013023336 นางสาวภัทธีรา แบ:งลาภ
63013023337 นางสาวธิติมา นาเลิง
63013023338 นางสาวมุกตาภา คําแก3ว
63013023339 นางสาวศศิธร อภัยพันธ�
63013023340 นายธรรมรัตน� เกตุอินทร�
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63013023341 นายยงยุทธ สุขงาม
63013023342 นางสาวอภิญญา นะราวงษ�
63013023343 นางสาวจันทร�ทนา อนุพันธ�ชัย
63013023344 นายเฉลิมเกียรติ เทพรินทร�
63013023345 นายกิตติคุณ ศิริคะรินทร�
63013023346 นางสาวนฤมล สายแสง
63013023347 นายวงศธร ตรีกําจร
63013023348 นายเนวิน พรหม
63013023349 นางสาวปณิดา จันทร�หอม
63013023350 นางสาวรสิกานต� ลีรัตนนุรัตน�
63013023351 นางสาวนันทิญา ตีรสุกิตติมา
63013023352 นายณัฐวุฒิ เลิศขจร
63013023353 นางสาวนุสบา อนุพันธ�
63013023354 นางสาวรณนันท� ณรงค�เดช
63013023355 นายเกียรติประทีป แก3วจันทร�
63013023356 นายวริศ ทวีวัฒนสมบูรณ�
63013023357 นางสาวกัญณ�ภัทร� สดชื่น
63013023358 นางสาวฉัตรสุดา เวฬุวนารักษ�
63013023359 นางสาววจีพรรณ ปานเจริญ
63013023360 นายอรรถพล ชมพัฒนา
63013023361 นางสาวผกามาศ คืนดี
63013023362 นายศรัญRู กลับมา
63013023363 นางสาวปาลิตา บุรมโคตร
63013023364 นางสาววิชานาถ เจริญเมืองมูล
63013023365 นายบรม บินลอย
63013023366 นางสาวขนิษฐา มณีเนตร
63013023367 นางสาวทิพย�วรรณ สนุ:นดี
63013023368 นายกิตติธัช ภิญโญ
63013023369 นางสาวปุญญี่สา เทวบุรี
63013023370 นายเสฏฐพัฒน� วัชรพินธุ�
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63013023371 นางสาวพิมพ�ชนก สิงห�โต
63013023372 นางสาวกชกร พลชนะ
63013023373 นางสาวสิริกาญจน� สัญจรดง
63013023374 นางสาวสุวรา ปFยะเขต
63013023375 นางสาวสุธิตา รักษาชัย
63013023376 นางสาวพิชญาภร กุลวัฒนะเดชา
63013023377 นายกวิน นิยมญาติ
63013023378 นางสาวชญาบุษ หีบโคกสูง
63013023379 นางสาวพรชนันท� ยอดวงษ�
63013023380 นางสาวอมรรัตน� กองทอง
63013023381 นายทายวุฒิ สารชัย
63013023382 นายไทยวัฒน� ครุธแก3ว
63013023383 นางสาวณิชกานต� ศรีทอง
63013023384 นางสาวมนัญชยา คัคนางกูล
63013023385 นางสาววิลาวัณย� โยมแตง
63013023386 นางสาวอนิตา เจริญสุข
63013023387 นางสาวมนอักษร โอบอ3อม
63013023388 นางสาวปFยะธิดา กลิ่นกระบี่
63013023389 นายภัทรพงษ� ศรีสําเริง
63013023390 นางสาวณอาภา มาสมทบ
63013023391 นางสาวสาวิตรี ฉิมศรี
63013023392 นางสาวรุจิสา ดีประเสริฐวิทย�
63013023393 นางสาวกนก อาบูลาวัน
63013023394 นายปวิณ เหล:าบัณฑิตพร
63013023395 นางสาวสิรภัทร มีเสน
63013023396 นางสาวทิพยาภรณ� ฟองกาวี
63013023397 นางสาวสุชานันท� มาตรวิจิตร
63013023398 นางสาววริษฐา แก3วมะลิ
63013023399 นางสาวชญานันทน� พูลมาก
63013023400 นางสาวเกษณี นาถวรานนท�
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63013023401 นางสาวนารีรัตน� วรรณม:วง
63013023402 นางสาวชิดชนก วงศ�แก3ว
63013023403 นายอภิเดช วงศ�พินิจ
63013023404 นางสาวพัชรียา คางคํา
63013023405 นางสาวอาภาพร ณ ชุมพร
63013023406 นางสาวบุศรินทร� เรียงครุฑ
63013023407 นางสาวปณิดา สิงห�คาล
63013023408 นางสาวฐนัดดา ระด่ิงหิน
63013023409 นางสาวสุกัญญา แข็งฉลาด
63013023410 นางสาวอริญรดา บัวตุม
63013023411 นางสาวปภัศราภรณ� เจตะชล
63013023412 นางสาวจิราภรณ� อ:อนเนตร
63013023413 นางสาวธนัชพร พจน�เอกพงศ�
63013023414 นายธัชธร คิดควร
63013023415 นางสาวกันทิมา สุทธหลวง
63013023416 นางสาวขวัญชนก เขาแก3ว
63013023417 นางสาวสุธารัตน� อุดแก3ว
63013023418 นางสาวเกศินี อรุณฉาย
63013023419 นางสาวอุษา อัดแสง
63013023420 นางสาวนิธิพร ยาวิราช
63013023421 นายวัชสัณห� ชูมณี
63013023422 นางสาวอัจฉราพรรณ สําราญจิตต�
63013023423 นายภานุพงศ� แสงมณี
63013023424 นางสาวดวงกมล ทบแก3ว
63013023425 นางสาวนิลวรรณา ศรีสุวรรณ
63013023426 นายพงศธร6 ชัยธีระสุเวท
63013023427 นายชยุต วงศ�ผลบุญ
63013023428 นางสาวณัฏฐิณี คงเซ็น
63013023429 นายประนิษชัย บ3งง้ึม
63013023430 นางสาวกานต�ธิดา วิวัฒนสินชัย
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63013023431 นางสาวกนกวรรณ อุดมสรณ�
63013023432 ว:าที่ร3อยตรีกฤษณะ สุขีวิก
63013023433 นางสาวเจนจิรา กิตติบุญโญภาส
63013023434 นายพิทูรย� อุบลรัตน�
63013023435 นางสาวสุดาพร แก3วสมศรี
63013023436 นางสาววชิราภรณ� ชายเดช
63013023437 นายพงศ�พิษณุ ทิศทองดี
63013023438 นางสาวธีรกานต� เอี่ยมทัด
63013023439 นางสาวรสรินทร� อุชุภาพ
63013023440 นายสหรัฐ ป7นทิพย�
63013023441 นางสาวจิตรสุภา บุญมี
63013023442 นางสาวเมธาวดี เรืองเชื้อเหมือน
63013023443 นางสาวนฐพร แทนเกษม
63013023444 นางสาวรรินรดา เดชคุณมาก
63013023445 นางสาวจิราวรรณ บุญหม่ัน
63013023446 นางสาวปุณิกา ปFZนทองพันธ�
63013023447 นางสาววิมลมณี สมรักษ�
63013023448 นายณัฐภัทร อุดมมศิลปศาสตร�
63013023449 นางสาววชิรญาณ� ใจธรรมดี
63013023450 นายวิศรุต อัศวธีระ
63013023451 นายอรรถพล ทองปาน
63013023452 นางสาวธิชามาศ ศรีเมฆ
63013023453 นางสาวณัฐกฤตา เขียวอ:อน
63013023454 นางสาวศศิวิมล รอดสุวรรณ
63013023455 นางสาวพิชชาพร จันทโรบล
63013023456 นางสาวสุธารัตน� หาได3
63013023457 นางสาวธวัลหทัย จันทรเกษ
63013023458 นางสาวภัทรวดี รักศักด์ิศรีงามตา
63013023459 นางสาวชนิกานต� นนท�ชะสิริ
63013023460 นายธนพล สียางนอก
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63013023461 นางสาวสัณห�พิชา บัวทอง
63013023462 นางสาววรารัตน� มหาวงศ�เมฆิน
63013023463 นางสาววริษา วงศ�วาณิชวัฒนา
63013023464 นางสาวแพรววดี ทองหล:อ
63013023465 นางสาววลัยรักษ� สีกํ่า
63013023466 นายทรงพล คล3ายมณี
63013023467 นางสาวพีรดา ม่ันหมาย
63013023468 นางสาวขนิษฐา ชลหัตถ� 
63013023469 นายกิตติพล กระจ:าง
63013023470 นายอนิวัตต์ิ เขาแก3ว
63013023471 นางสาวรุ:งเรือง กาญจนพิมาย
63013023472 นางสาวมัทรีพร คําใส
63013023473 นางสาวจิรัชยา ใจเพียร
63013023474 นางสาวนพรัตน� เย่ือปุย
63013023475 นางสาวญาดาภรณ� ปานรัตน�
63013023476 นางสาววราภรณ� พุฒทิม
63013023477 นางสาวมัลลิกา กองใจ
63013023478 นายคณิตพงศ� ภักดีบวร
63013023479 นายมนทร� มีชัย
63013023480 นายอุสมาน นิลสอาด
63013023481 นางสาวแพรวโพยม สรขันธ�
63013023482 นางสาวกนกพร พิศนอก
63013023483 นางสาวนารีรัตน� ธิรินทอง
63013023484 นางสาวปFยฉัตร อโนราช
63013023485 นางสาวธนัชพร วัชรสิทธิกร
63013023486 นายอาดิส หะยีหะมะ
63013023487 นายรักษพงศ� ทองยวน
63013023488 นายวัชรพงษ� พัฒนโพธ์ิ
63013023489 นางสาวฑิฆัมพร อาญาจงสวัสด์ิ
63013023490 นางสาวนันทิยา สุขสําราญ
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63013023491 นางสาวสุทิวานนท� พุ:มนวล
63013023492 นายณัฐกิตต์ิ ทองใบ
63013023493 นายธนิต สิทธิสถิตถาวร
63013023494 นางสาวศิรินภา ถึงมาก
63013023495 นายทรงกช นิลเกษม
63013023496 นางสาวฐิตาภา อินทราช
63013023497 นายนวมินทร� อินทสุวรรณ
63013023498 นางสาวอมราลักษณ� เพ็ชรสุ:ม
63013023499 นางสาวนภัสสร รูปน3อย
63013023500 นางสาวปุณยนุช คล:องแคล:ว
63013023501 นางสาวชติญา บัวหวง
63013023502 นางสาวเสาวลักษณ� สักลอ
63013023503 นางสาวสินัฏยา แปงแก3ว
63013023504 นางกมลวรรณ ดําริพาณิชย�
63013023505 นายกิตติศักด์ิ ชนะนิล
63013023506 นางสาววรพร เกสจินดา
63013023507 นายกิติชัย ย้ินห3อง
63013023508 นางสาวกชกร เพ็งป7Qน
63013023509 นางสาวธัชกร พนาทองสิริกุล
63013023510 นายปFยะวัชร ธรรมสิทธ์ิ
63013023511 นายรังสรรค� นามเมือง
63013023512 นางสาวพิมณดา จ:าเหม็ง
63013023513 นายธนกร ป7ญญาจันทร�
63013023514 นายสิรวิชญ� เฉียบแหลม
63013023515 นางสาวปฐมาวดี วงษาภักดี
63013023516 นางสาวสวรส หลวงจอก
63013023517 นางสาวจิดาภา ไชยศรี
63013023518 นายสิทธิวิชญ� เงินแถบ
63013023519 นายอภิชา เกียรติอมรกุล
63013023520 นางสาวกัญญาณัฐ ทรัพย�อินทร�
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63013023521 นางสาวสริตา วันลา
63013023522 นางสาวศิริพร ศรีพูล
63013023523 นางสาวสูลไฮตา มะเด็ง
63013023524 นางสาวศรินภัสร� วัฒนโรจน�กุลเดช
63013023525 นางสาวปภัสวรรณ พนมเขตร�
63013023526 นางสาวธนัชชา ชนินทราสิทธ์ิ
63013023527 นายณัฐ กุลวงศ�วิทย�
63013023528 นางสาวธนรรภรณ� พันธุ�เมฆ
63013023529 นางสาวน้ําผึ้ง จันทร�แดง
63013023530 นางสาวกวินณา เปรมใจ
63013023531 นางสาวจิลมิกา สุริยันชัยเจริญ
63013023532 นางสาววรณัน อนุดวง
63013023533 นางวิลาวัณย� นาครอด
63013023534 นางสาววรรษพร ภัทรจามรกุล
63013023535 นายจักรายุทธ โจระสา
63013023536 นางสาวอัญมณี สวัสดี
63013023537 นางสาวสุพรรษา เกษแก3ว
63013023538 นางสาวเสาวภา สาลีโภชน�
63013023539 นางสาวฉัตรชริกา จันทร�จรัส
63013023540 นายจิรวัฒน� สงวนสัตย�
63013023541 นางสาวธิวารัตน� ชลอเลิศ
63013023542 นางสาวแสงเดือน บุตรพุ:ม
63013023543 นายณัฐพล แก3วทอง
63013023544 นายปณิธาน ชูแก3ว
63013023545 นางสาวลัดดาวัลย� โกมลมรรค
63013023546 นางสาวปรกมล ขาวประเสริฐ
63013023547 นางสาวณิชกานต� ธัญญเจริญ
63013023548 นางสาวทิพย�วิมล เพ็ชรน้ําน3อย
63013023549 นางสาวเพ็ญพักตร� บุญทะวัน
63013023550 นางสาววิชุดา โวหาญ
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63013023551 นายจักรพงศ� สวภาพมงคล
63013023552 นายวสุธร ฤทธ์ิโรจนกุล
63013023553 นางสาวสุธาทิพย� รักมะณี
63013023554 นางสาวประนอมรัตน� นานาฤทัย
63013023555 นางสาวจิราภรณ� โพทอง
63013023556 นางสาวภัณฑิรา วะนากลาง
63013023557 นายศิวะวงศ� วงศ�ถาวร
63013023558 นางสาวสุภาวดี ศรีชุมพู
63013023559 นายคฑาวุฒิ อุ:นอุดม
63013023560 นางสาวนุชนาถ มามาก
63013023561 นางสาวพรเพ็ญ จันทร�ศรี
63013023562 นายวิวัฒน� สากา
63013023563 นางสาวสุรางคนา นวลทอง
63013023564 นางสาวสุกัญญา แก3วนอก
63013023565 นางสาวทิพย�ศิตา ดิลกจิรพลเลิศ
63013023566 นางสาวณัฏฐา อวนมิน
63013023567 นายธราดล จันตDะมณี
63013023568 นางสาววชิรญาณ� นามวงค�
63013023569 นางสาวพรวิไล เกษคํา
63013023570 นายพลภัทร เจริญเสรีรัตน�
63013023571 นางสาวปFยะวรรณ คําสวัสด์ิ
63013023572 นางสาววิมาต�พร แก:นทับทิม
63013023573 นางสาวอาภาภัทร ตรีตรง
63013023574 นายธนากร บุญครอบ
63013023575 นางสาวจิXตติมา หลักศิลปI
63013023576 นางสาวมณีรัตน� สิทธิโชคเมธิน
63013023577 นางสาวแพรพลอย ประพาศพงษ�
63013023578 นางสาวชรินรัตน� หมวดมณี
63013023579 นางสาวจุฑาธัญ นารายณ�ประสิทธ์ิ
63013023580 นางสาวนูรีซัน มูซอ
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63013023581 นายณัชพล สุวรรณเวช
63013023582 นางสาวธัญยกันต� คําพรม
63013023583 นางสาวจีราวรรณ สาโท
63013023584 นางผาณิต ขุมทอง
63013023585 นายปวรุตม� บุญพลอย
63013023586 นางสาวจิรัญญา สุภาพ
63013023587 นางสาวปภาวดี ม:วงน3อย
63013023588 นายพิพัฒน� นุดล
63013023589 นางสาวมณีรัตน� ทองฉวี
63013023590 นางสาวพิไลลักษณ� แย3มอยู:
63013023591 นางสาวสุนทรี สมณาวิริยะ
63013023592 นายเฉลิมชัย อูSจันทร�
63013023593 นายศาตธัช เลขะวณิช
63013023594 นางสาวชุติรัตน� วิบูลโกศล
63013023595 นางสาวภาริตา จิตประทุมรัตน�
63013023596 นายศุภณัฐ พอกทรัพย�
63013023597 นางสาวพรพรรณ พันธ�ภักดีวงษ�
63013023598 นางสาวพิชชาอร ขอเจริญ
63013023599 นายพีรณัฐ ปานตา
63013023600 นางวรัญญา สมันแก3ว
63013023601 นางสาวนุชเนตร วารีวนิช
63013023602 นางสาวชมพูนุท พู:เจริญ
63013023603 นางสาวเมธาวดี วรวัฒน�นฤนาท
63013023604 นางสาววิภาดา นันตาวัง
63013023605 นางสาวสุภมาส ลียากาศ
63013023606 นางสาวกนกอร กาญจนสุธา
63013023607 นางสาวชมพูเนกข� เทพษร
63013023608 นางสาวธิคําพร อารีย�
63013023609 นางสาวเจนจิรา มณีการ
63013023610 นางสาวชรินรัตน� นามกุล
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63013023611 นางจุฑามาศ รงค�ภักดี
63013023612 ว:าที่ร3อยตรีนรินทร� อินทรส
63013023613 นายนภดล ปู]เพชร
63013023614 นายภานุพันธ� สุขสมัย
63013023615 นางสาวสุรีธร ชูศิริ
63013023616 นางสาวเกสรา ไทยมอญ
63013023617 นางสาวเปรมศิริ ทาพิลา
63013023618 นางสาวพิมภัสกร คล:องรักษ�สัตว�
63013023619 นายเกียรติศักด์ิ วิศวกิจเจริญ
63013023620 นางสาวชลธิชา จบสัญจร
63013023621 นางสาวธมนต�วรรณ ตันติพลานนท�
63013023622 นางสาวสายสุนี ถานะฟอง
63013023623 นายณัฐชนน สุขเกษม
63013023624 นายจิรายุ เผือกกล:อม
63013023625 นางสาวซารีณา จ3อยรุ:ง
63013023626 นายหาญณรงค� พิมสวัสด์ิ
63013023627 นางสาวภินยดา บุญกาล
63013023628 นายอัครวินท� สายแปง
63013023629 นางสาวพชรวัณย� วงษ�อินทร�
63013023630 นางสาวธันย�ชนก ไทรโยควิจิตร
63013023631 นางสาวปนัดดา ประหัส
63013023632 นางสาวสุดารัตน� เสนกัลปI
63013023633 นางสาวจันทิมา วันนา
63013023634 นายคฑาวุธ อินพัฒน�
63013023635 นางสาวมณิการ� สติป7ญญา
63013023636 นางสาวพิมพ�ผกา ฟCาคําตัน
63013023637 นางสาวสุทธิกานต� เพ่ิมฤาชัย
63013023638 นางสาวชัชนันท� ดวงสัมพันธ�
63013023639 นางสาวเบญวรรณ รินทรัก
63013023640 นางสาวสุภัตตา บํารุง
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63013023641 นายเชาวน�ลภัส เลิศผกากุล
63013023642 นางสาวเบญจพร สร3อยกล:อม
63013023643 นายธนพัฒน� เอี่ยมลอย
63013023644 นางสาวสุจิตรา วังหอม
63013023645 นางสาวยีสมูณี เตะมัน
63013023646 นางสาวฐชาภัทร พ่ึงสลุด
63013023647 นางสาวมีนา ศรีธรรม
63013023648 นางสาวสุชาดา อ:อนแก3ว
63013023649 นางสาวนุสรา ขันตรี
63013023650 นายภาณุพงศ� เชาวลิต
63013023651 นายวิรัตน� ช:วยเมือง
63013023652 นายเจษฎา ศรีสองเมือง
63013023653 นางสาววรนิษฐา สุคตะ
63013023654 นายจาตุรงค� แก3ววังปา
63013023655 นางสาวจิรายุ คําผา
63013023656 นางสาวนรินธร สุขทอง
63013023657 นายปรัชญา จักรพรรด์ิแก3ว
63013023658 นายภูเบศ ศรีธิติยางกูร
63013023659 นายธนิทธิ ด3วงหิรัญ
63013023660 นางสาวสุทินี จงจิตต�
63013023661 นางสาวนภษร วงศ�ใหญ:
63013023662 นายกัณชาติ สิงห�โคตร
63013023663 นางสาวพรพิมล ภูมิเมือง
63013023664 นายธนัช ศุภรักษ�สิริ
63013023665 นายศรายุทธ หิรัญรัตน�
63013023666 นางสาวดรัลรัตน� อึ้งตรงจิตร
63013023667 นางสาวกรกนก เนียมทรัพย�
63013023668 นางสาวรติมา รังสิกมล
63013023669 นางสาวประภาพรรณ เจริญ
63013023670 นางสาวพัชรดา ศิลปสูงเนิน
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63013023671 นางสาวแสงเทียน โพธิชัย
63013023672 นายอภิสิทธ์ิ กล3าหาญ
63013023673 นางสาวเกศสุดา แก3วกาษร
63013023674 นางสาวปFยะนุช รอดทิม
63013023675 นายมานิต แก3วสาหลง
63013023676 นางสาวภัณฑิรา สุทนต�
63013023677 นายเอกณัฐ ปานเนียม
63013023678 นายธนาสิทธ์ิ พิพิธพรรณพงศ�
63013023679 นางสาวสสิตา เอี่ยมสกุล
63013023680 นายวิวัฒน� แก:นจันทร�
63013023681 นางสาวอัจฉราพรรณ โมทจิตต�
63013023682 นางสาววรรณเพ็ญ จันทร�เทพ
63013023683 นางสาวอรวรรยา ไชยพิเดช
63013023684 นางสาวพินุชนารถ กายาชัย
63013023685 นางสาวบัณฑิตา ป\Zแก3ว
63013023686 นางสาวศิริวรรณ รุกขชาติ
63013023687 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสิริวิมล โปร:งฟCา
63013023688 นางสาวศุภจิรา ยงรัมย�
63013023689 นายวิชิต วิเศษสินธพ
63013023690 นางสาวมลชิลา อานุภาพ
63013023691 นางอรทัย นามโคตร
63013023692 นางสาวบุณณดา ฟ7กปลั่ง
63013023693 นางสาวพิชญานันท� สิงห�สาย
63013023694 นางสาววริศราภรณ� ทองรัตน�
63013023695 นางสาวปาริชาติ ต้ังป7ญญาไว
63013023696 นายอภิสิทธ์ิ สุภาวงค�
63013023697 นายวัชโรจน� ศรีสังวาลย�
63013023698 นางสาวสุดารัตน� พ:วงพันธุXXงาม
63013023699 นางกิตติพร จุลละบุษปะ
63013023700 นางสาวภิรญา กุลจิรารวีนิภา
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63013023701 นางสาวนภาพร เกรียบกลาง
63013023702 นางสาวสุชาดา คําแก3ว
63013023703 นางสาววิริยา อุ:นหล3า
63013023704 นายธนิน ไตรรักษ�
63013023705 นางสาวภัทรานุช จิตรม่ันมานะ
63013023706 นางสาวเบญจวรรณ สมเขาใหญ:
63013023707 นางสาวนภัสนัน โชระเวก
63013023708 นายชานนท� มานิตานนท�
63013023709 นางสาวพาขวัญ บุญพิเชฐ
63013023710 นางสาวนรีรัตน� สุชาตานนท�
63013023711 นางสาวอารีรัตน� หล3าสีดา
63013023712 นางสาวเมธาวดี ปราบเขตต�
63013023713 นางสาวธนัชชา ผดุงชาติ
63013023714 นางสาวขวัญใจ ชะโนรับ
63013023715 นายปกรณ� สิทธิกุล
63013023716 นางสาววรรณพร บุญอั๊ก
63013023717 นางสาวธนิษฐา ส:งทวน
63013023718 นางสาวพิมพ�พิศา บริบาลบุรีภัณฑ�
63013023719 นายศาสตรา วันดี
63013023720 นางสาวนัทธ�หทัย ใจจิราวัฒน�
63013023721 นายชยิน เกตุประดิษฐ�
63013023722 นายกฤษณพล เลาศรี
63013023723 นางสาวประภัสรา นิลมูล
63013023724 นางสาวเบ็ญจมาศ รอดเพ็ญ
63013023725 นางสาวสุปราณี อบเทียน
63013023726 นางสาววัชรี นูมะหัน
63013023727 นางสาวรมิดา คงพันธ�
63013023728 นายนิสิต เหลืองภัทรวงศ�
63013023729 นางสาวพัชรินทร� แซ:โค3ว
63013023730 นางสาวพัชรินทร� แพงสุพัฒน�
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63013023731 นายกฤษติน นิลมานนท�
63013023732 นางสาววรรณภา สังสีแก3ว
63013023733 นางสาวชลพร ขุนทองจันทร�
63013023734 นางสาววาสนา งามงอน
63013023735 นายมนัสนันท� จิตลลิต
63013023736 นางสาวชลธิชา กลิ่นทิพย�
63013023737 นางสาววรรณวนัช วรรณสาร
63013023738 นางสาวสุกัญญา ฤกษ�เสน
63013023739 นายบุญยะเรศ รินถา
63013023740 นางสาวสุทธาทิพย� จิตต�จําลอง
63013023741 นายธันวา แสนวิไล
63013023742 นางสาววรรณภา ขัดศรีพรหม
63013023743 นางสาวอมิตรา ชื่นชม
63013023744 นางสาวอนุสรา เขียวแก3ว
63013023745 นางสาวณัทฐา ชูยอด
63013023746 นางสาวสุภาพรรณ� นากา
63013023747 นางสาวพรปวีณ� เทนอิสสระ
63013023748 นางสาวภัณฑิรา เวียงคํา
63013023749 นางไพรินทร� ฉิมจารย�
63013023750 นายกิตติกร แดงวิจิตร
63013023751 นางสาวจีรมล คงแก3ว
63013023752 นางสาวศุลาลักษณ� จินาภิรมย�
63013023753 นางสาวพรนภา สุวรรณเวช
63013023754 นางสาวศิริพร  :จันทร�ขุน
63013023755 นายคณาสิต สีสด
63013023756 นายฐาปกรณ� รัชอินทร�
63013023757 นางสาวชวิศา บุญมุสิก
63013023758 นางสาวหทัยภัทร ภูมิพฤกษ�
63013023759 นางสาวภัทริยา แช:มโสภา
63013023760 นายโสภณวิชญ� ตุนวัฒน�กิจเจริญ
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63013023761 นางสาวนีราภา ศรีม:าน
63013023762 นายวทัญRู โพธ์ิเทพ
63013023763 นางสาวรักษิตา พิละนาวร
63013023764 นางสาวอภิชยา สงอุ:น
63013023765 นางสาวชัญRุกาญจน� จรัสทวีสิน
63013023766 นางสาวปุรารักษ� คะระวงษ�
63013023767 นางสาวภรกฤช เทพบัวทอง
63013023768 นางสาวนภาพร คุณทองคํา
63013023769 นางสาวนันทิชา นุ3ยนิ่ง
63013023770 นายชนะ พงศ�กูลเกียรติ
63013023771 นางสาวพรชิตา เปFQนม่ันคง
63013023772 นางสาวชนิกานต� ยอดชมญาณ
63013023773 นางสาวอิสรีย� บุญย่ิงสถิตย�
63013023774 นางสาวกมลฤทัย ไร:สงัด
63013023775 นางสาวปาลิดา ภาวโรจน�
63013023776 นางสาวภูวิศา นิคม
63013023777 นางสาวนันท�ชญาน� เสาสําราญ
63013023778 นางสาวสายน้ํา สรณวรรณ�
63013023779 นางสาววิจิตรา ศรีสุโพธ์ิ
63013023780 นางสาวจุฑารัตน� สุริยะกุล
63013023781 นายวรชัย พันธวงศ�
63013023782 นางสาวกันยา อุปมนต�
63013023783 นายศราวุธ อุดมพันธ�
63013023784 นางสาวชนุตรา คงชูช:วย
63013023785 นางสาวณัฏฐณิกานต� ไตรพัฒน�
63013023786 นายณัฐพงษ� สามัคคี
63013023787 นายวรรณธร ศรีจันทร�
63013023788 นางวัชราภรณ� บุตรศรีภูมิ
63013023789 นายประสพโชค จินดาใจ
63013023790 นายกลวัชร เนินใหม:

หน3า 793 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013023791 นางสาวธัญวรรณ ภู:มาลี
63013023792 นางสาวดวงกมล เพชรแก3ว
63013023793 นางสาวศิรินันท� ป7Qนชู
63013023794 นางสาวสุภาภรณ� ภักดี
63013023795 นางสาวยัสมี ตะมอซา
63013023796 นางสาวปFยะวดี เหลืองบุปผา
63013023797 นางสาวสายฟCา อาจวงษ�
63013023798 นางสาวอารยา ตนะทิพย�
63013023799 นางสาวอริยาภรณ� นิธิจรัลพงศ�
63013023800 นายพรณรงค� สง:าแพทย�
63013023801 นางสาวธนัญญา รัตนพงษ�พร
63013023802 นางสาวกุสุมา พลสนิท
63013023803 นางสาวชลฤทัย แสงสุวรรณ
63013023804 นายกฤตกร ทําดี
63013023805 นางสาวสุภาวรรณ แนงแหยม
63013023806 นางสาวปรีญาภรณ� ปFนะสุข
63013023807 นางสาวอมรรัตน� จันทร�เดช
63013023808 นายพรเทพ กําลดพิศ
63013023809 นางสาวปFยนุช หม่ืนอินทร�
63013023810 ส.อ.หญิงนันทนา ทองจันทร�
63013023811 นายนนทพัทธ� ผัดวงค�
63013023812 นางสาวป7ทมา เดชเล
63013023813 นายปุริม มาไว
63013023814 นางสาวพัชรีพร กันแจ:ม
63013023815 นางสาวขนิษฐา ไตรศรี
63013023816 นางสาวศิวพร อักขระ
63013023817 นางศิริรัตน� พุ:มริ้ว
63013023818 นายปกรณ� วันคํา
63013023819 นายคุณากร สุพรรณนนท�
63013023820 นางสาวนริสา กลิ่นนิโรจน�
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63013023821 นางสาวสุพัดทรา คชเดช
63013023822 นางสาวมณีรัศมี บ:อพิมาย
63013023823 นางสาวเปรมมิกา เจริญพันธ�
63013023824 นางสาวสุธาทิพย� บรรหาร
63013023825 นายณัฐภัทร หูเขียว
63013023826 นางสาวธันยพร พัธโนทัย
63013023827 ว:าที่ร3อยตรีกฤษณะ หลวงอ3าย
63013023828 นายวิษณุ ชูติกาญจน�
63013023829 นายศิลปสิทธ์ิ อรุณโน
63013023830 นางสาวณิชากมล หอมไกล
63013023831 นางสาวรัชนีบูรณ� ลาผม
63013023832 นางสาวชุติมา กุลสีดา
63013023833 นายอัครเดช ศรีวิชัย
63013023834 นายคณัสนันท� นาโนน
63013023835 นางสาวธิบดินทร� เอียดสมสู
63013023836 นางสาวมนัสวี ทองเสน
63013023837 นางสาวกัญญณัช วงค�คํา
63013023838 นางสาวปFยดา สยะนานนท�
63013023839 นางสาวชญานิศ ชาญชล
63013023840 นางสาวจันจิรา เกาะน้ําใส
63013023841 นายนภัสกร แซ:หาง
63013023842 นายธารวัฒน� ไข:แก3ว
63013023843 นางสาวอรธีรา ศรีสวัสด์ิ
63013023844 นางสาวเย็นนภา น3อยทรง
63013023845 นางสาวนันท�มนัส แสนอินเมือง
63013023846 นายชินนะกริช นาคสง:า
63013023847 นายจตุพร คงภิบาล
63013023848 นางสาวนันทิยา ม:วงศรี
63013023849 นางสาวปภัสสรา ใหญ:มีศักด์ิ
63013023850 นางสาวนันทนา อุปวงษา
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63013023851 นางสาวศรอนงค� บุญชู
63013023852 นางสาวศิวพร พูลเกษม
63013023853 นายนฤทธ์ิ อิศรภักดี
63013023854 นางสาวยามีละห� ทองลาด
63013023855 นายภณธกร อียิปต�
63013023856 นายจิรวัฒน� คงจันทร�
63013023857 นางสาวจิราภรณ� ชื่นตา
63013023858 นางสาวอรปรียา แก3ววิหก
63013023859 นายสันติสุข พลสมัคร�
63013023860 นายภาสกร พลเย่ียม
63013023861 นางสาวน้ําฝน แดงประดับ
63013023862 นางสาวกชกร เพ่ือนชอบ
63013023863 นายอนุวัฒน� ตุ3มคํา
63013023864 นางสาวณัฐกฤตา ตาบุดดา
63013023865 นางสาวมาลีนา กายง
63013023866 นายณัฐพงศ� ยอดดี
63013023867 นางสาวพุธิตา ปวงสุข
63013023868 นางสาวชนิดา แสนคํา
63013023869 นางสาวเปรมวดี ภิรมย�นา
63013023870 นางสาวภัทรพร ป7นดอนตอง
63013023871 นางสาวลัดดาวัลย� ไพรศรี
63013023872 นางสาวสุดารัตน� ขุนทอง
63013023873 นางสาวกุลชา บางนิ่มน3อย
63013023874 นางสาวนัยต�ประพร จันแท:น
63013023875 นายรัฐศาสตร� สนธิพิจิตร
63013023876 นางสาวกนกวรรณ แว:นระเว
63013023877 นางสาววริสรา วงค�กลาง
63013023878 นางสาวกันยารัตน� หรัถยา
63013023879 นางสาวโชติกาญจน� ศรีทรง
63013023880 นางสาวรุจพร นาควิจิตร�
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63013023881 นางสาวสลิลทิพย� ดําเกลี้ยง
63013023882 นายทศพร ทองเย็นใจ
63013023883 นายพีรวิชญ� มีผล
63013023884 นางสาวน้ําฝน เกศศรี
63013023885 นายธนวัฒน� ฟCาคุ3ม
63013023886 นางสาวสุภาพร ตันใจ
63013023887 นายไพรัตน� ไชยโคตร
63013023888 นายภาณุพันธ� คงปรีพันธุ�
63013023889 นางสาวบุษยพรรณ ลิ้มย่ิงเจริญ
63013023890 นางสาวกนกพร ศรีสันต�
63013023891 นายนิอันศอรี แวดอเลาะ
63013023892 นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ
63013023893 นางสาวหัสนีย� วงศ�ศิขรินวงศ�
63013023894 นางสาวพิชญา พรหมเจริญ
63013023895 นางสาวพรทิพย� พรหมเมตตา
63013023896 นายนพดล ประทาน
63013023897 นายศิวรักษ� ทรัพย�สมบูรณ�
63013023898 นายมะยากี คาเร็ง
63013023899 นางสาวณัฐพร อินทอง
63013023900 นางสาวเสาวลักษณ� ขาวปลอด
63013023901 นายกฤตกร เสาะซ้ิว
63013023902 นางสาวธัญชนก ทรัพย�นิ่ม
63013023903 นางสาวพิมพ�ชนก พิรุณรัตน�
63013023904 นางสาวจิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร
63013023905 นางสาวอลิษา องศารา
63013023906 นายธนกฤต ภัทรกฤตสกุล
63013023907 นายชานน ธีรวัฒน
63013023908 นายศราวุธ เหมมันต�
63013023909 นายธนาธิป ฉวีวัฒน
63013023910 นายนิคม บุญนํา
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63013023911 นายอดิรุจ ศิลปกูลวิวัฒน�
63013023912 นางสาวดุจนภา ชานุศร
63013023913 นางสาวมนขวัญ จําปาแขก
63013023914 นางสาวอรธฺXดา ผลจันทร�
63013023915 นางสาวกุลณัฐ เต็มสังข�
63013023916 นางสาวปFยวรรณ บุรินทร�วัฒนา
63013023917 นางสาวชลีรัตน� บุ:งหวาย
63013023918 นางสาวเพ็ญนิภา บริสุทธ์ิ
63013023919 นางสาวนุชรี หนิมุสา
63013023920 นางสาววัชรีพร ช:วยสกุล
63013023921 นางสาวพัชราภรณ� ย้ิมทองหลาง
63013023922 นางสาวรุจิภา ยะวัง
63013023923 นายอรรตชัย ประดับวงษ�
63013023924 นางสาวเจนจิรา นวะมะวัฒน�
63013023925 นางสาววาสนา ม:วงเนตร
63013023926 นายสมศักด์ิ วงค�คํา
63013023927 นายณพล ระวังการณ�
63013023928 นางสาวชวัลญา ตราชู
63013023929 นางสาวอรินธิกา พูลขวัญ
63013023930 นายศุภกฤษ คําไทรเเก3ว
63013023931 นางสาววราภรณ� ถ:อมกาย
63013023932 นายฐิตินนท� รุ:งไพรวัน
63013023933 นางสาวสตรีรัตน� พิทักษ�ฉนวน
63013023934 นางสาวมัณฑนา ดวงคําน3อย
63013023935 นายเกริกเกียรติ สังข�ช:วย
63013023936 นางสาวเพ็ญนภา เทพธรานนท�
63013023937 นางสาวพนิดา ระดมบุญ
63013023938 นายมาโนช อ:อนพร3อม
63013023939 นายวัชรินทร จําปาทอง
63013023940 นางสาวเบญญาทิพย� แก3วศรี
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63013023941 นางสาวจิราพัชร แนบเนียน
63013023942 นายณัฏฐชัย เลี่ยมสมบูรณ�
63013023943 นางสาวนดา บอเตDาะ
63013023944 นางสาวกฤติยาภรณ� พ่ึงไพศาล
63013023945 นายธนากร เพ็งสง
63013023946 นางสาวเจนจิรา หงษ�ยนต�
63013023947 นายปพน ธนกิจชัชวาล
63013023948 นายพิพัฒน� ยุติพันธ�
63013023949 นางสาวภารดี ทองศิริ
63013023950 นางสาวนงนุช ทับทิมศรี
63013023951 นางสาวชนาภา ยีส3า
63013023952 นางสาวถาวรีย� โหตระการศรี
63013023953 นางสาวกัญญาณัฐ อิ่นคํา
63013023954 นายพชรธรรม พิมพาพันธ�
63013023955 นายจักรพงษ� อาจคงหาญ
63013023956 นายทนานนท� วงศ�กาฬสินธุ�
63013023957 นางสาวจุฑามาศ มานะปทุมชาติ
63013023958 นายณฐกร อัมยงค�
63013023959 นายนัฐพนธ� แก3วประไพ
63013023960 นายวุฒิพงษ� เหลืองเพชรรัตน�
63013023961 นางสาวชุลิตา แก3วเหล็กไหล
63013023962 นายพงษ�ศิริ พิลาพันธ�
63013023963 นางสาววิริยา แสงโพดา
63013023964 ส.ต.ต.นพชัย พงศ�พัชรศักด์ิ
63013023965 นางสาวศิริภรณ� ปะกะตัง
63013023966 นายอนาวิน ลอยมา
63013023967 นางสาวอริษา พลนาค
63013023968 นางสาวธมลวรรณ เก้ือด3วง
63013023969 นางสาวไอลดา เปล:งผิว
63013023970 นางสาวโชติกา อิทธิศุภวรรณ
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63013023971 นางสาวอรทัย อักษรดํา
63013023972 นายภานุ กองจันทร�
63013023973 นางสาวประภาพร เพียเทพ
63013023974 นางสาวบุษกร แซ:ผู:
63013023975 นายฐาปกรณ� จักรวาที
63013023976 นายณัฐพงศ� อนันตกิจไพบูลย�
63013023977 นางสาวนันทนา สมฤกษ�
63013023978 นางสาวธีรารัติ ศรีทองอินทร�
63013023979 นางสาวธิดา จอมจอหอ
63013023980 นางสาวอรอุมา พรชัย
63013023981 นางสาววิภารัตน� ยศป7ญญา
63013023982 นายภาณุวิชญ� แจ3งคําขํา
63013023983 นางสาวทัศนีย� ตุ3ยสืบ
63013023984 นางสาวศศิธร สมคะเน
63013023985 นางสาวปานรวี ปาณะศรี
63013023986 นายกษิด์ิเดช เอมแบน
63013023987 นางสาวรัตนาภรณ� บุญแท:ง
63013023988 นางสาววนิดา ลุนพรหม
63013023989 นายปฏิภาน แดงแก3วอนันต�
63013023990 นางสาวสุธิษา งามขํา
63013023991 นางสาวธัญวรัตน� ชมภู
63013023992 นายพชรพรรค� พรมเหลา
63013023993 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�หอม
63013023994 นายภัชรพล เป\Zยมสอาด
63013023995 นางสาวพรทิพย� เสือพ:วง
63013023996 นางสาวอภิญญา หนูน้ําคํา
63013023997 นางสาวนุชนี จําเริญ
63013023998 นางสาวสุภัทรา ชูรัตน�
63013023999 นางสาวธีรนาฏ ด3วงเก้ือ
63013024000 นางสาวภัทราภรณ� ยุทธวงศ�

หน3า 800 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013024001 นายปภล โพธิบัณฑิต
63013024002 นางสาวณัญศศรณ� สิทธิ
63013024003 นางสาวศัลยา แก3วด3วง
63013024004 นางจรรจิรา ชูฤทธ์ิ
63013024005 นางสาวมัลลิกา เรืองอ:อน
63013024006 นางสาวรัชกร ยศสมบัติ
63013024007 นางสาววิลาวัณย� พรมแว:น
63013024008 นางสาวอลิษา สุวรรณรอด
63013024009 นางสาวลลิตา ไกรภูมิ
63013024010 นางสาวอิสริยา ไชยมล
63013024011 นางสาวสิริลักษณ� ทองแก3ว
63013024012 นางสาวนฤพัทธ� ทับมณี
63013024013 นางสาวกฤติกา รักป]า
63013024014 นายสิทธิพงศ� รมย�นลินไสว
63013024015 นางสาวปารุดา พนาราม
63013024016 นายดํารงค�ศักด์ิ ประจงไสย
63013024017 นางสาวสุปรียา มังคล3าย
63013024018 นางสาวจริยา กตัญRูเกิดผล
63013024019 นางสาวเปรมฤดี คงมี
63013024020 นางสาวปรารถนา โคตรพัตร�
63013024021 นายธีรโชติ รัตนอาภา
63013024022 นางสาวศิริพร ทองนุ:น
63013024023 นายกฤตวัฒน� วิบูลโกศล
63013024024 นางสาววนิดา กบิลบุตร
63013024025 นางสาวศิรยา สาวโสด
63013024026 นายยศธร ชื่นไพโรจน�
63013024027 นางสาวจุฑามาศ ปFZนฟCา
63013024028 นายกฤษตฤณ อัปมะโน
63013024029 นายวรวัตร ดิสสระ
63013024030 นางสาวัพัชรินทร� เงินมงคล
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63013024031 นางสาวจันทร�ฤดี สมาเดDะ
63013024032 นางสาวมณีรัตน� คลองเงิน
63013024033 นางสาวยุภาพรรณ ศิริวงษ�
63013024034 นายพรชัย คงเป\ย
63013024035 นางสาววิลาสินี สงกุมาร
63013024036 นางสาวรัถยาภา สุริยะวงค�
63013024037 นายอภิชัย กSาระ
63013024038 นางสาวป7ทมา วรรณสุทธ์ิ
63013024039 นางสาวขนิษฐา อินตDะสาร
63013024040 นายจิรายุทธ พลดอน
63013024041 นายธาดา พลายละหาร
63013024042 นายประวิทย� จัตุรงค�
63013024043 นางสาวณิชาภัทร ปาปะเกา
63013024044 นางสาวพิมพ�ใจ งามวงษ�
63013024045 นางสาววรรณิดา เลาะไธสง
63013024046 นางสาวศศิภา ฤทธ์ิมาก
63013024047 นางสาวมนัญชยา ทัพไทย
63013024048 นางสาวป7ญจรัตน� แซ:ฉ่ัว
63013024049 นางสาวอรทัย จันทร�ชุ:ม
63013024050 นางสาววรางคณา วุ3นสีแซง
63013024051 นางสาวปาริฉัตร เจือกโว3น
63013024052 นางสาวป7ณฑ�ชณิต หม่ันมานะ
63013024053 นายวรรณพงษ� ทองเปราะ
63013024054 นางสาวพัณณ�ชิตา หมู:แก3ว
63013024055 นางสาวณัฐกานต� ไกรศิริโสภณ
63013024056 นางสาวสรัลชนา จันทร�หัวนา
63013024057 นายศิริเนตร แก3วมะ
63013024058 นางสาวสุชาดา แก3วปาน
63013024059 นายทรงชัย ชXีXนชูศักด์ิ
63013024060 นางสาวธิรารัตน� แซ:ลิ่ม
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63013024061 นางสาวศรีสุดา แซ:ฉ้ือ
63013024062 นางสาวปาณิสรา ต้ังปFยภูวดล
63013024063 นายนราวิทย� ผิวนวล
63013024064 นายปพน อินวรรณา
63013024065 นายณัฐภัทร ว:องเบญจะ
63013024066 นางสาวสุกัญญา เสาร�คํา
63013024067 นางสาวธนาภรณ�X กระแสโสม
63013024068 นางสาวโยธกา โกชิน
63013024069 นางสาวปFยธิดา มาคล3าย
63013024070 นายสันติ กันหา
63013024071 นางสาววรรณภา ผารัตน�
63013024072 นายพีรพล ตติยสิริไพบูลย�
63013024073 นางสาวศิริพร จันทอง
63013024074 นางสุวนิดา พูลแสง
63013024075 นายชัยวัฒน� วัดเฉลยทอง
63013024076 นางสาวญารินดา อินทิม
63013024077 นางสาววณิชชา บุญจง
63013024078 นางสาวธันสุดา อินทิพย�
63013024079 นางสาวธัญลักษณ� ผางสง:า
63013024080 นางสาวสุจิตตรา เครือเทพ
63013024081 นางสาวสุดารัตน� เรพล
63013024082 นางสาวธัญญารัตน� สังวาลย�เงิน
63013024083 นางสาวกิตติยาวดี พูลจันทร�
63013024084 นางสาวสุชัญญา ไข:มุกข�
63013024085 นางสาวรัชนก ศุภศิริ
63013024086 ว:าที่ ร.ต.หญิงจิตรลดา กานุรักษ�
63013024087 นางสาวภควดี สิงห�สังข�
63013024088 นางสาวนริศษา ปFZนกาญจน�
63013024089 นางสาวนันทพร ศรีดาธรรม
63013024090 นางสาวสุพิชญา รัตน�อนันต�
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63013024091 นางสาววรชา เมืองพันธ�
63013024092 นายธีรพันธ� เติมแก3ว
63013024093 นางสาวดวงฤดี บุญขวาง
63013024094 ว:าที่ ร.ต.พงศธร ดวงเงิน
63013024095 นายสุเมธ ทวีไทย
63013024096 นางสาวครองสุข นาหมีด
63013024097 นางสาวประภัสสร มากพานิชย�
63013024098 นางสาวปวริศา แปงล3วน
63013024099 นางสาววันทนี ผลพยุง
63013024100 นางสาวณัฐญา บุญญพันธ�โสภณ
63013024101 นางสาวกาญจน�ฐิตาภา ลุยภูมิประสิทธ์ิ
63013024102 นางสาวบุณฑริกา รัตนโยธิน
63013024103 นางสาวเพ็ญนภา มณีมัย
63013024104 นางสาวกชภัส วัฒนเทศานันท�
63013024105 นางสาวกรรณิการ� จอมสวรรค�
63013024106 นางสาวนิธิวรรณ ทรัพย�ประเสริฐ
63013024107 นางสาวชลธิชา พิมพะ
63013024108 นางสาวศิรประภา เพ็งประพันธ�
63013024109 นางสาวละอองดาว โพบุตตะ
63013024110 นางสาวฐิติรัตน� สมานกุล
63013024111 นางสาวณัฐิดา นิ่มขํา
63013024112 นางสาวพรทิพย� สัมฤทธ์ิ
63013024113 นายอดิศักด์ิ ชูเชียร
63013024114 นางสาวอารียา พิมสาร
63013024115 นางสาวณัฐลภัส วรรณสุข
63013024116 นายชนะกิจ บุญกอง
63013024117 นางสาวอรุณโรจน� หามุลตรี
63013024118 นางสาวกัญญาภัทร ใจเย็น
63013024119 นางสาวรุ:งอรุณ โตกระโทก
63013024120 นายสุรศักด์ิ รามชัย
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63013024121 นายวุฒิชัย กาสุวรรณ�
63013024122 นางสาวมารีนา มูนาวี
63013024123 นางสาวดารณี บุญรอต
63013024124 นางสาวจุฑารัตน� เอี่ยมบัว
63013024125 นางสาวนุชจรี จันทร�หนู
63013024126 นางสาวธนัญญา ศรีภักดี
63013024127 นางสาววราพร เพชรต3อม
63013024128 นางสาวเอกอนงค� หลีสกุล
63013024129 นางสาวอธิรัชต� ส:านประสงค�
63013024130 นางสาวพิชญานิน กาวิน
63013024131 นางสาวจิราวรรณ แก3วประดับ
63013024132 นางสาวณัฏฐกานต� สุทโธ
63013024133 นางสาวสิริมาศ บรรณฑรวรรณ
63013024134 นางสาวกนกจันทร� แซ:เฮอ
63013024135 นางสาวธนียา มูลเภา
63013024136 นางสาวขัตติยา พันธุแก3ว
63013024137 นางสาวทิพกัญญา โตทรัพย�
63013024138 นางสาวปวีณา ย้ิมน:วม
63013024139 นางสาวพาภรณ� ขํารักษา
63013024140 นางสาวจันทิมา จินดา
63013024141 นางสาวเจนจิรา หม่ันขัน
63013024142 นายวีระยุทธ นรดี
63013024143 นางณัฐชนันท�พร มหัทธนะสิน
63013024144 นางสาวปภัสสร นกฉลาด
63013024145 นางสาวชมพูเนกข� อินทมาตร
63013024146 นางวิภาวรรณ เสวะมาตย�
63013024147 นางสาวทิพากร สมใจ
63013024148 นายณัฐพงศ� อุมาสะ
63013024149 นางสาวนิอร ก3านขุนทด
63013024150 นางสาวธารทอง เวณุจันทร�
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63013024151 นายนฤพาน คําเพ็ญ
63013024152 นางสาวอิสราภรณ� ศรียาภัย
63013024153 นางสาวชญาภา อินอยู:
63013024154 นางสาวนิรมล วิเศษสา
63013024155 นางสาวพรสวรรค� สุวรรณปติกร
63013024156 นางสาวนลินา เที่ยงธรรม
63013024157 นายทวีเกียรต์ิ นุ3ยแก3ว
63013024158 นางสาววารุณี มีรุณ
63013024159 นางสาวจุฑารัตน� สายใจดี
63013024160 นางสาวพัชรภรณ� อินทรปรุง
63013024161 นางสาวปรียานุช สุมาลย�โรจน�
63013024162 นางสาวปาณิศา พาคํา
63013024163 นางสาวพรประภา จันทรประภา
63013024164 นางสาววาสนา มาลารัตน�
63013024165 นางสาวกานต�ระวี สุขฤกษ�
63013024166 นางสาวเบญญา คุณวุฒิ
63013024167 นางสาวสุนิษา หงาษา
63013024168 นางสาวณัฐริกา อมรรัตน�กูลกิจ
63013024169 นางสาวปุณิกา ปFญะภาณุกัญจณ�
63013024170 นางสาวรุ:งราตรี ศรีบัวแก3ว
63013024171 นางสาววิภารัตน� ไชยพูน
63013024172 นายสิรวิชญ� แก3วกับทอง
63013024173 นางสาวนูรฟFรดาวส� เจะเยะ
63013024174 นายถิรวัฒน� สุขป7ญ
63013024175 นางสาวปFยะมาศ ประสพภักตร�
63013024176 นางสาวอารีนา เซ็ง
63013024177 นางสาวภิรมย�รัตน� บุตรเลิศ
63013024178 นางสาวสุกัญญา อัมฤทธ์ิ
63013024179 นางสาวปภัสรา สิทธิวงค�
63013024180 นางสาวจิตวิสุทธ์ิ วิริยะพงษ�
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63013024181 นางสาวภาวิณี วงศ�จีน
63013024182 นางสาวภัทราพร ทองคู:
63013024183 นางสาวชลธิชา กาเตชะ
63013024184 นายวรานนทน� แก3วขาว
63013024185 นายสุรภัฏ กล:อมดวงจันทร�
63013024186 นางสาวศศิฉาย วีทอง
63013024187 นายธนพล ศิริเผ:าพันธุ�
63013024188 นางสาววันวิสาข� จันมาวงศ�
63013024189 นางสาวพิมพ�ชนก ปทุมารักษ�
63013024190 นายรังสิต อ:วมสอาด
63013024191 นางสาวอารีรัตน� พิลาชัย
63013024192 นายสรายุทธ ไวไธสง
63013024193 นางสาวขนิฐา กิจสวน
63013024194 นายปฏิภาณ โอมเพียร
63013024195 นางสาวเมธาวดี ทองขุนดํา
63013024196 นางสาวพีชญา วงค�ภักดี
63013024197 นายพิทยาภรณ� ทองท3วม
63013024198 นายจักรพงศ� คงโต
63013024199 นายธีรวัฒน� เส3นคราม
63013024200 นางสาวคัทลียา ม:วงโต
63013024201 นายอภิวัฒน� สุชล
63013024202 นางสาวเกตน�นิภา มากสุริวงษ�
63013024203 นางสาวนัฐพร พรมรินทร�
63013024204 นางสาวพรทิพย� ศรีสันติสุข
63013024205 นางสาวเพ็ญนภา แลไธสง
63013024206 นายสุรศักด์ิ วรรณกลาง
63013024207 นางสาวณิชา ศิวพรพิทักษ�
63013024208 นางสาวประสิตา ศรีสุพล
63013024209 นายสหภาพ แปงใจ
63013024210 นางสาวนริศรา ขันติไตรรัตน�
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63013024211 นางสาวฐานัดดา แก3วกล3า
63013024212 นางสาวชลธิชา แซ:ว:อง
63013024213 นางสาวศิริพร ขจิตโสภณพันธ�
63013024214 นางสาวอนุสรา หิรัญศรี
63013024215 นางสาวกัญญารัตน� ผูกผา
63013024216 นางสาวกันต�กนิษฐ� ธรรมสิทธิกุล
63013024217 นายสุริยา ย่ิงยง
63013024218 นางสาวมณีรัตน� ต้ังสกุล
63013024219 นางสาวศุภาพิชญ� นิลอุบล
63013024220 นางสาวจุไรรัตน� น:วมบาง
63013024221 นางสาวพรทิพย� พลอยประดับ
63013024222 นางสาวปFยทิพย� ดําพะธิก
63013024223 นางสาวเด:นนภา ผกาแก3ว
63013024224 ว:าที่ร3อยตรีหญิงป7ทมาพร บวรชยานันท�
63013024225 นางสาวกชพร รุ:งทวีชัย
63013024226 นางสาวณัฏฐิกานต� โอสถานนท�
63013024227 นางสาวพลอยนภัส กฤตศรลักษณ�
63013024228 นายอัสรี เจDะเลาะ
63013024229 นายอธิชนัน วงศ�อรXุณ
63013024230 นางสาวทิพยา ไชยา
63013024231 นางสาวสุธิดา ทองเสน:ห�
63013024232 นางสาวมนธิรา เรือนพิมพ�
63013024233 นางสาวสุนิษา นุรักษ�
63013024234 นางสาวศิริภา รักสกุล
63013024235 นางสาวสุจิตรา จันทร�ลอย
63013024236 นายกิตติพงษ� ปCอมทะเล
63013024237 นางสาวกาญจนา โพธ์ิศรี
63013024238 นายมนตรี จงสุขไกล
63013024239 นางสาวกนิษฐา เตชะอมรรัตน�
63013024240 นางสาวภัทรภร นิยมทอง
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63013024241 นางสาวพิไลลักษณ� ภูพานเพชร
63013024242 นางสาวรุ:งนภา ฟ7กหอม
63013024243 นายฉัตรชัย แก3วนันชัย
63013024244 นายธีรัตม� นาคคํา
63013024245 นายภคิน ภูรีบุณยเดชา
63013024246 นางสาวณัฐชยา เปรมปรีดากุล
63013024247 นางสาวทักษพร มาศงามเมือง
63013024248 นายภัทรวิชย� ต้ังชัยฤกษ�
63013024249 นางสาวเบญจพร อิ่มน้ําขาว
63013024250 นายจิรพงษ พจนาภิรักษ�
63013024251 นายปริญาเชษฐ ลักษณโสภณ
63013024252 นางสาวกาญจนา เกรัมย�
63013024253 นายไพรัช ลียารัตน�
63013024254 นางสาวนภัทรธมณ� เนาวบุตร
63013024255 นางสาววรินธร อินทรักษ�
63013024256 นายณภัทร พระพร
63013024257 นางสาวทรงสมร ศรีโกตะเพ็ชร
63013024258 นางสาวเพ็ญนภา ศิลปชีวิน
63013024259 นางสาวชนารดี สําเภาเงิน
63013024260 นางสาวชุติกาญจน� พิริ
63013024261 นางสาวปพิชญา ปFยะวัฒน�
63013024262 นายณัฐพงศ� พันธ�คํา
63013024263 นางสาวศริญญา คําเจียก
63013024264 นางสาวเพชรรัตน� ทองมี
63013024265 นายฮันณาน แวนาแว
63013024266 นางสาวเพียงดาว ภัทรรื่นรมย�
63013024267 นางสาวพัชราภรณ� เสียงสาว
63013024268 นางสาวนลิน นันทกิจวัฒนโชติ
63013024269 นางสาวนิภาวรรณ ภิญโญศักด์ิ
63013024270 นางสาวอาสมะ โตDะเจDะมะ
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63013024271 นางสาวพัชราภรณ� ราดใจผิด
63013024272 นางสาวศิรินารถ สว:างวงษ�ไว
63013024273 นางสาวอลงกต สาคร
63013024274 นายกิตติคุณ อินทรวิชัย
63013024275 ว:าที่ ร.ต. หญิงพัชติยา เชียห3วน
63013024276 นางสาวธันชิตา เวียงสีมา
63013024277 นางสาวอุไรวรรณ อินทร�แก3ว
63013024278 นายณัฐพงศ� เหล:าอนันตทรัพย�
63013024279 นายนพเก3า เพชรสังข�
63013024280 นายสดายุ มูลมิตร
63013024281 นางสาวฐิติมาภรณ� แพงเพชร
63013024282 นางสาวศิริยา จายะศักด์ิ
63013024283 นายกรณพ เจริญวงศ�
63013024284 นายธนวัฒน� สังกระธาตุ
63013024285 นางสาวจุฑามาส สีสวย
63013024286 นางสาวชนากาญน� ลีพุด
63013024287 นายธนากร ใจพระวังค�
63013024288 นายธีรพงศ� พงศ�ทองเมือง
63013024289 นางสาวภัทรพร ชุติเนตร
63013024290 นางสาวนัฐพร ยํายวน
63013024291 นางสาวพิมพกาญจน� ศักด์ิงาม
63013024292 นางสาวภัสราภร แสงงาม
63013024293 นายภัทรกร ศิริฟองนุกูล
63013024294 นางสาวนันทนา จันทอุ:มเม3า
63013024295 นางสาววราภรณ� เทือกคําซาว
63013024296 นางสาวกมล วรรณ ศิริ มา นนท� 
63013024297 นายธีรภัทร ศรีทะวงษ�
63013024298 นางสาววาสุณีย� อัศววิภาส
63013024299 นายศักดิพัฒน� เกียรติอมรรักษ�
63013024300 นางสาวมัณฑนิตา แสนไพร
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63013024301 นางสาวจุฑามาศ รื่นอายุ
63013024302 นางสาวสุภาพ กิมสกุล
63013024303 นางสาวชนิตตา อินทร�เขาย3อย
63013024304 นายศุภฤกษ� โตปาน
63013024305 นายชลธิตย� เหวชัยภูมิ
63013024306 นางสาวปรียากรณ� พรสิงห�ปรีชา
63013024307 นางสาวชลนภา พระสีรัมย�
63013024308 นางสาวณัจยา ทัตติยพงศ�
63013024309 นางสาวสุจิตรา เขียวโสภา
63013024310 นางสาวจันจิรา เหมทานนท�
63013024311 นางสาวธัชมาภรณ� จุ3ยวาด
63013024312 นางสาวเสาวลักษณ� เทพชิต
63013024313 นายวีรพงศ� อ.ท.ชม
63013024314 นางสาวสุดาพร แก3วคํา
63013024315 นางสาวอารดา โฉมอุปฮาด
63013024316 นางสาวพรรณราย เสียมสกุล
63013024317 นางสาวนัยนา แสนภูวา
63013024318 นางสาวแพรพลอย ทองศรี
63013024319 นายธรรมชาติ ต้ังประเสริฐ
63013024320 นางสาวชวัลญา ขันทะชา
63013024321 นายสุรัชชัย พ่ึงคล3าย
63013024322 นางสาวพรสวรรค� สุขเกษม
63013024323 นายภาสกร ตระกูลไพศาล
63013024324 นายจิรโชติ มณีกาศ
63013024325 นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา
63013024326 นายกษิด์ิเดช อยู:ดี
63013024327 นางสาวพรทิพย� ไกรนรา
63013024328 นางสาวอริสา สาอิ
63013024329 นางสาวมาลินี บุญจง
63013024330 นางสาวสุนิดา สายวัน
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63013024331 นางสาวเปรมิกา อุไรรัตน�
63013024332 นายธนา ศรีชัย
63013024333 นางสาวสมหญิง เพ็งพรม
63013024334 นางสาววาริ มะเริงสิทธ์ิ
63013024335 นางสาวนิรมล นวลมี
63013024336 นายสามารถ อนุรักษ�ชัยวิทย�
63013024337 นายสืบสกุล ทับแสง
63013024338 นายธีระพงษ� พลอยวิเลิศ
63013024339 นางสาวพิมพารัตน� สุพร
63013024340 นางสาวณัฐชา สุชัยรัตน�วิโรจน�
63013024341 นางสาวอุษณีย� นีระเสน
63013024342 นายณรรฐ�ธพงศ� อจระสิงห�
63013024343 นางสาวกาญจนา เทศขํา
63013024344 นางสาวชฎาพร กานอินทร�
63013024345 นายสิทธิพันธ� จันทร�เอิบจิตร
63013024346 นางสาวญาณิมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
63013024347 นางสาวขนิษฐา เกลี้ยงทวี
63013024348 นางสาวอัจฉราพร รวมเงิน
63013024349 นายกรกฏ ธาราโพธ์ิ
63013024350 นางสาวณัฐพร งามจรัสพงศ�
63013024351 นายนพดล ทองใส
63013024352 นางสาวปทิตตา ใหญ:น3อย
63013024353 นายศรัณ อวยชัย
63013024354 นายเกียรติพงศ� แก3วนิลทอง
63013024355 นางสาวสุภิญญา ศรีวัตถา
63013024356 นางสาวยลดา ศรีสวัสด์ิ
63013024357 นางสาวกฤษดาภรณ� ป7นทะนันท�
63013024358 นายสิรวิชญ� บุญทน
63013024359 นางสาวสุนีย� คงเขียว
63013024360 นางสาวกรวลัย สพานแก3ว
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63013024361 นางสาวศศิธร สุราลัย
63013024362 นางสาวปรียาภรณ� น้ําจันทร�
63013024363 นางสาวอาริยา แซ:เฮ3า
63013024364 นายมงคล ดิษยบุตร
63013024365 นางสาวจันทิมา วงค�อภัย
63013024366 นางสาวพัณณิตา เหมะสิขัณฑกะ
63013024367 นายพีรพัฒน� พุฒนาค
63013024368 นางสาวพัชรภรณ� บรรจุงาม
63013024369 นางสาวสรามล กันทะวัง
63013024370 นางสาวจิรพัชร สอนเรียง
63013024371 นางสาวสวรินทร� สุหล3า
63013024372 นางสาวชลลดา วงศ�ไชยา
63013024373 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน
63013024374 นางสาวเมธาวี มีเกิดมูล
63013024375 นางสาววัลยา รักแก3ว
63013024376 นายสุทธิวัฒน� คูณทอง
63013024377 นายก:อเกียรติ โกสุมา
63013024378 นางสาวยศวดี แก3วทวี
63013024379 นางสาวชญานี สุประดิษฐ�
63013024380 นายปาลวัฒณ� เกษมสันต� ณ อยุธยา
63013024381 นางสาวนราภรณ� ปFงพยอม
63013024382 ส.ต.ท.ธนภัทร พรมภิชัย
63013024383 นางสาวอุษามณีย� สีม:วง
63013024384 นางสาวชนนิกานต� สวนน3อย
63013024385 นายอานนท� เจิมประเสริฐ
63013024386 นางสาววัชราพรรณ วิชัยยา
63013024387 นางสาวสุภาพร สนเป\Zยม
63013024388 นางสาวไกรวลี ปรีชื่น
63013024389 นางสาวกุลนัฐ ศรีหนูปุCย
63013024390 นางสาววิชุดา สีดามา
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63013024391 นางสาวชุติญาดา ดอกกลาง
63013024392 นายอนุสรณ� น3อยพันธ�
63013024393 นายเสาวพล จิระวิสุทธิ
63013024394 นายสิทธิเดช รัตนอรุณ
63013024395 นายซัดดัม สะแต
63013024396 นางสาวกฤติยาภรณ� พวงทับทิม
63013024397 นางสาวปริยากร ป7กกลาง
63013024398 นางสาวนพธิรา เกลื่อนกลาด
63013024399 นางสาวสุนิตา สว:างอารมณ�
63013024400 นายคฑาวุฒิ สิวายะวิโรจน�
63013024401 นางสาวอภิญญา แซ:ลี้
63013024402 นางสาวภัชชา สวัสดี
63013024403 นางสาวรสริน สนใจ
63013024404 นางสาวณัฐชดาภรณ� อุ:มชัย
63013024405 นางสาววิภานันท� จันทร�ทิพย�
63013024406 นายนฤดล ลิมปนสิทธิชัย
63013024407 นางสาวแก3วกร กลิ่นรอด
63013024408 นางสาวสุขธินันท� แจ:มประแดง
63013024409 นางสาวธนภรณ� สมบูรณ�พร
63013024410 นางสาวเกศสุณีย� เกาะสมบัติ
63013024411 นางสาวจันทร�จิรา สุขสมบูรณ�
63013024412 นายจุมพฎ สหภัทรากุล
63013024413 นางสาวภัศรา กัญญาวุธ
63013024414 นางสาววิรวรรณ สุขการ
63013024415 นางสาววิภาวี ชูแสง
63013024416 นายวีรยุทธ พิกุลงาม
63013024417 นายเจษฎา แย3มมลิ
63013024418 นายอภิชาต มโนรัตน�
63013024419 นางสาวสุภัทตรา แก3วประดิษฐ�
63013024420 นายวรโชติ แซ:อึ้ง
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63013024421 นางสาวนภมาศ ยามาลี
63013024422 นางสาวอุบลวรรณ เพ็งเพ:งพิศ
63013024423 นางสาวศิริภัทร สรวงศิริ
63013024424 นายชญานนท� ก่ิงคํา
63013024425 นายดํารงฤทธ์ิ คงทับ
63013024426 นายวิรัช สงขาว
63013024427 นางสาวพนิดา พวงศรี
63013024428 นางสาวชนมน กําบังตน
63013024429 นางสุชญา กรวยกิตานนท�
63013024430 นางสาวน้ําตาล สุรบุตร
63013024431 นางสาวสุกัญญา แก3วหาญสอน
63013024432 นางสาวอัจฉราภรณ� ไชยรักษ�
63013024433 นายปณต วิริยะเอกกูล
63013024434 นางสาวชาลิสา บุ:ซัน
63013024435 นายสมพร สินเจริญโภคัย
63013024436 นางสาวคชาภรณ� ไกรวงศ�
63013024437 นางสาวธิราพร ยอดชิด
63013024438 นางสาวนรัฎฐา เทียนทอง
63013024439 นางสาวกนกวรรณ วิวัฒน�โสภณกุล
63013024440 นายศุภวิชญ� นาหัวนิล
63013024441 นางสาวศรัณยา นิภิรมย�
63013024442 นายสุกฤษฏ์ิ สถาปนิกานนท�
63013024443 นางสาวสุธิดา สุ:นจันทร�
63013024444 นางสาวตีรณา สีห�ชัยพัฒน�
63013024445 นางสาวจิตติมา รัตนนันทาวงศ�
63013024446 นางสาวภัสสะริน สายสุวรรณ
63013024447 นางสาวพิมพ�พิลาศ พงษ�นิตินนท�
63013024448 นางสาวศรีภัทชกช ชยกรพานาแก3ว
63013024449 นางสาวกรรณิการ� ล:องเพ็ง
63013024450 นางสาวกฤษณา ศรีสําอางค�
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63013024451 นางสาวประภาพร แจ:มใส
63013024452 นางสาวนันท�นภัส เกิดวิเศษ สิงห� 
63013024453 นางสาวอุสาห� ศรีสําอางค�
63013024454 นางสาวกาญจนี รติกร
63013024455 นางสาวปารณีย� พงษ�เดชา
63013024456 นางสาวอชิรญา พรหมสถิตย�
63013024457 นางสาวนิชานันท� เพ่ิมธนาวงศ�
63013024458 นายวุฒิชัย ชูภักดี
63013024459 นางณรรธกานต� โคตรชนะ
63013024460 นางสาวปพิชญา พระสุรัตน�
63013024461 นางสาวโชติรส นิยมสูต
63013024462 นางสาวช:อผกาวดี เพ็งจันทร�
63013024463 นายณพวีร� ไหลพานิช
63013024464 นางสาวสุดารัตน� ยันพิมาย
63013024465 นางสาวอนุสรา สีพั้ว
63013024466 นายสุนทรนัฎ วรนัฐสุนทร
63013024467 นางสาวชุติมณฑน� โคตรเมือง
63013024468 นายวรัญญ� สุริยกานต�
63013024469 นางสาวพนิดา หนูวัฒนา
63013024470 นางสาวฐิตาภรณ� พิมพ�จันทร�
63013024471 นางสาวฐิติรัตน� จุงใจ
63013024472 นางสาวสายฝน อัญญโพธ์ิ
63013024473 นางสาวนฤมล พานิชการ
63013024474 นางสาวชณานิศ เฉ:งสมบูรณ�
63013024475 นางสาวสุกัญญา วรรณเชฐอิสรา
63013024476 นางสาวปรีชญารัตณ� พันธุ�ลํายอง
63013024477 นางสาวปวีณา ศรีอนันท�
63013024478 นางสาวอิสราภรณ� อ่ําสกุล
63013024479 นางสาวสุรัตนา ศุภาพร
63013024480 นางสาววณิรยา ปานุวงศ�
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63013024481 นายนวมินทร� บุโฮม
63013024482 นางสาวรวิชา เขียวสอาด
63013024483 นายกูอัสวัน พระศรีณวงค�
63013024484 นางสาวสุทธิรัตน� ป7ญจขันธ�
63013024485 นางสาวกันติชา สนองสิทธ์ิ
63013024486 นางสาวศุภรัชฎา ราศรี
63013024487 นางสาววิชญานันท� นาคขาว
63013024488 นายพรพจน� ชูเทียน
63013024489 นางสาวธนิตา ฟูเมือง
63013024490 นางสาวสุวลัย เยียระยงค�
63013024491 นางสาวจารุนันท� จันทฤทธ์ิ
63013024492 นางสาวดวงเดือน จันเทวี
63013024493 นางสาวสุกันยา เรืองพุทธ
63013024494 นางสาวอมลรุจี อินทร�แผง
63013024495 นางสาวเกศรา ใยชัยสงค�
63013024496 นางสาวเจนจิรา แสงย3อย
63013024497 นางสาวปFยาพินี ไชยศรี
63013024498 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงแก3ว
63013024499 นางสาวบุศรา ปลาอ:อน
63013024500 นางสาวอมร บุญหว:าน
63013024501 นายซัมซู แยแล
63013024502 นางสาวจตุพร กะการดี
63013024503 นางสาวปรียาภรณ� สุขอุบล
63013024504 นางสาวอรรถพร ใจยา
63013024505 นางสาวจุฑาทิพย� เครือโสม
63013024506 นางสาวสุนารี ตรางา
63013024507 นางสาวสุวณี กมลวาทิน
63013024508 นางสาวธนวันต� แสงแก3ว
63013024509 นางสาวณัฐสิมา ตัณฑิกุล
63013024510 นางสาวไพลิน วากยะบรรณ�
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63013024511 นายกณิกนันต� รังสิยารมณ�
63013024512 นางสาวชนนิกานต� น้ํายาง
63013024513 นางสาวกนกอร แสงจันทร�
63013024514 นางสาวพลอยไพลิน แซ:ลิ้ม
63013024515 นางสาวณัชชารีย� นิธิโรจนรัตติกร
63013024516 นางสาวจันทณี พูลมาศ
63013024517 นางสาวรติยา แก3ววิลาศ
63013024518 นายนนทพัทธ� ดรุณพงศ�
63013024519 นางสาวพรภิญญา หาญวัฒนานุกุล
63013024520 นางสาวสินีนาถ จันยุทา
63013024521 นางสาวภิญญาพัชญ� ทองอินทร�
63013024522 นางสาวอัยลิศา ดําอุดม
63013024523 นายกรพัฒน� โรจน�ธนานันต�
63013024524 นางสาวนันสชา อังโชติพันธุ�
63013024525 นางสาวกมลวรรณ ชัยผาติกานต�
63013024526 นางสาวมนัสวี มีพะเนียด
63013024527 นางสาวธนภรณ� ทองศิริ
63013024528 นางสาวนิรมล พะยอม
63013024529 นายอากร รักษาพล
63013024530 นายณัฐนันทน� สิทธินันทน�
63013024531 นายสุระศักด์ิ เพ็งแจ:ม
63013024532 นางสาวรัตนาภรณ� คงสงฆ�
63013024533 นางสาวอุษา โยธาภักดี
63013024534 นางสาวสุนิษา สงอินทร�
63013024535 นายรัชชานนท� แก3วมณี
63013024536 นางสาวสิริณงค�นุช บํารุงนา
63013024537 นางสาวปFยาพัชร ทิพเศษ
63013024538 นายอิสมาแอล เจDะมะ
63013024539 นายสุรพงษ� อานอาชา
63013024540 นางสาวณิษฐ�ธรีย� อัมพุชินี
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63013024541 นางสาวปฏิมา เกิดหนู
63013024542 นางสาวกมลวรรณ มีอยู:
63013024543 นางสาวประภัสสร ราชภักดี
63013024544 นางสาวสาวิตรี บุญธรรม
63013024545 นางสาวชาลิสา พัทรดํารงค�รัตน�
63013024546 นางณัฐธิดา โคตรพันธ�
63013024547 นางสาวสุนิษา แพรกนก
63013024548 นางสาวภิรมณ�รุจน� ชัยรุ:งป7ญญา
63013024549 นางสาวประภาสิริ คําสาร
63013024550 นางสาวสุวรรณวดี ทองคํา
63013024551 นายดลราชัย แสนอุบล
63013024552 นายชนินทร� บรรเทิงใจ
63013024553 นางสาววทิดา เอียดปาน
63013024554 นางสาวกชกร รับงาม
63013024555 นางสาวรัฏฏิการ� ชัยขจรศิริ
63013024556 นางสาวชื่นนภา วณิชป7ญจพล
63013024557 นางสาววิไลภรณ� ธรรมรักษา
63013024558 นายรัตนากร สมบัติอนันต�
63013024559 นางสาวพยอม จันทร�ลา
63013024560 นางสาววชิราภรณ� มณีจันทร�
63013024561 นายคมเดช พงษ�ไพฑูรย�
63013024562 นางสาวรัตนา นาอุดม
63013024563 นายธวัชชัย ทับสมุทร
63013024564 นายสรรบุญ เชยชม
63013024565 นางสาวชมพูนุท ทองดี
63013024566 นายธนสรรค� บุญจันทร�
63013024567 นางพิรญาณ� ปCองวิเชียร
63013024568 นายกฤษณพงษ� เทพศักด์ิ
63013024569 นางสาวพลอยพรรณ เจนศิริสกุล
63013024570 นางสาวรัชนีวรรณ� สาระนัย
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63013024571 นายอํานาจ มงคลสืบสกุล
63013024572 นายณัฐพล แก3วเฮ3า
63013024573 นายธีรภัทร เผือกกรุต
63013024574 นางสาวกานต�ธิดา สุวรรณรัตน�
63013024575 นางสาวอริยา สุวิชา
63013024576 นางสาวเมธาพร ร:มเจียม
63013024577 นางสาวประวีณา แยนสัน
63013024578 นางสาวณัฐณิชา กลิ่นหอม
63013024579 นางสาวพริมพริมา ผดุงกิจ
63013024580 นางสาวพรทิวา เชียงแสน
63013024581 นางสาววรรณา รับรอง
63013024582 นางสาวพรรณนภา มูลตระกูล
63013024583 นางสาวอธิชา เกิดขุมทอง
63013024584 นางสาวสุรีรัตน� สุขเจริญ
63013024585 นายพฤฒากร ติกแก3ว
63013024586 นางสาวนภาพร จันทะเรือง
63013024587 นางสาวพัทธ�ธีรา อุตรุณ
63013024588 นางสาวกมลชนก น3อยสวรรค�
63013024589 นางสาววนิดา ดวงประภา
63013024590 นางสาวอุนนดา ตรงประดิษฐ�
63013024591 นายวีรพล นามชม
63013024592 นายเกษม รนที
63013024593 นางสาวปทิตตา ป7ญญาโชติ
63013024594 นางสาวพิมพ�ใจ มาง้ิว
63013024595 นางสาวธนัชชา เนียมลมูล
63013024596 นางสาวแสงเดือน จันโท
63013024597 นายนเรศ ศรีนวลเอียด
63013024598 นายวิศรุต แสงทอง
63013024599 นางสาวอัจจิมา เขียวทอง
63013024600 นายพิชาภพ บุญเลิศ
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63013024601 นางสาวรักษมล วิเศษสิงห�
63013024602 นางสาวพัชรินทร� เอกสะพัง
63013024603 นายกฤษฎากร ปลั่งเปรื่อง
63013024604 นางสาวอัญชุลีกร บู:ทอง
63013024605 นางสาววชิราภรณ� มาลี
63013024606 นางสาวปFยนุช แสงโชติ
63013024607 นายกฤษดา สวัสดี
63013024608 นายวนพล ดวงแสงจันทร�
63013024609 นางสาวหยาดเพชร รุ3งแวง
63013024610 นางสาวสารภี มณีวงศ�
63013024611 นางสาวเจนจิรา ฟองศิริ
63013024612 นางสาวทิฐินันท� โลสันเทียะ
63013024613 นางสาวรัตติยากร ภาวนิช
63013024614 นางสาวพัชกร อุกแก3ว
63013024615 นายพงศธร บุญฤทธ์ิ
63013024616 นางสาวศิรินี แก:นทอง
63013024617 นายวธิวุธ ค:อมสิงห�
63013024618 นายฉลองใหม: ขวัญกิจกร
63013024619 นายธีระ ธูปนิ่ม
63013024620 นางสาววิภาลักษณ� ตรีวุฒิ
63013024621 นางสาวจิรา เทพรินทร�
63013024622 นางสาวซัลม่ีย� ย่ีเตDะ
63013024623 นางสาวกิตติยา มลิวัลย�
63013024624 นางสาวปFยะดาราพร สิงห�กัด
63013024625 นายจักรพงษ� ธรรมไชย
63013024626 นางสาวรัชนี จันทร�ทรง
63013024627 นางสาวฐาปนีย� จันทร�เนย
63013024628 นายคเชนทร� ขวัญพุทธ
63013024629 นางดวงฤดี บุตรงาม
63013024630 นางสาวนันท�นภัส รอดสุด
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63013024631 นายศุภชัย ทองงาม
63013024632 นางสาวฐิติชานันท� ไชยธงรัตน�
63013024633 นายเศรษฐวิชญ� อินทร�รักษ�
63013024634 นายภัทราวุธ ยงประเสริฐสุข
63013024635 นางสาวสุภาวดี ทิพย�กองลาศ
63013024636 นางสาวจิรวรรณ ทองคําเสน
63013024637 นายปภิณวิช พุ:มพ่ึง
63013024638 นายดิศเมธ ทรงสาระ
63013024639 นางสาวฐิติมา แช:ม
63013024640 นางสาววารุณี อินทร�ทิพย�
63013024641 นายสราวุธ เกณิกานนท�
63013024642 นางสาวพีรดา กลิ่นชุมพล
63013024643 นายวิโรจน� ประพิณจํารูญ
63013024644 นางสาวศุภรางศ� ปลอดทอง
63013024645 นางสาวธนพร หนูทิม
63013024646 นางสาวนันธนณัฐ บุญจ้ี
63013024647 นางสาวสินใจ อุไรรัมย�
63013024648 นางสาววิภาดา วัฒนโกมลวงษ�
63013024649 นางสาวจิราภรณ� โล:ลา
63013024650 นางสาวอัญชลี สิทธิวัง
63013024651 นางสาวรินดา ซอเสียงดี
63013024652 นายสหรัฐ พร3อมบุญสิริ
63013024653 นางสาวเมลิน แสนกันยา
63013024654 นางสาวมาริษา อินทรสุวรรณ
63013024655 นางสาวกัญญ�ภัสสร สุจินต�วงศ�
63013024656 นายธีระพงษ� คะสีทอง
63013024657 นางสาววรัทยา เสง่ียมเจริญชัย
63013024658 นางสาวประภาพรรณ รัตนประภา
63013024659 ว:าที่ ร.ต.หญิงนิษาชล สุขรุ:ง
63013024660 นางสาวสนุชตรา อาธิเวช
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63013024661 นางหนึ่งฤทัย แก3วมณี
63013024662 นางสาวนงลักษณ� วิมานรัก
63013024663 นางสาวอโณทัย โพธิหลักทรัพย�
63013024664 นางสาวจักรีวรรณ รอดวงษ�
63013024665 นางสาววรัญญา ปFZนลา
63013024666 นางสาวพจนีย� สีทาราช
63013024667 นางสาวฟาตีฮะห� มามะ
63013024668 นางสาวนันทพร พันธุ�คุ3มเก:า
63013024669 นางสาวรัตติกาล ทับประเสริฐ
63013024670 นางสาวพิชญา รักการดี
63013024671 นายธนวัฒน� เชาวน�สถาพรพงศ�
63013024672 นางสาวอัจฉรา ทรัพย�โภค
63013024673 นายธาดาวัฒน� พ:วงขวัญ
63013024674 นางสาวมินตรา ทองเย็น
63013024675 นางสาวชญาณี บุญถูก
63013024676 นางสาวศศิธร มณีโชติ
63013024677 นายณัฐพงษ� พลมีศักด์ิ
63013024678 นางสาวจิตรอนงค� ต3นทอง
63013024679 นางสาวชัญญานี เวียงศิริ
63013024680 นางสาวพิรยา แสงเรืองรอบ
63013024681 นางสาวปภาวี ทรัพย�สิน
63013024682 นางสาวแพรวพลับพลา พรมฟCา
63013024683 นางสาวเมธิศา เมฆานุวงศ�
63013024684 นายธีระพงษ� เหล็งสา
63013024685 นางสาวบุษกร วงศ�วณิชย�ไพศาล
63013024686 นางสาวสุพรรษา พูลตา
63013024687 นางสาวกฤตติกา ผิวมะลิ
63013024688 นางสาวจิราพร พิมพ�ศรี
63013024689 นางสาวกรวิกาณ� กองฟู
63013024690 นางสาวภานุกา ปาวรีย�
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63013024691 นายนนทนันท� เก้ือชาติ
63013024692 นายภูวนาท ช:วยตุด
63013024693 นางสาวฉัตรวดี จงรักษ�
63013024694 นางสาวเยาวลักษณ� ปFZนฉิม
63013024695 นางสาวสุธา ทับทิมทอง
63013024696 นางสาวเจนจิรา คันธรส
63013024697 นางสาวเอมภัทร แฉ:งสูงเนิน
63013024698 นางสาววรัญญา ณ พัทลุง
63013024699 นางสาวมาริษา ผมงาม
63013024700 นางสาวจันทร�จิรา อู:วัฒนสกุล
63013024701 นายอุชุกร ศิริวรกานต�กุล
63013024702 นางสาวกัญญ�ณณัฐ ถุงเงินโต
63013024703 นางสาวอารียา บุญครอง
63013024704 นางสาวลักษณารินทร� มรดกดอย
63013024705 นางสาวกิตติมา แก3วแพร:
63013024706 นายวิษณุ ก:อพิมพ�
63013024707 นายกิติชัย เจริญสิทธิไพศาล
63013024708 นายธนกร ภูเรือง
63013024709 นางสาวปวีณา โลกาวี
63013024710 นางสาววิภาวี บรรลือหาญ
63013024711 นางสาวกัลยาณี ศรีเฉลิม
63013024712 นางสาวชวิศา วชิรหัตถ�
63013024713 นายบัณฑิต แสงหิ่งห3อย
63013024714 นางสาวสุนิสา พินิจชัย
63013024715 นางสาวนุชนภา นันทาสุธรรม
63013024716 นางสาวนวลนภา คู:กระโทก
63013024717 นางสาวหิรัณยา ทรัพย�ดีมีสุข
63013024718 นางสาวสุพธิดา ใจเงิน
63013024719 นางสาวภัทรวดี สุขนิ่ม
63013024720 นางสาวศิริรัตน� ทิพพิชัย
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63013024721 นายธนัช หอมนาน
63013024722 นายวัชรา ชัยทอง
63013024723 นางสาวเบญญา แซ:ต้ัน
63013024724 นางสาวเบญญาพร คิดรัมย�
63013024725 นายเจษฎา พ่ึงเคหา
63013024726 นายเชนทร�วิภู ศิริพิชญะสุนทร
63013024727 นายอับดุลคอเดย� พูลา
63013024728 นางสาวสุธิดา บุญจําเริญ
63013024729 นางสาวชลสุดา วัชระกนกศิลป
63013024730 นางสาวมนันชยา คงแก3ว
63013024731 นายภูรีภัทร ชั่งจันทร�
63013024732 นายอัศวิน เป\Zยมป7ญญาชน
63013024733 นางสาวอริยา เอี่ยมเผ:าจินดา
63013024734 นางพัชรินทร� เด็นลีเมาะ
63013024735 นางสาวนุจรี บุญรอด
63013024736 นางสาวนฤมล สงแสวง
63013024737 นางสาวอัญชลีกร เครือแสง
63013024738 นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน�
63013024739 นางสาวมูรือนี แตบาซา
63013024740 นายภูรินทร� มะยาระ
63013024741 นางสาวอภิชญา พรหมทอง
63013024742 นางสาวพลอยไพลิน เจริญงาม
63013024743 นายศรัณย� กําเนิดชาติ
63013024744 นางสาวจิตติมา มีใยเย่ือ
63013024745 นางสาวยุวดี สุริพล
63013024746 นางสาวสุวรรณี กองลาพงษ�
63013024747 นางสาวรสสุคนธ� แตงอ:อน
63013024748 นางสาวอรัญญา ไชยบัน
63013024749 นางสาวสุรัตนา พรมจารี
63013024750 นางสาวปรียนันท� จุกหอม
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63013024751 นางสาวดาวประกาย สุนทรชัย
63013024752 นางสาววรัญญา ชนะศิลปI
63013024753 นางสาววลัยพร ป7ญญาธง
63013024754 นางสาวธัญญลักษณ� เพ็งเวียง
63013024755 นายจีระ กนกเงิน
63013024756 นางสาวนิภาพร สุนทรสนิท
63013024757 นายสถาพร กระจ:างรัตน�
63013024758 นางสาวณัฏฐา จันทร�ใหม:
63013024759 นายปภังกร มาเป\Zยม
63013024760 นางสาวนัฐวรรณ คุณภาที
63013024761 นางสาววัลลี เพียกง
63013024762 นายคมกริช แม:นป^น
63013024763 นางสาวสุภาภรณ� วันเสน
63013024764 นายเลิศพิสิฐ เลิศวัฒนโสภณ
63013024765 นางสาวปภาดา เจริญจิตต�
63013024766 นางสาวจันทรรัตน� ชิดชม
63013024767 นางสาวพิลาสินี นาราชจรูญทรัพย�
63013024768 นางสาวเอราวัณ หอมหวล
63013024769 นางสาวศิริรัตน� สถานสุข
63013024770 นายเจษฎา จารุชาต
63013024771 นางสาวสุพัตรา เกษตรศรี
63013024772 นางสาวสมฤดี สร3อยสมยา
63013024773 นางสาวธิดาวรรณ สพานทอง
63013024774 นายสุเมธ สายอุด
63013024775 นางสาวมนลิตา สารัตน�
63013024776 นายมานะ สุขนาน
63013024777 นางสาวพัชรินทร� ชนะเพีย
63013024778 นางสาวจรุณลักษณ� พันธะมา
63013024779 นางสาวจิตราภรณ� บานแย3ม
63013024780 นางสาวสายธาร พรมวัง
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63013024781 นางสาวเพ็ญพิชา ทองเกตุ
63013024782 ว:าที่ ร.ต.หญิงชนิดา พานทอง
63013024783 นางสาวขวัญชนก มรกต
63013024784 นางสาวพรสินี แสนเข่ือน
63013024785 นางสาวรัตติกาล นรินทร
63013024786 นางสาวกานต�รวี นาคอินทร�
63013024787 นายสฤษด์ิ ซามงค�
63013024788 นางสาวอครา วีระวงศ�
63013024789 นางสาวณฐพร ดอกคํา
63013024790 นางสาวชลลดา เจริญคง
63013024791 นายศราวุธ บัวเกตุ
63013024792 นางสาวศิริวัลย� ทับผล
63013024793 นางสาวประไพภัสสร� รัศมี
63013024794 นางสาวศิริรัตน� ยืนยงค�
63013024795 นางสาวดวงสุรีย� บุญคุ3ม
63013024796 นางสาวสุภาพร ศรีแก3ว
63013024797 นายธนาชัย ไตรรัตน�อุดมกุล
63013024798 นางสาวฮามีซัน กะนอง
63013024799 นางสาวทอฝ7น ทองประดับ
63013024800 นางสาวบุษบา เปลี่ยนสกุล
63013024801 นางสาวศิรภัสสร สมจิตร�
63013024802 นายณัฐพงษ� บุญครอง
63013024803 นางสาวธันย�ชนก ใจแสง
63013024804 นางสาวลัดดา จิตแม3น
63013024805 นางสาวสุธิมา อาจศิลา
63013024806 นางสาวณัฏยา กรดสัน
63013024807 นายวิสิฐ บุญสิน
63013024808 นายกฤติญา แก3วใหม:
63013024809 นางสาวเพ็ญนภา แก3วกุคํา
63013024810 นายนฤมิต จิตมหาวงศ�
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63013024811 นางสาวชฎามาศ กันทะสิงห�
63013024812 นางจิรารัตน� อปายทัศน�
63013024813 นางสาววนิดา นาผาน
63013024814 นางสาวนันท�นภัส ประสพจันทร�
63013024815 นางสาวธัญญารัตน� เพ็งประโคน
63013024816 นางสาวแพรววนิต นิลสวิท
63013024817 นางสาวตวงรัตน� กะการดี
63013024818 นางสาวสมฤทัย พลยุทธ
63013024819 นางสาวราตรี รักดํา
63013024820 นายลัทธวิทย� สุภารมย�
63013024821 นางสาวพิชญ�สินี บุญเสริม
63013024822 นางสาวสุพัตรา ทีประต้ิว
63013024823 นางสาวทาริกา รุ:งเปCา
63013024824 นางสาวจรรยา เพ็ชร�มุข
63013024825 นางสาวปFยนุช อ:างแก3ว
63013024826 นายชาคริต อินทนันชัย
63013024827 นางสาววาสนา วงษ�ไสว
63013024828 นางสาวพิชชานันท� ยอดศิลปI
63013024829 นางสาวอัศนีย� ศิริพัฒน�
63013024830 นางสาวสุนันทา สุดรอด
63013024831 นางสาวปวีณา ตันติพงษ�ศิริกุล
63013024832 นางสาวจุฑาภัค ทองแก3ว
63013024833 นางสาววรรณนิติ วรรณิกเวช
63013024834 ว:าที่ร3อยตรีหญิงยุพารัตน� บุญหลัง
63013024835 นางสาวทิชากฬ ลิขิตธนพงศ�
63013024836 นางสาวนภาวัลย� คงวิเศษ
63013024837 นายวิษณุ ใจชัยภูมิ
63013024838 นายประเวศ ศรีสวัสด์ิ
63013024839 นางสาวอภิญญา ดาศรี
63013024840 นายสรณัฎฐ� แสงม่ัง
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63013024841 นายศรานุวัตน� สถิตย�โภคากุล
63013024842 นางสาวฟาตีหะห� มาซอรี
63013024843 นายสุปชัย ชเนศวร
63013024844 นางสาววรรณวิศา ขําประไพ
63013024845 นายณัฐศักย� ศิลปเจริญ
63013024846 นายกิตติวินท� จันทสระ
63013024847 นางสาวขวัญเรือน สําอางค�สะอาด
63013024848 นางสาวมณฑิรา วันทอง
63013024849 นางสาวบุญญลักษณ� โพธ์ิขาว
63013024850 นายวชิรา สุโภภาค
63013024851 นางสาวชลธิทรา ทามนต�
63013024852 นางสาวอุษณา บํารุงแคว3น
63013024853 นางสาวณัฐชยา รักสกุล
63013024854 นางสาวอัจฉราวรรณ ขันภิบาล
63013024855 นายธานินทร� บุญอบรม
63013024856 นางสาวกันนิยา โพธ์ิกระสังข�
63013024857 นางสาวฉัตรชนก เพ็ชรปาน
63013024858 นายฉัตรชัย พิมพ�พิจิตต�
63013024859 นางสาวนัฎฐิกา รัตนนิยม
63013024860 นางสาวสุวนันท� ทองสุข
63013024861 นางสาวช:อลดา เกียรติรุ:งอรุณ
63013024862 นางสาวจุฑามณี จุลสุรางค�
63013024863 นางสาวรัชดาภรณ� จันทร�ชู
63013024864 นางสาวพรรณลิตา มาพัฒน�
63013024865 นายอาระยัน ตรีเลิศ
63013024866 นางสาวญาณิศา พานิชกุล
63013024867 นายชาญณรงค� นพดลกนก
63013024868 นายณัฐศักด์ิ เจริญสุข
63013024869 นางสาวพิชญา รวยสําราญ
63013024870 นางสาวป7ณฑ�ชนิต พรหมจรรย�
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63013024871 นางสาวอริสรา วัฒนภาพ
63013024872 นายอารีฟ\น อะยูยา
63013024873 นางสาวทิพย�สุดา กามินี
63013024874 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิมนต�
63013024875 นางสาวกมลพร จันทร�กล3า
63013024876 นายธนพล สุทธิชื่น
63013024877 นายทวีศักด์ิ เถาวะนิช
63013024878 นางสาวณัฐมน เพชรเครือ
63013024879 นางสาวพรชนก คําผิว
63013024880 นางสาวฐิตาภา ไหมอ:อน
63013024881 นางสาวอรณี ดําแก3ว
63013024882 นางสาวเกศวดี ศรีจ่ัน
63013024883 นางสาวอมลวรรณ พอดี
63013024884 นางสาวจิรวดี แสนแสน
63013024885 นางสาวณัฐสินี จีระวัฒนรักษ�
63013024886 นางสาวพิมวดี แก3วณรงค�
63013024887 นายปริญช� ปรัชญนาวิน
63013024888 นางสาวรุ:งรัตน� ปลั่งเปล:ง
63013024889 นายวรากรณ� บุตรศรีชา
63013024890 นายสุภเวช ไข:แก3ว
63013024891 นางสาวสุนันทา สิงห�นันท�
63013024892 นางสาวเพ็ญพร นาเจริญ
63013024893 นางสาวญาณี ลิ้มละมัย
63013024894 นางสาวลาวัลย� มานะกิจ
63013024895 นางสาวอังสุมารินทร� จันทร�โสภา
63013024896 นางสาวชลลดา วิบูลย�วัฒนา
63013024897 นายกฤตนู รอดสวัสด์ิ
63013024898 นายชาญภพ จ่ันทอง
63013024899 นางสาวแพรพลอย สุทิน
63013024900 นางสาวนพรัตน� วงค�พนม
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63013024901 นางสาวไอลดา อ3นพรม
63013024902 นายพงศธร วงศ�แก3ว
63013024903 นายอภิสิทธ์ิ กะการดี
63013024904 นางสาวดวงกมล ทองสี
63013024905 นางสาวณัฐชา อินทรนบ
63013024906 นายพิเชษฐ� ระคนจันทร�
63013024907 นายอิทธิชัย สุวิมลเจริญชัย
63013024908 นางสาวอารียา ราชศิริ
63013024909 นายเพชระ สุขพิบูลย�
63013024910 นางสาววรรณนิสา อินป7ญโญ
63013024911 นางสาวปวีณพร กนกศรีขริน
63013024912 นางสาวสุรีรัตน� อาศัยพลวง
63013024913 นางสาวณฐมน ลิขิตธีรการ
63013024914 นายทวีศักด์ิ หนูเอียด
63013024915 นางสาวมารีณี เจDะเอาะ
63013024916 นางสาวศิรินทิพย� ใจม่ัน
63013024917 นางสาววรรณพร สุขเสริม
63013024918 นางสาวภัทราพรรณ บุณยมณี
63013024919 นางสาวปFยะธิดา คําภีระ
63013024920 นางสาวจุฑาทิพย� จันธิมา
63013024921 นายอรุณสุข หนูโมระ
63013024922 นายพงศ�เทพ พรสยม
63013024923 นางสาวอศรพร อดทน
63013024924 นางสาวมาฆศิริ นนท:าปลา
63013024925 นายจักรภูมิ ตะคําวรรณ
63013024926 นางสาวนันทิยา ดาเกลี้ยง
63013024927 นางสาวรัตติการณ� ชุมศรี
63013024928 นายณภฤศ ติกขป7ญโญ
63013024929 นายวิสุทธ์ิ คุณรัตนชัย
63013024930 นางสาวอุมาพร บนทอง
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63013024931 นายวรวุฒิ สง:าแสง
63013024932 นางสาวนฤมล หนวดหอม
63013024933 นางสาวพรสิกานต� สวาปการ
63013024934 นายเรืองวิทย� ศลโกสุม
63013024935 นางสาวธนวรรณ เชาวน�เกษม
63013024936 นางสาววารุณี เฉลิมวงศ�วิวัฒน�
63013024937 นางสาวมุกดา สุฤทธ์ิ
63013024938 นางสาวรัชฎาภรณ� จันทรัตน�
63013024939 นางสาวณัฏฐพัชร� ไวกิฬา
63013024940 นางสาวญาณิพัชญ� เหมสุทธ์ิ
63013024941 นางสาวพิชญา พุ:มแก3ว
63013024942 นายโชคชัย บัวหลวง
63013024943 นายพิเชษฐ� สุขท:า
63013024944 นางสาวสุดฤทัย อินคํา
63013024945 นางสาวธนันฐิตา สุขไสว
63013024946 นางสาวป\ยานัฐ เล็มเยาะ
63013024947 นางสาวสุวรรณี ทองสุพรรณ
63013024948 นางสาวรศรินทร� พวงทอง
63013024949 นางสาวสุชานาถ ยอดอินทร�
63013024950 นายคเชนทร� พูลสวัสด์ิ
63013024951 นางสาวกนกวรรณ ศรีธรรมกุล
63013024952 นายธนา เวสารัชกร
63013024953 นางสาวรวิสรา ฉายทองเจริญ
63013024954 นางสาวขวัญจิรา สมนาม
63013024955 นางสาวณัฐภัทร� บุริจันทร�
63013024956 นางสาวชมภูนุช จอมเกาะ
63013024957 นางสาวไอศ�ริว แสงทอง
63013024958 นางสาวชีวธันย� ชํานาญมาก
63013024959 นางสาวธนัญญา เอี่ยมปา
63013024960 นางสาววรรณวิศา ธนอัศวไพศาล
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63013024961 นายสรวิศ สุวรรณโชติ
63013024962 นางสาวสวรส แพทย�สาสดี
63013024963 นางสาวฝานฝ7น ยมศรีเคน
63013024964 นายเพชรมณี ผลาผล
63013024965 นายอภิณัฎฐ�ภูมิ เถระพัฒน�
63013024966 นางสาวกรณิศ แซ:อึ้ง
63013024967 นางสาวเสาวณีย� สนิทด3วยพร
63013024968 นายพสธร ไนยเนตร
63013024969 นางสาวโยทะกา เย็นสุข
63013024970 นางสาวนภาพร คชสาร
63013024971 นางสาวศรีญดา ธนชลนันท�
63013024972 นางสาววารุณี สุระมณี
63013024973 นางสาวป7ณชวี เกิดสุภาพ
63013024974 นางสาวธันย�ชนก เชื้อแกม
63013024975 นางสาวมากิ พรหมมา
63013024976 นางสาวปาริชาติ พิลาภ
63013024977 นางสาวสุดารัตน� งามเขียน
63013024978 นางสาววริศรา โมกหลวง
63013024979 นางสาวไอยลดา ตรีนิกร
63013024980 นางสาวอุไรวรรณ ทองเมือง
63013024981 นางสาววิภาวัลย� เจริญสุข
63013024982 นายอิทธิพล สุขะโต
63013024983 นายคณบ เกิดทรัพย�
63013024984 นางสาววิสุดา แปหวิน
63013024985 นางสาวณัฏชรียา นิคม
63013024986 นางสาวซูไรดา เจDะหลง
63013024987 นางสาวพรนภัส ศรีผ:อง
63013024988 นางสาวปรียานุช เข่ือนวงค�
63013024989 นางสาวปานศศิน เคยเหล:า
63013024990 นายจิรัฎฐ� ศรีสุวรรณ�
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63013024991 นางสาววราพร กลิ่นศรีสุข
63013024992 นางสาววิภา ศรีอุทัย
63013024993 นางสาวอัจฉรี แซ:ต้ัง
63013024994 นางสาวพัสวี เนาวรัตนพันธ�
63013024995 นางสาวภาวิณี เรืองมณี
63013024996 นางสาวศิริรัตน� ใจช:วย
63013024997 นายมูฮํามัด อิสารี
63013024998 นางสาวปวิชญา เเสนชัย
63013024999 นางสาวสุรภา วัฒนะเวชกุล
63013025000 นางสาวรพีพรรณ มโนงาม
63013025001 นายภาณุพงศ� ปรึกษา
63013025002 นางสาวนิศารัตน� รวีรุ:งภากร
63013025003 นางสาวสโรชา มีขํา
63013025004 นางสาวสีร3Xง ทองคล3าย
63013025005 นายวัชรากร เจียมพิจิตร
63013025006 นางสาวสุภัทรพร จันทร�เศรษฐี
63013025007 นางสาวสุรัตนา นัครา
63013025008 นางสาวอิสริยา ประสมศักด์ิ
63013025009 นางสาวสุรัสนันท� ใบสุวรรณ
63013025010 นางสาวขนิษฐา ไทยเกิด
63013025011 นางสาวกรรวี บัวขาว
63013025012 นางสาวฉัฎษ�ณิภาเพ็ญ ผ:องแผ3ว
63013025013 นายศิริพงษ� ใหม:เอี่ยม
63013025014 นางสาวนันทพร ปรางค�แสงวิไล
63013025015 นางสาวกัลยาณี นิลช3อย
63013025016 นางสาวธนพรรณ ตุ3มเงิน
63013025017 นางสาวจิราภรณ� ชัยมงคล
63013025018 นางสาวนุชนาฏ สุขเกษม
63013025019 นายพงษ�ธร กิจนิตย�ชีว�
63013025020 นางสาวบุษยา เพชรยังพูล
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63013025021 นายพสิษฐ� มังคละ
63013025022 นางสาวกันยาเรศ ม่ันสัตย�
63013025023 นางสาวสุพิชญ�ชญา สิทธินามสุวรรณ
63013025024 นางสาวมนพร สายพันธ�
63013025025 นางสาวศุภกานต� สุขวัฒน�
63013025026 นายนฤดล ฉิมเรือง
63013025027 นางสาวจีราวรรณ ซุ:นสั้น
63013025028 นางสาวสาวิณีย� พุ:มรัตน�
63013025029 นางสาวสุดารัตน� ขุนจันดี
63013025030 นายคณาธิป ศรีปานันท�
63013025031 นางสาววิชชุดา ว:องไว
63013025032 นายทศพร หนุ:มประดิษฐ�
63013025033 นางสาวเยาวลักษณ� สมร:าง
63013025034 นางสาวสิริกานต� อุดมทศพรกุล
63013025035 นางสาวธันย�ชนก ม่ันรอด
63013025036 นายธนวัฒน� ศรีสถาวร
63013025037 นายกิตติพงษ� สุทธิ
63013025038 นายปฐวี ปริญญารักษ�
63013025039 นายพิชชากร โลหณุต
63013025040 นางสาวพัชร วรรณ กุลพันธ�
63013025041 นางสาวกฤติยาภรณ� ย้ิมศรี
63013025042 นายธีรินทร� วงษ�รัตน�
63013025043 นางสาวนิชกานต� กาญจนกุล
63013025044 นางสาวน้ําผึ้ง บ:อพืชน�
63013025045 นางสาวศิริภา สาระวิถี
63013025046 นางสาวอารีรัตน� เส็งประชา
63013025047 นางสาวจิตรานุช โล:ห�ชิงชัยฤทธ์ิ
63013025048 นายกิตติธัช เผ:าชัย
63013025049 นายณัฐธัญ คงตุก
63013025050 นายอุดมทรัพย� ชาญธเนศ
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63013025051 นางสาวศิริณภา กัณหาต3อ
63013025052 นายนฤเบศทร� มาทอง
63013025053 นางสาวบัวบาน ศรีหาวัตร
63013025054 นายณัฏฐนันธ� สังข�วรรณะ
63013025055 นางสาวเกศชญาณ�สร ศิริพัฒนานันทกูร
63013025056 นางสาวจิดาภา ชีวาเกียรติย่ิงยง
63013025057 นางสาวสพัชญ�นันทน� เจิดดีสกุล
63013025058 นางสาวจุฑามาศ แถลงนิตย�
63013025059 นางสาวจันทิมา วงษ�นคร
63013025060 นางสาวสุธิตา ศรีทันเดช
63013025061 นางสาวสุภรัตน� ขันปFงปุ[ด
63013025062 นางสาวชนาภา เลิศฤทธ์ิ
63013025063 นางสาววิศัลย�ศยา เนียมเงิน
63013025064 นางสาวเมธาวี เรืองดี
63013025065 นางสาวลลิตวดี อินทร�เงิน
63013025066 นางสาววิกานดา ไชยโยธา
63013025067 นายจิตกร ชิณวงษ�
63013025068 นางสาวชฎาพร ภูถาวร
63013025069 นางสาวพัชรี สีสว:าง
63013025070 นางสาวประภาวดี ศรีละพันธ�
63013025071 นางสาวเกศราภรณ� คําทวี
63013025072 นายอภิวัฒน� มีศิลชัย
63013025073 นายสุรเชษฐ� พินิจงาม
63013025074 นางสาวรุ:งฤดี ทองสงค�
63013025075 นางสาวยุวดี ถาวรสุวรรณ
63013025076 นางสาวเปรมสุภา เหลือพงค�
63013025077 นางสาวชฎาภรณ� ช:างเหล็ก
63013025078 นางสาวทิพย�ภาวรรณ อุไรวรรณ
63013025079 นางสาวปรียานุช อรุณ
63013025080 นางสาวสมิตานัน ทีคําเกตุ
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63013025081 นางสาวศศิอร ทองอินทร�
63013025082 นางสาวประนัดดา อยู:สําราญ
63013025083 นายณัฐภูมิ บุญเพ็ง
63013025084 นางสาวกฤตพร สุรักษา
63013025085 นางสาววรรณิภา บุญเบ3า
63013025086 นางสาวจิติมา ทองละมุล
63013025087 นางสาวนพมาศ อาประหุน
63013025088 นายสัทธา เชาวรัตน�
63013025089 นางสาวเบญญาภา เสนาโปธิ
63013025090 นางสาวจินตนา สีมา
63013025091 นายปกรณ� ศรีสวัสด์ิ
63013025092 นายจิตติทัน ชีลั่น
63013025093 นายธนดล วีระพงศ�สกุล
63013025094 นางสาวอรพรรณ ศรียางนอก
63013025095 นางสาวหทัยภัทร พวงเพ็ชร
63013025096 นางสาววิภาดา สายสุนีย�
63013025097 นางสาวพัชรีภรณ� ใจพินิจ
63013025098 นางสาวภัทริณี ลีละตานนท�
63013025099 นางสาวอมรรัตน� พลอยมุกดา
63013025100 นางสาวกัลยกร นิลดํา
63013025101 นางสาวสุรัสสา หยูอินทร�
63013025102 นางสาวสุรีย�พิชา โรจนพงศ�ภัค
63013025103 นางสาววาสนา หวังนพ
63013025104 นางสาวชลากรณ� สิมมะวงศ�
63013025105 นางสาวกนกวรรณ ศิลปสมบูรณ�
63013025106 นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธ์ิ
63013025107 นางสาวสมจิตร นามโคต
63013025108 นายมัชฌิมานนท� สุดเสน:ห�
63013025109 นางสาวอุษา ชูเสน
63013025110 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอาซูรา บือราเฮง
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63013025111 นางสาวธมกร ทองแพรว
63013025112 นายจักรกฤษณ� หนูช:วย
63013025113 นางสาวอรทัย หัสสา
63013025114 นายลิขิต เข่ือนเพชร
63013025115 นายฐสกภน ณศธิกมน
63013025116 นางพิกุล บุญสม
63013025117 นางสาวสุปรียา มูลเพ็ง
63013025118 นางสาวรสจรินทร� ทริเพ็ง
63013025119 นางสาวสโรชา คําขวัญ
63013025120 นางสาวไพจิตร ขําคม
63013025121 นางกุลฑลี สาสดี
63013025122 นายแวอัลฟาริส แวยูโซDะ
63013025123 นางสาวนภัสวรรณ ดวงภิรมย�
63013025124 นางฐิติรัตน� เทพนวล สุวรรณเวช
63013025125 นางสาวเสาวลักษณ� อักโข
63013025126 นางสาวศรัญญา บุญยงค�
63013025127 นางสาวสูเรียนา อาบู
63013025128 นางสาวขนิษฐา แก3วมา
63013025129 นางสาวจุฑารัตน� สวนมาลา
63013025130 นางสาววิภาวี วงษ�เม:น
63013025131 นางสาวจันทร�ญา ชาธงชัย
63013025132 นางสาวเขมจิรัสย� สุทธิธรรม
63013025133 นายนนท�นุภัทร ธนสีห�ล3านกุล
63013025134 นางสาวพรประภา ทองแก3ว
63013025135 นางสาวสิรภัทร ปานแก3ว
63013025136 นางสาวสุกัลยา กลิ่นแพ
63013025137 นางสาวณัฐธิดา แก3วระยับ
63013025138 นางสาวลัดดาวัลย� เนียมเกิด
63013025139 นางสาวน้ําฝน เต็มสระน3อย
63013025140 ว:าที่ ร.ต.หญิงบัวขาว ชูเมือง

หน3า 838 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013025141 นางสาวกาญติมา ชูยัง
63013025142 นางสาวศศิชา พรมหงษ�
63013025143 นายคณะชัย วัชระประภาสิริ
63013025144 นางสาวชุติมา เผือกสวัสด์ิ
63013025145 นางสาวพรวีนัส อ:อนจันทร�
63013025146 นางสาวกนกวรรณ รัศมีประเสริฐ
63013025147 นายโชคชัย แกสมาน
63013025148 นายณัฐพล เสนแก3ว
63013025149 นางสาวธันยพร สุโพธ์ิ
63013025150 นางสาวพันธิวา วงษ�ธรรม
63013025151 นายเหมันต� เสรีสุข
63013025152 นางสาวปาลิดา จีนอ:วม
63013025153 นางสาวธนพร จิตติป7ญญากุล
63013025154 นางชินรัตน� เกตุสิน
63013025155 นางสาวพิมพ�ชนก สวงขันธ�
63013025156 นางสาวกุลภัสสร� เส็มหมัด
63013025157 นางสาวสุภาดา อินแผลง
63013025158 นางสาวศุทธินี ลาภชัย
63013025159 นางสาวกฤตติยา ถ่ินปรุ
63013025160 นางสาวชนกพร ถมอุดทา
63013025161 นายกฤติน สีมานาถ
63013025162 นายเอกสิทธ์ิ เชื้อวังคํา
63013025163 นางสาวชนากานต� วูวนิช
63013025164 นางสาวพรชนิตร� สมบูรณ�กิจชัย
63013025165 นางสาวฐานิรัตน� ลิลา
63013025166 นางสาวนิสารัตน� เจริญมณี
63013025167 นางสาวสุดารัตน� กองศูนย�
63013025168 นางสาวกลอยแก3ว สีโพลา
63013025169 นางสาวปณิชา แก3วอารีรักษ�
63013025170 นางสาวณภัสส�ธชา เส3งหนู
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63013025171 นางสาววิไล ลิลิตวัฒน�
63013025172 นางสาวเปรมหทัย กาวิละ
63013025173 นางสาวอรนาถ มหาพรมวัน
63013025174 นางสาววชิรญาณ� เครือสุข
63013025175 นางสาวจิราภรณ� ตองติดรัมย�
63013025176 นายไชยมงคล แซ:เอี้ยว
63013025177 นายวริศ ลิ้มสุวัฒน�
63013025178 นางสาวชวิศา ไชยวาที
63013025179 นางสาวกัญญา จินากูล
63013025180 นางสาวสุจารี จิตพินิจรุ:งเรือง
63013025181 นางสาวชลิดา ทรัพย�พะนะ
63013025182 นายฐิติพงศ� ฉิมมา
63013025183 นายณัฐพงศ� ขวัญใจ
63013025184 นายธนสิทธ์ิ แก:นธรรม
63013025185 นางสาวผกาทิพย� เมฆภู:
63013025186 นางสาวจินต�จุฑา ล3อสกุลกานนท�
63013025187 นายธนากรณ� สรรค�เสถียร
63013025188 นางสาววิภาวดี มาตุเวส
63013025189 นางสาวอรณัฐ เอกวิสิฐ
63013025190 นางสาวกัลยา นรสาร
63013025191 นางสาวนฤมล พูลสวัสด์ิ
63013025192 นางสาวอภิญญา บัณฑิต
63013025193 นายกมลวัฒน� สาสดีอ:อง
63013025194 นางสาวปภาวรินท� อึ๊งแสงภากรณ�
63013025195 นางสาวหทัยชนก วริสาร
63013025196 นางสาวจินตนา อับโพธิชัย
63013025197 นายสิทธิพล ชื่นวรสกุล
63013025198 นายอภิวัฒน� เข็มทอง
63013025199 นางสาววิลาสินี แผนวิเชียร
63013025200 นายเทียนชัย ดีโป
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63013025201 นางสาวพรนภา ชูกลิ่น
63013025202 นางสาวจุฑามาศ จูอDอต
63013025203 นางสาวปFZนแก3ว สําอางค�สะอาด
63013025204 นางสาวพิมชนก วรรณวโรทร
63013025205 นายธวัชชัย วงษ�ไพบูลย�
63013025206 นางสาวรัชนก หาธรรมมี
63013025207 นางสาวอรทัย สีชุม
63013025208 นางสาวสุภานัน คงคํา
63013025209 นายศุภสัณห� บินการีม
63013025210 นายณัฐภพ จิตรหม่ัน
63013025211 นางสาวชนิษฐา เชาวสุรินทร�
63013025212 นางสาวสุวลักษณ� มาลยาภรณ�
63013025213 นางสาวบุษบาวรรณ เกียรติประวัติงาม
63013025214 นายศรราม ศรคํา
63013025215 นางสาวอรทัย กระวานชัย
63013025216 นางสาวกมลลักษณ� ณะแก3ว
63013025217 นางสาวณภัค นาคนพมณี
63013025218 นางสาวสุรีย�รัตณ� ชูขํา
63013025219 นางสาวชนัดดา สันติพิริยาภรณ�
63013025220 นางสาวมยุรินทร� กิจวิถี
63013025221 นางสาวญาณี เกียรติสูงเนิน
63013025222 นางสาวกาญจน�พิฏชา ฐิติวัฒน�โภคิน
63013025223 นางสาวนิศากร ทับทิม
63013025224 นางสาวเบญจวรรณ อ:อนเนตร
63013025225 นางสาวศศิธร ระเบียบโลก
63013025226 นางสาวอรนภา นาน3อย
63013025227 นายภาณุพงศ� เที่ยงวงศ�
63013025228 นายจิรพงศ� เลิศวรกุล
63013025229 นายศุภสิน สนิทบุรุษ
63013025230 นางสาวสุจิรา ชีโพธ์ิ
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63013025231 นางสาวบาดารียะ ยาลา
63013025232 นางสาวรดามณี อุ:นยศ
63013025233 นายวรวุฒิ นิลคง
63013025234 นางสาวสุตาภัทร หงษ�เกิด
63013025235 นายรณกฤต ศิลาพงษ�
63013025236 นางสาวอรณิช คําใส
63013025237 นางสาววรัมพร แซ:ต้ัง
63013025238 นายเจษฎา อาจฉายา
63013025239 นางสาวแคทลียา ชอบธรรม
63013025240 นายวรายุศม� งามไพโรจน�พิบูลย�
63013025241 นางสาวปรียนันท� สาธุชน
63013025242 นางสาวกานต์ิชนิต เหมือนใจนึก
63013025243 นางสาวธัญชนก พรมสวัสด์ิ
63013025244 นายประวัชรากร ยาสาร
63013025245 นางสาววนิดา จันพวง
63013025246 นางสาวดวงนภา ชายะกุล
63013025247 นางสาวจิตชาดา เมฆวะทัต
63013025248 นางสาวจริยา ชัยแปCน
63013025249 นายวัชรพล ใจกล3า
63013025250 นางสาวปาริชาต สินสวัสด์ิ
63013025251 นางสาวพิชชาภา ศิริพร
63013025252 นายกษิดิศ ทองพูน
63013025253 นางสาวสกลทิพย� มะยิ
63013025254 นายธนกร นาดี
63013025255 นางสาวชุลีพร ยุติธรรม
63013025256 นางสาวจันทร�จิรา หงษ�ทอง
63013025257 นางสาวสุคนธา นูมหันต�
63013025258 นางสาวฐิตินันท� ศิริจันทร�
63013025259 นางสาวพงษ�ลดา เสนสัก
63013025260 นายกําพล ทีสุกะ
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63013025261 นางสาวชุลีรัตน� ช:วงไธสง
63013025262 นางสาวไอลดา พยุงกิจ
63013025263 นางสาวปวิตรา อู:อรุณ
63013025264 นางสาวนัทริณี ศรีประวรรณ
63013025265 นายบัญชา แก3วลาด
63013025266 นางสาวสไบฉัตร วังคุ3มภัย
63013025267 นางสาววริสรา วงศ�ใหญ�
63013025268 นางสาวดลฤทัย หมอนทอง
63013025269 นางสาวออมทรัพย� ชิณจักษ�
63013025270 นายวิศรุต กุศลส:ง
63013025271 นางสาวสิริมา พิมพ�แพง
63013025272 นางสาววันเพ็ญ ไตรทิพย�
63013025273 นายสุพจน� นนท�ตรี
63013025274 นางสาววิจิตรา ผดุงโอษฐ
63013025275 นายวรพล อนันตบริบูรณ�
63013025276 นางสาวชลดา กองทอง
63013025277 นางสาวปFยะนุช น3อมถวาย
63013025278 นางสาวพรพิสิฐ กัติรัตน�
63013025279 นายอนวัช จันทวงษ�
63013025280 นายมนตรี ทองแกมแก3ว
63013025281 นางสาวทัศนีย� ดิษเจริญ
63013025282 นางสาวนภัสสร นาคสังข�
63013025283 นายธราธร จรัสนิภาพรรณ
63013025284 นางสาววลีพร โพธ์ิขาว
63013025285 นายศาศวัติ เอี่ยมสวรรค�
63013025286 นางสาวอาซูรา เจะลง
63013025287 นางสาวภัทรชน บุญณราช
63013025288 นายเสนีชัย วงค�มณี
63013025289 นายภาณุพงศ� พลับน3อย
63013025290 นางสาวธนัชพร ชาติวงษ�
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63013025291 นางสาวอรชนก อ:อนโพธ์ิทอง
63013025292 ว:าที่ร3อยตรีสิทธิพล โคกเกษม
63013025293 นางสาวศศิธร ประจนป7จจนึก
63013025294 นายนิธิ เชื่อมสุข
63013025295 นายจิรพนธ� ไกรยา
63013025296 นายฤทธิพร จําลองศรี
63013025297 นางสาววรรณภรณ� อยู:วิเชียร
63013025298 นางสาวสุภารัตน� อุดคําอ3าย
63013025299 นางสาวกรพรรณ ธํารงลักษณ�กุล
63013025300 นางสาวอริสา เสาะสนธ์ิ
63013025301 นายวรพล ขวัญยืน
63013025302 นางสาวศิริลักษณ� ยังเพ็ง
63013025303 นางสาวมะลิวัลย� ทองรักษ�
63013025304 นางสาวเกสราพรรณ พุ:มพัว
63013025305 นายกรวิชญ� ไกรสินธุ�
63013025306 นางอรุณวรี ลิขิตวรการกุล
63013025307 นายนวพล เกตุชาติ
63013025308 นางสาวปFยะลักษณ� ประดิษฐ�ทรัพย�
63013025309 นางสาวณัฐพร เอี่ยมสอาด
63013025310 นางสาวจุฑาทิพย� เทียนสุวรรณ
63013025311 นายอนุพงศ� ไกรลักษณ�
63013025312 นางสาวอนันตญา สุขพิทักษ�
63013025313 นายภาณุพงศ�  :พุ:มคล3าย
63013025314 นางสาวกนกพร บุญข:าย
63013025315 นางสาวพิจิตรา ต้ังรัศมี
63013025316 นางสาวภัทราพร กลั่นไพรี
63013025317 นางสาวลัดดาวัลย� โกกะพันธ�
63013025318 นายกฤตภาส คําหอม
63013025319 นางสาวหฤทัยรักษ� กองยา
63013025320 นางสาวสายพิน สิงห�ทอง
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63013025321 นางสาวกัญญารัตน� ม่ันหมาย
63013025322 นางสาวสุรีพร วรรณแก3ว
63013025323 นางสาวธัญธิตา บุญมาศักด์ิ
63013025324 นางสาวนุชสรา ยอดสิน
63013025325 นางสาววิภาวี ธัญญเจริญ
63013025326 นายวรรณประสิทธ์ิ กองแก3ว
63013025327 นางสาวสุภาพร วรรณโสภา
63013025328 นางสาวจุฑารัตน� เรืองฉ:าง
63013025329 นางสาวอรุณรัตน� ศิลาพัชรนันท�
63013025330 นายศราวุธ คําเศษ
63013025331 นางสาวแสงทิพย� ไชยปFยะกุล
63013025332 นางสาวธนัชชา คําคง
63013025333 นางสาวจิรภิญญา กสิพันธ�
63013025334 นางสาวอาริสา อาภิสิทธ์ิ
63013025335 นางศิริรัตน� คําสิงห�ไชย
63013025336 นายพัฒน�พงศ� วงษ�สังข�
63013025337 นางสาวนฤภร อินทนิสา
63013025338 นางสาวนิตยา จงแสง
63013025339 นายพรีวุธ ช:วงรัตน�
63013025340 นายสัญชัย พงศ�สิริวรกุล
63013025341 นางสาวจารุจรรย� ลาภพานิช
63013025342 นางสาววรุณรัตน� สุภี
63013025343 นายพิชญา ป7ตตุรังสี
63013025344 นางสาวพิชชาภา ธนาพรพสิษฐ�
63013025345 นางสาวภัคจิรา พรหมแทนสุด
63013025346 นางสาวกรรณิการ� ศรีพวงมาลัย
63013025347 นางสาวปFยะนุช ฤทธ์ิชารี
63013025348 นางสาวพวงเพชร ฉอุ:มผล
63013025349 นายศิรพัชร ภูวราห�
63013025350 นายศตวรรษ นุตะโร
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63013025351 นางสาวปFยาพัชร� โสภา
63013025352 นายวรรณณวรรธน� วิเชียรแลง
63013025353 นางสาวกมลทิพย� มาบุญ
63013025354 นางสาวอารยา มาลาวัลย�
63013025355 นางสาววรัญญา จงสกุลศิริ
63013025356 นางสาววรรณี อินทะราช
63013025357 นางสาวฉัตรฑริกา มูลมาก
63013025358 นายธนกิจ ประเสริฐ
63013025359 นางสาวสิราวรรณ เทพเสนา
63013025360 นางสาวอัฉราวดี ศรีฐาน
63013025361 นางสาววาสินี จงสิน
63013025362 นางสาวมญยุธา สละสิน
63013025363 นางสาวสุทินา เจริญสุข
63013025364 นางสาววิภาวี ไตรยัญสุวรรณ
63013025365 นางสาวนงคราญ จันตDะ
63013025366 นางสาวดวงพร วิวัฒน�สุนทร
63013025367 นางสาวศิริศุภา กร:างสะอาด
63013025368 นางสาวชุติมา รอดบุญเกิด
63013025369 นางสาวภณิตา โดยประกอบ
63013025370 นางสาวธัญยธ รณ� บุญพูน พิพัฒน� 
63013025371 นางสาวพิมพกานต� ศิริกุล
63013025372 นางสาวศิรินทิพย� ลาวงษ�
63013025373 นางสาวมนสิชา พรหมราช
63013025374 นางสาวดิษยา การบรรจง
63013025375 นายณัฐนากร ศรีสุราช
63013025376 นางสาวเขษมภัสสร� โชคอํานวยเจริญ
63013025377 นายศิวกร เต็งมงคล
63013025378 นางสาวณิชกมล วงศ�สุวรรณ
63013025379 นางสาวกมลพรรณ เพ่ิมทอง
63013025380 นางสาวนิชกานต� แซ:ฉี
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63013025381 นางสาววรดา สร3อยมล
63013025382 นายภาคภูมิ ศรีศักดานุวัตร
63013025383 นางสาวณัฐธิดา แก3วชนะ
63013025384 นางสาวเจริญศรี ยังอุ:น
63013025385 นางสาวฐิติมา ปรีสงค�
63013025386 นางสาวจิรนาฎ พันชาศรี
63013025387 นางสาวอารยา พาสกุล
63013025388 นางสาวจันจิรา ทาเอื้อ
63013025389 นางสาวรักษ�สุดา สิทธิพร
63013025390 นางสาวยุพาพร คําพันธ�
63013025391 นางสาวกุลศรา เอกษมานนท�
63013025392 นางสาวรวิสรา สาเกต
63013025393 นายสมพงษ� ป7Qนทอง
63013025394 นางสาววรรษมน อ:วมสอาด
63013025395 นางสาวศิริรัตน� สุขสุเวช
63013025396 นายอานันท� โพธ์ิหม่ืนทิพย�
63013025397 นางสาวสุพรรษา มากแสน
63013025398 นายโชติรัตน� พัวอุดมเจริญ
63013025399 นายธนกฤต วันเพ็ญ
63013025400 นายสิรวิชญ� เทพสุนทร
63013025401 นางสาวจีรนันท� พัฒนะ
63013025402 นายภูวฤทธิ ชัยสงคราม
63013025403 นางสาวพลอย เกลี้ยงกลางดอน
63013025404 นางสาวรัชนก คันธภูมิ
63013025405 นายธันยภัทร� ศรีสุระ
63013025406 นางสาวสุรีรัตน� พูลเกษม
63013025407 นายณัฐวัฒน� จารุสินธนากร
63013025408 นางสาวสรสิริ เนตรนิยม
63013025409 นางสาวนิสาชล วรพจน�
63013025410 นางสาวเกศินี ชูช:วย
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63013025411 นายจิรวัชร อารักษ�
63013025412 นายศราวุฒิ ไม3แก3ว
63013025413 นางสาวสุชาดา โหราเรือง
63013025414 นางสาวทัศนีย� วาศศิริพงษ�
63013025415 นางสาวอริยาพร คะชาสินธ�
63013025416 นายนัฐฑิชัย สีขํา
63013025417 นางสาวเฉลิมเพ็ญ นุกุล
63013025418 นางสาวกิติมา ยะพลหา
63013025419 นางสาวปวิตรา รังสิวรากร
63013025420 นางสาวรุ:งนภา วงศ�ธร
63013025421 นางสาวรัชชัญญา นิยมเดชา
63013025422 นายสุขสันต� พรมเหลา
63013025423 นายสมเกียรติ วรรณสําเริง
63013025424 นางสาวพัชรินทร� ลิลา
63013025425 นายธนาวิ ประสพสุข
63013025426 นางสาวป7ทมาภรณ� มาดกลาง
63013025427 นางสาวสุนิสา บอขุนทด
63013025428 นางสาวสุภาวิณี สวัสด์ิศรี
63013025429 นายณัฐนันท� กุลประกอบกิจ
63013025430 นางสาวธนพร เอี่ยมสุภาพงษ�
63013025431 นางสาวแสงระวี สีนาค
63013025432 นางสาววิมลพรรณ ก3อนธิงาม
63013025433 นางสาวธนัชพร ย่ังยืน
63013025434 นายธนวัฒน� บุญเที่ยง
63013025435 นางสาวสุธิพร ศรีโคกกรวด
63013025436 นายศรัณยพงศ� กรินทร�ไตรทิพย�
63013025437 นางสาวจิราภรณ� ผุดผ:อง
63013025438 นางสาวสุจิตรา กายดีสุด
63013025439 นางสาววรรณ�ทนา มาธุพันธุ�
63013025440 นางสาวปวิชญา พานทอง
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63013025441 นางสาวไอรดา สุภานิชย�
63013025442 นางสาวประภัสสร แผนเหน:ง
63013025443 นางสาวทิพรัตน� เสนาช:วย
63013025444 นางสาวอารยา เจียมกรกต
63013025445 นางสาวนิสารัตน� จันทร�เพ็ญ
63013025446 นางสาวลีนา หัตถประดิษฐ�
63013025447 นางสาวจารุวรรณ กูกขุนทด
63013025448 นางสาวมณฑา ผาสุข
63013025449 นางสาวโชติกา บํารุงหงษ�
63013025450 นายพศวีร� โกมุทมณี
63013025451 นางสาวป7ณฑารีย� เป\ยมาลย�
63013025452 นางสาวนิชาภัทร หายโศรก
63013025453 นางสาวปรินทร�ญาดา ตาแก3ว
63013025454 นางสาวสินีนาท สวัสดิโรจน�
63013025455 นางสาวภัทรวดี ขาวจันทร�
63013025456 นางสาวนิสานาถ สุขเจริญ
63013025457 นายพงศกร พลเสน
63013025458 นายฐาปนัท สารพัฒน�
63013025459 นางสาวชิชบา พันโกฎิ
63013025460 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ขําเกิด
63013025461 นางสาวทัศนา ใจบุญ
63013025462 นางสาวพนิดา ปCองขันธ�
63013025463 นางสาวจันทร�จิฬา ฉลองบุญ
63013025464 นางสาวน้ําอ3อย สินคํา
63013025465 นางสาวธัญญลักษณ� ปราณี
63013025466 นางสาวมณิสรา ขันทะสาร
63013025467 นายธีระยุทธ สายเจริญ
63013025468 นางสาวไอละดา ถวิลไพร
63013025469 นายนวมินทร� นฤนาทดํารงค�
63013025470 นายจุลดิษฐ� สอ3าง
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63013025471 นางสาวชนิกานต� มงคลจาตุรงค�
63013025472 นายกิตติพงษ� เอี่ยมสุภาพงษ�
63013025473 นายจอมพล อิ่มซิว
63013025474 นางสาวพรพรรณ พรสยม
63013025475 นางสาวสุวิมล อุชิรัมย�
63013025476 นางสาวเยาวเรศ เชื้อนาม
63013025477 นางสาวพรชิตา เพชรแก3ว
63013025478 นางสาวทิพย�ธิดา ประสพเนตร
63013025479 นางสาวณัฐรุจา บุตรพรม
63013025480 นางสาวสุนิษา พุ:มพวง
63013025481 นางสาวธนภรณ� สุเมธนภิส
63013025482 นางสาวอังคณา ศรีสอาด
63013025483 นางสาวกุลธิดา ตาลกุล
63013025484 นางสาวเกวรินทร� จันวัตร�
63013025485 นางสาววิไลลักษณ� จีนปรีชา
63013025486 นายปFยะชาติ มริเวช
63013025487 นางสาววริศรา จันทรเสนา
63013025488 นายอธิธัช ตันติตระกูล
63013025489 นางสาวนภาพร มีวงษ�
63013025490 นางสาวรัตนาภรณ� ใจอาษา
63013025491 นางสาวพรนภา หXุXนจีน
63013025492 นายอนันตศักด์ิ ชรินทร�
63013025493 นายสัมฤทธ์ิ ปลายชัยภูมิ
63013025494 นายนัทธพงศ� สมจิตต�
63013025495 นางสาวธนพร เมฆมาลัย
63013025496 นายหฤษฎ ศิริวรรณพร
63013025497 นายพรรษวุฒิ พ่ึงมี
63013025498 นางสาวนวพร ใยบัณฑิตย�
63013025499 นางสาวชลธิดา แซ:ลี้
63013025500 นางสาวธัญญลักษณ� อ:อนคง
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63013025501 นางสาวอาภัสรา ย่ิงคําแหง
63013025502 นายอชิตพล สกุลเมฆา
63013025503 นางสาวชลธิชา ไชยกิจ
63013025504 นางสาวอัญธิกา จันท�สระ
63013025505 นายสุรธาสิต ภูทองปFด
63013025506 นางสาวชนกันต� ถนอมเชื้อ
63013025507 นางสาวอาริยา วงษ�พิมเสน
63013025508 นางสาวญาณิกา ปรวิชชยากรณ�
63013025509 นางสาวขวัญลดา บุญเรือน
63013025510 นายธนกร ธงสิบเจ็ด
63013025511 นายวีรพงศ� จิระวิณิจ
63013025512 นางสาวนรมล อ3นอารี
63013025513 นางสาวอภิญญา แก3วทอง
63013025514 นายปรวิทย� จันทร�ลอย
63013025515 นายฤกษ�ชัย โภคะ
63013025516 นางสาวภัทรวรินทร� คู:สามารถ
63013025517 นายอัฐพล บุญคํ่าชู
63013025518 นายอนุวัฒน� ธูปสักการะ
63013025519 นางสาวจิตตรี จินดาไทย
63013025520 นายสิรวิชญ� เปลี่ยวจิตร�
63013025521 นางสาวกรรณิกา อินทะ
63013025522 นางสาวอัยลัดดา จันทิมา
63013025523 นางสาวอัญชลี บุญเย่ียม
63013025524 นางสาวยุพดี ชื่นชูจิตร�
63013025525 นางสาวชนิตตา จันทร�โท
63013025526 นางสาวปรียนาถ อินทนพ
63013025527 นางสาวณัฐณิชา ทองขํา
63013025528 นางสาวทิพย�วรรณ น3อยนันท�
63013025529 นายศรายุทธ� ปานสําราญ
63013025530 นายสุรเชษฐ� เชื้อจีน
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63013025531 นายธนสิษฐ� ไตรวิทยาศิลปI
63013025532 นางสาวนันทนัช เจริญรักษ�
63013025533 นางสาวสุพัตรา ไชยนิล
63013025534 นางสาวเจนจิรา ชราลักษณ�
63013025535 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพันธิวา นาคชูแก3ว
63013025536 นางสาวนัชชา เลาพิกานนท�
63013025537 นางสาวอรุณศรี แก3วหอม
63013025538 นางสาวบุปผชาติ หนูสิงห�
63013025539 นายเกียรติศักด์ิ ศิวบุรินทมิตร�
63013025540 นางสาวทรรศนีย� สีสัน
63013025541 นายฮาบี๊บ หาดเนิน
63013025542 นางสาวอัจจิมา ขวัญทอง
63013025543 นางสาวศิริวรรณ ศรีทองคํา
63013025544 นางสาวยัสมิน สาหลํายาตี
63013025545 นางสาวณัฐนิชา ขวัญเจริญ
63013025546 นายประภากร อ:างลี
63013025547 นางสาวจิราภรณ� เนื้อศรี
63013025548 นางสาววิริญา ดูเบย�
63013025549 นางสาวกมลพร เพ่ิมพูล
63013025550 นางสาวณภัสปญา ฆารประเดิม
63013025551 นางสาววราลักษณ� ศิริเวช
63013025552 นางสาวหัสยา ยาทองไชย
63013025553 นางสาวจันทรา เสรีไทย
63013025554 นายสหรัฐ สกุลสุริยะ
63013025555 นายปฏิพัทธ� สัตรัตน�
63013025556 นางสาวรัฐนันท� สุวรรณสมบูรณ�
63013025557 นางสาวเนตรนภา อามาฆมนตรี
63013025558 นางสาวอติภา สุดโต
63013025559 นายกรฤทธ์ิ โกมลนโรดม
63013025560 นางสาวชลธิชา เรืองฤทธ์ิ

หน3า 852 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013025561 นายอลงกรณ� แก3วสมจิต
63013025562 นางสาววนาลี ฉิมเกิด
63013025563 นายณฤดล ไชยฤทธ์ิ
63013025564 นางสาวสุธิดา สําลีวงษ�
63013025565 นางสาวผกาศิริ วันทรัพย�
63013025566 นางสาวอลิษา ฐานะ
63013025567 นางสาวป7ทมา ด3วงบุตรดี
63013025568 นางสาวศรัณยา จันทร�ใบเล็ก
63013025569 นางสาวพรรณิดา มุธุวงษ�
63013025570 นางสาวสุชาดา ต้ังคุ3มวงศ�
63013025571 นายสการ ลิมปFรัชตกุล
63013025572 นางสาวสรัญญา บินล:าเตDะ
63013025573 นายฐากูร วินิจฉัย
63013025574 นางสาวจุฑามาศ นาทุ:งหม่ืน
63013025575 นายพงศกร จารุไชย
63013025576 นางสาวจุฑามาศ แก3วประดับ
63013025577 นางสาวรัตน�สุดา พ:อโคตร
63013025578 นางสาวเสาวคนธ� ฉิมเชิด
63013025579 นางสาวสุพีรณัฐ บุญเกิน
63013025580 นางสาวพรพิมล วิชัยกุล
63013025581 นายวัชรินทร� เพชรจํารัส
63013025582 นางสาวบุปผา โตดีลัง
63013025583 นางสาวโสรยา ดําริห�พงษ�
63013025584 นางสาวชฎาพร ช3างจันทร�
63013025585 นายวนศาสตร� นาคมาศ
63013025586 นายนิธิโรจน� นิแมะ
63013025587 นางสาวธัญญารัตน� คําจันทรา
63013025588 นางสาวศศิประภัสสร� สุเสารัจ
63013025589 นางสาวอภิญญา โชติจันทร�
63013025590 นางสาวสิริกร วิลัยมาตร
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63013025591 นางสาวศิริลักษณ� พงษ�ประเสริฐ
63013025592 นางสาวทองนภา ปFนญามูล
63013025593 นายสิรวิชญ� วงษ�สุวรรณคูหา
63013025594 นางสาวพรชนก บุญกมุติ
63013025595 นางสาวดวงสมร ศิริวัฒนาศิลปI
63013025596 นางสาวหนึ่งฤทัย ภักดีกลาง
63013025597 นางสาวศิริรัตน� เกลี้ยงกลม
63013025598 นายจิตรภาณุ เทพสุยะ
63013025599 นางสาวอริยา รัตนวัน
63013025600 นางสาวจุฑามาศ สายโกมล
63013025601 นางสาวธัญชนก ทองดี
63013025602 นางสาวจิรประภา น3อยเกิดพะเนา
63013025603 นางสาวน้ําทิพย� คงธนบวรกุล
63013025604 นางสาวบังอร ผิวสุข
63013025605 นางสาวไพลิน ปุ[ดลอง
63013025606 นางสาววารุณี ภาวิไล
63013025607 นางสาวพิชชาภา ใบศรี
63013025608 นางสาววราภรณ� จินะเงิน
63013025609 นางสาวเบญจมาส เจริญสุข
63013025610 นางสาวจันทร เจริญพร
63013025611 นางสาวสาริศา พิเคราะห�
63013025612 นางสาวพัณณิศา เลี้ยงเชื้อ
63013025613 นายเกียรติศักด์ิ ปCองศรี
63013025614 นางสาวสุพิศตรา นกไม3
63013025615 นายปฏิญญา รัตนะยามะ
63013025616 นางสาวณิชกานต� ลือพงศ�พาณิชย�
63013025617 นางสาวอังคณา มาแขก
63013025618 นางสาวมานิตา โพธิกุล
63013025619 นางสาวภัทราภรณ� ภูผาลิช:อ
63013025620 นางสาวธนิกานต� วิเศษสุวรรณภูมิ
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63013025621 นางสาวกิตติยา เงินสมบัติ
63013025622 นางสาวศิริภรณ� อินริสพงศ�
63013025623 นายจิตรภณ จารุศรีวรกุล
63013025624 นางสาวลดาวัลย� ถัดสีทัย
63013025625 นางสาวสุทธิดา ทวีวรรณสดใส
63013025626 นางสาววรัสยา ขันทะบุตร
63013025627 นางสาวกัลยภรณ� อัตวรอนันต�
63013025628 นายพงศ�พันธ� ธนากุลโชตน�
63013025629 นางสาวซีญาดาฮ� แคยิหวา
63013025630 นางสาวณัฐชยา เอี่ยมวรนิรันดร�
63013025631 นายวุฒิพงษ� ย่ีสาคร
63013025632 นางสาวสุพัฒสรา คชินทรโรจน�
63013025633 นางสาวกานติมา หน:อแก3ว
63013025634 นางสาวนิตยา สีคง
63013025635 นางสาวสุธิตา ชื่นชม
63013025636 นางสาวญาดา กาญจนธนเศรษฐ
63013025637 นางสาวปFยะตา เด:นดวง
63013025638 นางสาวสุพิชชา พงษ�ชุบ
63013025639 นางสาวอรพรรณ สุวรรณทอง
63013025640 นางสาวกาญจนาพร สุบรรณพันธ�
63013025641 นายสาริน สมิตะมาน
63013025642 นางสาวลลดา เพชรพนาเวศ
63013025643 นางสาวสโรชา สถาปFตานนท�
63013025644 นางสาวขทัช สุวรรณหงษ�
63013025645 นายองอาจ คงคะสุนทร
63013025646 นายพัฒนะ นวลใย
63013025647 นางสาวปพิชญา เจตปริยญาณ
63013025648 นางสาวชุติกาญจน� ลือวิชนะ
63013025649 นางสาวอรทัย เครืออ3าย
63013025650 นางสาวฌญานิน ถัทธพงศ�
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63013025651 นางสาวจีรวรรณ ขันวิเศษ
63013025652 นางสาวจิราพร พรหมเมศร�
63013025653 นางสาวนิตยวรรณ เพชรสังฆาต
63013025654 นางสาวสุพัตรา ไกรแก3ว
63013025655 นางสาวนันท�นภัส สิงห�ขาว
63013025656 นายพีระพงษ� วรสาร
63013025657 นายสุทิเดช ทับแจ:ม
63013025658 นายณัฐพล สวัสด์ิวงศ�
63013025659 นางสาวปานตา พันธ�แก3ว
63013025660 นางสาวจินตนาภรณ� สุคติ
63013025661 นางสาวกาญจนา ศรีสมุทร
63013025662 นายมานิตย� อุปติ
63013025663 นางสาวสุธีมนต� ฤทธิชู
63013025664 นายอดุลกิจ มังบุญมอบ
63013025665 นางสาวอามีเราะห� บินยาฮายา
63013025666 นางสาวหวังถวิล ชูดมวิโรจน�
63013025667 นางสาวมินตา อ:วมกระทุ:ม
63013025668 นางสาวชนัญญา สมมุติ
63013025669 นางสาววิภาพันธ� กล:อมสกุล
63013025670 นางสาวกาญจนพรรณ เพ็งสะเทียม
63013025671 นางสาวปFยฉตร อินกอง
63013025672 นางสาวปาลิดา จันทร�ทัน
63013025673 นางสาวอรวรรณ แก3วสีดํา
63013025674 นายอับดุลมุมีน ลาเตะ
63013025675 นางสาวพรสินี มูหะหมัด
63013025676 นางสาวพชราวลี ป7นอ:วม
63013025677 นางสาวนิศรา ผลธรรมา
63013025678 นายธนภูมิ จาสมุด
63013025679 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอัจฉราพร ศรีเนาวรัตน�
63013025680 นายประพันธ� ยวงคํา
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63013025681 นางสาวนิภาพร ธิอุด
63013025682 นางสาวสมฤทัย สายตาต:อม
63013025683 นางสาวมัณทนา ทิพย�หล3า
63013025684 นางสาวฬุริยา บุญนาค
63013025685 นางสาวพิมลอร อิ่มอาดูร
63013025686 นางสาวสุมินตรา ไชยชนะ
63013025687 นายอัครเดช แหลมกา
63013025688 นางสาวณัฐมน ภัทรางกูล
63013025689 นางสาวจิราภรณ� โยธา
63013025690 นางสาวสิริธนา สุภาคํา
63013025691 นางสาวนริศรา ตุลยะนันทน�
63013025692 นายพัชรพล เรืองเสนา
63013025693 นางสาวทิพย�สุรีย� สุวรรณรัตน�
63013025694 นายธนธรณ� โฆษจันทร�
63013025695 นางสาวศิรัญญา มะหะหมัด
63013025696 นางสาวมัลลิกา ท:าชี
63013025697 นางสาวจรรยพร สุขศิลา
63013025698 นายศุภโชค กัลยาณมิตร
63013025699 นางสาวณัชชา ศรีฟCา
63013025700 นางสาวมณีรัตน� คงตางาม
63013025701 นางสาวนิลป7ทม� เรียนแก3ว
63013025702 นางสาวธนิตา ศรีสมบูรณ�
63013025703 นางสาวพิสมัย อนุสรณ�วาณิช
63013025704 นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ:ง
63013025705 นางสาวนภาภรณ� ปกครองดี
63013025706 นางสาวพรพรรณ ทันที
63013025707 นายวรากร จันทร�พินิจ
63013025708 นางสาวศรารัตน� พงษ�พิทักษ�วิเศษ
63013025709 นายพงษ�สิทธ์ิ ขันโกน
63013025710 นางสาวณัฐกานต� เดชานุภาพ
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63013025711 นางสาวนาตยา บุญใหญ:
63013025712 นางสาวกันทิมา ทุ:งคาใน
63013025713 นางสาวสุภาภรณ� เพชรพะยอง
63013025714 นางสาวณัฐชา แสงทอง
63013025715 นางสาวนริศรา คงเพชร
63013025716 นางสาวภัทราภรณ� ศิลลา
63013025717 นายธัญพิสิษฐ� ขาวปลอด
63013025718 นางสาวสกาวรัตน� อัครสุวรรณกุล
63013025719 นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีสงกา
63013025720 นางสาวพรรณี ทานา
63013025721 นางสาวกานต�มณี ตาสาย
63013025722 นางสาววิจิตรา พรมนาม
63013025723 นางสาวธารทิพย� โม3ชา
63013025724 นายมาลิค นิยมเดชา
63013025725 นางสาวจุฑามาตย� ผิวเพชร
63013025726 นางสาวศศิภัสส� เทพนิมิตร
63013025727 นางสาวชลนิตา ปลอดอ:อน
63013025728 นางสาวศศิประภา ศักดี
63013025729 นางสาวฉัตรชนก ยะสูงเนิน
63013025730 นายทีปกร แสนเสนยา
63013025731 นางสาวรสนันท� พรพงษ�ไพศาลกุล
63013025732 นางสาวอรจิรา ชาดิษฐ�
63013025733 นายชีวบุตร จิตต�สมสุข
63013025734 นางอารีรัตน� สมเสถียร
63013025735 นายธนพงศ� พิมทา
63013025736 นางสาวสุภาพร ฉาบเพ็ชร
63013025737 นางสาวกรกนก ประวงษ�
63013025738 นางสาวนฤมล ฮองกุล
63013025739 นางสาวสุภาพร ชีวมงคลกานต�
63013025740 นางสาวมุทิตา นนทฤทธ์ิ
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63013025741 นายเฉลิมชัย แสงทอง
63013025742 นางสาวอริสรา ชูดํา
63013025743 นางสาวรัตนาวลี ยอดย่ิง
63013025744 นางสาวกัญญาณัฐฐ� กองอ:อนศรี
63013025745 นางสาวธนัญญา คูคํา
63013025746 นายกิตติ อ่ําอ:อน
63013025747 นางสาวดวงกมล กันยา
63013025748 นายสหพล เเสนทวีสุข
63013025749 นางสาววาสนา ฉลูทอง
63013025750 นายตรีวิทย� อุ:นบรรเทิง
63013025751 นางสาวศศิธร แซ:นิ้ม
63013025752 นางสาวศกลรัตน� ไทยขวัญ
63013025753 นายเชาว�วัฒน� ทําเสมอดี
63013025754 นางภารดี ใจนันตDะ
63013025755 นางสาวคณินญา สุขคํามีภัธ
63013025756 นางสาวสุภาพร แสงกระจ:าง
63013025757 นางสาวรัชนก อุ:นสุข
63013025758 นายสิริวัฒน� พูนเกตุ
63013025759 นางสาวเสาวลักษณ� มีคุณ
63013025760 นางสาวพลอยชมพู สุวรรณพงษ�
63013025761 นายอมรเทพ เพาะบุญ
63013025762 นายรัฐกฤต จิตรสกุล
63013025763 นายธราธิป ผือหนองจอก
63013025764 นางสาววิภาภรณ� มุ:งหมาย
63013025765 นางสาวจันทกานต� อุศมา
63013025766 นางสาวสุณิสา ภูมาศ
63013025767 นางสาวศุภวรรณ บุบผาสังข�
63013025768 ว:าที่ร3อยตรีหญิงเอมอร มงคลวัจน�
63013025769 นายอาณัติ นิยมเดชา
63013025770 นางสาวธนารีย� เอี่ยมกระสินธุ�
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63013025771 นางสาวเกวลิน พันนกแต3
63013025772 นางสาววิวรรธนี สุ:มประดิษฐ
63013025773 นายเกริกรัฐวิชญ� วงศ�แก3ว
63013025774 นายพัฒนพงศ� เพียผือ
63013025775 นางสาวเนตรนภา สอาดเมือง
63013025776 นางสาวน้ํามนต� จิตบรรเทิง
63013025777 นางสาวเนตรชนก ทองคํางาม
63013025778 นางสาวสิริวุฒิพร นัยสวัสด์ิ
63013025779 นางสาวพนิสา โภควุฒิธํารง
63013025780 นางสาวพัชรญดา ศรีเที่ยง
63013025781 นายยุทธนา จุลชาติ
63013025782 นางสาวปFยะมาศ จันทร�แดง
63013025783 นางสาวพัชรธร อรัญถิตย�
63013025784 นายวิทิต ถิระผะลิกะ
63013025785 นางสาวฤทัยรัตน� จันทสุข
63013025786 นางสาววัชราภรณ� รอดแก3ว
63013025787 นางสาวพิชญาภา คณานุรักษ�
63013025788 นางสาวชลีพรรณ ไปแดน
63013025789 นางสาวพัชรสุดา สินเธาว�
63013025790 นางสาวรัศมีแรม เพชรรัตน�
63013025791 นางสาวดาวดึงค� เอี่ยนเจ3ง
63013025792 นางสาวธนัชชา แก:นจําปา
63013025793 นางสาวธนิษฐา แก3วมณี
63013025794 นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ�
63013025795 นางสาวอิสราภรณ� โสเก
63013025796 นางสาวอภิญญา บุญเปรม
63013025797 นางสาวอรอุมา เส3งคุ:ย
63013025798 นายณัฐวัฒน� จงจิตสถิตม่ัน
63013025799 นายณัฐบวร สังข�ทอง
63013025800 นายธนวัต เขาน3อย
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63013025801 นางสาวศิรินารถ พอกกา
63013025802 นายสุภชัย สว:างคํา
63013025803 นางสาวทัศรีพร ม่ังม่ัน
63013025804 นางสาววนิดา ปานอ:วย
63013025805 นางสาวแก3วเพชร ซ้ินเส3ง
63013025806 นางสาวกมลทิพย� อภิพงศ�วัฒนกุล
63013025807 นางสาวปFยะธิดา ศรีสมเกียรติ
63013025808 นายธัชนนท� โภคสุพัฒน�
63013025809 นางสาวเจนจิราภรณ� ยาวรรณ
63013025810 นางสาววรรณธิดา บุญยัง
63013025811 นางสาวยุภาวดี รัตนคช
63013025812 นางสาวรัตนา หลิ่มน3อย
63013025813 ว:าที่ร3อยตรีกิตติพศ แสงสว:าง
63013025814 นางสาวศุภลักษณ� มาสขาว
63013025815 นางสาวปFยาภรณ� สิงหาด
63013025816 นางสาวสุภารัตน� ตุ3ยสอน
63013025817 นางสาวณัชชา สุวรรณธัย
63013025818 นายเมธัส สิงห�สกุลรัตน�
63013025819 นายฐานพัฒน� รักเผ:า
63013025820 นายรัชชานนท� สิงห�แสง
63013025821 นางสาวรัชนี ศรีบาลชื่น
63013025822 นางสาวอิสรีย� บ3านเกาะ
63013025823 นางสาวนันท�นภัส ใจเกษม
63013025824 นางสาวสุนิตรา จันทร�แดง
63013025825 นายกฤษณะ ชารัมย�
63013025826 นางสาวศิวาพร เพชรไทย
63013025827 นายพณิช ต้ังวิชิตฤกษ�
63013025828 นายอภิเดช ธรรมสาร
63013025829 นางสาวแพรพรรณ นกหงษ�
63013025830 นางสาวพรศิริ จันทร�ว:องกิจ
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63013025831 นางสาวอุมาพร หอมแพน
63013025832 นางสาวสุฑามาศ ศิริมงคล
63013025833 นางสาวยุพาพิน นาคะผิว
63013025834 นางสาวพิชชาภรณ� ฟ7งเร็ว
63013025835 นางสาวดิษย�สิริน ศรีสดใส
63013025836 นายอิทธิกร ขวัญทอง
63013025837 นางสาวเพราพิลาส คัธโส
63013025838 นางสาวเกศกานดา เรืองดํา
63013025839 นางสาวปวีณา จิตตาทิพย�
63013025840 นางสาวกุลณัฎฐ� แสงเรืองฤทธ์ิ
63013025841 นางสาวศิรินนาถ แก3วรากมุข
63013025842 นางสาวไพลิน สาราบรรณ�
63013025843 นางสาวพรวิลัย ไร:สงวน
63013025844 นายปรัชญา จารุเรืองไพศาล
63013025845 นางสาวปุญชรัสม์ิ ยาใจ
63013025846 นางสาวเกษร เหระวรรณ�
63013025847 นายสถาพร ขาวขํา
63013025848 นางสาวอัญชลี กําจร
63013025849 นางสาวช:ออผกา แสงเขียว
63013025850 นายพสธร พลมณี
63013025851 นางสาวนุชณีย� ศรีเรือง
63013025852 นางสาวนุสรา เสนสร
63013025853 นางสาวเจนจิรา กาบแก3ว
63013025854 นางสาวนันทิกานต� รื่นพิทักษ�
63013025855 นางสาวอัมพวัน ตานัน
63013025856 นายรัฐศาสตร� ใจย้ิม
63013025857 นางสาวพัชรินทร� ทนานันท�
63013025858 นางสาวสุภาวดี น3อยสงวน
63013025859 นางสาวสุวัจนา บุญตา
63013025860 นางสาวนภัทร ราชพัฒน�
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63013025861 นายธรรมรักษ� จินดาวงษ�
63013025862 นายเอกลักษณ� นครเก:า
63013025863 นายสถาปนา เตชะภัทรวงศ�
63013025864 นางสาวธัญญาลักษณ� จันทร�เกตุ
63013025865 นางสาวสิริลักษณ� บํารุงผล
63013025866 นางสาวชะไมพร สุโพธ์ิ
63013025867 นางสาวจุไรวรรณ หร:อยดา
63013025868 นายธนธร เหลือหลาย
63013025869 นางสาวปวิญดา อุ:นสนิท
63013025870 นางสาวอัญชิษฐา คําหอม
63013025871 นางสาวณัฐนันท� จันทร�คําเรือง
63013025872 นางสาวณัฏฐนันท� จันทร�โนนแซง
63013025873 นางสาววันชนก จันทร�กระจ:าง
63013025874 นายพิพัฒน�พล ประเสริฐสังข�
63013025875 นายณฐกร ศรอินทร�
63013025876 นางสาวนิสา ลื่นภูเขียว
63013025877 นางสาวนัยน� ป พร กฤดิวัฒนา กุล 
63013025878 นายกฤษฎา ม่ิงขวัญ
63013025879 นางสาวมนัสนันท� พงศ�พรโสภณ
63013025880 นางสาวยูไนนDะห� ปูแล
63013025881 นางสาวปาจรีย� กรีทอง
63013025882 นายป7ญจพล จุลนาค
63013025883 นายพงศ�เพชร เลิศอัคฆากร
63013025884 นางสาวณัฐนันท� มูลทรัพย�
63013025885 นางสาวศิวาพร เหลืองอรุณ
63013025886 นางสาวพรรณนิภา สรเกตุ
63013025887 นางสาวนริสรา บุญรอด
63013025888 นางสาวจันทิรา จินดารัตน�
63013025889 นางสาววันเพ็ญ ก3านอินทร�
63013025890 นายวิศวะ กาวิล
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63013025891 นางสาวดลลชา รัตนพันธุ�
63013025892 นางสาวเบญจมาภรณ� นวลสิงห�
63013025893 นางสาวกมลพรรณ ศิริตัง
63013025894 นางสาวดาวรุ:ง สุดแก3ว
63013025895 นายไพโรจน� อินตDะกัน
63013025896 นางสาวกุลชญา เหมือนแจ:ม
63013025897 นางสาวอติมา นิลานุช
63013025898 นางนภาภรณ� รอดชยันต�
63013025899 นางสาวขนิษฐา อ:อนเถ่ือน
63013025900 นางสาวญาณี นาไชย
63013025901 นางสาวมินตรา หล3าล้ํา
63013025902 นายภูริ คงปาน
63013025903 นางสาวพัชรินทร� จันแสน
63013025904 นางสาวศิริพร บุญมี
63013025905 นายวัสสพันธ� เขมรุจิศิริกุล
63013025906 นางสาวพรพิมล ชูเกลี้ยง
63013025907 นายอภิเชษฐ� โอมประพันธ�
63013025908 นางสาวปFยรัตน� นุ3ยเกลี้ยง
63013025909 นายสุปรีด์ิ อินทรเทียม
63013025910 นายณัฐดนัย ใจม่ัน
63013025911 นางสาวฉันทนา แก3วมุงคุณ
63013025912 นางสาวจิณห�นิภา ไพรัตน�
63013025913 นายบุญเสริม ทองดี
63013025914 นายธีรวุฒิ ไตรจันทร�
63013025915 นางสาวณัฐวรา วัชรธรรม
63013025916 นางสาวชวัลรัตน� จันทร
63013025917 นายศุภวิทย� ฤทธ์ิชัย
63013025918 นางสาวสุธารินี ใจสิน
63013025919 นางสาวพัสตราภรณ� รุ:งแจ3ง
63013025920 นางสาวพรรณธีรา พงษ�สวัสด์ิ
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63013025921 นางสาวสุภัสสรา สรรพสอน
63013025922 นางสาวเบญจพร สุทธิอาจ
63013025923 นายศิริวัฒน� พรหมวุฒิ
63013025924 นางสาวพรกมล สังข�เพ็ง
63013025925 นางสาวณัฐนรีรัตน� มะโนธนกฤติ
63013025926 นางสาวจิรวดี เฉลยทิพย�
63013025927 นางสาวศิริบูรณ� แก3วสมนึก
63013025928 นางสาวอนุตรา บุญศรี
63013025929 นายรณภพ จิตรประดิษฐ�
63013025930 นางสาวพิชามญชุ� ใฝ]มะโนธรรม
63013025931 นางสาวก่ิงแก3ว เสือหล3า
63013025932 นางสาวศุภิรา ใจหา
63013025933 นางสาวอรญา ภูเก3าแก3ว
63013025934 นางสาวเนตรญา อินเทพ
63013025935 นายจาตุรันต� อักกะมานัง
63013025936 นางสาวฐายินี พลวงศ�ตระกูล
63013025937 นางสาวพัสวี ช:วยเล็ก
63013025938 นางสาวชุติกาญจน� โกฏิรัตน�
63013025939 นางสาวณัฐพร มัชฌิมา
63013025940 นายวรวิทย� เกลี้ยงสีพรม
63013025941 นางสาวศุภกานต� สาระไชย
63013025942 นางสาวจงจิต ชาติท:าค3อ
63013025943 นายธีรวัฒน� ท3าวโยธา
63013025944 นายณัฐดนัย แสงมณี
63013025945 นางมะลิ กุลทอง
63013025946 นางสาวบัวแก3ว แปCนเพชร�
63013025947 นางสาวเพียงเพ็ญ เฟ̂ZองฟุCง
63013025948 นายวรชัย สิงห�สมบุญ
63013025949 นายทวีศักด์ิ อุทัยเลี้ยง
63013025950 นายรชต แจ3งใจ
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63013025951 นางสาวกาญจนา จันทะสุระ
63013025952 นายไกรศรี กลางประพันธ�
63013025953 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น
63013025954 นางสาวจารุวรรณ อ3นเหลือ
63013025955 นางสาวเบญจรัตน� ถวิลหวัง
63013025956 นายปFยวัฒน� ทองอินตา
63013025957 นางสาวเกสรี ปู]จันทร�
63013025958 นางสาวอัญชลี มูลจัด
63013025959 นางสาวสุจิรา นุ:นพันธ�
63013025960 นางสาวสิริภาวรรรณ บุ:งทอง
63013025961 นายประนต สระแก3ว
63013025962 นางสาวอิสรีย� ศุรธีร�โกศล
63013025963 นางสาวฤดีกร หลงแก3ว
63013025964 นางสาวเพชรรัตน� คําเขิน
63013025965 นางสาวศันชุดา โอ3เหรียญ
63013025966 นางสาวพัชราภรณ� ป7ญจารักษ�
63013025967 นางสาวกัณทิมา สดรุ:ง
63013025968 นายเมธิศ วัฒนุวรรณ
63013025969 นางสาวจิตธิยา เยาวภักด์ิ
63013025970 นางสาวจารุวรรณ เผ:าเสือ
63013025971 นางสาวปณพร เล็กประเสริฐ
63013025972 นางสาวธันยพร ใคร:ครวญ
63013025973 นางสาวฉัตรฤดี ลานธารทอง
63013025974 นางสาวนารีรัตน� ไร:สูงเนิน
63013025975 นายสิรวิญช� วิริยะป7ญญากร
63013025976 นางสาวประภัสสร พันททัน
63013025977 นายเตมีย� ช:วยชูวงศ�
63013025978 นางสาวธิดารัตน� มีมุสิก
63013025979 นายสนธยา เสนา
63013025980 นายภาณุวิชญ� แสงศรี
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63013025981 นางสาวณัตภัทร� ริมประนาม
63013025982 นางสาวกาญจนา เชือนแช
63013025983 นายจักรกฤษณ� แก:นมะสังข�
63013025984 นางสาวณัฐพรรณ สมบูรณ�อรุณสาร
63013025985 นายณัฐพงษ� มาลีแก3ว
63013025986 นางสาวภัทรภร ช3างจันทร�
63013025987 นายจําลอง พรหมศิลา
63013025988 นางสาวพิชามญช� แซ:ต้ัน
63013025989 นางสาวเมวิกา แสงเขียว
63013025990 นางสาวภควดี สังข�แก3ว
63013025991 นางสาวสไบแพร กาฬแสง
63013025992 นางสาวพิมพ�ภัทรา อชิรศักด์ิมงคล
63013025993 นางสาวทัตติยา แก3วพันพฤกษ�
63013025994 นายรัตนธรรม� ภูริปริญญา
63013025995 นางสาวกชพรรณ ปFZนบุบผา
63013025996 นางสาวสิริมา ก3าหมัน
63013025997 นายประพันธ� จันทร�สวัสด์ิ
63013025998 นางสาวมัณฑนา ก3อนนิล
63013025999 นายชาคริต ร:วมทวี
63013026000 นางสาวศิรินพรทิพย� แลกะสิน
63013026001 นางสาวสุขุมภรณ� สุขสว:าง
63013026002 นายติณณ� วิฬุริยะกุล
63013026003 นางสาวพัชรา มุสิกเจียรนันท�
63013026004 นางสาวปFยพร วัฒนพล
63013026005 นายธีระศักด์ิ ทองรอด
63013026006 นางสาวสรันยา รอดบุญส:ง
63013026007 นางสาวเบญจวรรณ วงษ�สมกลืน
63013026008 นางสาวกมลทิพย� โทสวนจิตร
63013026009 นายณัฐพล ผึ่งแช:ม
63013026010 นางสาวธณัฏฐา รัตนกรัณฑ�
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63013026011 นายเจษฎาพล บัวจันทร�
63013026012 นางสาวสุชาดา แสงบรรจง
63013026013 นายณัฐดนัย ป7ญจางคกุล
63013026014 นางสาวณัฐชยา ธิติมูล
63013026015 นายชวิศ นวจริยานนท�
63013026016 นางสาวอัสนีย� รายา
63013026017 นางสาวสายทิพย� สุ:มทา
63013026018 นางสาวพัชราวรรณ ลาภสาร
63013026019 นางสาวปนัดดา ศิริป7ญญาพรกุล
63013026020 นางสาวสุมัยยา มามะ
63013026021 นายสนกรานต� หน:อทอง
63013026022 นายกรวิชญ� สุบรรณวิลาศ
63013026023 นายเชนณัฏฐ� ฉัตรชวินพร
63013026024 นางสาวสุชาวดี ลีวัฒนากุล
63013026025 นางสาวศรีประภา อรุณอุดมฤกษ�
63013026026 นางสาวปFยวลี ลายลิขิต
63013026027 นางสาวชิดชนก โสภะบุญ
63013026028 นางสาวสุพรรณิการ� ทับทิม
63013026029 นางสาวรังสิยา สุนทร
63013026030 นางสาวณัฐนรี สุการะจันทร�
63013026031 นายณัฐชนน ฉิมมุจฉา
63013026032 นางสาวปFยะพร คันฉาย
63013026033 นางสาวกานต�ธีรา โพธ์ิเจริญ
63013026034 นางสาวเพียงฤทัย จันทวโร
63013026035 นายภูธเนศ สีมัยนาม
63013026036 นายปวรวิชย� บัวด3วง
63013026037 นางสาวบุศยรินทร� สุวรรณพงค�
63013026038 นางสาววรินยา โพร:ขวาง
63013026039 นายณัฏฐพงศ� เสมแก3ว
63013026040 นางสาวไอลดา ไพเราะ
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63013026041 นางสาวฐาปณี ศรีสุข
63013026042 นางสาวปFยนุช ลิ่วศิริวงษ�เจริญ
63013026043 นางสาวฐิตาพร ปานพลอย
63013026044 นายวศิรักษ� ทองรักจันทร�
63013026045 นายจีรเดช ไสยกุล
63013026046 นางสาวมารียะฮ� สาหลี
63013026047 นางสาวภิญญามาศ บุญรังษี
63013026048 นายจินตวัฒน� ช3างหร:าย
63013026049 นางสาวอลิษา ทรัพย�ประเสริฐ
63013026050 นายศิลกัลย� ทนันชัย
63013026051 นางสาวสุวรรณี นนทประเสริฐพร
63013026052 นางสาวปภาวี สารทอง
63013026053 นางสาวรัชดาวรรณ ม่ันคง
63013026054 นายณัฐพล ศิวินา
63013026055 นายเนติวุฒิ จีวะรัตน�
63013026056 นางสาวสุภางค� สุกสน
63013026057 นางสาวยศยา นาคอินทร�
63013026058 นางสาวณัฐณิชา จันทร�บรรจง
63013026059 นายมามะเพาซี สิอแม
63013026060 นายรัฐศักด์ิ ขุนรักษ�
63013026061 นางสาวสุธาสินี เพ็ชรคง
63013026062 นางสาวพิชชานันท� จริยเศรษฐการ
63013026063 นางสาวอารียา ไล:
63013026064 นายประถม บรรดิษฐ�
63013026065 นางสาวลลิตา สายก้ีเส3ง
63013026066 นางสาวหัทยา สัตยาธร
63013026067 นายพงษ�นรินทร� จงกสิกรรม
63013026068 นางสาวโชติกา รุจิรป7ญญานนท�
63013026069 นางสาวภัคสิรี เชษฐ�ธนชัย
63013026070 นางสาวธัญรัตน� สุริสาร
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63013026071 นางสาวกุ3ง แสนศิริ
63013026072 นางสาวรุ:งบุญศรี กลิ่นกล:อม
63013026073 นางสาวธิติยา สุโน
63013026074 นายอุดมศักด์ิ สุขอนันต�
63013026075 นายมด สายสอาด
63013026076 นายธณกร เนติวิบูณกวาณิช
63013026077 นางสาวกันยรัตน� แซ:ลิ้ม
63013026078 นายธัชพล นาบุญพัฒนา
63013026079 นางสาวเบญจมาศ ชุ:มดี
63013026080 นางสาวสุฉัตรา สุขศิริ
63013026081 นางนพวรรณ มงคลกาย
63013026082 นายกนธี วัชรภูมิ
63013026083 นางสาวสุดารัตน� หนูโรง
63013026084 นางสาวประภัสสร บัวราช
63013026085 นางสาวศันศนีย� สีนวลสูง
63013026086 นางสาวดาราวรรณ ลาลู:
63013026087 นายนิธิกร แก3วลําหัด
63013026088 นางสาววราภรณ� แบขุนทด
63013026089 นางสาวอาภัสรา เต:าทอง
63013026090 นายศุภชัย จันทร�ประมูล
63013026091 นางสาวนันทิยา คุรุวาสี
63013026092 นางสาวอรพรรณ มีสัตย�
63013026093 นางสาวเจนจิรา สงเป\ย
63013026094 นางสาวจิตต�มาศ ถินทิพย�
63013026095 นายสุริยา กลิ่นชุ:ม
63013026096 นางสาวพิชรัตน� ภูกาสอน
63013026097 นางสาวกฤติยาภรณ� ชํานาญฉา
63013026098 นางสาวฐิติภรณ� อินทรชัย
63013026099 ว:าที่ร3อยตรีธนัตถ� เอี่ยมนาค
63013026100 นางสาวณิชารีย� ฉัตรวิริยาวงศ�
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63013026101 นางสาวพิไลวรรณ สระทอง
63013026102 นางสาวนันทิชา มารักษา
63013026103 นางสาวนฤมล ทองยัง
63013026104 นายพงศ�ศักด์ิ เอี่ยมสอาด
63013026105 นายณัฐนันท� จอเข็ม
63013026106 นางสาวสุภาวดี จันทร�เจียม
63013026107 นางสาวเกศินี ต้ิววงค�
63013026108 นางสาวอามานี ดอเลาะ
63013026109 นางสาวกมลพรรณ คุนุ
63013026110 นางสาวกานต�รวี ควรนิล
63013026111 นายปริวัฒน� สุภาพงษ�
63013026112 นางสาวณัฐณิชา เกิดแสงสุริยงค�
63013026113 นายพรเทพ เกตุษา
63013026114 นางยุวดี อาจหาญ
63013026115 นางสาวทิพย�วัลย� แสนเรือง
63013026116 นางสาวพรรวี ปานนพภา
63013026117 นางสาวสุธิดา บํารุงภักด์ิ
63013026118 นางพัชราภรณ� พงษาวดาร
63013026119 นางสาวอรวรรณ มุกดาสถิตกุล
63013026120 นายวีรยุทธ กิจสกุล
63013026121 นายฐิรติ โวหาร
63013026122 นางสาวกชกร อินทภาระ
63013026123 นายคเชนทร� ต้ังคุ3มวงศ�
63013026124 นายเอกชาญ ไชยวงศ�
63013026125 นางสาวยุพรดี วรรณชนะ
63013026126 นางสาวลลิตา นิลประไพ
63013026127 นายตะวันวิศว� พรหมขัติแก3ว
63013026128 นายกฤตธี นรภัยพิพากษา
63013026129 นางสาวกมลทิพย� รัตนบวรชัย
63013026130 นางสาวศิริพร ขยันหา
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63013026131 นางสาวอัจฉริญา เอ็มยุเด็น
63013026132 นางสาวกาญจนา การงานดี
63013026133 นางสาววราพร ม่ันคง
63013026134 นายปFยพงศ� ชูเก้ือ
63013026135 นายณัฐวุฒิ ดีแก3ว
63013026136 นายจิรพัฒน� ศรีตองอ:อน
63013026137 นางสาวสุปาณี จันทร�ตDะเขต
63013026138 นางสาวธมลวรรณ ย่ิงยงชัย
63013026139 นางสาวสิริทิพย� ศรีรักษา
63013026140 นางสาวชไมพร อับดุลเลาะห�
63013026141 นางสาวบุญยนุช รุ:งแสง
63013026142 นางจันจิรา สวัสด์ิมงคล
63013026143 นางสาวรัตนาวดี กุลนิตย�
63013026144 นายเกริกเกียรติ คงรุ:ง
63013026145 นางสาวชลธิชา ศรีมานะ
63013026146 นายภูวดล พุมนวน
63013026147 นายปุณยวีร� พรกุลวัฒน�
63013026148 นางสาวเมธินี รอบวงจันทร�
63013026149 นางสาวณิชารีย� วงค�ทองแดง
63013026150 นางสาวกุลฉัตร แสงนาค
63013026151 นางสาวฟาตินา กาพายะ
63013026152 นางสาวขนิษฐา เคนตากแดด
63013026153 นางสาวธัญญาภรณ� แก:นพรมมา
63013026154 นางสาวปาจรีย� วงษ�สินธุ�
63013026155 นางสาวภัทธีมา อัทธกิจศิริกุล
63013026156 นางสาวกชกร วงศ�สุริย�ฉาย
63013026157 นางสาวสิริพัสตร� ฤทธ์ิจิตต�
63013026158 นางสาวขวัญฤดี ตุดเก้ือ
63013026159 นายณัฐกิตต์ิ ตาวงษ�สา
63013026160 นางสาวอริสา อุปพงษ�
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63013026161 นายปFยวุฒิ มีเกาะ
63013026162 นางสาวปานเลขา หล3าแหล:ง
63013026163 นางสาวธรณ�ชญา ยันตะกนก
63013026164 นางสาวสุธาสินี วัฒนสุข
63013026165 นางสาวอนัญญา ธนะมูล
63013026166 นางสาววนารี ฟอกสันเที๊ยะ
63013026167 นางสาวสุพัตรา สุขร:องช3าง
63013026168 ว:าที่ร3อยตรีสุรวัตร บุญพบพิเคราะห�
63013026169 นางสาวกฤษณา โหจิตต�
63013026170 นางสาวปริญญา เรืองอร:าม
63013026171 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง
63013026172 นายเกมส� ใจบุญ
63013026173 นางสาวจารุวรรณ คํายา
63013026174 นายธีรพงษ� ประมูลศรี
63013026175 นางสาวณัฐริกา อ่ําตํางาม
63013026176 นายปฐวี กาญจน�สมรส
63013026177 นางสาวอิศราภรณ� ปรีดีวงศ�
63013026178 นางสาวฆายณีย� ดวงภักดี
63013026179 นางณภาภัช เค3าแสงทอง
63013026180 นางสาวอิสรียา วัชรวงศ�วัฒนา
63013026181 นางสาวภัณฑิกา ทองเพ็ชร
63013026182 นางสาวธัญญาลักษณ� ผังดี
63013026183 นางสาวอาภาภรณ� เจDะยะหลี
63013026184 นางสาววราพร สรัสสมิต
63013026185 นายอนุวัฒน� เอกดํารงค�
63013026186 นายธนิต ศรีธนกฤช
63013026187 นางสาวพิทยาภรณ� พรมธิราช
63013026188 นายสุรีวัฒน� ไนยโมกข�
63013026189 นายพิพัฒน� ศิรินาม
63013026190 นายณัฐพล กิจพิทักษ�
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63013026191 นางสาวอ3อมศิริ มาลากุล ณ อยุธยา
63013026192 นางสาวสุพรรษา กองแสนแก3ว
63013026193 นางสาวณราวดี คีรีวรรณ
63013026194 นายอาทิตย� สุขอ่ํา
63013026195 นางสาวอัจจิมา คําเขียว
63013026196 นายศุภฤกษ� เขย:า
63013026197 นายภัทรพล พวงกุหลาบ
63013026198 นายเสฎฐวุฒิ แก3วเขียว
63013026199 นางสาวเธียรรัตน� หลีวิจิตร
63013026200 นายปริญญา ยอดเกตุ
63013026201 นางสาวศรัญญา เสภาแดง
63013026202 นายสรกฤช ธีรพุฒิกร
63013026203 นางสาวฐรดา สิรปวเรศ
63013026204 นายวีระพงษ� ทองพะวา
63013026205 นางสาวนพเก3า ฑีฆะสุข
63013026206 นายวรินทร เลิศพิสิฐไพศาล
63013026207 นางฐิติรัตน� เสกกล3า
63013026208 นางสาวมัฌชิมา นุ:มสุข
63013026209 นางสาวเบญจพร มิตรแสง
63013026210 นางสาวกนกอร เสืองามเอี่ยม
63013026211 นางสาวศศิประภา หนองยาว
63013026212 นางสาวภาวินี ดีมาก
63013026213 นางสาวมธุริน ซ3อนพุฒ
63013026214 นางสาวอมรรัตน� รัตนะอาษา
63013026215 นางสาววิจิตราภรณ� ยังสี
63013026216 นายชัยพร หวานคํา
63013026217 นางสาวเบญจวรรณ พูลดี
63013026218 นายผดุงเกียรติ พวงวอน
63013026219 นางสาวสุธีกานต� ศรีโมรา
63013026220 นางสาวพจนารถ ทองดอนพุ:ม
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63013026221 นางสาวอังคณา จักรเพ็ชร
63013026222 นางสาวอารีรัตน� ฤทธิพันธ�
63013026223 นางสาวศศิวรรณ วงศ�จันทร�
63013026224 นางสาวเพ็ญนภา อวดผล
63013026225 นางสาวฮาซือหนDะ มะยิด
63013026226 นางสาวปนัดดา แสงสุวรรณ
63013026227 นายสัตยานนท� จงเหมือนหยก
63013026228 นางสาวปวีณา ศรีไทย
63013026229 นายเทวฤทธ์ิ พาเจริญ
63013026230 นายวสุ นิ่มสา
63013026231 นางสาวณฆศร ไทยสามเสน
63013026232 นางสาวปุณณิกา ธิยอด
63013026233 นายทรงศักด์ิ วงค�ศรี
63013026234 นายชินกฤต ศรีสุทธี
63013026235 นางสาวโยษิตา เสร็จกิจ
63013026236 นางสาวธารารัตน� เกิดสวัสด์ิ
63013026237 นางสาวกานต�พิชา สุมังคะละ
63013026238 นางสาวปFยะนันท� เทวฤทธ์ิ
63013026239 นางสาวพัชรี พรหมเสนา
63013026240 นางสาวมัสอายู ยะปา
63013026241 นางสาวกชกร สืบสังข�
63013026242 นางสาวณัฐธนัน เจริญสุขรุ:งเรือง
63013026243 นางสาวสุวิรัญญา สาละวัน
63013026244 นางสาวชัญญา กลางแก3ว
63013026245 นางสาวศุภาวิตา เกษมเกสร
63013026246 นายคมสันต� วันแอเลาะห�
63013026247 นางสาวเกษรา เพ็ชรศรี
63013026248 นางสาวธนกมล คงสมโอษฐ�
63013026249 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจุฑามาศ รุ:งแสง
63013026250 นางสาวนลินธรณ� ผสมกล3า
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63013026251 นางสาวมณีวรรณ อยู:นุช
63013026252 นางสาวรัตติยา อะเซ็น
63013026253 นางสาวรุชจิเรศ หลักแหลม
63013026254 นางสาวนัฎฐา เกือกรัมย�
63013026255 นางสาวสุพัตรา มิทะลา
63013026256 นางสาวแววสุรีย� สาธร
63013026257 นางสาวณัฐชนัญ สาวเง3อ
63013026258 นายยศพล สิทธิยศ
63013026259 นางสาววิมลทิพย� วงศ�ข3าหลวง
63013026260 นายสถาพร พรหมเลิศ
63013026261 นางสาวพัชราภรณ� สมบุญมา
63013026262 นายปณิธาน สุขขุนทด
63013026263 นายบวรวิทย� แกล3วทนงค�
63013026264 นางสาวผุสชา ดีประเสริฐเพ็ญนาถ
63013026265 นางสาวเบญจรัตน� โพธิเศษ
63013026266 นางสาวทัศณีย� สุดชู
63013026267 นายภัทรพล อมาตยกุล
63013026268 นางสาวภัสรภรณ� บ:อแก3ว
63013026269 นางสาวปภัสสร จ3อยสระคู
63013026270 นางสาวชนม�นิภา นาคปนทอง
63013026271 นายดุสทิตต� ลาภสนาเปรม
63013026272 นางสาวเสาวลักษณ� นิธิเมธวรานนท�
63013026273 นางสาวมาลี มณีดวง
63013026274 นายอธิพงษ� ฤทธ์ิจรูญ
63013026275 นางสาวจารุณี วุ:นหวาน
63013026276 นางสาวชณมาศ ศรีธานิยาภิคุปต�
63013026277 นางสาววิภาวรรณ แจ:มจํารัส
63013026278 นางสาวรติยาภรณ� ปกครองบ3าน
63013026279 นางสาวอุมาพร ดาษถนิม
63013026280 นางสาวฮามีเนาะ มะสาแม

หน3า 876 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013026281 นางสาวจําป\ ตาใส
63013026282 นางสาววรรณนิษา คําแหง
63013026283 นางสาวสมาพร พรหมประดิษฐ�
63013026284 นางสาวหทัยชนก ช:วยบํารุง
63013026285 นางสาวฐิรญาภักค� อํานาจ
63013026286 ว:าที่ ร.ต.นิติรัฐ ผาแก3ว
63013026287 นางสาวนภาเพ็ญ ทองแก3ว
63013026288 นางสาวนันท�นลิน ขาวดี
63013026289 นายกอบกิจ จิตนุกูล
63013026290 นางสาวนภัสสรช� ขวัญทอง
63013026291 นางสาววิลันยา โพธิบุตร
63013026292 นายปรินทร ดวงอุดม
63013026293 นางสาวสุฑัตตา สุวรรณทัต
63013026294 นางสาวศิรปรัชญ ไชยบุญเรือง
63013026295 นางสาวพรหมชนก จูเป\ย
63013026296 นางสาวชนนิกานต� วงษ�เพ็ง
63013026297 นางสาวปาริฉัตร จิตต�โสภณ
63013026298 นายสหรัฐ พัฒนศิริ
63013026299 นายธาวิน นิมิตกุลไพบูลย�
63013026300 นายสุรวัฒน� ใจจง
63013026301 นางสาวสุชาดา ชงัดเวช
63013026302 นางสาวธิติมา แซ:ต๊ัน
63013026303 นายสุทธิพงศ� นุ3ยคง
63013026304 นางสาวกุลณัฐ บัวเนตร
63013026305 นายอภิวัฒน� โปร:งแก3วงาม
63013026306 นางสาวธัญลักษณ� เชียรวิชัย
63013026307 นางสาวชฎารัตน� จินตยะ
63013026308 นายวิศวกร ป7ตถาทุม
63013026309 นางสาวฐิติลักษณ� ศรีคิรินทร�
63013026310 นางสาวสุภา แย3มไตรพัฒน�
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63013026311 นางสาวศิริภรณ� ธรรมสรางกูร
63013026312 นางสาวเสาวลักษณ� ใคร:ครวญ
63013026313 นางสาวธุสาวดี ม:วงงาม
63013026314 นายกชกร แข็งเเรง
63013026315 นางสาวปรียา อยู:เลห�
63013026316 นางสาวกนกวรรณ ทองแจ:ม
63013026317 นางสาวเบญจวรรณ ลับแสง
63013026318 นางสุธีธิดา โพธิยาสานนท�
63013026319 นางสาวบุญญานุช พันธุ�วงษ�
63013026320 นางสาวอรวรรณ มีบุญ
63013026321 นางสาวศิรินนุช เทพแสง
63013026322 นายโอฬาร ตรีตรง
63013026323 นางสาวอุทัยรัตน� พันธงชัย
63013026324 นางสาวปรียาภรณ� สกุนินนท�
63013026325 นางสาวจันทกานต� กันอินทร�
63013026326 นางสาวศุภาพิชญ� นาคสวัสด์ิ
63013026327 นายสุริยา เปไธสง
63013026328 นางสาวศิริธรณ� โพรามาตร�
63013026329 นางสาวยูรียะ เปาะเลาะ
63013026330 นางสาวอําภา บิลกาซัน
63013026331 นายสุเมธ รัตนเลิศนภา
63013026332 นางสาวจิตราพร โซDะมาลี
63013026333 นายชํานาญ จันทร�ชื่น
63013026334 นางสาวมีนตา มูลคํา
63013026335 นายกิตติธัช สารปรัง
63013026336 นางสาวประภัสรา ภู:ทอง
63013026337 นางสาวสุกัลยา อยู:คํา
63013026338 นางสาววธูสิริ บูรณบัณฑิต
63013026339 นางสาววริศรา วงษ�ขันธ�
63013026340 นายกันต�ฐรัตน� บัวคลี่
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63013026341 นายก:อเกียรติ เชาว�ไทย
63013026342 นายภานุพงศ� แซ:ต้ัง
63013026343 นางสาวธีรนันท� กิจอนันต�
63013026344 นางสาวณหทัย ลิ้มสกุล
63013026345 นายอาทินันท� ไชยสุวรรณ
63013026346 นางสาวอรดี กุตัน
63013026347 นางสาวพรชนก สุขขาว
63013026348 นายเกรียงไกร สายสิริเวชกุล
63013026349 ส.ต.อ.ดลดนัย เถียรสานารถ
63013026350 นางสาวฐิติมา จ๋ิวจันทร�
63013026351 นางสาวสุทิมาศ แก3วเพ่ิม
63013026352 นายยุทธชัย กัญญาทิพย�
63013026353 ว:าที่ ร.ต.ตรีรยา ศาลางาม
63013026354 นางสาวเมทินี คล:องดี
63013026355 นางสาวณัฐภัสสร ปานนวม
63013026356 นางสาวสุพิชชา จินดา
63013026357 ว:าที่ร.ต.ปวัตน� ทวีศักด์ิ
63013026358 นายณัฐพล ก่ิงเกษ
63013026359 นางสาวจันทิรา เพชรรักษา
63013026360 นางสาวณัฐวรรณ พระไตรยะ
63013026361 นางสาววรรณจรี ไชยโคตร
63013026362 นางสาววลัยรัตน� บุญเย็น
63013026363 นายอากร พงศ�ศุกล
63013026364 นายสมชัย ธัญโชติปรีดา
63013026365 นางสาวสิริกรกช ก่ิงแก3ว
63013026366 นางสาวญาธิป สมภักดี
63013026367 นางสาวศิญาภรณ� ไชยเจริญ
63013026368 นางสาววศินี ศุภสัณห�สิน
63013026369 นางสาวอัญญมณี ศรีเปาระยะ
63013026370 นางสาวอังคณา อาญาเมือง
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63013026371 นายวิทยา สุพรรณ�
63013026372 นางสาวธนัชพร เชื้อแกม
63013026373 นางสาวปานทิพย� ทองสิงห�
63013026374 นายมานัส โพธ์ิทอง
63013026375 นางสาวยุภาวรรณ ผิวขํา
63013026376 นายชาญวิทย� ชัยบุญเรือง
63013026377 นายภาณุพงศ� เทือกตDะ
63013026378 นางสาวสุจิตราภรณ� รัตนมณี
63013026379 นางสาววชิรา คํายวง
63013026380 นางสาวกชพร คงแสงชู
63013026381 นายณัฐพงศ� เสมอตระกูล
63013026382 นายอภิชาติ วันลักษณ�
63013026383 นางสาวสมฤทัย พิมพิลา
63013026384 นางสาวอารยา เกียรติทรงพานิช
63013026385 นายจักรพันธ� ทองงาม
63013026386 นายจิรภัทร บุญประคอง
63013026387 นายวิทวัส เกตศรัทธา
63013026388 นางสาวสุนิศา มัสแหละ
63013026389 นางสาวภาพพิมพ� ลิขิตตระกูลวงศ�
63013026390 นางสาวพัชรพร ประสงค�ศรี
63013026391 นางสาวรุจิราภรณ� ตDะยาง
63013026392 นางสาวภัทราภรณ� เกิดบุญ
63013026393 นางสาวปานชนก อนุศาสนี
63013026394 นางสาวอาริษา พ่ึงตําบล
63013026395 นางสาวน้ําผึ้ง สุเทวี
63013026396 นางสาวเสาวลักษณ� เชาวน�พัฒน�
63013026397 นางภารดี พาบุตตะ
63013026398 นางสาวสุดารัตน� ไชยสาลี
63013026399 นางสาวชนาภา เพ่ิมนาม
63013026400 นางสาวรฐา วัฒนสิงห�
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63013026401 นางสาวพีรยา คงไทย
63013026402 นางสาวพจนีย� คัยนันท�
63013026403 นายสราวุธ เต็งรัง
63013026404 นายภาณุพงษ� ย่ิงสุจริตพันธ�
63013026405 นางสาววิไลลักษณ� แก3วชูทอง
63013026406 นางสาวกัญญาพัชร สระทอง
63013026407 นางสาววิภารัตน� เกิดวัน
63013026408 นายธนพล ผู3มีโชคชัย
63013026409 นางสาวพรรณภัค วงษ�กิติคุณ
63013026410 นางสาวพิชญ�นวพร ถิระวัฒน�
63013026411 นางสาววรรณนิสา วังคีรี
63013026412 นางสาวนริศรา นาคสุขศรี
63013026413 นายปริยวัฒน� ใหญ:โสมะนัง
63013026414 นางสาวเพ็ญธิรัตน� ศรีอ่ําอ:วม
63013026415 นางสาวกัลยรัตน� หลวงไกร
63013026416 นางสาวพีรยา เนติ
63013026417 นางสาวศศิชา รุ:งเรืองกุล
63013026418 นางสาวเมลดา สหเมธาพร
63013026419 นางสาวศิริภัสสร สุขนุกูล
63013026420 นายจิณณวัตร วุฒิป7ญญาพรม
63013026421 นางสาวกาญจนา จีนเกา
63013026422 นางสาวพลอยนภัส แสงศรี
63013026423 นางสาวชิดชนก บัวผึ้ง
63013026424 นางพัฒน�นรี สร3อยเพ็ชร�
63013026425 นายไพโรจน� วงศ�จิตไพฑูรย�
63013026426 นางสาววิภาดา ทานา
63013026427 นายอุดมศักด์ิ พันธุวัน
63013026428 นางสาววรรณิสา พลอยโตนด
63013026429 นางสาววรรณรัตน� ไพศรีรัตน�
63013026430 นางสาวสุฮ:าน หีมโป[ะหมอ
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63013026431 นางรวิวรรณ ขาวช:วย
63013026432 นางสาวณัฐิดา น้ําเงิน
63013026433 นางสาวพรพรรณ สร3อยดอกจิก
63013026434 นายสุชาติ บุญเชิด
63013026435 นางสาวจิตธินันท� อาทิตย�วงศ�
63013026436 นางสาวอัยลดา ใสงาม
63013026437 นายวิชชาภาส บุญยอด
63013026438 นางสาวเนศิรินทร� น3อยโม3
63013026439 นายนพคุณ ชมพูราช
63013026440 นายเชาวัส วรรณบวร
63013026441 นางสาวรัตนาวดี ฟูจิตต�
63013026442 นางสาววราภรณ� หล3าม่ิง
63013026443 นางสาววานิตย� สายบัว
63013026444 นายกาณฑ�ธนัตถ� บุญเกิดสุขเจริญ
63013026445 นายนนทวัฒน� ศรีกะกุน
63013026446 นางสาวสิรีธร ทองไถ:ผา
63013026447 นางสาวจุฑารัตน� ม:วงผุด
63013026448 นางสาวจริยา วุธศรี
63013026449 นางสาววิชชุดา จันทร�เพ็ง
63013026450 นางสาวธัญญ�พนิษฐา สิทธิชัย
63013026451 นางสาวรัตนา ม่ันจิต
63013026452 นางสาวจิราพร จันทะคํา
63013026453 นางสาวชไมพร ป7ญญาราช
63013026454 นางสาวปภาวรินทร� เกตุสุรินทร�
63013026455 นางสาวณัฐณิชา นนทโคตร
63013026456 นายศุภชัย ประดิษฐ�อภัย
63013026457 นางสาววัชรี ชอบดี
63013026458 นางสาวปFยะพร สุขปรีดา
63013026459 นายสิทธิชัย เพชรสังข�
63013026460 นางสาวจุฑารัตน� จันทรวิวัฒน�
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63013026461 นายชรินทร� วิทยวัตรเจริญ
63013026462 นางสาววิภาวี โมทยกุล
63013026463 นายทนณัฐ เจือวานิช
63013026464 นางสาวอรพรรณ อสัมภินพงศ�
63013026465 นางสาวโศธยา ชูแก3ว
63013026466 นางสาวรัตนาภรณ� พุ:มประสาท
63013026467 นางสาวจอมขวัญ จู3อี้
63013026468 นายวงศกร หิรัญพงษ�
63013026469 นางสาวมาลิณี เสนเกลี้ยง
63013026470 นายศุภณัฐ ปFZนเกตุ
63013026471 นางสาวอรนุช วิชาสอน
63013026472 นางสาวสุขุมาล หิรัญ
63013026473 นางสาวจันทร�จิรา ราชนุเคราห�
63013026474 นางสาววราพร คชาชีวะ
63013026475 นางสาวปุณศ�ยธิดา สุวรรณรัตน�
63013026476 นางสาวจิตรสินี อุ:นบ3าน
63013026477 นายศุภวิชญ� สุพรัตน�
63013026478 นางสาวปนัดดา ถาน3อย
63013026479 นางสาวณวพร วิเศษกสิกร
63013026480 นางสาวทิพวัลย� วงษ�สง:า
63013026481 นางสาววรรณา ชวนประสงค�
63013026482 นางสาวอัครณี โรมศรี
63013026483 นางสาววนิดา วงศ�จา
63013026484 นายสมประสงค� ต3อยจัตุรัส
63013026485 นางสาวณัฐพัชญ� วงศ�มงคลศิริ
63013026486 นางสาวโบว� มุ:งอาสา
63013026487 นางสาวสรัญพร พุ:มสงวน
63013026488 นางสาวโสภาพรรณ คําปFนะ
63013026489 นางสาวอารีรัตน� แพรเงิน
63013026490 นายอนุพงศ� จตุป7ญญาโชติกุล
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63013026491 นายภูบดี แสงสุริยัน
63013026492 นางสาวสุธิดา จิตสายชลธารา
63013026493 นางสาวยลภัทร แก3วกันเนตร
63013026494 นายพงศ�ภัทร� จ3อยสองศรี
63013026495 นางสาวอริษา โกยรัมย�
63013026496 นายธีระพงศ� บุญยงศ�
63013026497 นางสาวสิณาพร สระทองเพชร
63013026498 นางสาวนันท�สินี จันทร�เภา
63013026499 นางสาวจรรยาพร งามสกล
63013026500 นางสาวบุษกร แซ:เต้ียว
63013026501 นายณัฐพงศ� ม่ิงมงคล
63013026502 นางสาวสุวภัทร เพชรรักษา
63013026503 นางสาวทิฆัมพร ทิพย�แสง
63013026504 นางสาวกัญนิกา ชาภู:พวง
63013026505 นางสาวภรณ�วิภา วังงาม
63013026506 นางสาววินลญา มากภิบาล
63013026507 นายประมุข นามนนท�
63013026508 นางศิริลักษณ� วงษ�เมธา
63013026509 นางสาวน้ําฝน บุตรเนียร
63013026510 นางสาวสุชาดา หนูน3อย
63013026511 นางสาวอัญชลี ภูอืด
63013026512 นางสาวรัชนี ม:วงโพธ์ิเงิน
63013026513 นางสาวสุกัญญา เพ่ิมจัตุรัส
63013026514 นางสาวมัลลิกา แจ:มพงษ�
63013026515 นางสาวนวพร กระทู3นันท�
63013026516 นางสาวขณิกพรรษ บุญมาสืบ
63013026517 นางสาววิรยา ปานพรม
63013026518 นางสาวสุดารัตน� พลแหลม
63013026519 นางเอื้องฟCา คามนา
63013026520 นางสาวรสสุคนธ� คชยาพันธ�
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63013026521 นางสาวสุภาวดี แสนวังศรี
63013026522 นางรุ:งทิวา นาคจุ3ย
63013026523 นางสาวสุนิษา ปุราสะกา
63013026524 นางสาวศศิธร ผลตาล
63013026525 นางสาวนิสาชล แจ3งความดี
63013026526 นายมานัส คงศักด์ิ
63013026527 นางสาวณิชชา พลังจากสาร
63013026528 นางสาวดุษสิดา ชนะสิทธ์ิ
63013026529 นางสาวสุชาดา บินยูซบ
63013026530 นายธนากร ตาลาน
63013026531 นายมณเมฆ บุญบาล
63013026532 นางสาวดวงฤทัย จันทร�สิงห�
63013026533 นายณัฐวุฒิ คําแปง
63013026534 นายจักรพันธุ� ตรีเจริญ
63013026535 นายวิทวัส ขัดทาน
63013026536 นายอรุณ ลูกเจะ
63013026537 นายนพดล สืบประดิษฐ�
63013026538 นายภูริณัฐ นิ่มเขียว
63013026539 นางสาวปุณยาพร บุญม่ัน
63013026540 นายนฤชา มะโนสุข
63013026541 นางสาวอุบลรัตน� ศิริกูลโยธิน
63013026542 นางสาวเพ็ญพกา คชสิทธ์ิ
63013026543 นายนนทกานต� ตรันเจริญ
63013026544 นายอาอาจ ศรีนวล
63013026545 นางสาววิลาวรรณ� วรรณประเสริฐ
63013026546 นางสาวธิติสุดา หีดเสน
63013026547 นางนงลักษณ� ยะสะกะ
63013026548 นายธเนศ เกตุแก3ว
63013026549 นางสาวสุกัญญา คํามอญ
63013026550 นายชิติพัทธ� ศรีพูล
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63013026551 นางสาวกมลวรรณ บัวทอง
63013026552 นางสาวทิพวัลย� แดงยวง
63013026553 นางสาวพัทธนันท� โสธิตะสุวรรณ�
63013026554 นายปรัชญา ดําเพ็ง
63013026555 นางสาวชลิลฎา แก3วทอง
63013026556 นางสาวสุนิสา บุญตา
63013026557 นางสาวกุลสตรี แช:มช3อย
63013026558 นางสาวกาญจน�ณิชา สมณะกิจ
63013026559 นางสาวสุนิดา ดาขวา
63013026560 นางสาวปรียานุช ป7ตภี
63013026561 นายมนัส หนองกลาง
63013026562 นางสาวกนกเนตร หอมทวนลม
63013026563 นายธนกฤต อินทฉิม
63013026564 นางสาววณิดา แสงไวย�
63013026565 นางสาวบุรีรัตน� กันทะอู
63013026566 นายโสภณ ชัยเลิศ
63013026567 นายณัฐพงษ� จันตDะวงค�
63013026568 นางสาวจินดารัตน� ชูคง
63013026569 นางสาวสุชาดา สีของทอง
63013026570 นางสาวณัฐชา แซ:เจ่ีย
63013026571 นายกฤษณพงษ� เข่ือนแก3ว
63013026572 นางสาวสุดาทิพย� เด:นตรี
63013026573 นายพัชร สุวรรณประภา
63013026574 นางสาวกาญจนา ปานโรจน�
63013026575 นางสาวกมลชนก ลักษมีอาภากุล
63013026576 นายพลเอก นํานาผล
63013026577 นางสาวอัจฉรา กลิ่นหอม
63013026578 นางสาวสุปราณี เงาศรี
63013026579 นายทินกร ศรีโพธ์ิ
63013026580 นายดุลอาซิส หมัดหมีม

หน3า 886 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013026581 นางสาวกมลชนก กิจนิเทศ
63013026582 นางสาวณัฐกฤตา พรหมณเรศ
63013026583 นางสาวนงนภัส หาญเชี่ยว
63013026584 นางสาวณัฐวดี จุฬาศิริวงศ�
63013026585 นายอนันต� รัตนจินดา
63013026586 นางสาววิลาสินี ย้ิมแย3ม
63013026587 นางสาวมุกดา ลานกําแหง
63013026588 นางสาวสาวิกา ศรีอุ:นดี
63013026589 นางสาวอรพรรณ ยอดทอง
63013026590 นางสาวนภาพร ประยงค�ทรัพย�
63013026591 นางสาวศิรินภา กล่ําฮุ3ย
63013026592 นายสันติ เขียวรัมย�
63013026593 นางสาวกุณฑีรา าXฒิมานพ
63013026594 นางสาวสุพัตรา ทองอยู:
63013026595 นางสาวอรุณรัตน� ดีย่ิง
63013026596 นางสาวนันทิกานต� พรหมสุทธ์ิ
63013026597 นายปFยะ ชูเกียรติศิริชัย
63013026598 นางสาวธัญญารัตน� สิริโพธิวงศ�
63013026599 นางสาวอัมพิกา แสวงสุข
63013026600 นางสาววริสา หารตDะ
63013026601 นางสาวสุปริญญา จุมปา
63013026602 นางสาวณัชชา พยัคฆะ
63013026603 นายอันวัร เครือชาย
63013026604 นางสาวพิชญาภา วริสาร
63013026605 นางสาวรุสลินดา แมทาลง
63013026606 นางสาวเบญจรัตน� แซ:เตียว
63013026607 นางสาวธนัชชา พรวรรณเพ็ญ
63013026608 นางสาวนลิน พานิชอัตรา
63013026609 นางสาวสุพิน อุสาใจ
63013026610 นางสาวสุดารัตน� ทองปรุง
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63013026611 นางสาวสุนารี นามย:วก
63013026612 นางสาวพัชรามล แสงสว:าง
63013026613 นายพร3อมพงศ� เดชพงษ�
63013026614 นายนฤเบศน� ญาณสิทธ์ิ
63013026615 นางสาวสุภาพรรณ ม่ันเหมาะ
63013026616 นางสาวกุลรภัส สุธากุลจิโรช
63013026617 นางสาวพรประภัสสร� ดีศรี
63013026618 นางสาวลัดดาวัลย� สุขดง
63013026619 นายวรากร วิเศษสินธุ�
63013026620 นางสาววิไลวรรณ อนงค�พร
63013026621 นางสาววาริษา แสงสวัสด์ิ
63013026622 นางสาวรัษฎาวัลย� แก:นจันทร�
63013026623 นางสาวแพรวพรรณ อินทร�สันต�
63013026624 นางคณาทิพย� พวงมาเทศ
63013026625 นายทนงศักด์ิ สิริเวชานนท�
63013026626 นางสาวสุกัญญา มีสงฆ�
63013026627 นางสาวกรองกาญจน� เปรมสุข
63013026628 นางสาวกรกวีญา นาสิงห�ทอง
63013026629 นางสาวอัจฉราภรณ� พวงบุตร
63013026630 นางสาวพรรณรัตน� เพ็ชรบรรพต
63013026631 นางสาวเสาวนีย� ม:วงศิริ
63013026632 นางสาวกานต�ธิดา ท:ามศิริ
63013026633 นายณรงค�ฤทธ์ิ อรรถป7ญญาพร
63013026634 นางสาวหทัยรัตน� นวลศรี
63013026635 นายพลกฤษณ� ภัทรชัยปกรณ�
63013026636 นางสาวพิรญา ศรีพานิชย�พันธ�
63013026637 นางสาววัทนวิภา พุทธหล3า
63013026638 นางสาวปวีณา มูลโพธ์ิ
63013026639 นายจตุรัตน� ชุมคําไฮ
63013026640 นางสาวสุจิตรา อ3อมนอก
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63013026641 นายศิริศักด์ิ ท3วมพลอย
63013026642 สิบเอกวัฒนพงษ� เขียวโป
63013026643 นายภาณุวิชญ� สรรเสริญ
63013026644 นางสาวปFยะพรรษา รวมจิตต�
63013026645 นางสาวญาดา นาคมนต�
63013026646 นางสาวนริศรา จําแม:น
63013026647 นางสาวอ3อยทิพย� กองหล3า
63013026648 นางสาวณิชชา ตติยศุภกรกุล
63013026649 นายสิทธิกานต� เกศไตรทิพย�
63013026650 นางสาวสุจิตรา มัดตอฮา
63013026651 นายนฤชัย บุญเนตร
63013026652 นางสาวปรภัสสร สัจจาอัครมนตรี
63013026653 นายฐิติพัฒน� พิกุลทอง
63013026654 นางสาวอุไรรัตน� ดิษฐเอม
63013026655 นางสาวธนัชชา สรวงสิงห�
63013026656 นางสาวภรณ�นภัส คงแย3ม
63013026657 นางสาวอารีวรรณ การวิจิตร
63013026658 นายคมสันต� ใจสุข
63013026659 นางสาวชานีพร ป7ญสกุล
63013026660 นายฐิติ โพธ์ิพนา
63013026661 นายกฤษณพงศ� ทาวรัตน�
63013026662 พันจ:าเอกสุรสิทธ์ิ โตพังเทียม
63013026663 นางสาวนภัสสร สีลาน
63013026664 นางสาวละอองดาว เทพหริรักษ�
63013026665 นายสิทธิวัฒน� หลายชูไทย
63013026666 นางสาวธัญพร ลําใย
63013026667 นายกฤตินส� อินทรโอภาส
63013026668 นายก3องกิจ พุมมา
63013026669 นางสาวภคพร สว:างวิทย�
63013026670 นางสาวศิริรัตน� มาสขาว
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63013026671 นางสาวโชติรส เรืองศรี
63013026672 นางสาวนฤมล เผ:าศรีไชย
63013026673 นางสาวยมลภัทร เจริญฐานะพันธุ�
63013026674 นายอัษฎา เพ็ชรทอง
63013026675 นางสาวป7ณฑิตาภา ภูริพัฒนสกุล
63013026676 นางสาวชนิฎา นาชัยพลอย
63013026677 นายสร3างสรรค� ศรีมันตะ
63013026678 นางสาวชนัญญา แสงบุญ
63013026679 นางสาวเทวิกา ขุนรัตน�
63013026680 นางสาวปFยนุช ศรีใหม:
63013026681 นางสาวณัฐกัลย� ขจรโมทย�
63013026682 นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ
63013026683 นายเจษฏาวุฒิ ช:างยันต�
63013026684 นางสาววีนัส หมีนคลาน
63013026685 นางสาวเมติญา มัจฉาเมฆ
63013026686 นางสาวไพวรรณ ทองอนันต�
63013026687 นางสาวชนกนันท� สีหะไตรย�
63013026688 นายปริญญา สวนศรี
63013026689 นางสาวจิตรลดา เดชจําเริญ
63013026690 นางสาวนชกร เลิศธรรมนาถ
63013026691 นางสาวพรอรุณ เพ็งพิทักษ�
63013026692 นางสาวอัจฉรา ป7ตเตย�
63013026693 นายสิริชัย แซ:หลี
63013026694 นางสาวกุลธิดา ทองสรรค�
63013026695 นางสาวจิตติยา ละผิว
63013026696 นางสาวสุกัญญา วงษ�เปaง
63013026697 นางสาวณัฐกานต� แก3วสวี
63013026698 นางสาวเบญจมาภรณ� ผลัดนวล
63013026699 นางสาวสุดารัตน� ทองลา
63013026700 นางสาววนิดา แก3วมะ
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63013026701 นายธนดล มาลยเวช
63013026702 นายอดิศักด์ิ เบิกนา
63013026703 นางสาวศุทธวีร� จันทร�เปล:ง
63013026704 นายวาเลนไทน� ศิขรินกุล
63013026705 นางสาวหทัยชนก สงครามรอด
63013026706 นางสาวธีรดา มีทองขาว
63013026707 นางสาวกนกวรรณ สินธุมงคลชัย
63013026708 นางสาวสลิลทิพย� เลิศศิลปชัย
63013026709 นางสาววิมลทิพย� อ3นกระโทก
63013026710 นางสาวนุชนาฏ อินทรสาคร
63013026711 นางสาวณัฐยา สนิทด3วยพร
63013026712 นางสาวณัฐชนันท� นันทชัย
63013026713 นางกมลวรรณ อโณทัยหิรัญ
63013026714 นายอภิวิชญ� บุญประเสริฐ
63013026715 นางสาวเพ็ญพิชชา รุ:งพานิช
63013026716 นางสาวอัจฉริยาภรณ� สุขนา
63013026717 นายธนกร เอมอมรรัตน�
63013026718 นายณัฐพงศ� มีโชค
63013026719 นางสาวเบญจวรรณ ผ:องเคหา
63013026720 นายนิพนธ� สายอินตDะ
63013026721 นางสาวสิริวิมล มินดอน
63013026722 นางกมลทิพย� มูลสาร
63013026723 นางสาวธัญพิชชา คชาชีวะ
63013026724 นางสาวม่ิงขวัญ สุรัตนสัญญา
63013026725 นางสาวณิชนันทน� พรหมมาลา
63013026726 นางสาวรุจิราวดี น3อยเนียม
63013026727 นางสาวชนัฏดา จุลินทร
63013026728 นางสาวก่ิงโพยม ศาลิคุปต�
63013026729 นางสาวเกศรินทร� วรรณคีรี
63013026730 นางสาวนลินรัตน� อโศกบุญรัตน�
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63013026731 นางสาวสิริรัตน� นิยมญาติ
63013026732 นางสาวมาริษา กรัตนุตถะ
63013026733 นางสาววาสนา พลแก3ว
63013026734 นางสาววัชราภรณ� ชื่นชม
63013026735 นายป7ณณวิชญ� พงศ�วิจิตรคุณ
63013026736 นายฑลนพ ตีระกุล
63013026737 นางสาวจารุวรรณ แสงแดง
63013026738 นายสิรภพ วิวรรธนวรางค�
63013026739 นายกานต� แก3วมงคล
63013026740 นางสาวโศรยา ขุนวงษา
63013026741 นายไพฑูรย� ธัญรส
63013026742 นายเอนก จํานงค�เลิศ
63013026743 นายศิวัฐ อินทะพุฒ
63013026744 นางสาวอาทิติยา ชูป7ญญา
63013026745 นางสาวจุฑารัตน� โรจนวัฒน�
63013026746 นางสาวตัสนีม ปรียากร
63013026747 นางสาวอุสา ใสนิ่มนวน
63013026748 นางสาวดาราพร อิ่มมาก
63013026749 นายดานิช ไวยรูป
63013026750 นายพชร ชนินพร
63013026751 นายวรากร สุขสวาสด์ิ
63013026752 นางสาวกรองกาญจน� แสนหาญ
63013026753 นางสาวนรีรัตน� นามโคต
63013026754 นางสาวรุ:งฤดี สบาย
63013026755 นางสาวสุภาภรณ� นพเกตุ
63013026756 นางสาวอรอนงค� อ3นโต
63013026757 นายอภิพล ลิ้มตระกูล
63013026758 นางสาวทัชช อมรวรพักตร�
63013026759 นางสาวปFยะดา ปุmยภูงา
63013026760 นางสาวสิริมณี จิรานุไชยวัฒนา
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63013026761 นายชาคร ขําสังข�
63013026762 นางสาวจิราภรณ� พงษ�ประดิษฐ�
63013026763 นางสาวจตุลดา แสงต:วน
63013026764 นางประภาวรินทร� พรหมทอง
63013026765 นางสาวชวาลี คล3ายโสม
63013026766 นายธนทัต ดําคลองตัน
63013026767 นางพินทุสร เลิศแสงสุวรรณ
63013026768 นางสาวลลิตา ภูทองเทียม
63013026769 นางสาวกนกวรรณ ชูดวงแก3ว
63013026770 นางสาวซูรีดา แดเบาะ
63013026771 นางสาวนริศรา กิติวงค�
63013026772 นางสาวหนึ่งฤทัย อุทัยเรือง
63013026773 นางสาวณัฐมล พะโยม
63013026774 นางสาวนันท�นภัส นาเกษม
63013026775 นางสาวธีร�วรัญญ� ชื่นธีรพงศ�
63013026776 นายวีรสาร อภิชนาพงศ�
63013026777 นางสาวพรรณภา เฟ̂Zองฟูลอย
63013026778 นางสาวภัทรวลี เก้ือกูลวงศ�
63013026779 นางสาวพิชญาณี สิงห�สาย
63013026780 นายชยานนท� เทศมาสา
63013026781 นางสาวจุติพร รักษาวงษ�
63013026782 นายอนุรักษ� สมตระกูล
63013026783 นางสาวสุรัตนา จันทร�สิงห�
63013026784 นางสาวชไมพร ภูมิภักด์ิ
63013026785 นางสาวณิยวรรณ มุสิกะพันธ�
63013026786 นางสาวเกวลิน สินไชย
63013026787 นางสาวจุฑามาศ ทําเพียร
63013026788 นางสาวละอองศรี ย3Xมจันทร�
63013026789 นางสาวธนิดา งามมโนพรชัย
63013026790 นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ
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63013026791 นางสาวจุฑามาศ ชวนชม
63013026792 นางนริศรา ทรายเขียว
63013026793 นางสาวบุษกร เจริญชัยศรี
63013026794 นางสาวขวัญจิรา จีนแปง
63013026795 นางสาวอัญชิสา ขําขาล
63013026796 นางสาวกมลชนก ธรรมบุญ
63013026797 นางสาวสุนิตา หมีทองหลาง
63013026798 นางสาวสลิตา พานคํา
63013026799 นางสาวมัชฌิมา มรรคา
63013026800 นายณัฏฐากร สุนทรศรีพินิจ
63013026801 นางสาวอุไร ศรีสวัสด์ิ
63013026802 นางสาวรัตติกา เก๋ียงหนุน
63013026803 นายธีระศักด์ิ แก3วหะวงษ�
63013026804 นางสาวธิดากานต� ป7ญญาไว
63013026805 นางสาวสุดารัตน� สายตา
63013026806 นางสาวกาญจนา โนนสามารถ
63013026807 นางสาวดวงใจ เศษโถ
63013026808 นายภานุรุจ เหลืองสมใจ
63013026809 นายฉัตรชัย กล3าเชี่ยว
63013026810 นายภาณุพงศ� รามณี
63013026811 นางสาวสุภัทรา แสงเกิด
63013026812 นางสาวจินตภา โพธิพันธ�
63013026813 นางสาวอัจฉราภรณ� เรืองเจริญ
63013026814 นางสาวสิริกมล เสริมสุข
63013026815 นางสาววัชราภรณ� ภิระบรรณ
63013026816 นายณัฐวุฒิ ดาวรัตนหงษ�
63013026817 นายพิสุทธ์ิ ศรีงาม
63013026818 นางสาวสกุลรัตน� จันทร
63013026819 นายนิสิทธ์ิ ปาละนันท�
63013026820 นางสาวเยาวเรศ รอดคลองตัน
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63013026821 นางสาวป]านแก3ว สุวรรณรุ:งโรจน�
63013026822 นายปFยะพงษ� วงศ�ศตววรษ
63013026823 นางสาวสุดารัตน� เมืองจีน
63013026824 นายศักรินทร� เลาลา ศ
63013026825 นางสาวอมรรัตน� แสงหาชัย
63013026826 นางสาวจิรสุดา สุขพิพัฒปานนท�
63013026827 นางสาวภานิตา วงค�มูล
63013026828 นายปฏิพัทธ� โสมโสรส
63013026829 นายนุติพงษ� ช:วงบัว
63013026830 นางสาวนลิน มารถโอสถ
63013026831 นางสาวมาริษา แก:นป7ดชา
63013026832 นางสาวปุสดา โพธิบุตรา
63013026833 นางสาวศิริวรรณ แสงอรุณ
63013026834 นางสาวกัลยกร เกตุวุฒิ
63013026835 นางสาวณัฐธิกา สมีใหญ:
63013026836 นางสาวมณฑิตา เกนโรจน�
63013026837 นางสาวนิมมิตา บุญซ่ือ
63013026838 นางสาวชญาพิศตา สังข�แก3ว
63013026839 นางสาวสุจิรา อิสระลักษณ�
63013026840 นายภูธเนศ รู3เกณฑ�
63013026841 นางสาวณัฐธิดา จงรุ:งสําราญ
63013026842 นายเทวฤทธ์ิ พัฒนชัย
63013026843 นางสาวสุธิมา เชื้อแหลม
63013026844 นางสาวพิมพ�ชนก ระวังจันหรีด
63013026845 นางสาวอัปสรณัฏฐ� สิงห�กรณ�
63013026846 นางสาวอมรรัตน� สุขลี่
63013026847 นายดํารงฤทธ์ิ ศรีเลิศ
63013026848 นางสาวธธชญา อาขวานนท�
63013026849 นางสาวอลิษา เจDะสุโหลง
63013026850 นายสหรัฐ ขาวงาม
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63013026851 นายปราชญา พรหมสุรินทร�
63013026852 นางปFยภาภรณ� ภู:สงค�
63013026853 นางสาวภูษิดา กาญจนวงศ�วุฒิ
63013026854 นางสาวสดใส บัวลอย
63013026855 นางสาวฟาตีเมาะห� แมละมัย
63013026856 นางสาวกนกวรรณ อินตDะวัน
63013026857 นางสาวปทินยา เมืองกลาง
63013026858 นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร
63013026859 นางสาวสุดาจันทร� เหลาคํา
63013026860 นางสาววิภาวี มีบุญล้ํา
63013026861 นายวิวัฒน�ชัย ฉิมงามเสริฐ
63013026862 นางสาวศิริกัญญา นราปุย
63013026863 นางสาวเกษมวะดี นานันท�
63013026864 นางสาวนิตยา จินดาภักดี
63013026865 นางสาวกันตินันท� โกสุระ
63013026866 นายทนันท� คําน3อย
63013026867 นางสาวสาวิตรี หล3าเรือง
63013026868 นางสาวนูรโมรีญา ลือแมะ
63013026869 นางสาวจันทร�จิรา เจ3ยทอง
63013026870 นางสาวอรดา ราชนิยม
63013026871 นางสาวสาวิตรี เรืองวิทยาวุฒิ
63013026872 นางสาวอภิญญา ช:วยบํารุง
63013026873 นางสาววิไลรัตน� แสงป7ญญา
63013026874 นายนินนาท แจ:มเล็ก
63013026875 นางสาวรุ:งนภา สิงหะกุลพิทักษ�
63013026876 นายธีรศักด์ิ พงษ�ทอง
63013026877 นางสาวสุภาพร มลิวัลย�
63013026878 นางสาวภัทรียา บุญทองอ:อน
63013026879 นายวันสุไลมาน แวสุหลง
63013026880 นางสาวนงนภัส เพชรมัด
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63013026881 นางสาวบุหงา อุบลหอม
63013026882 นายโพธิญาณ สองแก3ว
63013026883 นางสาวจารุวรรณ แย3มเย้ือน
63013026884 นางสาวน้ําเพ็ญ ดวงจินดา
63013026885 นายประพจน� ประดิษฐ�สร
63013026886 นายอนุพงศ� เรืองศรี
63013026887 ว:าที่ร3อยตรีธีรศักด์ิ จุไร
63013026888 นางสาวธิดารัตน� พยัคฆเพศ
63013026889 นางสาวแก3วกานต� ดวงดารา
63013026890 นางสาวทิฆัมพร สารไชย
63013026891 นางสาววิจิตรา เสริมกลิ่น
63013026892 นางจีรพร สุวรรณโรจน�
63013026893 นางสาวศศิกานต� ภักดี
63013026894 นายเกียรติศักด์ิ บ3งกาวงษ�
63013026895 นางสาวนลินญา สุขพรรณ�
63013026896 นางสาวซูไฮรา วิโรจน�ทัศนัย
63013026897 นางสาวบุศรา ชาวดร
63013026898 นายธวัชชัย มาตรรัศมี
63013026899 นายมานิต ภูครองนาค
63013026900 นางสาวรัตนาภรณ� แสร�ภู:
63013026901 นายจักรกฤช ยอดทวีบุญ
63013026902 นางสาวยาวาเฮ มะดีเยาะ
63013026903 นายเขตนคร บุตรโคษา
63013026904 นางสาวมัตติกา ตรีเมฆ
63013026905 นางสาวธารารัตน� วิเชียรศรี
63013026906 นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ�
63013026907 นายวิศว ทองดี
63013026908 นางสาวณัฐนรี ศรีชู
63013026909 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรอยู:
63013026910 นางสาวบุณยวีร� เลิศศรีธนิตตา
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63013026911 นางสาวพรพิมล ชารีแก3ว
63013026912 นายวรพล ส3มอั๋น
63013026913 นางสาวอรสุดา จันชา
63013026914 นางสาววิไลภรณ� สีแตง
63013026915 นางสาวณัฐรินทร� หอมรื่น
63013026916 นายภัทรชนน ป7นสืบ
63013026917 นายศรัณยู นาคประคอง
63013026918 นางสาวสุภิชยา สืบพันธ�
63013026919 นางสาวรัชชภรณ� กองอาสา
63013026920 นางสาวลลิตา โคตรสุวรรณ�
63013026921 นายปาโมกพงศ� สมัยแก3ว
63013026922 นางสาวมณีนุช แสงน้ํา
63013026923 นางสาวธิดา นนทรี
63013026924 นางสาวกัญจน�ชญา ก่ีเจริญ
63013026925 นางสาวเกษรินทร� ปCอมเอี่ยม
63013026926 นางสาวแพรพรรณ คํานวน
63013026927 นางสาวสายฝน ไชยาหงส�
63013026928 นายพันธกานต� ปลุกป7ญญา
63013026929 นางสาวฐานิดา เพชรพลาย
63013026930 นางสาววรรณา เมทา
63013026931 นางสาวซูฮาดา กุลาม
63013026932 นางสาวกมลพรรณ วัสสุมาลย�
63013026933 นายภูริวัจน� เทพประสิทธิผล
63013026934 นางสาวกาญจนา กลางนอก
63013026935 นางสาวอรุณวดี ศรีวราพันธุ�
63013026936 นางสาวรฐา แก3วพรรณราย
63013026937 นายสิทธิพร ราชธานี
63013026938 นางสาวสุธาสินี บุญสุข
63013026939 นายธีรวัฒน� สายสิงห�
63013026940 นายมนัสพงษ� ระลึก
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63013026941 นางสาววิยะดา ผลคิด
63013026942 นายจิรพงศ� คะเณย�
63013026943 นายศรินธร สุวรรณ
63013026944 นางสาวนภาพร เฉ:งไล:
63013026945 นางสาวลลิตา ดีมันลิก
63013026946 นางสาวศิรินทิพย� พิลาเดช
63013026947 นางสาวนลินี บุญกระสินธุ�
63013026948 นางสาวรุ:งฟCา หนูวัฒนะเกษร
63013026949 นางสาวอลิสรา เต่ียวสกุล
63013026950 นายปวีณ ไกรศรีวรรธนะ
63013026951 นางสาวธีรวดี ณรงค�ชัย
63013026952 นางสาววชิราภรณ� จวบมี
63013026953 นางสาวสุดารัตน� อินทร�สุวรรณ
63013026954 นายพีระพล พร3อมสุข
63013026955 นางสาววรรณวรี ประทีบธนากร
63013026956 นางสาวนันทิกา สุวรรณไตร
63013026957 นางสาวนันทภัค การะหงษ�
63013026958 นางสาวจิณจุฑา สารทรัพย�
63013026959 นางสาวกนิษฐา ศิริประเสริฐ
63013026960 นางสาวภาวิณี สุวรรณโคตร
63013026961 นางสาวศตนันท� ป7ญญาอินทร�
63013026962 นางอังคณา เมืองหม้ิน
63013026963 นางสาวป7ญจาภรณ� หมัดงDะ
63013026964 นางสาวธันวภร แก3วน3อย
63013026965 นางสาวมีนา สายสืบ
63013026966 นางสาวเพ็ญพิชญา ใจขํา
63013026967 นายมงคล มหิทธิโรจน�
63013026968 นางสาวลักขณา สงกูล
63013026969 นางสาวศิริวรรณ ประเสริฐสิทธ์ิ
63013026970 นางสาวบุษบาวรรณ จุ:มสันกลาง
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63013026971 นางสาวทิฆัมพร โพธ์ิเพ็ชร
63013026972 นางสาวนริศรา จันทเลข
63013026973 นางสาวปวิชญา เครือบุญมา
63013026974 นายรชานนท� เพียรขุนทด
63013026975 ว:าที่ ร.ต.หญิงจิราพร แก3วคํา
63013026976 นางสาวกุลสตรี อินธิแสน
63013026977 นายปฐวี บุรีเรือง
63013026978 นายกิตติพัฒน� จันทร�ทป
63013026979 นางสาววิไลพร ยะปวง
63013026980 นางสาวแวววลี บุญมี
63013026981 นางสาวสุพัฒนา ปราบแทน
63013026982 นางสาวสุภาวดี ทัพเจริญ
63013026983 นายนราวิชญ� หนูขาว
63013026984 นางสาวนันท�นลิน ขันหลวง
63013026985 นางสาวกรณ�วิดา วัฒนะ
63013026986 นางสาวชุติมา วงศ�จินดา
63013026987 นางสาวภาวิณี ดีและ
63013026988 นางสาววันสุนีย� เพชรนิล
63013026989 นางสาวมณธิดา พยาเวช
63013026990 นางสาวศรินทร�ญา โพธ์ินุ:ม
63013026991 นางสาวกัลซูม อุสมันข:าน
63013026992 นายเสถียร ชนะสัตย�
63013026993 นางสาวปรีปรัชศ� หนูขจร
63013026994 นางสาวกชกร ตนะวีระกุล
63013026995 นางจริญญา ศรีวิลัย
63013026996 นางสาวรัชสุดา ทองเนื้อสุข
63013026997 นางสาววารุกร อุทธิยา
63013026998 นางสาวมะนิกา ละมณี
63013026999 นายธนวัฒน� สุนทรพิพัฒน�กุล
63013027000 นายทศพร ละหุการ
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63013027001 นางสาวสุภานัน มูลเมืองคํา
63013027002 นางสาวพริมา ฟองศรี
63013027003 นายกิตติชัย ตันติวรรณศีล
63013027004 นางสาวโศรดา ไชยลาภ
63013027005 นางสาวนาฏกมล สําเภา
63013027006 นางสาวมาลี สุขประเสริฐ
63013027007 นางสาวลักษิกา นากปุณบุตร
63013027008 นางสุพัตรา ภาประเวช
63013027009 นางสาวนันทิกานต� อุ3ยเพ็ชร
63013027010 นางสาวธัญชนก ช:วยดร
63013027011 นายอํานาจ ชาวเมืองดี
63013027012 นางสาวชิตอนงค� หม่ันการ
63013027013 นายธีระศักด์ิ รักหนู
63013027014 นายวุฒิไกร ใสสด
63013027015 นายอรรถกร กัณหานนท�
63013027016 นายณัฐดนัย ไพรวัลย�
63013027017 นางสาววริฐฐา หงษ�กลาง
63013027018 นางสาววรุณศิริ อุตรมาตย�
63013027019 นางสาวอรปรียา ถีราวุฒิ
63013027020 นางสาวธมลวรรณ คงแท3
63013027021 นางสาวป]านวดี แซ:เล3า
63013027022 นางสาวสุพรรณี สมพร
63013027023 นางสาวสุณิสา วุ:นซ้ิว
63013027024 นางสาวมัทนา พวงรางสาด
63013027025 นายฉัตรกานต� งามฉลวย
63013027026 นายภูวดล สุธรรมานนท�
63013027027 ว:าที่ร3อยตรีธนายุทธ คําพูน
63013027028 นายจตุพล ระมัดหา
63013027029 นางสาวสุภาพร พรมมาวัน
63013027030 นางสาวนิรมล จันทร�มาศ

หน3า 901 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013027031 นายอิทธิกร อาสาเจ3า
63013027032 นางสาวอาริษา สุ:มทา
63013027033 นางสาวกนกวรรณ สาระโท
63013027034 นางสาวนลพรรณ ไชยวงศ�หว่ันทDอก
63013027035 นางสาวศรีวรรณ ช:วยแก3ว
63013027036 นางสาววีรวรรณ ลําดับศรี
63013027037 นางสาวโรสนิณา ขุนเศษ
63013027038 นางสาวพันน�ชยา วัฒนศรีกันย�
63013027039 นางสาวเมวี ญา จันทะบาล
63013027040 นางสาวเขมยศชวัล จิรพรสิริวรกุล
63013027041 นายประสานศักด์ิ บุญโต
63013027042 นางสาวศรัญญา ณะใจบุตร
63013027043 นางสาวลลิตา นามอรรถ
63013027044 นายภิเษก บุญเรือง
63013027045 นางสาวฑาริกา อิ่มใจ
63013027046 นายนิรันดร� จันทร�ศรี
63013027047 นางสาวสวรส จันท�ครบ
63013027048 นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต
63013027049 นางสาวศศิธร มูลสระดู:
63013027050 นางสาวสุดารัตน� จันทร�วงษา
63013027051 นายณัฐสิทธ์ิ สุขการ
63013027052 นายเจตรินทร� แสงสุข
63013027053 นายวิกรานต� เกตุภูเขียว
63013027054 นางสาวธัญวรัตม� เพชรมาตย�
63013027055 นางสาวกฤษณี อินทราวุธ
63013027056 นางสาวมณีรัตน� พิมพ�สําเภา
63013027057 นางสาวสุดาพร หยกจารุพงศ�ลาภ
63013027058 นางสาวปภัสวรรณ คําทูม
63013027059 นางสาวน้ําทิพย� พันธชัย
63013027060 นางสาวพิชญดา ชะนะบุญ
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63013027061 นางสาวเบญญา สมบุญยานนท�
63013027062 นางสาวเกษวดี ปรือปรัก
63013027063 นางสาวพิมพ�สุภัค วิลาศ
63013027064 นายศราวุธ วงศ�เดช
63013027065 นางสาวสิริวิภาวี ชิงไชย
63013027066 นางสาวอมรรัตน� ใบยา
63013027067 นางสาวสุภาภรณ� สํารวมจิต
63013027068 นายสถิตธรรม สระทองรัด
63013027069 นายสันติชัย ชมภูพาน
63013027070 นางสาวพิชชากร บุญมาก
63013027071 นางสาวศุภรัตน� เอกภัทรวงศ�
63013027072 นางสาวสุภาวดี เชื้อหงษ�
63013027073 นางสาวชนกนาท ขวัญเฉ่ือย
63013027074 นางสาวจุฑารัตน� นุ:นประสิทธ์ิ
63013027075 นางสาวพิมพ�ธนรัฐ พัชระธนาโชติ
63013027076 นายสงค� เที่ยงทัศน�
63013027077 นายชินพัฒน� แทนวิสุทธ์ิ
63013027078 นางสาวอัญมณี ศรีปลาด
63013027079 นางสาวพรเพ่ิม ประกอบแก3ว
63013027080 นางสาวผุสดี รําไพ
63013027081 นางสาวอาริสา ลาดเปCา
63013027082 นายนิลนาท มะโพงเพ็ง
63013027083 นางสาวภัทรชนก ธีระการณ�
63013027084 นางสาวศุภลักษณ� อ:อนบาง
63013027085 นายพงศ�เทพ ชินมงคล
63013027086 นางสาวจารุพิชญา พานทอง
63013027087 นางสาวขนิษฐา อยู:บุญ
63013027088 นางสาวนฤมล ทองแถม
63013027089 นางสาวกมลรัตน� หวันบะหยอ
63013027090 นายชัชวาลย� รักษาดี
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63013027091 นางสาวจิดาภา แหมะหวัง
63013027092 นายสุทธิพงศ� จิตติศักด์ิ
63013027093 นางสาวศริญญา เมตตารักษ�
63013027094 นางสาวพนิดา ไม3แก3ว
63013027095 นางสาวจิตติมา สิงนิสัย
63013027096 นางสาวฐิติรัษฎากร ใจทน
63013027097 นางสาวชนิกานต� สุวรรณธนรัชต�
63013027098 นางสาวอลิษา ศรีบัดดี
63013027099 นางสาวกาญจนา ทองไสว
63013027100 นางสาวปริษา รักสัจจะ
63013027101 นางสาวพิชามญชุ� ชูสกุลจิต
63013027102 นายสรศักด์ิ ทองรุธ
63013027103 นางสาวฐิติพร สุภาไตร
63013027104 นางสาวบุษบา ศุภชัยวัฒนา
63013027105 นางสาวชุติมา สมทรัพย�
63013027106 นายไตรลักษณ� สนั่นแก3ว
63013027107 นางสาวคอลีเยาะ หะยีบากา
63013027108 นายวรารัฐ อินแจ3ง
63013027109 นายติสรณ� ทองดี
63013027110 นายพุฒิพงค� ช:วยสงค�
63013027111 นายทิวา จันทร�ศรีงาม
63013027112 นางสาวขวัญมนัสณ� จันทรสุวรรณ
63013027113 นางสาวจิตรารัตน� บุดดา
63013027114 นายนฤเบศ วิใจยา
63013027115 นางสาวโชติรส วงศ�คุณธรรม
63013027116 นางสาวกรกนก ชูอารมย�
63013027117 นางสาวสุพัตรา บุญไวท�
63013027118 นางสาวมนัสวี มูลดับ
63013027119 นางสาวสิรามล มันทวงษ�
63013027120 นางสาวเบญจรัตน� สมมณีย�
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63013027121 นางสาวพัชราพร ยอดศรี
63013027122 นางสาวชลิดา ชัยโยบัว
63013027123 นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ�
63013027124 นางสาววราภรณ� พุทธวงศ�
63013027125 นางสาวธัญญรัตน� ศรีสวรรค�
63013027126 นายอิบรอเฮง เจDะม๊ิ
63013027127 นางสาวบุณยาพร นาคงาม
63013027128 นางสาวตรีจิรา พันแพง
63013027129 นายอภิสิทธ์ิ แย3มแสน
63013027130 นางสาวพัณณิตา หะหวัง
63013027131 นางสาวมณีกาญจน� ไทยจํา
63013027132 นายณัฐศรัณย� บํารุงศรั
63013027133 นางสาวชุติมา ล3อมสุขา
63013027134 นางสาวสุภาภรณ� โนนดี
63013027135 นายณัฐพงค� เขม็ด
63013027136 นางสาวประภัสสรา บุญสงค�
63013027137 นางสาววิลาสินี เหมทานนท�
63013027138 นางสาวรัชนีภรณ� พลไสย
63013027139 นางสาววิลาวัน รื่นรวย
63013027140 นางสาวพัชริดา ทิพย�จ3อย
63013027141 นางสาวสุมินตรา คํามา
63013027142 นางสาวสุกฤตา ชลภาพ
63013027143 นางสาวก่ิงกาญจน� ทับทอง
63013027144 นางสาวสุมิตรา พรมภักด์ิ
63013027145 นางสาวอาทิมา ลิ้มนพคุณ
63013027146 นางสาวณัฐกานต� สุทธิวงษ�
63013027147 นางสาวอลิสษา หงษ�ทอง
63013027148 นางสาวพิรัชต�ชญา ลําทา
63013027149 นายศุภชัย สว:างอารมณ�
63013027150 นางสาวสุดารัตน� ทับยาง
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63013027151 นายสุรเชษฐ� วงศ�ษา
63013027152 นางสาวนรินทร�ธรา ผาแก3ว
63013027153 นางสาวอรวรรณ โอภาศรี
63013027154 นางสาววินิตตา ธงสันเทียะ
63013027155 นางสาวสายรุ3ง เติมเพชร
63013027156 นายอลงกรณ� ภูพนาแสง
63013027157 นายเกริกชัย สาศรีสุข
63013027158 นางสาวฉัตรฑริกา กนกนัครา
63013027159 นางสาววิภาวี สีทา
63013027160 นางสาวป7ถย� รอดบํารุง
63013027161 นางสาวภัณฑิลา ภัทรจามร
63013027162 นายพีรณัฐ ย้ิมสนิท
63013027163 นางสาวภัทรภร อธิคมนฤนาท
63013027164 นางสาวอนัญญา ทองทิพย�
63013027165 นางสาวเกวลิน ธิบุญเรือง
63013027166 นางสาววิไลลักษณ� จันทวงค�
63013027167 นางสาวณภัทร พงษ�สวัสด์ิ
63013027168 นางสาวนารี คําสุข
63013027169 นางสาวพิชญา ศรีศักด์ิประทุม
63013027170 นายชัยนันท� ชิโนวรรณ
63013027171 นายสิรวิชญ� ไพสิฐวิโรจน�
63013027172 นางสาวนัชชา อบกลิ่น
63013027173 นายธวัชชัย จําปาแท3
63013027174 นายวัชราวุธ เบ3าคันที
63013027175 นางสาวกัญญวรรณ ผิวประกายเพชร
63013027176 นางสาวพรนภัส พงษ�แก3ว
63013027177 นางสาววาสนา เพชรอยู:
63013027178 นางสาวอรนภา มะโนชาติ
63013027179 นางสาวเมธิศา พุ:มพวง
63013027180 นางสาวอรวรรณ อําพะวัน
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63013027181 นางสาวจารุวรรณ กิติลาโภ
63013027182 นางสาวชนกานต� รอดประเสริฐ
63013027183 นายภชรมงคล วงศา
63013027184 นางสาวธนพร แซ:ลิ้ม
63013027185 นางสาวสุพรรณี สุขเกษม
63013027186 นางสาวชลธิชา กวยทิ
63013027187 นางสาวพัชร�นรินทร� ไชยสิงห�
63013027188 นางสาววริษฐ�ฤดี พรหมสังคหะ
63013027189 นางสาวนฤมล ศรีสุข
63013027190 นายธนโชติ ตันติทวีรุ:งโรจน�
63013027191 นางสาวกนกวรรณ คําสีลา
63013027192 นางสาวธนาภา ชูจันทร�
63013027193 นางสาวสุภาวดี บุญวงค�
63013027194 นางสาวมณีวรรณ ลิตโต
63013027195 นางสาวมณีนุช เหมลา
63013027196 นางสาวอภิชญา แสงสาตรา
63013027197 นายสุรสิทธ์ิ ศรีประวรรณ
63013027198 นายทวีวัฒน� พิมพ�หิน
63013027199 นายวรากร เล็กผลจันทร�
63013027200 นางสาวทิพธิดา เจริญวิลาศพงษ�
63013027201 นางสาวธนพร นรสีห�
63013027202 นางสาวรพีพรรณ ดําแก3ว
63013027203 นายประภาส เดชอุดม
63013027204 นางสาวลลิตา สกุลหงษ�
63013027205 นางสาวสุดารัตน� ปุCยทอง
63013027206 นางสาวพิมพ�สีดา บัวเผียน
63013027207 นายศักดิธร แก3ววิเชียร
63013027208 นายกิตติวินท� ทรงกลด
63013027209 นางสาวประภา จําปาเทศ
63013027210 นายอภิวัฒน� พินิจสกุล
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63013027211 นายวิษณุรักษ� วันดี
63013027212 นายกฤตภาส สิทธิชัย
63013027213 นางสาวประภัสสร เกตุชัย
63013027214 นายดนัย รอดเริง
63013027215 นางสาวกุลธิดา อินทรฤทธ์ิ
63013027216 นางสาวสุกัญญา จิตรพิทักษ�
63013027217 นายเกียรติคุณ บุญบางเก็ง
63013027218 นางสาวมัณฑนา เดชะชีพ
63013027219 นางสาวดนิตา วงค�ราตรี
63013027220 นางสาวกชกร ไชยมะโน
63013027221 นางสาวสุนิรบล ไผ:งาม
63013027222 นางสาวอินทิรา ศิริวิราช
63013027223 นางสาวกานต�สุทธิญา กุนทอง
63013027224 นางสาวจุฑามาศ คุณาพรพิทักษ�
63013027225 นายภัทรศรัณย� เดชนพคุณ
63013027226 นายพิศรุจน� ยกชม
63013027227 นายนรินธรณ� กัลยาวงศ�
63013027228 นางสาวพัณณ�ชิตา พัฒนรุจิโรจน�
63013027229 นายวชิรวิชญ� สุขันคํา
63013027230 นางสาวพุทธวรรณ วิริยานนท�
63013027231 นางสาวลัดดาวัลย� บูรณสุต
63013027232 นางสาวกมลชนก งามดี
63013027233 นางสาวสุภารัตน� สนั่นทุ:ง
63013027234 นางสาวชุติมณฑน� โถวสกุล
63013027235 นางสาวอนุสรณ� ตรองจิตร
63013027236 นางสาวนัฐมน เจริญรอย
63013027237 นายเวคิน วุฒิ 

63013027238 นายปราเมศ ศรีกฤษณรักษ�
63013027239 นางสาวจารุวรรณ ว:องไววิริยะ
63013027240 นางสาววานิถี ศรีสุธรรม
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63013027241 นางสาวบุพลักษณ� โตยธรทรัพย�มณี
63013027242 นางสาวณัฐา แซ:จู
63013027243 นางสาวพิชชาภา บุญญะบุญญา
63013027244 นายอภินันท� ราณไพรี
63013027245 นางสาววลัยกร เต็มขันท�
63013027246 นางสาวกิตติยา จันดี
63013027247 นายศรัณย� ใบตานี
63013027248 นางสาวชนินาถ กัลยา
63013027249 นายรัชพล พรหมเมฆ
63013027250 นายอัญกฤษ ปุญนุวงศ�
63013027251 นางสาวพัณณ�ชิตา พละมา
63013027252 นางสาวเกษศิริน วิทิตวัฒนะ
63013027253 นางสาวณัฐนิตย� ร:มบ3านโหลDะ
63013027254 นางสาวนริศรา ซางนา
63013027255 นายจักพงศ� เลี้ยงพันธุ�สกุล
63013027256 นางสาวทิพย�พากร ตDะน:าน
63013027257 นางสาววันทนา วงค�ษา
63013027258 นางสาวป7ณฑิตา แจ3งสุทธิวรวัฒน�
63013027259 นางสาวสุริยวรรณ เผือกนอก
63013027260 นางสาวกมลชนก สําราญภูมิ
63013027261 นายชนุตร� ต้ังประกอบ
63013027262 นางณัฐวดี ดิฐภักดีจินดา
63013027263 นางสาวพลอยพร กันวงศ�
63013027264 นายพงษ�พิสุทธ์ิ ต๊ิบบุญเรือง
63013027265 นางสาวนภาพร จันทร�ผลึก
63013027266 นางสาวสุพัตรา จันทร
63013027267 นายประดิษฐ� ต3นเพชร
63013027268 นางสาวณัฐการณ� สุริยะมณี
63013027269 นายฐากูร ปาละกูล
63013027270 นางสาวทรรศิ จรุงศิรวัฒน�
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63013027271 นางสาวปณพร เดโชธรรมสถิต
63013027272 นายปรีชา ว้ังจ้ัน
63013027273 นางสาวอภิญาณี โพธ์ิศรีชัย
63013027274 นางสาวภัทรพร พงษ�ประดิษฐ
63013027275 นางสาวปริม แก3วประดับ
63013027276 นางสาวอลิต3า หลําเบ็ญสะ
63013027277 นายชัยกานต� มณีจักร�
63013027278 นางสาวพรรณภา พลแดง
63013027279 นายฌานพัฒน� พัฒนสิงห�
63013027280 นางสาวสุนิตรา อินยาศรี
63013027281 นายกฤตกร เพชรสุข
63013027282 นายอภิลักษณ� พิกุลงาม
63013027283 นายวรวัจน� สงกลิ่น
63013027284 นางสาวยุพารัตน� ทุมบาล
63013027285 นางสาววารุณี โพธ์ิขาว
63013027286 นางสาวอุษณีย� ประชาชื่น
63013027287 นายภูริทัต ฤทธิเดช
63013027288 นายปFยพง ศ� สุพ รัตน� 
63013027289 นางสาวละอองดาว ยาหอม
63013027290 นางสาวศุภาวรรณ บุญรอด
63013027291 นางสาวธัญพิชชา การีรัตน�
63013027292 นางสาวจินดารัตน� กรัดทาน
63013027293 นางสาวมาริสา เหมือนเพ็ชร
63013027294 นางสาวกชพร แซ:เตSง
63013027295 นายสรวิศ โสกรรณิตย�
63013027296 นางนลินพร เสือแย3ม
63013027297 นางสาวณัฏฐณิชา โพธ์ิแสง
63013027298 นายเมธี กําหนดแน:
63013027299 นางสาวปารีรัตน� ปราบพาล
63013027300 นางสาวเรวดี กองคํา
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63013027301 นายโชติพัทธ� ศรีอนันต�
63013027302 นางสาววิลาวัลย� บุญต๊ิบ
63013027303 นางสาวสุภาพร แซ:หลี
63013027304 นางสาวปFZนมนัส นิยมไชยวิสาล
63013027305 นางสาวบุษยา กัณธิยวงษ�
63013027306 นายเศรษฐพงศ� ญาณโรจน�
63013027307 นางสาวกฤษณี หาญชนะสิทธ์ิ
63013027308 นายนันทวัฑน� ชัยพฤกษ�ไพรวัน
63013027309 นางสาวดวงเนตร บุญทวีชัย
63013027310 นางอามานะ ท:าวสมาน
63013027311 นางสาวมินตรา อิ่มสมบูรณ�
63013027312 นางสาวนฤมล รุดโถ
63013027313 นางสาวเกษมณี ถนอมพงษ�
63013027314 นางสาวสุภาวดี วงษ�สิงห�
63013027315 นายเทพประสิทธ์ิ สายคํา
63013027316 นายพฤทธ์ิ แสนม่ัน
63013027317 นางสาววิลาสินี วงษ�กวี
63013027318 นางสาวกีรหญิง ทองนาคพันธ�
63013027319 นางสาวณิชาภัทร สอนดอนไพร
63013027320 นายเดชณรงค� ปFZนแก3ว
63013027321 นางสาวปวีณา ทองโสภา
63013027322 นางสาวณัฐวิภา บุญอนันต�
63013027323 นางสาวญาณิศา ไมตรีจิตต�
63013027324 นางสาวอริสรา อินทรขุนทศ
63013027325 นายสุพัชรินทร� มากเกตุ
63013027326 นางสาวสุพัตรา อินโป
63013027327 นางสาววลัยรักษ� แพงจันทร�
63013027328 นายกิตติชาติ ลั่นคีรี
63013027329 นางสาวชญานิษฐ� กสิกวัธน
63013027330 นางสาวชัญญณัส แสงใส
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63013027331 นางสาวสายมณี สงใส
63013027332 นางสาวศิรินภา มีทอง
63013027333 นางสาวณัฐกนก สะรวมรัมย�
63013027334 นางกัลยารัตน� ถาเมือง
63013027335 นางสาวณัฐพร มีเสือ
63013027336 นางสาวจันจิรา วิวาสุข
63013027337 นางสาวจิราภรณ� สมทรง
63013027338 นางสาวน้ําฝน หม่ืนทอง
63013027339 นางสาวนัชฎา เจริญผล
63013027340 นางสาวฐนิตา พิมลวิทยา
63013027341 นางสาวมินทราวรรณ คํ้าจุนวงศ�สกุล
63013027342 นางสาวภารดา บุญธนวัฒน�
63013027343 นางสาวภัทรวดี นันตDะกว3าง
63013027344 นายกิตติภัฎ ทองเพชร
63013027345 นายวศิน ศรีวิเชียร
63013027346 นางสาวฉัตรญาภรณ� นิรภัย
63013027347 นางสาวณัฐิณี กันเกียว
63013027348 นางสาวนภษร เขมะป7ญญา
63013027349 นายสมชัย ม่ันคง
63013027350 นางสาวสุวิมล พานิช
63013027351 นางสาวณัฐณิชา ภู:ห3อย
63013027352 นางสาวอวันวี ศรีสุวรรณ�
63013027353 นายนฤพล ศรีโบราณ
63013027354 นางสาววารุณี สมคิด
63013027355 นายพิชิตชัย คล3ายท:าโรง
63013027356 นางสาวศศิธร ฉันททวีวงศ�
63013027357 นางสาววลัยพร เปรมกมลมาศ
63013027358 นายวีระชัย ภู:เสือ
63013027359 นายคณิศร อิ่มอําไพ
63013027360 นางสาวณัฐนิช ธนาบริสุทธ์ิ
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63013027361 นางสาวกมลชนก นันตาวงค�
63013027362 นางสาวยามีละห� สาอิ
63013027363 นางสาวกมลา เหลืองใย
63013027364 นางสาวมาริสา ทนานนท�
63013027365 นางสาวกัลยกร ภูสง:า
63013027366 นายเขมชาติ ดีหนู
63013027367 นางสาวสุภาสินี ภิญโญ
63013027368 นางสาวปทิตตา เย่ียมสวัสด์ิ
63013027369 นายคมสัน ศิริพูน
63013027370 นางสาวรัตติยา หารไชย
63013027371 นางสาวพิมพ�ชญา น3อยดัด
63013027372 นางสาวจิตรา ขันแก3ว
63013027373 นางสาวพรปวีณ� แสนสุข
63013027374 นางสาววัชราภรณ� แซ:เดียว
63013027375 นางสาวนภาพร บุบผา
63013027376 นายจิรพงษ� จิรเจษฎาพร
63013027377 นางสาวพิมพ�วิภา กองพงษ�
63013027378 นางสาววรารินทร� รัตนจันทร�
63013027379 นายภูนรินทร� ชาติมนตรี
63013027380 นางสาววีรวรรณ แดงบุญเรือง
63013027381 นางสาวฉันทนา ทํานอง
63013027382 นางกนิษฐา นุชประมูล
63013027383 นางสาวนริสรา อุทัยเรือง
63013027384 นายศุภณัฐ เชษฐบุรี
63013027385 นางสาวจิราณี ฟูคํา
63013027386 นางสาวสุธาศิณี พ่ึงคร3าม
63013027387 นางสาวศิริพร นาคะ
63013027388 นางสาวจิราภรณ� ชุมภูวัน
63013027389 นายอุสมัน มูซอ
63013027390 นายธนพัฒน� สมบัติหอม
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63013027391 นายไพรัช พนมศร
63013027392 นางสาวทิพรัตน� จันลา
63013027393 นางสาวนูรฟายานี สุดสม
63013027394 นายก:อเกียรติ ตันสิทธิพันธุ�
63013027395 นางสาวธัญญลักษณ� เฉลิมทรง
63013027396 นายรัฐเขตต� ประเสริฐ
63013027397 นางสาวอัญชนา เรืองชัยนิคม
63013027398 นางสาวนัฐวดี สุน3อง
63013027399 นางสาวสลินทิพย� แสงเรืองฤทธ์ิ
63013027400 นางสาวสุชาลักษณ� สิงห�สิทธิ
63013027401 นางสาวสุดารัตน� ชอบสุข
63013027402 นางสาวรชยา นอสิทธ์ิ
63013027403 นางสาวเจิดจ3า พิมพ�ระเบียบ
63013027404 นางสาวนิศากานต� แก3วช:วย
63013027405 นางสาวกัญญาพัชญ� จินาจันทร�
63013027406 นางสาวสโรชา ธีรชัย
63013027407 นายกิติศักด์ิ ตะกรุดแจ:ม
63013027408 นางสาวตินัดตา บุญช:Xม
63013027409 นางสาวพิทยาธร กลิ่นกุหลาบ
63013027410 นางสาวกันติมา ป7ญจมวัฒน�
63013027411 นางสาวกนกวรรณ บุญร:ม
63013027412 นางสาวกมลาวัณย� โพธ์ิสีดา
63013027413 นางสาวนันท�นภัส มาตจรุง
63013027414 นายดลวัฒน� ธรรมจันทา
63013027415 นายกิตติพันธ� คําลือ
63013027416 นายนที สุขสง:า
63013027417 นางสาววริศรา บ3านใหม:
63013027418 นายนันทวัฒน� ศิลปสร3างขุนทด
63013027419 นายณัฐนุกรณ� ใจสิงห�
63013027420 นายกิตติภณ อภิโรจน�
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63013027421 นางสาวศิริลักษณ� กนะกาศัย
63013027422 นางสาวจุฑามณี เกิดเดช
63013027423 นางสาวศศิชา อาจยุทธ�
63013027424 นางสาวธนพร ดวงดาว
63013027425 นางสาวอสมา บริสุทธ์ิ
63013027426 นางสาวทิตติยา สีดาสมา
63013027427 นายวุฒิพร จรพงษ�
63013027428 นายทิชา สิงหาศิลปI
63013027429 นางสาวชาลิสา ทองอ:อน
63013027430 นายธนินทร� พัฒนศิริ
63013027431 นางสาวกุลฑีรา แพงศรี
63013027432 นางสาวขัมน�ชวิศา ญาติวงค�
63013027433 นางสาวหทัยภัทร ดําเกลี้ยง
63013027434 นางสาวสุกัญญา ก3านบัว
63013027435 นายอภิรมย� ดิษย�พันธ�
63013027436 นางสาวอารยา สุขสําราญ
63013027437 นายวรุตพงษ� อินทนุ
63013027438 นางสาวจันทิมา ฉิมเนตร
63013027439 นายอดิศักด์ิ เหมือนพันธ�
63013027440 นางสาวพรสุดา จันทจร
63013027441 นายกานต� ณ ลําปาง
63013027442 นางสาวณัฐภลัฏฐ� เดเช
63013027443 นายนิติเทพ นิ่มอนงค�
63013027444 นายสิทธิชัย บรรจง
63013027445 นางสาวจันสุดา คุณอ:Xน
63013027446 นางสาวธวัลพร วงสกุล
63013027447 นางสาวภัทรานิษฐ� ทับสุข
63013027448 นางสาวสรารี สีนอเนตร
63013027449 นางสาวอริสา มณีรัตน�
63013027450 นายพิพัฒน�พงศ� ล:าวหิ้น
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63013027451 นายเกรียงไกร ไตรก่ิง
63013027452 นายธันวา บรรเด็จ
63013027453 นางดวงเดือน คงพรหม
63013027454 นายเอกพงษ� เทพชู
63013027455 นางสาวจันจิรา ชัยกล3า
63013027456 นางสาวสุพัตรา อินทรีจ:าง
63013027457 นางสาวพัชรีย� โพธ์ิจันทร�
63013027458 นางสาวสุดารัตน� เอี่ยมมาก
63013027459 นางสาวราตรี นินละเอียด
63013027460 นางสาวอรอนงค� รามหาร
63013027461 นางสาววฤณดา สังข�สิงห�
63013027462 นางสาวสโรชา โพธ์ิไพจิตร�
63013027463 นางสาวเกศริน แสนทวีสุข
63013027464 นายธวัชชัย อินทาน
63013027465 นางสาวจิดารัตน� รักความดี
63013027466 นางสาวกฤติมา เส็นหละ
63013027467 นางสาวจินดารัตน� คําฟู
63013027468 นายธีระศักด์ิ คนองมาก
63013027469 นางสาวเมลิน คนที
63013027470 นางสาวสุทธิลักษ� พันธพัฒน�
63013027471 นางสาวอุทุมพร สังสถิต
63013027472 นางสาวกุลกานต� ชลวาสิน
63013027473 นางสาวมนฤดี พ่ึงจักคลี่
63013027474 นายจตุรภัทร สังข�ภิรมย�
63013027475 นายเฉลิมเกียรติ เลิศวงศ�หัตถ�
63013027476 นางสาวปรางทิพย� มัศโอดี
63013027477 นางสาวอลิษา อิดทิ้ง
63013027478 นางสาวสุมลรัตน� มุขขุนทด
63013027479 นายพูนศักด์ิ นามทอง
63013027480 นางสาวขวัญชนก ช:างหม3อ
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63013027481 นางสาวศิรินาฏ ปราศกระโทก
63013027482 นายณฐกร แท:นทองวัฒนา
63013027483 นายวิทวัส นามโคตร
63013027484 ด.ญกัลยกร อินทกฤช
63013027485 นางสาววริศรา เขม3นเขตต�การณ�
63013027486 นางสาวโสรยา ป7ญญาดี
63013027487 นายวรรณชัย ชนกกุลศิริ
63013027488 นางสาวสิรินาถ กันทาหงษ�
63013027489 นายสิทธิพัฒน� ไทยเจียมอารีย�
63013027490 นางสาวสุภาวดี แจ:มจํารัส
63013027491 นางสาวธันยพร ท3วมศรี
63013027492 นางสาวสรารัตน� โปราณานนท�
63013027493 นางสาวเรณุกา น3อมเศียร
63013027494 นางสาวทอฝ7น ทุ:งสาร
63013027495 นายพงศธร โพไทร
63013027496 นางสาวจิระกรภัทร� ทองชุม
63013027497 นายณัฐพงษ� เกษเบ็ญฤทธิกุล
63013027498 นางสาวสุพรรณี สุขสมบูรณ�
63013027499 นางสาวเมธาวี มงคล
63013027500 นางสาวอรอุมา รติโอฬาร
63013027501 นายนุชา ไตรสวัสด์ิวงษ�
63013027502 นายวรพจน� เผือกพันธุ�มุก
63013027503 นายจารุพัฒน� พิมพ�เกษม
63013027504 นางสาวณัฐชญา โฉมเฉลา
63013027505 นางสาวชยาภรณ� ทองสุข
63013027506 นางสาวจันทิมา แก3วประจง
63013027507 นางสาวเจนจิรา กุนแก3ว
63013027508 นางสาวปวีณา คุ3มภัย
63013027509 นางสาวอัจฉรา อุทัยกรรณ�
63013027510 นายภคพล ศรัทธาปFติ
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63013027511 นางสาวมาลินี รุ:งไทย
63013027512 นางสาวจรัญญา พุทธรักษา
63013027513 นายกิตติพงษ� อั้วจันทึก
63013027514 นางสาวพิมพ�วลัญช� ขาวเขียว
63013027515 นางสาวพรพิมล ธรรมเทวี
63013027516 นางสาวพรธวัล หอมกลิ่น
63013027517 นางสาวสุกัญญา พวงสว:าง
63013027518 นางเดือนเพ็ญ ใจตา
63013027519 นายนพรัตน� สังขประเสริฐ
63013027520 นางสาวกรรณิกา แย3มแก3ว
63013027521 นางสาวกัญญาภัทร ซ3อนพร
63013027522 นางสาวกรกต พงศาโรจนวิทย�
63013027523 นางสาวศลีพร บุญเลื่อง
63013027524 นางสาวปภัสสวรรณ สายพาน
63013027525 นางสาวสิริวรรณ รอดเชื้อจีน
63013027526 นายวรรณธัช ใยไหม
63013027527 นางสาวศิริพร คงวิเศษ
63013027528 นายนราธร สิงห�หาญ
63013027529 นางสาวอรอนงค� เขียวคง
63013027530 นายอนุวัฒน� ถ่ัวสวัสด์ิ
63013027531 นางสาวสุกัญญา มาตย�แก3ว
63013027532 นายจิระวัฒน� สาเพ็ง
63013027533 นางสาวณัฐธ ยา น� วงศ� พงษ� ค ำ 
63013027534 นางสาวปาณิสรา เก้ือเสนาะ
63013027535 นางสาวเบญจวรรณ ชมภูพาน
63013027536 นางสาวจริยาภรณ� ชุมภู
63013027537 นายชนกนันท� มะกล่ําขาว
63013027538 นายอภิสิทธ์ิ สุขสานต�
63013027539 นายจิรภัทร ประภาศิริสุลี
63013027540 นายทศพล เอกชาวนา
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63013027541 นางสาวลัดดาวัลย� นันตุ
63013027542 นางสาววณิชญา อยู:เชื้อ
63013027543 นางสาวทิฆัมพร คําทรัพย�
63013027544 นางสาววชิรญาณ� สิทธิ
63013027545 นางสาวระพีพรรณ กนกพรรักษ�
63013027546 นางสาวทิวาวรรณ คําเวียง
63013027547 นางสาวสรวงสุดา ศิริศร
63013027548 นายมัณฑกร หอมทอง
63013027549 นายหัตถโกวิท ต:วนชัยภูมิ
63013027550 นางสาวยุพิน พยัคศรี
63013027551 นางสาวสุนิสา สุริวงษ�
63013027552 นางสาวณัฐชยา สรชนานนท�
63013027553 นางสาวธิดารัตน� จารุจิตร
63013027554 นางสาวพัชรี พลอินทร�
63013027555 นางสาวเพ็ญพิชชา คงแทน
63013027556 นายชัยณรงค� มณีรัตน�
63013027557 นายนัฐพล เดชโฮม
63013027558 นางสาวชุดาภา แพทย�นุสนธ์ิ
63013027559 นายอรุณชัย บ:มไล:
63013027560 นางสาวรัจวรรณ แสงเงิน
63013027561 นางสาวจิณณัชฌา เปล:งอร:าม
63013027562 นางสาวยุวรัตน� หาญบัวแก3ว
63013027563 นางสาวพรพิมล แก3วหอมคํา
63013027564 นายนพพล ไตรสุวรรณ�
63013027565 นางสาวพรนภา ศรีทรัพย�
63013027566 ว:าที่ ร.ต.หญิงศรีสุดา คงเวียง
63013027567 นางสาวภัทราภรณ� สังคานาคิน
63013027568 นางสาวเจนจิรา วาป\ทะ
63013027569 นายยงยุทธ เผือกนุช
63013027570 นางสาวภัณฑลักษณ� อิสระเศรษฐพงศ�
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63013027571 ว:าที่ ร.ต.สุรินทร�เทพ คุ3มญาติ
63013027572 นางสาวจุฑามาศ วิรัตน�
63013027573 นางสาวพรพรรณ เยาวยอด
63013027574 นางสาวอัยดา ภาโนมัย
63013027575 นางสาวศศิธร จันทคาม
63013027576 นางสาวพิมพ�นิภา มังกรเวช
63013027577 นางสาวนิศารัตน� ลอยลม
63013027578 นางสาวณัชชา ทิพย�บํารุง
63013027579 นางสาวสุชานันท� คงกระพันธ�
63013027580 ว:าที่ร3อยตรีวัชระ จันศิริ
63013027581 นายกฤษฎา เฮงตระกูล
63013027582 นางสาวนัฐวรรณ ทิพย�เนตร�
63013027583 นางสาวนงเยาว� พ:วงเพ็ง
63013027584 นายศุภณัฐ เลิศจิรกุล
63013027585 นางสาวสุธาดา สุภิษะ
63013027586 นางสาวศุลีรัตน� วิเชียรฉาย
63013027587 นางสาวอกนิษฐ� ทาปลัด
63013027588 นางสาววิชุดา สังโสมา
63013027589 นายอรรถพงศ� ชดช3อย
63013027590 นางสาวธิดาพร สําราญบึงแก
63013027591 นายสุกฤษฎ์ิ ศรีอรห�
63013027592 นายวรวุฒิ แวดอุดม
63013027593 นายธนตรัยรัตน มหาวงศนันท�
63013027594 นายธนชิต คงสี
63013027595 นางสาวนันทกา แก3วรุ:งโรจน�
63013027596 นางสาวพัชรา เครื่องพาที
63013027597 นางสาวกมลวรรณ ดํารงสกุล
63013027598 นายกิตติพัทธ� ถนอมศักด์ิ
63013027599 นางสาวนันทิชา กรวยสวัสด์ิ
63013027600 นางสาวพราวทัศน� พันธนิตย�
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63013027601 นายรัฐพล สุจิมงคล
63013027602 นายโดม วิเชียรศิลปI
63013027603 นายณัฐพงศ� สุวรรณะ
63013027604 นางสาวนันธิยา ศรีวรพจน�
63013027605 นางสาววาริศา ดวงแก3ว
63013027606 นางสาวทิพวัลย� สายปFง
63013027607 นายณกร นราศรี
63013027608 นางสาวภาขวัญ ยอดป^นธรกุล
63013027609 นางสาวเบญจมาศ ขุนมนตรี
63013027610 นางสาวชนกานต� แดงเอียด
63013027611 นายกรวีร� แซ:เจ่ีย
63013027612 นางสาวสกุลรัตน� หอมหวาน
63013027613 นางสาวปนัดดา ลําเจียก
63013027614 นางสาวนวลปรางค� เกษเพชรสุวรรณ
63013027615 นางสาวอริษา สลามเตDะ
63013027616 นางสาวกชกร สามารถ
63013027617 นางสาวดาวมณี พิพันธ�
63013027618 นายอนันตชัย กันนิกา
63013027619 นางสาวกิตติยา แสงวรราช
63013027620 นางสาวสิริรัตน� นุชนารถ
63013027621 นางสาวสุพรรณษา คงขวัญ
63013027622 นางสาวจิราภรณ� เสภูมี
63013027623 นายคมเดช ชัยศร
63013027624 นางสาวณิชารีย� ฤทธ์ินําศุข
63013027625 นายณัฐพร ชิตเชิด
63013027626 นางสาวโรซนานี แวดอเลาะ
63013027627 นายสิทธิพันธ� ภู:เพ็ชชร�
63013027628 นายภูวณัฏฐ� นิรันดร�ชานนท�
63013027629 นางสาวบัณฑิตา บุญมา
63013027630 นางสาวศิริวรรณ ผันประเสริฐ

หน3า 921 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013027631 นายธนกิจ หนองบัวล:าง
63013027632 นางสาวอารียา จันทาทิพย�
63013027633 นางสาวณัฐกานต� มนัสเกียรติกุล
63013027634 นางสาวนงลักษณ� เปรมปรีด์ิ
63013027635 นางสาวซารีปาห� กะยุ
63013027636 นายฐากูร แสงหิรัญ
63013027637 นางสาวอรพิชา นนทะศิริ
63013027638 นายวุฒิชัย เหลืองเกียรติคุณ
63013027639 นางสาวมูนีเราะห� สือนิ
63013027640 นางสาวธัญญารัตน� พุ:มพฤกษ�
63013027641 นางสาวชลธิชา นัคราบัณฑิตย�
63013027642 นายนิธิศ บุณยัษเฐียร
63013027643 นางสาวสรินตา ร:าหมาน
63013027644 นายวิษณุ สอนกล3า
63013027645 นายธวัชชัย โอธขจร
63013027646 นางสาวอภิชญา ศิริศากาวร
63013027647 นางสาวภาวิณี อิ่นคํา
63013027648 นางสาวสุวนันท� ศิริขันแสง
63013027649 นางสาวรุ:งทิวา น3าวแสง
63013027650 นายพิสุทธ์ิ ทวีศรี
63013027651 นางสาวภัทราพร เมธาทีฆโชติ
63013027652 นางสาวนิภาพรรณ วงษ�เนตร
63013027653 นางสาวอนุศรา อุดทา
63013027654 นายปฐมพร สุนทรชื่น
63013027655 นางสาวธัญชนก สาเข3ม
63013027656 นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี
63013027657 นายภควัต หนาเหตุ
63013027658 นางสาวกัลยารัตน� เซียน3อย
63013027659 นายวชิรศักด์ิ ช3างหัวหน3า
63013027660 นางสาวจารุมน บุญรักษา
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63013027661 นางสาวมณีรัตน� เพชรจํารัส
63013027662 นางสาวดวงกมล สายสี
63013027663 นางสาวณัฐฐิรา สาลีรัตน�
63013027664 นางสาววรัญชลี อิ้ววังโส
63013027665 นางสาวมาลิน โสพันธ�
63013027666 นางสาววิชชุดา ทองทา
63013027667 นายกิตติโชติ สุ:มมาตย�
63013027668 นายนาวิน หลงประดิษฐ�
63013027669 นางสาวจุฑาภรณ� พูลสิทธ์ิ
63013027670 นายวสุธร พวงมาลี
63013027671 นางสาวปุญณิสา บุญเรืองลือ
63013027672 นางสาวนัชดาพร นวลศรี
63013027673 นางสาวชุมาภรณ� มากสังข�
63013027674 นางสาวอุษา แก3วอัศดร
63013027675 นายวณัฐชัย กลิ่นสุคนธ�
63013027676 นางสาวกมลทิพย� คุ3มพิทักษ�
63013027677 นางสาวรุ:งทิพย� ท:านัดที
63013027678 นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี
63013027679 นางสาวสิริกานต� สุนทรกานท�
63013027680 นายธีรเมศร� ตันติอัคราวัชร�
63013027681 ว:าที่ ร.ต.สมนึก โลสันเทียะ
63013027682 นางสาวอังคณา เอี่ยมสําอางค�
63013027683 นางสาวอรทัย รักคํา
63013027684 นางสาวชลันดา กลิ่นหอม
63013027685 นางสาวชฎาธาร ธิติยุกต�
63013027686 นางสาวปFยมาศ บุตรี
63013027687 นางสาวทิพย�สุดา ทรงชัยจิโรช
63013027688 นางสาวอาทิตยา สมทรง
63013027689 นางสาวจุฑามาศ คนดี
63013027690 นางสาวธัญญลักษณ� เกตุแก3ว
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63013027691 นายเกรียงไกร สัจจวิโส
63013027692 นางสาวอุสรา มุนินทร
63013027693 นางสาววรัญญา ศักสิยา
63013027694 นางสาวสุมณฑา มณีพรหม
63013027695 นางสาววิลาวัณย� ราชวงศ�
63013027696 นายวีรากร พุฒิเมธป7ญญาพร
63013027697 นายวิเศษ ศิริสิมะ
63013027698 นางสาวประภาวรินทร� ใจพล
63013027699 นางสาววิจิตรา เนื่องวัง
63013027700 นายธีรศักด์ิ สีจันทร�
63013027701 นางสาวชนิสรา กฤษฎาศักด์ิชัย
63013027702 นางสาวปวีณา หลําสะ
63013027703 นายสุรศักด์ิ สีละวัน
63013027704 นางสาวปาริตา สุทธิสวัสด์ิ
63013027705 นางสาวแคทรียา อินทร�เต็ก
63013027706 นายสมศักด์ิ แบนประเสริฐ
63013027707 นางสาวนุชนาถ เฉิดฉายเกียรติ
63013027708 นางสาวกมลชนก เรืองอ:อน
63013027709 นางสาวมณฑิตา ชุมพิบูลย�
63013027710 นางสาวอมรรัตน� ทองเบื้อง
63013027711 นางสาววรัธยา คงคาสุริฉาย
63013027712 นางสาวศศิมาภรณ� ใจมา
63013027713 นางสาวยวิษฐา สิงห�ไตร
63013027714 นางสาวลัทธพรรณ สมบูรณ�กุล
63013027715 นางสาวเพ็ญนภา ธัญญผล
63013027716 นายอดิศร แก3วพรหม
63013027717 นายฐิติวัฒน� บุญเหลือ
63013027718 นายเอกรินทร� สุขบรรเทิง
63013027719 นางสาวนุชสรา ทองคง
63013027720 นางสาวสิรินพร เหล:าเพชรสกุลชัย
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63013027721 นางสาวอรญา บุญพูล
63013027722 นางสาวดารณี อนันทวัน
63013027723 นายสิทธิพงษ� บุญอาจ
63013027724 นางสาวอัจฉรา แรงเขตการ
63013027725 นางสาววงศ�ผกา หนูสีงาม
63013027726 นางสาวเสาวรี เจือจันทร�
63013027727 นางสาวจิรฐา เปสตันยี
63013027728 นางสาวนุชปวีณ� เทียมตา
63013027729 นายธนัสชัย กิจแก3ว
63013027730 นางสาวณัฐนรี อุดมสุข
63013027731 นางสาวอารดา ทรายขาว
63013027732 นางสาวรัชดา อุเจะ
63013027733 นายกรินทร� อาจวิชัย
63013027734 นางสาวเสรินยา สุวรรณมณี
63013027735 นายเบญจพล เชื้อพุทธ
63013027736 นางสาวชญานิตย� อู:ไทย
63013027737 นางสาวอรทัย ขัติยะวงษา
63013027738 นางสาวพุศริณ มาทวี
63013027739 นางสาวธนิตา อินชูกุล
63013027740 นายนวพล ไวทยะเสวี
63013027741 นางสาวปทุมรัตน� อินทา
63013027742 นายธนวรรธน� แสนสุข
63013027743 นางสาวณัฐฐิตา วิไลลักษณ�
63013027744 นางสาวคัคณางค� ทับทิมศรี
63013027745 นายสมพงษ� ทงทุม
63013027746 นางสาววรรณิศา นุ:มประเสริฐ
63013027747 นายศิริพงษ� นามแปCน
63013027748 นางสาววิภารัตน� ทวีผล
63013027749 ว:าที่ ร.ต.พลากร โตมอญ
63013027750 นางสาวนารี ดัดจอหอ
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63013027751 นางสาววลัยลักษณ� สุขโข
63013027752 นางนงนุช ชูแก3ว
63013027753 นายพัทธพล ทิมอ่ํา
63013027754 นายกิตติชัย เสน:หา
63013027755 นายอนุสรณ� เสาร�ศรี
63013027756 นางสาวชนัญญา กรมสิงห�
63013027757 นางสาวพิมพ�ใจ คมแก3ว
63013027758 นางสาวสราวงศ� บุนนาค
63013027759 นางสาวภรภัทร สุขประสิทธ์ิ
63013027760 นางสาวจิรัชญา แก3วสังข�
63013027761 นางสาวปานรดา สารชมภู
63013027762 นางสาวจิราพร กาฬภักดี
63013027763 นายอดิศักด์ิ ทองโท
63013027764 นางสาวพันธิตรา บุญเลิศ
63013027765 นายสิริพงษ� อินริสพงศ�
63013027766 นายชนาธิป มูลมิตร�
63013027767 นางสาวจุฑามาศ ทุมทอง
63013027768 นางสาวญาณิกา วุฑฒิธรรม
63013027769 นายนนทวัฒน� สุวัตถี
63013027770 นางวิภาพร หลักหาญ
63013027771 นางสาวสวรรยา ดีภาพร
63013027772 นางสาวป7ณณิกา สกุลวรวิทย�
63013027773 นางสาวบุญพิทักษ� ยังนึก
63013027774 นายวสุ เวชวงษ�
63013027775 นางสาวสุกฤตา จิตนารี
63013027776 นางสาวนภัสนันท� สุราฤทธ์ิ
63013027777 นางสาวจิราพร เพ็ชรคุ3ม
63013027778 นางปวิชญา รอดวงษ�
63013027779 นางสาวป7ฐฐามาภรณ� ทองสาย
63013027780 นางสาวกนกวรรณ เขาเงิน
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63013027781 นายสุทธิจิต ภูสุศิลปธร
63013027782 นางสาวกนกวรรณ สองสา
63013027783 นางสาววัชราภรณ� คําไทย
63013027784 นายพีรชัย ทัศศิริ
63013027785 นางสาวสุปาณี เป\Zยมทองคํา
63013027786 นางสาวชบาพร ชินเฮือง
63013027787 นายสมชาย อบอุ:น
63013027788 นางสาวณัฐภาวี ปลื้มมะรัง
63013027789 นายกิติภพ ตีรเลิศพานิช
63013027790 นายมนตรี อยู:สุขอาบ
63013027791 นางสาวพิมพ�พิชชา ละคําปา
63013027792 นายสิรภพ ช:วยสงค�
63013027793 นายวิทยา ทิมประเสริฐ
63013027794 นายกิตติธัช แปCนไทย
63013027795 นายปฐวี เที่ยงธรรม
63013027796 นายไชยา รสจันทร�
63013027797 นางสาวณัฏฐภรณ� ผลโพธ์ิ
63013027798 นางสาวพรชนิตว� อักษรวรรณ
63013027799 นางสาวดอกรักษ� ขําคม
63013027800 นายชาคริต แก3วสวัสด์ิ
63013027801 นายชัชพงศ� ปFยะสาธุกิจ
63013027802 นายจักรพงษ� ดอกกุหลาบ
63013027803 นายสมโชค พนมรักษ� 
63013027804 นางสาวขวัญชนก พรหมรักษ�
63013027805 นายภาณุ พ่ึงย้ิม
63013027806 นายอาทิตย� บุตรทนา
63013027807 นางสาวปวีณา และซัน
63013027808 นายโรจน�วศิน มาลา
63013027809 นายศาสตรา สิงห�สุวรรณ
63013027810 นางสาวอารียา แดงแย3ม
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63013027811 นางสาวนัฐกฤตา ศรีสัจจัง
63013027812 นายภัทรวิน วันแก3ว
63013027813 นางสาวนันศรัชญ� ป7ทมัตย�
63013027814 นางสาวณัฐชยา เพ็ญแสง
63013027815 นางสาวดาริกา อุดนัน
63013027816 นางสาวอนงนาฏ หลัดกอง
63013027817 นายปฐมพงศ� มีเนตรตรี
63013027818 นายอภินันท� สีกะหวัน
63013027819 นางสาวสุขุมาภรณ� อยู:พรหม
63013027820 นางสาววโรชา มาลิแตง
63013027821 นางสาวกฤติภรณ� หลาแก3ว
63013027822 นางสาวเสาวลักษณ� ทิพย�มณี
63013027823 นางสาวชนิสรา นาทอง
63013027824 นายอาริสซ� ตาโฮง
63013027825 นางสาวดลพร พาวงษ�
63013027826 นางสาวธิดารัตน� พวงธนสาร
63013027827 นายสิมิลัน สุวรรณกูล
63013027828 นางสาวกนกวรรณ จันทะ
63013027829 นางสาววิรดาภรณ� ชมภูคํา
63013027830 นางสาวศยามล คําพัฒน�
63013027831 นายจิรัฐ ทองคณารักษ�
63013027832 นางสาวปFยะรัตน� พุ:มเกตุ
63013027833 นายชัยนภันต� พลเมฆ
63013027834 นางสาวณัฏฐิกา สวัสดีวงษา
63013027835 นางสาวอาทิตยาภรณ� อนันทวรรณ
63013027836 นางสาวสุพิชา พรพลานามัย
63013027837 นายประณต ภูดวงดาด
63013027838 นายวราธร บุญปาสะ
63013027839 นางสาวสุนิสา สุดใจ
63013027840 นายวสันต� ก่ีศิริ
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63013027841 นางสาวปทิตตา ไตรธรรม
63013027842 นางสาวเพ็ญนภา คําธัญ
63013027843 นางสาวพัชชญาดา ธนบัตร
63013027844 นางสาวสิรินทิพย� บุญทอง
63013027845 นายกุลเชฏ ไชยสําแดง
63013027846 นายสาโรจน� ดังสะท3าน
63013027847 นางสาวเมธาพร ทองคํา
63013027848 นายวศิน ถนอมศักด์ิ
63013027849 นายนรวีร� ศักด์ิพงศ�พึ่งตน
63013027850 นางสาวณัฐธยาน� ธิวัง
63013027851 นางสาวอรพลิน พุทธประมวล
63013027852 นางสาวเจนจิรา พรหมสมบัติ
63013027853 นางสาวนิลุบล หนูเก้ือ
63013027854 นางปุณณิศา เพ็งพะเนา
63013027855 นางสาวเกษร อินทะนิน
63013027856 นางสาวกมลชนก พลอยงาม
63013027857 นางสาวมนธิชา แสนสีมนต�
63013027858 นางจิราภรณ� เจริญลาภ
63013027859 ว:าที่ร3อยตรีภัคาวัฒษ� นิสัยสัตย�
63013027860 นางสาวฐาปณิฎา จันทร�แจ:มศรี
63013027861 นางสาวพีรรัชต� รุจิระยรรยง
63013027862 นางสาววารี เพ่ิมทรัพย�ทวีผล
63013027863 นายอาทิตย� แซ:โซ3ง
63013027864 นางสาวภัทรดา นาคบุญช:วย
63013027865 นายกศิดิษธ์ิ มามะณีย�
63013027866 นายปริญญา ใจเขียนดี
63013027867 ว:าที่ ร.ต.หญิงรสสุคนธ� เหียดใส
63013027868 นางสาวสโรชา ขนุนทอง
63013027869 นางสาวชนาพร โพธินามทอง
63013027870 นายภาณุวัฒน� พูลจันทร�
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63013027871 นางสาวนัทธมน ขําเปรื่องเดช
63013027872 นางสาววชิราภรณ� ขําแก3ว
63013027873 นางสาวนฤมล กลิ่นด3วง
63013027874 นางสาวพลอยชมพู คุ3มจันท�ดี
63013027875 นางสาวจุฑาทิพย� พาหา
63013027876 นายอัลฟาอีน บูรณพาส
63013027877 นางสาวศิริกัญญา แขนนอก
63013027878 นายเกียรติศักด์ิ ฟ7กเขียว
63013027879 นายธีรวัฒน� ธีรานุตร
63013027880 นายสมัชญ� กSงแก:น
63013027881 นางสาวจุฑารัตน� แสงลีย�
63013027882 นางสาวเต็มศิริ ตินนะศรี
63013027883 นางสาวอังศนา มีอํานาจ
63013027884 นางสาววิอร รัตนสิงห�
63013027885 นางสาวธัญพิชชา พวงเพชร
63013027886 นางสาวเอวนา อําคํา
63013027887 นางสาวอัมพิกา จอมธรรม
63013027888 นายสุวิทย� ช:วยออก
63013027889 นายสุบรรณชา สารใจ
63013027890 นางสาวพรกมล ฟองน3อย
63013027891 นายอติชาติ ประสงค�ศรี
63013027892 นางสาวฉัตรวิไล วรวุธรังสรรค�
63013027893 นางสาวศิรินทิพย� ชัยศิริมิตร
63013027894 นางสาวนันท�นภัส กิตติจรัสภาสน�
63013027895 นางสาวกัลยรัตน� โตเจริญวงศ�
63013027896 นายอัดนัน สะอุ
63013027897 นางสาวนภัสสร ซันเตDะ
63013027898 นางสาวพิรดา สิงหรัตน�
63013027899 นางสาวนภาพร สายสีแก3ว
63013027900 นางสาววลีรัตน� โหบาง
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63013027901 นางสาวณฐา สวยรูป
63013027902 นายชัยวัฒน� เอียดชู
63013027903 นางสาวศุภัชฌา สุภาพันธ�
63013027904 นางสาวจีรนันท� มีจันทร�
63013027905 นางสาวกูนัสวาตี นาราวงศ�
63013027906 นางสาวสาวิตรี กลุดนิ่ม
63013027907 นางพิราพร ทิศบ3านหมาก
63013027908 นางสาวอัญชลี เหง3ามูล
63013027909 นางสาวนพรัตน� บุญสําเร็จ
63013027910 นางสาวณัฐวดี ชาญกล
63013027911 นายชูศักด์ิ วงษ�นรินทร�
63013027912 นางสาวจันทร�ธิดา นานแกง
63013027913 นางสาวทิพย�สุวรรณ แจ:มเหมือน
63013027914 นายนที ศรีใหม:
63013027915 นายอานนท� คําจันทรา
63013027916 นางสาววรรณวิษา พรหมทา
63013027917 นางสาวกมลทิพย� เขียนจอหอ
63013027918 นางสาวชลมารค น3อยโสภา
63013027919 นายศิลา ร:วมสุข
63013027920 นางสาวนันทิยา เสวกวิหารี
63013027921 นายจตุพล รักบุญ
63013027922 นายกิตต์ิธนา สุวรรณธาดา
63013027923 นายวิทวัส นิลแก3ว
63013027924 นางสาวธัญญารัตน� เจริญบุญณะ
63013027925 นางสาวสุนิศา ฟูแก3ว
63013027926 นางสาวสุนิสา ศรีภา
63013027927 นางสาวชุติมา โพธิสุวรรณ�
63013027928 นางสาวเบญจพร ยศวิชัย
63013027929 นางสาวสุทธิสุดา ศรีวิบูลย�
63013027930 นางสาวปFยะภรณ� แกะพลอย
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63013027931 นายสินกิตติพศ กนกพรพาณิชย�
63013027932 นางสาววิภาวรรณ นาควงษ�
63013027933 นายอธิวัฒน� บุญราศรี
63013027934 นางสาวปุญญาภา ทอดแสน
63013027935 นายพงษ�วิวัฒน� ปานพฤกษา
63013027936 นางสาวจุฑาภรณ� นิลนนท�
63013027937 นายวุฒิพันธ� พงษ�ไทย
63013027938 นางสาวนิรัชพร ศรีสุวรรณ�
63013027939 นางสาวกาญจนา โฉมวัฒนา
63013027940 นางสาวใหม:สุรีย� ต้ิงสุวรรณ
63013027941 นางสาวพรทิพย� ธัญอัศวโรจน�
63013027942 นางสาวปวรรัตน� ลือยศ
63013027943 นางสาวพิมลพรรณ ยองใย
63013027944 นายนพฤทธ์ิ กายสิทธ์ิ
63013027945 นางสาวฐิรกานต� สธนเสาวภาคย�
63013027946 นางสาวสมฤทัย คงพูล
63013027947 นางสาวจุฑาทิพย� เซียวสธนกุล
63013027948 นางสาวธัญชนก ศรีวิมล
63013027949 ว:าที่ร3อยตรีปรเมษฐ� เกตุนาค
63013027950 นางสาวณัฐวดี เมืองสุข
63013027951 นายกันตพงศ� สุขวัฒนาพร
63013027952 นางสาวกัญญ�วรา บุญประเสริฐ
63013027953 นางสาวกุลรัศม์ิ ศรีวัลลภ
63013027954 นางสาวพีรยา นิลวิเศษ
63013027955 นางสาวโสมิตา ไพรบึง
63013027956 นายนรุตม� บุญลอย
63013027957 นายธนภัทร สองสีโย
63013027958 นางสาวพิมพ�ชนก ย้ิมไหม
63013027959 นายธนวัฒน� ศิริมา
63013027960 นายสุรเชษฐ ออเพชร
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63013027961 นางสาวสตรีรัตน� สินธุ�หมู:
63013027962 นายปFยพล ศรีดี
63013027963 นางสาวพัชร�ญา ดาวเรือง
63013027964 นางสาวจินตหรา มาซิว
63013027965 นางสาวพัชรทิรา ทองโชติ
63013027966 นายชวาล เย็นนิกร
63013027967 นางสาวสุมาลี ทองโรจน�
63013027968 นางสาววริศรา พลแสน
63013027969 นางสาวสุรีย�ลักษณ� ทาสี
63013027970 นายวีรยุทธ สอนดี
63013027971 นางสาวโรสนา เหล็มแดง
63013027972 นางสาวปาจรีย� ยังชู
63013027973 นางสาวเสาวนีย� ศรีสุวรรณ
63013027974 นางสาวนวลพรรณ อติสุธาโภชน�
63013027975 นายเนติธร สุรักษ�กิตติกุล
63013027976 นางสาวสุกานดา มีเวช
63013027977 นางสาวชณัสม�ชนก แสงลุน
63013027978 นางสาวสุปราณี อินทร�สําราญ
63013027979 นางสาวธัญชนก ธีระวงศ�ไพศาล
63013027980 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ
63013027981 นางสาวป7ญญารัตน� ฤทธิไพโรจน�
63013027982 นางสาวณัฐชานันท� ลิ้มสวัสด์ิ
63013027983 นางสาวรัตติยา โตDะหลัง
63013027984 นางสาวณัฐวรา ปริกขนานนท�
63013027985 นายณัฐวัส มาวิน
63013027986 นางสาวสุภารัตน� ประชุมสงค�
63013027987 นางสาวศิระวดี สถาพรชัยวัฒน�
63013027988 นายภาคภูมิ พันธุ�กิริยา
63013027989 นางสาวกนกวรรณ วงศ�สุวรรณ
63013027990 นางสาววราภรณ� วรรณวิลัย

หน3า 933 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013027991 นางสาวกมลพรรณ หะพินรัมย�
63013027992 นายจิรัฐติกาล ป\Zทอง
63013027993 นางสาวชลฎา แสงอินทร�
63013027994 นายณกฤศ ณ นครพนม
63013027995 นางสาวณีรนุช ปรือทอง
63013027996 นางสาวอนัญญา เข็มกลัด
63013027997 นางสาวจิดารัตน� แดงเรืองรัมย�
63013027998 นางสาวพรรณี กุลกรินีธรรม
63013027999 นางสาวกรกนก ใจแกล3ว
63013028000 นางสาวสุวลี หิรัณย�ภิญโญภาศ
63013028001 นายธนกฤต พูลสวัสด์ิ
63013028002 นางขนิษฐา ทองย:น
63013028003 นายเสนีย� ดวงแก3ว
63013028004 นางสาวอติภา ถนอมแหยม
63013028005 นางสาวสุภัทรา กาใจ
63013028006 นายอายุธ กู3เกียรติดํารงกุล
63013028007 นางสาวกรกนก รังสีธรรมคุณ
63013028008 นางสาวสุพาสนา แย3มศรีบัว
63013028009 นางสาวพิยะดา ดีเสมอ
63013028010 นายศุภณัฐ เกตานิรุจน�
63013028011 นางสาวอุมาพร สุริจรรยา
63013028012 นางสาวจรียา อดทน
63013028013 นายสิทธิศักด์ิ กุลหอม
63013028014 นางสาวปรีญาภรณ� ศรีวงศ�กรกฎ
63013028015 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุจิตรา อภิญญา
63013028016 ว:าที่ร.ต.พลพฤกษ� วงศาโรจน�
63013028017 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก
63013028018 นางสาวยาริดา นุชเทศ
63013028019 นางสาวทัศนีย� แว:นแก3ว
63013028020 นายธีร�ดนัย รักษ�จินดา
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63013028021 นายชัทธโย ศรีจันทร�ดี
63013028022 นางสาวกมลชนก ธุรพันธ�
63013028023 นางสาววรัญญา ศรีนาราง
63013028024 นางสาวนูรียDะ แมแลแมง
63013028025 นางสาวทิพย�วิมล สุกศักด์ิ
63013028026 นางสาววิภาพร กล:อมบาง
63013028027 นางสาวเบญจวรรณ ลิปFการกุล
63013028028 นายสุทธิพงษ� ชอบธรรม
63013028029 นางสาวชไมพร เวียนคานมาน
63013028030 นางสาวมุธิตา คิดอ:าน
63013028031 นายภูรินท� วิมลพันธุ�
63013028032 นายกฤษชีย หลีกเมฆ
63013028033 นางสาวจารุวรรณ ภูยาทิพย�
63013028034 นางสาวม่ิงขวัญ กะด่ี
63013028035 นางสาวพชร ลียติกุล
63013028036 นางสาวอรวรรณ รอดผึ่ง
63013028037 นางสาวชัญญา นกเล็ก
63013028038 นายทศพร ทัพซ3าย
63013028039 นางสาวเกษรินทร� ดวงจิต
63013028040 นายโอบนิธิ สีเพชร�
63013028041 นายชาญณรงค� นิ่มโอ
63013028042 นางสาวอัปสร เที่ยงกระโทก
63013028043 นางสาวสิริพัตรา ไชยมุติ
63013028044 นายณัฐนันทน� พงษ�สุทธิรักษ�
63013028045 นางสาวสุรกัญญา สังข�ทอง
63013028046 นางสาวสุดาทิพย� สัมมาวอน
63013028047 นางสาวจารุวรรณ ขันทะยันต
63013028048 นายภาคิน โชคากู:
63013028049 นายบุญช:วย แก3วยา
63013028050 นางสาวปวรรัตน� หอมหวล
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63013028051 นายอนุรักษ� จัยพงศ�
63013028052 นางสาวสุจิตรา ทรัพย�มหาไพศาล
63013028053 นางสาวศุทธิณีย� เศรษฐวานิช
63013028054 นางสาวพชรนัน แสงสว:าง
63013028055 นางสาวดุจดาว อัจฉริยประทีป
63013028056 นางสาวศศิธร ถําวาป\
63013028057 นางสาวฐณิฐาพัณณ� สมทรัพย�
63013028058 นายกฤษฎา ดวงเทศ
63013028059 นายสรายุทธ ทัพเมือง
63013028060 นายพุฒิวัชร� วัฒนศิลาภัคโภคิน
63013028061 นางสาวพัชรีย� ชุมพล
63013028062 นางสาวกัญจนพร นับกลาง
63013028063 นางสาวชลธิชา รื่นณรงค�
63013028064 นางสาวจิราภรณ� แก3วสีสด
63013028065 นางสาวจริยา รัตนสุวรรณ
63013028066 นางสาวขวัญพิชฌาย� เย็นสุดใจ
63013028067 นายวิศิษฐ� สุนทร
63013028068 นายพันธพงษ� บัวผาย
63013028069 นางสาวณัฐพิมล สิริภัครัตติกุล
63013028070 นางสาวนุจรินทร� เรืองสิวะกุล
63013028071 นายพสุ พะระรามันห�
63013028072 นายณัฐพล ขิงทอง
63013028073 นางสาวจุไรรัตน� แปCนเกลี้ยง
63013028074 นางสาวจิราภรณ� แซ:ฮัว
63013028075 นางสาวอุษณีย� สงค�พูล
63013028076 นางสาวจุฑาธิป ยินดีรักษ�
63013028077 นางสาววรณัน ศิริเพ็ญ
63013028078 นางสาวอาธัญญา โกมล
63013028079 นางสาวขวัญฤดี กลีบแก3ว
63013028080 นางสาวมุกดา สุวรรณมณี
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63013028081 นางสาวกุลรวี จันทร�Xอุไร
63013028082 นางสาววรณัน เขียวพุฒ
63013028083 นางสาวณัฐวดี บุบผา
63013028084 นายกิตติชัย พ่ึงพระพุทธ
63013028085 นางสาวสุภาภรณ� เพชรอภิวงศ�
63013028086 ว:าที่ ร.ต.วชิรวิทย� มุขคีรี
63013028087 นายธนโชติ มีรักษ�
63013028088 นางสาวจุฑามาศ เกิดหนู
63013028089 นางสาวเกษิณี ธรรมชัย
63013028090 นายอานนท� พุทธรัตน�
63013028091 นางสาวสุภาวดี พลราช
63013028092 นางสาวพิมพ�คุณัชญ� สบอนันต�โชค
63013028093 นางสาววราภรณ� ใจชุ:ม
63013028094 นายนิยม เก้ือหนุน
63013028095 นางสาวปุณิกา สมทรง
63013028096 นายนัฐนนท� รัตนพันธุ�
63013028097 นายสุรศักด์ิ จิตยม
63013028098 นางสาวศลิตา สินพูล
63013028099 นายศุภกาญจน� อินทรบุตร
63013028100 นางสาวกนกวรรณ เกษวิริยะการณ�
63013028101 นางสาวกนกวรรณ พิมให3ผล
63013028102 นางสาวศิวพร ชัยทองสกุล
63013028103 นายนพณัฐ เนตรมณี
63013028104 นางสาวชญานิษฐ� ชื่นคลัง
63013028105 นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค�
63013028106 นางสาววิสุตา ชุมสวัสด์ิ
63013028107 นางสาวกาณธาดา สวัสดิกุล
63013028108 นางสาวสาวิตรี โชตยาสีหนาท
63013028109 นายอนุรักษ� รัตนฉิมพลี
63013028110 นายณมิตร ตันพานิช
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63013028111 นางสาวภัณฑิรา ติรพัฒน�กบิล
63013028112 นางสาวธิปจุฑา ศิรดาธาดา
63013028113 นางสาวสวรรยา หยงสตาร�
63013028114 นางสาวนิภาพรรณ คงขํา
63013028115 นางสาวมนัสนันท� หลิมรัตน�
63013028116 นางสาวพชรา อิ่มจรูญ
63013028117 นางสาวชนัญชิดา ชัยบุรินทร�
63013028118 นางสาวทัตธีรา บุนนาค
63013028119 นางสาวภัทรลาภา บังจันทร�
63013028120 นางสาวฐิตาภา งามเจริญสิน
63013028121 นางสาวทิพวรรณ ทะวะบุตร
63013028122 นางสาวชนาพร อ3วนทนะ
63013028123 นางสาวธัญยธรณ� ทิพย�วัฒนสกุล
63013028124 ว:าที่ร3อยตรีหญิงภัสสุดา พละศูนย�
63013028125 นางสาวณัฐนันท� มนตรีพิศุทธ์ิ
63013028126 นางสาวธันยพร เจริญพงศ�
63013028127 นางสาวศิริลักษณ� หม:วยนอก
63013028128 นางสาววรรณศิริ กนกนาค
63013028129 นางสาววิชดา กันวนา
63013028130 นางสาวธารารัตน� ภักดีศุภผล
63013028131 นางสาวปFยะพร คงรอด
63013028132 นางสาวณัฐชา สุขาณิชวิชัย
63013028133 นายพีรณัฐ รัตนสมบูรณ�
63013028134 นางสาวสุจิตรา ชารีทอง
63013028135 นางสาวชุติกาญจน� โพธิกุดไสย�
63013028136 นางสาวณัฏฐญาดา ดีเอียด
63013028137 นายศราวุฒิ บุญเพ็ง
63013028138 นายธีรวุฒิ สูงขาว
63013028139 นางสาวธิดารัตน� ทองมหา
63013028140 นางสาวสิดาพร พานเพ็ชร�
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63013028141 นายชัชพิมุข ชิณวงศ�
63013028142 นายนพนันท� อุไรรัตน�
63013028143 นางสาวรัชนีกรณ� สนคํา
63013028144 นายมงคล พวงสด
63013028145 นางสาวพณิชชา สุทธิอาจ
63013028146 นายอนันต� อรัณยะนาค
63013028147 นางสาวจีราวรรณ ทะชัย
63013028148 นางสาวสุชญา ศรีนวล
63013028149 นางสาวจิราวรรณ มีทุ:ม
63013028150 นางสาวณัฐติกาล เสมอ
63013028151 นางสาวกุลญาดา นารีรัก
63013028152 นางสาวศุภณิตชา บุญเฟรือง
63013028153 นางสาวจีรยา แก3วปFก
63013028154 นางสาวนัฏธิดา เพ่ิมพูล
63013028155 นางสาวอรอุมา คําปา
63013028156 นางสาวรัตนเกียรติ เลิศจันทึก
63013028157 นางสาวนฤภร กิตติธาราทรัพย�
63013028158 นายทศพล กระแสสินธุ�
63013028159 นางสาวรัชนีกร แมมขุนทด
63013028160 นางสาวภัทรวดี สีทน
63013028161 นายพิษณุ เหมือนหมาย
63013028162 นางสาวสรินทร�ญา สัปปพันธ�
63013028163 นายคทาวุธ ศรีจงกล
63013028164 นายสมพร เจ3ยแก3ว
63013028165 นางสาวโยธกา แร:กุล
63013028166 นางกนกวรรณ วิสารทพงศ�
63013028167 นางปุญชรัสม์ิ สุขสง
63013028168 นายพงศกร ศิลปวาที
63013028169 นางสาวธัญจิรา พงศ�กัลยกร
63013028170 นางสาวผกามาศ ทองเมฆ
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63013028171 นางสาวศิรดา ส:งแสงรัตน�
63013028172 นางสาววิลาสินี โพธ์ิทอง 
63013028173 นางสาวกัญญารัตน� ชัยชิตาทร
63013028174 ส.ต.ท.ปฏิพัทธ� อินกอง
63013028175 นางอารีรัตน� ชาววิวัฒน�
63013028176 นางลิตา บูรณสมภพ
63013028177 นางสาวน้ําทิพย� ศรีสัสจัง
63013028178 นายสถาพร ทัศนิยม
63013028179 นายสิรวิชญ� เจตะวัฒนะ
63013028180 นางสาวกาญจนา สวนดอก
63013028181 นายวราวุธ เจริญพลนภาชัย
63013028182 นางสาวณัฐริกา ธีระศรีปรีชา
63013028183 นางสาววรรณพร เต็มพุฒิ
63013028184 นางสาวสุดาภา งามใส
63013028185 นายสุทธิเกียรติ ต้ังศิริ
63013028186 นางสาวชนิตา เนียมแสง
63013028187 นายวิศรุต โควสุรัตน�
63013028188 นายภาคภูมิ ชมพัฒนา
63013028189 นางสาวสรรค�สิริ พิมพกันต�
63013028190 นายจริยะ ป7ญญา
63013028191 นางสาวสุทธิดา โนโชติ
63013028192 นางสาวปาริชาติ นกน3อย
63013028193 นางสาวธนภรณ� ทองพูล
63013028194 นางสาวปFยาภรณ� เสิบขุนทด
63013028195 นายวิสุทธ์ิ น:วมประวัติ
63013028196 นางสาววาสิตา วราสิทธิชัย
63013028197 นางสาวศุภร เดชภิรัตนมงคล
63013028198 นายทศพร สกุลทรัพย�วัฒนา
63013028199 นางสาวชัญญาลักษณ� มะมา
63013028200 นางสาวชนัตดา เดชกล3าหาญ
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63013028201 นายฉัตรชัย สุขจันดา
63013028202 นางสาวสุภาวดี ดอนม:วง
63013028203 นางสาวปนิดา โคตะลี
63013028204 นายธันวา จริยา
63013028205 นางสาวเสาวลักษณ� ถึงถ่ิน
63013028206 นางสาวกัสรีมา ดาอุเส็น
63013028207 นางสาวผกามาศ ต้ังตระกูล
63013028208 นางสาวฮาบีบะห� ใจสนิท
63013028209 นายทนงศักด์ิ ต้ังอุทัยกูล
63013028210 นางสาวพัชราภรณ� กมลวาทิน
63013028211 นางสาวหยกสุดา ยันพิมาย
63013028212 นายลิขสิทธ์ิ ชินสีห�
63013028213 นางสาวญาณิน พละชัย
63013028214 นางสาววรรณภรณ� พระเจริญ
63013028215 นางสาวนันทัชพร สร3อยศักด์ิ
63013028216 นางสาวชลดา นามธรรม
63013028217 นางสาวกรรณิกา ละอองวิจิตร
63013028218 นายฤทธิรงค� โวแสง
63013028219 นายพลวรรธน� นาครักษ�
63013028220 นายพงศกร ทองยัง
63013028221 นายอาซาน ศรีวิไล
63013028222 นางสาวแคทริยา ทับธานี
63013028223 นางสาวพัชรา ถาคํา
63013028224 นายอนังคณ� เจนวิริยะกุล
63013028225 นางสาวสุกัญญา มูลน้ํา
63013028226 นางสาวจันทรา ทิพย�แสง
63013028227 นายรักษ�เกียรติ ณ ลําพูน
63013028228 นายธนาคุปต� จิตต�เลิศ
63013028229 นางสาวจุฑามาศ วัฒนานุกูลวงศ�
63013028230 นางสาวณัฐมน คุ3เมนุช
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63013028231 นางสาวพัทธ�ธีรา ขันธพร
63013028232 นางสาวผนัฐตา ตามพานนท�
63013028233 นางสาวปวีณา หังสเนตร
63013028234 นางสาวภัทรา ดวงแก3วกาศ
63013028235 นางสาวชนากานต� รัตนศักด์ิชัยชาญ
63013028236 นางสาวนฤมล ปานมีสี
63013028237 นางสาวณัฐธิดา สกุลช:างเสนาะ
63013028238 นางสาวธันยาภรณ� ทองสิทธิ
63013028239 นางสาววรัญญา บาลลา
63013028240 นางสาวเนตรนรินทร� กลมเกลี้ยง
63013028241 นางสาวดวงฤทัย ประสารพวง
63013028242 นายสุกฤษฏ์ิ เกิดเทพ
63013028243 นางสาวพิมพ� วดี เส็งสาย
63013028244 นางสาวขวัญฤดี คะเณศรี
63013028245 นายอรรถพร โทอิ้ง
63013028246 นางสาวธัญญารัตน� ชุนเจริญชัย
63013028247 นางสาวนิตยา ผ:องแผ3ว
63013028248 นางสาวสุชนา ธงไชย
63013028249 นายสนธยา หลีกันชะ
63013028250 นางสาวนรพร ศรีสมบัณฑิต
63013028251 นางสาววรรษชล คงกาล
63013028252 นางสาวรุจิรา พุทธกัง
63013028253 นางสาวชลดา สุทัศน� ณ อยุธยา
63013028254 นางสาวจารุมณี สิงห�แก3ว
63013028255 นางสาวพัสตราภรณ� อ:อนอินทร�
63013028256 นางสาวดวงกมล บุญเพ็ชร
63013028257 นางสาวปวรวรรณ เหมะนัค
63013028258 นายศิริพงษ� หนูกรุโณ
63013028259 นายสุรชัย พุทธดี
63013028260 นางสาวศุภนุช หวานสูงเนิน
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63013028261 นายขวัญ เพียกุณา
63013028262 นายไอยรัชต� ญาติธรรมไตร
63013028263 นายวชิรพล ธนากรโยธิน
63013028264 นางสาวสุพัตรา หาญชัย
63013028265 นายธนภัทร แจ:มรุจี
63013028266 นางสาวไพศิลปI บัวทอง
63013028267 นางสาวชุติพร เชื่อมสุข
63013028268 นายเขตอุดม สูติวราพันธ�
63013028269 นายอภิวัฒน� รักษา
63013028270 นางสาวนูรมา ยามา
63013028271 นางสาวดารุณี เหง3ากอก
63013028272 นางสาวสมัชญา วรพักตร�
63013028273 นางสาวชัญญานุช ย่ิงรุ:งเรือง
63013028274 นางสาวภาสินี งามโพธ์ิศรี
63013028275 นางสาวประทีป ศรีคํา
63013028276 นายสุรพัศ ขจรสายวงษ�
63013028277 นายปริญญา สุภาราม
63013028278 นางสาวสิริกาญจน� บุญชัย
63013028279 นางสาวสุธารัตน� รามอินทร�
63013028280 นางสาววิไล สามารถกุล
63013028281 นางสาววราภรณ� เชี่ยวเวทย�
63013028282 นางสาวนาดียา เจDะฮะ
63013028283 นางสาวศุภนุช ดาราศิริกุล
63013028284 นางสาวชุติมา เสนคราม
63013028285 นางสาวศิริพร เทพวงค�
63013028286 นางสาวอทิตยา ดุจจานุทัศน�
63013028287 นางสาวอัญชนา ปทุมวัฒนเวทย�
63013028288 นางสาวเมธาวี วงศ�จันทา
63013028289 นางสาวศรัญญา รองไชย
63013028290 นางสาวพาลินี นาซํา
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63013028291 นางชลันดา แก3วอุทัย
63013028292 นายชัยยุทธ บรมสุข
63013028293 นางสาวนิตยา สังข�เงิน
63013028294 นายจารุกิตต์ิ บูรณประพฤกษ�
63013028295 นายพีรกริช ดอนเจดีย�
63013028296 นางสาวอริสรา รอดพล
63013028297 นางสาวณัฏฐ�ธริกานต� ผ:องอําไพ
63013028298 นายธนวัฒน� พิบูลนิโรจน�
63013028299 นายศุภณัฐ ลาภพิกุลทอง
63013028300 นางสาวกฤษณา เจ3าทรัพย�
63013028301 นายสุปFติ โมสิกะ
63013028302 นายอรรถพล วิรุณสาร
63013028303 นายพงศกร ดีประเสริฐ
63013028304 นางพนอจิตต� ศรีกาญจนพัฒน�
63013028305 นายมะซาบีดี สุหลง
63013028306 นายกฤษณะ ศรีอาจ
63013028307 นางสาวชุติมา วงค�สอ
63013028308 นางสาวอําภา ประเที่ยง
63013028309 นางสาวอภิชญา การบรรจง
63013028310 นางสาวภัทรา ผิวเผือก
63013028311 นางสาวณัฏฐณิชา ศิริวรรณ
63013028312 นางสาวขวัญฤทัย ย้ิมเสง่ียม
63013028313 สอ.หญิงสุณิสา เกตสอน
63013028314 นายเอกชัย ลีสะ
63013028315 นางสาวปรารถนา คนหาญ
63013028316 นางสาวกฤตพร ดวงสิรินุสรณ�
63013028317 นายวุฒิพงษ� ตาทา
63013028318 นางวิกาวี เอกบุตร
63013028319 นางสาวยุวดี สิริโอฬารกุล
63013028320 นางสาววิราศิณี ก3านบัวแก3ว
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63013028321 นางสาวกาญจนา วิยะรัตน�
63013028322 นายรัชตะ อ:อนละมุล
63013028323 นายธนากร วราสินธ�
63013028324 นางสาวอาทิตยา ภัทรดลกิตต์ิ
63013028325 นางสาวมาเรียญาห� หอมหวล
63013028326 นางศศิชนก ปานหลุมข3าว
63013028327 นางสาวณัฎฐณิชา น3อมสูงเนิน
63013028328 นายภรดร ตรีศิริสุข
63013028329 นางสาวณปภัช สินชัย
63013028330 นางสาวลภัสรดา คํามุล
63013028331 นางสาวสร3อยฟCา โยลัย
63013028332 นายสมคม ตันติธัญญากร
63013028333 นางสาวแววตา สถานสุข
63013028334 นายวุฒิพงศ� รัศมี
63013028335 นายธนพล จันดี
63013028336 นางสาวนฤมล นิลจาด
63013028337 นางสาวญาณภัทร แซ:ตัง
63013028338 นางสาวภควดี หัสจรรย�
63013028339 นางสาวสินิทธ� จิตธรรมเสถียร
63013028340 นายจีรศักด์ิ ดรณีรัตน�
63013028341 นางสาวอนุสรา เพ่ิมศรี
63013028342 นายกฤช กว3านสมบัติ
63013028343 นางสาววิจิตรา อินฬี
63013028344 นางสาวธัชทร พรมอ:อน
63013028345 นางสาวน3องเรียม สิงห�ทอง
63013028346 นางสาววรรณพร จันทโนทัย
63013028347 ว:าที่ ร.ต.หญิงทับทิม วงค�ษา
63013028348 นางสาวนัชฎาพร ขันโมลี
63013028349 นางสาวอัครมณี เจริญวัชรตานนท�
63013028350 นายโชคชัย แจ3งจิต
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63013028351 นางสาวบุญญิสา ทวยหา
63013028352 นางสาวนัทธมน ม่ังสูงเนิน
63013028353 นางสาวพัชรี ดวงชัยภูมิ
63013028354 นายศุภกร เลิศทินรัตน�
63013028355 นางสาวชวัลพร ชวาลรติกุล
63013028356 นายณัชภัส รุ:งเรือง
63013028357 นายกัลปI กัลยา
63013028358 นางสาวอังสนันท� อํานาจเจริญ
63013028359 นางสาวนิศาชล ไชยประเสริฐ
63013028360 นางสาวภัคจิรา มณีแสง
63013028361 นางสาวศิริลักษณ� อุปนันไชย
63013028362 นางสาวศิริภัทรา พูลทอง
63013028363 นางสาวธันยพร สาลีทอง
63013028364 นางสาววันวิสา สิงห�นวล
63013028365 นายอนรรฆวี บัวเผือก
63013028366 นางสาวโกสุม ชินแสง
63013028367 นางสาวธณาการณ� พานทอง
63013028368 นางสาวศุภวิกา โพธ์ิสุ
63013028369 นางสาวสุพัตรา คําสุข
63013028370 นางสาวศิริญารัตน� จันโทริ
63013028371 นางสาวปรัษฐ� ม:วงงาม
63013028372 นางสาวพัชรินทร� ใจทน
63013028373 นางสาวธิดารัตน� รอดเสน
63013028374 นายพรชัย สรยิง
63013028375 นายภัทรุตม� บุญโล:ง
63013028376 นางสาวพุธิตา ชีแก3ว
63013028377 นางสาวสุชฎา ปาลรังษี
63013028378 นายวิรัตน� ทาสมบูรณ�
63013028379 นางสาวสุวพัชร� วิเศษสันติกุล
63013028380 นางสาวญัสมิน เมาะบูลา
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63013028381 นางสาวพรพิมล พนารี
63013028382 นายสุทัศน� ศรีเจษฐานนท�
63013028383 นางสาวมนันยา คงสัตรา
63013028384 นางสาวพิมพ�อาภา โพธ์ิลิบ
63013028385 นางกรรณิกา วัฒนโชค
63013028386 นางสาวทิพย�วิมล เจริญสุข
63013028387 นายปริญวุฒิ โรจนเวทย�
63013028388 นางสาวมยุริญ คํานวล
63013028389 นางสาวสุกัญญา พบโชค
63013028390 นางสาวยุพิน อารักขกุล
63013028391 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�นวล
63013028392 นายณัฐพล บุญปลื้ม
63013028393 นายอัครวินท� ดีแสน
63013028394 นางสาวืสิริรัตน� ศิริพรทุม
63013028395 นางสาวศุภาวรรณ จันโสดา
63013028396 นายอนุสรณ� นิสสัยการ
63013028397 นางสาวอินทุอร ใยโพธ์ิทอง
63013028398 นางสาวธีระพร คนละเอียด
63013028399 นายฐิติวัชร� กุศลเลิศจรัส
63013028400 นางสาวเจนจิรา ศรีสัน
63013028401 นางสาวกันต�ฤทัย หมู:พิกุล
63013028402 นายโสภณ รอดทับ
63013028403 นางสาวศิรภัสสร อําพินธ�
63013028404 นางสาวทิพย�ยุพา การินทร�
63013028405 นางสาววิลาสิณี จ3องศิรินุรักษ�
63013028406 นางสาวปฐมาภรณ� จันทรภักดี
63013028407 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนะ
63013028408 นายรังสรรค� ธนะเธียรนันท�
63013028409 นางสาวนุชนาถ บัณฑิตย�
63013028410 นายทักษิณ คาโส

หน3า 947 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013028411 นางสาวอารียา ขุนจันทร�
63013028412 นางสาวดวงพร ศรีกระจ:าง
63013028413 ว:าที่ร3อยตรีพนธกร อ:อนละมัย
63013028414 นางสาวรินทร�ลภัส ไพศาลธนวรากุล
63013028415 นางสาวพิชาภรณ� แก3วขาว
63013028416 นางสาวกัญญารัตน� ไชยคง
63013028417 นางสาวนิลวรรณ โสดาลี
63013028418 นางสาวจินดารัตน� คงปราณ
63013028419 นางสาววิจิตรา เจาะจง
63013028420 นางสาวนภัทร เสริฐแสนดี
63013028421 นางสาวชลลดา ดวงตSา
63013028422 นางสาวศุภนิดา ทองปรอน
63013028423 นายธรรมนิตย� คําทราย
63013028424 นางสาวปุญญิศา ป]ากว3าง
63013028425 นางสาวนันท�นภัส มยุรา
63013028426 นางสาวลดาวัลย� ใช3ชาญวงษ�
63013028427 นายณรงค�ชัย นันหทัย
63013028428 นายภัทรชนน เมืXXองโคตร
63013028429 นางสาวพิชชญานันท� แสนจันทร�
63013028430 นางสาวฐิตินันท� สีทับทิม
63013028431 นายอัครชาติ ฮ3อเจริญโรจน�
63013028432 นางสาวชรินทร�ทิพย� ชรินณัฏฐวี
63013028433 นายพงพี วัชรคงศักด์ิ
63013028434 นางสาวธัณย�นิชา ฉํ่าพิพัฒน�
63013028435 นางสาวศิวนาถ กาจันตา
63013028436 นางสาวปาริชาติ งามขํา
63013028437 นางสาวธัญญา จันทร�คามคํา
63013028438 นางพิชยา หอมดวงจันทร�
63013028439 นางสาวอักษราภัค ศิริพร
63013028440 นางสาวฐาณัชชา ศรีช:วย
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63013028441 นายคณาธิป บุญจันทร�
63013028442 นายสมพงศ� พรหมมาหลัา
63013028443 นางสาวเสมารัตน� ปานท3วม
63013028444 นายนิธิโรจน� มีสวัสด์ิ
63013028445 นางสาวเย่ียมรุ3ง จันกรุด
63013028446 นางสาวหัธญา เชื้อดี
63013028447 นางสาวภารดา ดวงรัตน�
63013028448 นางณัฐพร ประทีปวิทยวณิช
63013028449 นายสมชาย เนียมมณี
63013028450 นางสาวเบญจพร เรืองขันธ�
63013028451 นายณภัทรศรันย� ศรีอ:อน
63013028452 นายกฤตชัย ชัยสุนทรโยธิน
63013028453 นายพิศุทธ� เจนนพกาญจน�
63013028454 นางสาววีนัส ป7ทมาศ
63013028455 นางสาวบุญญาภา ปฐมภาคินทร�
63013028456 นายศรศักด์ิ สิทธิศร
63013028457 นางสาวอัจฉรา ชาญสวัสด์ิ
63013028458 นายวรายุทธ ศรีเทพ
63013028459 นายชยุตม� ใจซ่ือ
63013028460 นางสาวชนิดาภา พัวพัฒนกุล
63013028461 นายพลศิน พลเพชร
63013028462 นางสาวทัศวรรณ พ่ึงธรรม
63013028463 นางสาวชนารดี อัศวิเศษ
63013028464 นายภานุพงศ� พ:วงออมสิน
63013028465 นางสาวพศิกา โหระกุล
63013028466 นางสาวพจนารถ ศรีฟCา
63013028467 นางสาวจริยา จีนด3วง
63013028468 นางสาวอธิดา จันทร�แก3ว
63013028469 นางสาวสุพิชญา นนทวงษ�
63013028470 นางสาวหทัยภัทร สุวรรณเจริญ
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63013028471 นายชนวีร� ธรรมจารี
63013028472 นางสาวเบญจวรรณ บุญโชติ
63013028473 นางสาวสาวิตรี ขาเรรัมย�
63013028474 นายศิโรฒ ชาติพินิจ
63013028475 นางสาวณัฐวิณี รักษ�เดช
63013028476 นางสาวจีรณา จินดาพล
63013028477 นางสาวปรางค�วลัย ขวาไทย
63013028478 นายณัฐพล จันทร�มหา
63013028479 นายลิขิต เหมือนแก3ว
63013028480 นางสาวนิชกานต� จันทร�โคตรแก3ว
63013028481 นายเกียรติอนันต� บุญก:อเก้ือ
63013028482 นางสาวณัฐภัค กําพุธ
63013028483 นางสาวธัญญรัตน� พระบาง
63013028484 นางสาวหทัยชนก ชูเนตร�
63013028485 นางสาวนารา สัตถาภรณ�
63013028486 นางสาววุริน บัวสง:า
63013028487 นางสาวมณฑิรา ม่ันรอด
63013028488 นางสาวณัฐกาญจน� พิศาลสินธุ�
63013028489 นางสาวสไบทิพย� แก3วสุวรรณ�
63013028490 นางสาวแก3วเพ็ญภาส ขาวมัน
63013028491 นางสาวชลาธาร จันทครุฑ
63013028492 นายศรัณย� รอดสม
63013028493 นางสาวนุชิดา พาโคกทม
63013028494 นางสาวกัญญ�วรา มีศีลธรรม
63013028495 นางสาวนิรชา ปรีชาผาสุก
63013028496 นางสาวณัฐพร สุขสงวน
63013028497 นางสาวสุชัญญา สอนอาจ
63013028498 นางสาวรวิษฎา ธรรมวงค�
63013028499 นางสาวพรไพรวัลย� จันทร�คูเมือง
63013028500 นางสาวอนุสรา วรรณวงษ�
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63013028501 นางสาวสุธาสินี จันทร�อ:อน
63013028502 นายพิศาล โพธ์ิศรี
63013028503 นางสาวจิระนันท� ปางเภา
63013028504 นางสาวปภัสสร สร3อยปลิว
63013028505 นางสาวภรภัทร ทองจ่ัน
63013028506 นางสาวธันย�ชนก เงินงาม
63013028507 นางสาวปาริชาต วัชนศรี
63013028508 นางสาวชนัญญา ขําฤทธ์ิ
63013028509 นายธีระ ทองสุวรรณ
63013028510 นางสาวณัฐฏ�กฤตา สุนทรโรจน�
63013028511 นายรวิสุต ทาน3อย
63013028512 นางสาวมลฤดี นาโพนงาน
63013028513 นางสาวลักขณา บุญบุตร
63013028514 นางสาวณัฐิยา นิ่มเนตร
63013028515 นางสาวปFยธิดา สุขภาเนตร�
63013028516 นางสาวเพลินพิศ อัครพันธ�ไพโรจน�
63013028517 นางสาวสิริมา รักศรี
63013028518 นายฮีลมี ดือราแม
63013028519 นางสาวชญานันท� คุ3มชุ:ม
63013028520 นางสาวอนัญพร สิริพิทักษ�วรคูณ
63013028521 นางสาวปFยวรรณ พรหมมา
63013028522 นางสาวสุชัญญา สุคันธมาลา
63013028523 นางสาววิภาวรรณ มาศงามเมือง
63013028524 นายกิตติพงษ� วงศ�วัฒนะ
63013028525 นางสาวนงลักษณ� ปวงคําปCอ
63013028526 นางสาวประกายกานต� พานประศรี
63013028527 นางสาวดวงจันทร� ภูผาลา
63013028528 นางสาวเรณุกา ทองอ:วม
63013028529 นางสาวอัจฉราพร อับดุลเลาะ
63013028530 นางสาวกาญจนาภรณ� กลางประพันธ�
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63013028531 นางสาวภาสสุดา หม่ืนถ3อง
63013028532 นางสาวอภิชญา อุทะโย
63013028533 นางสาวจิรวรรณ หว:างแทน
63013028534 นายอนุชา ฬาพานิช
63013028535 นางสาวรัชดาภรณ� นาคสวัสด์ิ
63013028536 นางสาวรุ:งคณิตย� เครือแสง
63013028537 นางสาวณัฐธิดา พันมหา
63013028538 นางสาวกาญจนา อุดชาชน
63013028539 นางสาวลักขณา สมีหวัง
63013028540 นางสาวสุพิชฌาย� วงษ�สุรกูล
63013028541 นางสาวจิรัชยา ป7ญญาวงศ�
63013028542 นางสาวเจนจิรา แสงไชย
63013028543 นางสาวจุฑาทิพย� รัตนรังษีศิริ
63013028544 นายภาณุพงศ� ผลเกิด
63013028545 นางสาววาสิตา อ:อนในชาติ
63013028546 นายโกวิท ไชยช:วย
63013028547 นางสาวจุฑามาศ ซ่ือเกียรติขจร
63013028548 นายจิรกานต� วัชรพันธ�
63013028549 นางสาวเพ็ญศิริ คงเกลี้ยง
63013028550 นางสาวเรนุกา ปานแดง
63013028551 นางสาวชลธิชา ทวีกสิกรรม
63013028552 นายจินตสิทธ์ิ ภู:พิชิต
63013028553 นายคณิต ชัยสถาผล
63013028554 นางสาวพิชชาพร ชูเรืองสุข
63013028555 นางสาวทิพภาภรณ� กองจินา
63013028556 นางสาวจริญญา ห3าวจันทึก
63013028557 นางสาวทิพย�สุดา วันดี
63013028558 นางสาววริศรา วงศา
63013028559 นางสาววรรณนิษา จันแจ:ม
63013028560 นายปฏิXภาณ สายอุปราช
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63013028561 นายเทพฤทธ์ิ แฉล3มนงนุช
63013028562 นางสาวนฤวรรณ พิเคราะห�
63013028563 นางสาวศิริมา ชํานะ
63013028564 นางสาวชิดชนก ผู3นิมิต
63013028565 นางสาวชนัญศิกาญจน� ชุมเป\ย
63013028566 นายการิน บุญปภารัตน�
63013028567 นางสาววรัญญา อนันตบริบูรณ�
63013028568 นางสาวมยุรฉัตร เล็กพงษ�
63013028569 นายธนาธิป มาลากาญจน�
63013028570 นางสาวนัทธมน สนแย3ม
63013028571 นางสาวสุนารี รอชา
63013028572 นางสาวกรชนก เอื้ออําพน
63013028573 นางสาวกาญจนา สิงห�ลอ
63013028574 นายสุริยา แก3วสุวรรณ
63013028575 นางชลลดา ม่ิงศรีสุข
63013028576 นายนฤนาท ศรแดง
63013028577 นายรัชพล โตมร
63013028578 นางสาวศศิธร หนูแก3ว
63013028579 นางสาวกิตติยากร รัตนวงค�
63013028580 นายทรงชัย เกิดเมืองเล็ก
63013028581 นายภาคภูมิ โพธ์ิเย็น
63013028582 นายป7ญจพล จุลเจือ
63013028583 นางสาวกิตติยา เมืองพรม
63013028584 นายทรงศักด์ิ ธรรมจักร�
63013028585 นางสาวณิชมน สุดทอง
63013028586 นายปภาวิชญ� งามเฉลียว
63013028587 นางสาววาสนา สนัย
63013028588 นางสาววโรชา แดงอร:าม
63013028589 นายอัษฎาวุธ อินทรศรี
63013028590 นางสาวจินตนา เดชขันธ�
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63013028591 นางสาวนิชดา ทองแจ3ง
63013028592 นางสาวเพ็ญพิชชา อัศริยะพันธุ�
63013028593 นางสาววิจิตรา จินดารัตน�
63013028594 นายไชยพฤกษ� พฤกษ�สุนันท�
63013028595 นางสาวพฤกษา อาจเกิด
63013028596 นางสาวกุลภรณ� ลีดี
63013028597 นางสาวชณินัญ ชาวกรุงเก:า
63013028598 นายมาโนช สอดศรี
63013028599 นางสาวภูริชา ศรีอินทร�
63013028600 นางสาวชณัญทิตา หาคูณ
63013028601 นายนท เชื้อสถาปนศิริ
63013028602 นายนัทธ�บวร หวังพราย
63013028603 นางสาวประภาดา จันทร�กลิ่น
63013028604 นางสาวสิรินาถ มะณีนพ
63013028605 นางสาวจันติมา ศรีคําภา
63013028606 นางสาวโสรัตน�ดา ภาษี
63013028607 นางสาวสุภาณี พลายแก3ว
63013028608 นางสาวพจนาถ โพธ์ิพักตร�
63013028609 นายภูผา เหลืองอรุณวิไล
63013028610 นางสาวโชติรัตน� บุญชู
63013028611 นายพลวิชญ� สัตยากูล
63013028612 นายป7ฐริญน� สุวัฒนารักษ�
63013028613 นายวรวัฒน� พ่ึงเดชะ
63013028614 นายณัชธพงศ� สิริเตชะสิทธ์ิ
63013028615 นางสาวสุภาภรณ� บุญอ:อน
63013028616 นางสาวณัฐณิชา เครือชัยแก3ว
63013028617 นางสาวรังสินี สมานมาก
63013028618 นางสาวสุวัยดา แปแนะ
63013028619 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�จวน
63013028620 นายจํารัส อัสดง
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63013028621 นางสาวจอมขวัญ อาภาวิมล
63013028622 นางสาวชาลิสา ท3วมสมบุญ
63013028623 นางสาวยุวดี วังยาว
63013028624 นางสาวเสาวลักษณ� ศิกษมัต
63013028625 นางสาวจุฑาทิพย� บรรดาศักด์ิ
63013028626 นายวิศรุต ราชทิพ
63013028627 นายอลงกรณ� ฟูแก3ว
63013028628 นางสาวณุตประวีณ� มอญปาก
63013028629 นางสาวอภิชญา จันทร�อินทร�
63013028630 นายวิทวัฒน� คะสุดใจ
63013028631 นางสาววริษฐา คงแสงภักด์ิ
63013028632 นายโชคชัย ทองใบ
63013028633 นางสาวสุรีลักษณ� ภูมิโคกรักษ�
63013028634 นายพีระวัฒน� บุญขจรกุล
63013028635 นางสาวชัญญานุช เกตุแก3ว
63013028636 นายพรศักด์ิ มนูนิติธรรม
63013028637 นางสาววริษา ศรีโสภา
63013028638 นางสาวดาราพร เขมรไทย
63013028639 นางสาวอารยาภรณ� สืบวงษ�ฟ7ก
63013028640 นางสาวกนกพรรณ ศรีสุภา
63013028641 นางสาวอิสริยา พะโยมรัตน�
63013028642 นายภูริทัต ยอดจันทร�
63013028643 นางสาวไพจิตร รัตน�วิเศษ
63013028644 นางสาวมารีน:า นิยมเดชา
63013028645 นางสาวปรางณิศา ก:อกิจเจริญ
63013028646 นางสาวภัสวิภาพรรณ แผงดี
63013028647 นางสาวสุธาสินี นัยสุภาพ
63013028648 นางสาวกัลยา แซ:ไหล
63013028649 นางสาวภัทรสุดา ปทุมมารศรี
63013028650 นายวีระวุฒิ คําแก3ว
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63013028651 นายจิราวุธ สุขเจริญ
63013028652 นายธนพร นภากาศ
63013028653 นางสาวอรสา เพ็ญสกุล
63013028654 นางสาวกิรณา ธนะนรชัย
63013028655 นางสาวจิรัฐพร แซ:เจ็ง
63013028656 นายวินัย กายแก3ว
63013028657 นางสาวเรวดี ทองหวาน
63013028658 นางสาวไพลิน ไข:มุก
63013028659 ว:าที่ ร.ต.ฐปพน อํานวยสมบัติ
63013028660 นายนิธิศ ติปยานนท�
63013028661 นายภัทรพงศ� บุนนาค
63013028662 นางสาวรัฐธิดา อาจวิชัย
63013028663 นางสาวป7ทวีพร รูปน3อย
63013028664 นางสาวสุเบญจา บุญแก3ว
63013028665 นายสุกฤษฏ์ิ จันเต็บ
63013028666 นายนวพรรษ ถวัลย�ธรรม
63013028667 นายพชรพล สุดโต
63013028668 นางสาวอนัญญา อุณาศรี
63013028669 นางสาวภูษิตา ฤกษ�ชินบุตร
63013028670 นางสาวรัชนีกร สุวรรณโท
63013028671 นางสาวฟFตรียา สาและ
63013028672 นางสาวรัตติญา นาคน3อย
63013028673 นางสาวรสริน เชยรัมย�
63013028674 นายชวิน เหลืองภัทรวงศ�
63013028675 นายหฤษฎ� กลิ่นละออ
63013028676 นางสาวลักษิกา เพ่ิมบุญ
63013028677 นางสาวปFยนันท� พิลาวรรณ�
63013028678 นางสาวรัตนาภรณ� ศรแก3วดารา
63013028679 นางสาวยลดา ศรีรักษา
63013028680 นายเทวา จันดี
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63013028681 นางสาวอรณี จงรัก
63013028682 นางสาวพรพรรณ เสวกวิหารี
63013028683 นางธีรารัตน� สุวรรณ
63013028684 นางสาวกนกกาญจน� ชํานาญ
63013028685 นางสาวจินตนา ทองดี
63013028686 นางสาวประภาพร พรมวงค�
63013028687 นางสาวพัณณิตา ศรีประเสริฐ
63013028688 นางสาวสุรีรัตน� น3อยเพ็ง
63013028689 นายศิขรินทร� แก3วชูกุล
63013028690 นายอัศม�เดช สืบตระกูล
63013028691 นางสาวทัศนีย� คําชนะ
63013028692 นางสาวอุบลพันธ� สมัครการ
63013028693 นางสาวอังคณา ภูสะเทือน
63013028694 นางสาวธัญญ�ฐิตา จันทร�สุริยะ
63013028695 นายวรพงศ� ฉิมวัย
63013028696 นางสาววาสนา บุญเกิด
63013028697 นางสาวนุรฮายาตี ลาเตDะ
63013028698 นางณัฏฐ�ธิดา วิวัฒนกิจเสรี
63013028699 นางสาวปรัชปรีญา กันทะวงค�
63013028700 นางสาวสุมิตรา สีทองทุม
63013028701 นางสาวสุชาดา แก3วสกุล
63013028702 นางสาวยุพาภรณ� อะปะมายา
63013028703 นางสาวชื่นกมล อารีย�
63013028704 นางสาวสรญา จิอูS
63013028705 นางสาวนนทิยา เขียวพรม
63013028706 นายอดุลย� สืบยุบล
63013028707 นางสาวนูไรลา สาและ
63013028708 นายพัฒนา ศรีวงค�
63013028709 นางสาววริษา หนูเรือง
63013028710 นายณัฐพงศ� ฤกษ�จํานงค�
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63013028711 นางสาวธารนภา พุฒสม
63013028712 นายกลวัชร เป\Zยมศิริ
63013028713 นายนเรนท� นิกรกิจ
63013028714 นายศักด์ิดาวุฒิ วินทะไชย
63013028715 นางสาวม่ิงกมล รุจิรกาล
63013028716 นางสาวพัชรีรัตน� บวบขม
63013028717 นายสุรศักด์ิ พ่ึงสาระ
63013028718 นางสาวจารุดา พ่ึงแสง
63013028719 นางสาวพรพิมล โอบอ3อม
63013028720 นายนิคม บรรเทิงใจ
63013028721 นางสาวภัทรานิษฐ� พรพงศ�ศุภสิน
63013028722 นางสาวศศิพิมพ� แสนบุญศิริ
63013028723 นางสาววรรณรัตน� เอกจิตต�
63013028724 นางสาวศิริมา พงศ�พิชญา
63013028725 นางสาวหทัยชนก ยามเย็น
63013028726 นางสาวฐิตารีย� เพ็ชรกลับ
63013028727 นางสาวศุจินทรา เตาะเยาะ
63013028728 นายสีปาน บุญศรี
63013028729 นายชัยกานต� ขันติศิริ
63013028730 นางสาวกมลรัตน� พราหมเล็ก
63013028731 นางสาววีรวรรณ เกิดแปCน
63013028732 นางสาวพิชญา เก3าพรพงศ�
63013028733 นางสาวมินตรา วงษาบุญโน
63013028734 นางสาวชริภา จินดารัตน�
63013028735 นายปราโมทย� ศรีษร
63013028736 นางสาววลัยลักษณ� พันต:าย
63013028737 นางสาวสุธินี ม3าทอง
63013028738 นายวิภู ชลานุเคราะห�
63013028739 นายนทีธร คุณวิบูลย�
63013028740 นางสาววิกานดา คงโนนกอก
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63013028741 นางสาวสุดารัตน� ประสพสม
63013028742 นายธรรมนันท� แซ:ต้ัง
63013028743 นางสาวธมลวรรณ ดุลจํานงค�
63013028744 นายเจษรินทร� ลักษณะวิมล
63013028745 นางสาวอรทัย สมบูรณ�มี
63013028746 นางสาวประภาศรี ตะลาโส
63013028747 นายพิศุทธ์ิ ย3อยพลแสน
63013028748 นางสาวสิริกัญญา บุญศรี
63013028749 นายศุทธวีร� งามทิพย�วัฒนา
63013028750 นายธารา เฉียวกุล
63013028751 นายสิวดล ป7Qนเป\Zยมทอง
63013028752 นางสาวสุนิตา คําสุข
63013028753 นางสาวศิริลักษณ� แซ:เจว
63013028754 นางสาวอิสนีย� ค:ายทอง
63013028755 นายชินวัฒน� คงสุวรรณ
63013028756 นางสาวอาจรีย� วงวิพัฒน�
63013028757 นางสาวนิทรารัตน� สุขอินทร�
63013028758 นางสาวอภิวรรณ ด3วงสีทอง
63013028759 นายกรธวัช สงวนรัตน�
63013028760 นางสาวอรอนงค� ศรีพันธุ�ช3าง
63013028761 นางสาวศิฐพานัญ รัตนเจริญสิงห�
63013028762 นางสาวปภากร เจือละออง
63013028763 นางสาวรวิสรา กุลทอง
63013028764 นายเฉลิมพล ไชยณรงค�
63013028765 นางสาวนุษรา เส็นหลํา
63013028766 นางสาวศิริวิมล บุบผาชาติ
63013028767 นางสาวเนตร ไพ ลิน ชายะพันธุ�
63013028768 นางรัตนาวดี ศรีจําปา
63013028769 นางสาวชลิดา พันธเสน
63013028770 นางสาวพิมพลอย สุภาถิน
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63013028771 นางสาวอรรจนา วันดี
63013028772 นางสาวกุลนิษฐ� ชูเมือง
63013028773 นางสาวกรรณิการ� หลวงสืบ
63013028774 นายสรรเพชร ปลอดภัย
63013028775 นางสาววชิรญา สุขเอก
63013028776 นางสาวศศิธร สงวนรัตน�
63013028777 นางสาวญาสุมินทร� นามวิเศษ
63013028778 นางสาวจุฑามาศ รัตนสูตร
63013028779 นางสาวศศิกาญจน� ยินดีงาม
63013028780 นายอาชัญณัฐ หาญช3าง
63013028781 นางสาวกนกกาญ พุดซ3อน
63013028782 นางสาวจิระพันธุ� ลงเย
63013028783 นางสาวกัลย�สุดา บุญมี
63013028784 นางสาวอิสริยาภรณ� จิกนอก
63013028785 นางสาวกัญญาภัค รัตนศรี
63013028786 นางสาววิสสุตา คําเงิน
63013028787 นางสาวสุนิสา ทับใจดี
63013028788 นางสาวภิรมญา สังสุนทร
63013028789 นางสาววริศรา ผอบพลอย
63013028790 นางสาวปาริชาติ ลิ้มทอง
63013028791 นายเอนก ทิมจร
63013028792 นายเกรียงศักด์ิ ดวงมนตรี
63013028793 นางสาวปวิชญา มูลีพัล
63013028794 นางสาวภัทราพร รวดเร็ว
63013028795 นางสาวอริสรา มณีเนตร
63013028796 นายกฤษณพงศ� นพวงศ� ณ อยุธยา
63013028797 นางสาวสิริวรรณ บัวปลอด
63013028798 นายรณกร กล3าแข็ง
63013028799 นางสาวฐานันตร� สําลีพันธ�
63013028800 นางสาวอัญชิษฐา ศรีวิลา
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63013028801 นางสาวกัญวรา โพธ์ิทองคํา
63013028802 นางสาวพิชิดา ทาเขียววงศ�
63013028803 นางสาวกานต�พิชชา ล:องแดง
63013028804 นายสมเกียรติ จงประสิทธ์ิ
63013028805 นางสาวสาลินี ศิรินัย
63013028806 นางสาวอภิษฎา อินทร�ฤทธ์ิ
63013028807 นายโมไนย สุขแสงธรรม
63013028808 นางสาวศศิธร โขรัมย�
63013028809 นางสาวกัญญาณัฐ โดดแช
63013028810 นางสาววิไลวรรณ แนบเนียร
63013028811 นายวุฒิวัตต� ศิริสุจริตธรรม
63013028812 นางสาวทัศนีย� มุทาพร
63013028813 นางสาวนภาศรี สมจารี
63013028814 นางสาวจิรฐา บรรเทิงไพบูลย�
63013028815 นางสาววิภาวี ทองเอียด
63013028816 นางสาวปFยาภรณ� เรืองคณะ
63013028817 นางราตรี ศรีสุข
63013028818 นางสาวพิมพฤดา นิติเสถียร
63013028819 นางสาวพราวนภา ถนัดหนังสือ
63013028820 นางสาวภมรรัตน� เก้ือเส3ง
63013028821 นางสาวอลิศรา ภมรพล
63013028822 นายวัชรพร ปลื้มทรัพย�
63013028823 นางสาวศิริธร อินทร�คล3าย
63013028824 นางสาววราทิพย� เงินถาวร
63013028825 นางสาวศุภัชรี โตษยานนท�
63013028826 นางสาวทักษพร จันทร�พวง
63013028827 นางสาวอมรรัตน� รัตนชู
63013028828 นางสาวอรัญญา ขันเชียง
63013028829 นายชินวัฒน� เรือนคําปา
63013028830 นางสาวมาศสุดา ดอนเหลือม
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63013028831 นางสาวพนิดา เชียรชนา
63013028832 นางสาวกันยารัตน� สุทธิ
63013028833 นางสาวสวพร คําดี
63013028834 นางสาวอัญชิษฐา สรศักด์ิ
63013028835 นางสาวนุชณีย� แซะอารี
63013028836 นายวีรัก แก3วบุตรตา
63013028837 นางสาวนภัสสร เยาวลักษณ�
63013028838 นางสาวขวัญกมล โกมารกุล ณ นคร
63013028839 นางสาวภาณุมาศ เรือนหลวง
63013028840 นางสาวสุวดี ศรีทองจันทร�
63013028841 นายจักรพันธ� รัตนะ
63013028842 นางสาวจิตรามาศ เล็กอรุณ
63013028843 นายก3องภพ ทองเอก
63013028844 นางสาวกัญญาณัฐ แพงวิเศษ
63013028845 นางสาวเจนจิรา วงศ�ปCอง
63013028846 นายราเชนทร� สัมมาขันธ�
63013028847 นางสาวอารีย�ญา อัตฤทธ์ิ
63013028848 นายสุนทร บารมี
63013028849 นางสาวพิชญ�สิณี โสสกุลวัฒนา
63013028850 นางสาวปFยะฉัตร มากเจียม
63013028851 นายกิตติคุณ ประดิษฐกําจรชัย
63013028852 นายธนพนธ� ภู:พงษ�
63013028853 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สุริยะวงศ�
63013028854 นางสาวปองกมล อินทร�ขํา
63013028855 นางสาวอมลณัฐ พระสงฆ�
63013028856 นางสาวศิลปIศุภา ทองดีโลก
63013028857 นางสาวณัฐพร ชาหนองหว3า
63013028858 นางสาวนฤมล ไชยพร
63013028859 นายจีลา บุญแก3ว
63013028860 นางสาวพรสุดา แด:หวา
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63013028861 นายธนบดี ทองสอดแสง
63013028862 นางสาวศิริพร กันไพเราะ
63013028863 นางสาวนงนุช พุฒโธ
63013028864 นายอภิศักด์ิ พลายด3วง
63013028865 นางสาวณิชาภัทร วงษ�บุญมาก
63013028866 นายกฤษดา รัตนมาลัย
63013028867 นายรัตนพงศ� ธงชัย
63013028868 นางสาวรัตติกาล ไชยเชษฐ
63013028869 นางสาววรรณาพร ยศสังข�
63013028870 นางสาวอรทัย มาสีแก3ว
63013028871 นายฐปกรณ� ตันสถาพร
63013028872 นางสาวจิตติพร บุญพูล
63013028873 นางสาวพจีพร ชายทุ:ย
63013028874 นางสาวธารารัตน� ชัยช:วย
63013028875 นางสาวมนทิพา รุ:งเรืองใจ
63013028876 นางสาวเกวลี พรหมนิล
63013028877 นางสาวสุวรรณา คําแก3ว
63013028878 นางสาวประกายกานต� อ3วนสุด
63013028879 นางสาวจารุณี เคลือชัย
63013028880 นางสาวเสาวลักษณ� เกลี้ยงมณี
63013028881 นางสาวดลฤทัย ล:องประเสริฐ
63013028882 นางสาวนัทกานต� ลือทุกข�สิ้น
63013028883 นางสาธิตา เจริญเอม
63013028884 ว:าที่ร3อยตรีหญิงธนัชพร เหมะ
63013028885 นายธราดล ภาโนชิต
63013028886 นายรพีพงศ� ซ:าระเที๊ยะ
63013028887 นางสาวพิศมัย พรมรักษ�
63013028888 นางสาวณัฐภรณ� นวลณรงค�
63013028889 นางสาววรรษมน หนูประดิษฐ�
63013028890 นายพัชระ กองแสนแก3ว
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63013028891 ว:าที่ ร.ต.เจนณรงค� เบี้ยทอง
63013028892 นายวัชรินทร� ดีรอบ
63013028893 นางสาวพรรณธร สุจารีย�
63013028894 นางสาวสุภารัตน� หยุมทะ
63013028895 นางสาววราภรณ� จิตรภักดี
63013028896 นางสาววัชราพร อัคโคตร
63013028897 นางธิภาพรรณ สิงห�สม
63013028898 นางสาวป7ญชญา ขาวเรือง
63013028899 นางสาวนลินภัทร เพชรทอง
63013028900 นางสาวกัญจนา เก:งพรอรุณ
63013028901 นางสาวกลมพร วิชัยดิษฐ�
63013028902 นางสาวปวีณา ทั่งจันทร�แดง
63013028903 นายรัชชานนท� อังคะนาวิน
63013028904 นายวัฒนพงษ� วงศ�ศรีวัฒนกุล
63013028905 นายสราวุธ บุญรักษ�
63013028906 นางสาวปFยพร หมวดมณี
63013028907 นางสาวพัชราวรรณ จันทร�ฝอย
63013028908 นายสุทธิศักด์ิ กาญจนกูล
63013028909 นายสุทธิพงษ� อินไชยทอง
63013028910 นางสาวกุลธิดา คัดโนภาส
63013028911 นางสาวพรกมล ทรวงซะ
63013028912 นายอาบูรดิน แวสาเมาะ
63013028913 นางสาวณิชาพร สิระพุก
63013028914 นางสาวลดารัตน� แสงผา
63013028915 นางสาวอภิรดี ทิสานนท�
63013028916 นายสถิตย� ตาปราบ
63013028917 นายสุวิชชา พูนพัฒนสุข
63013028918 นายวิศรุต เล:าทรัพย�
63013028919 นางสาวพรชุดา แม3นมาตย�
63013028920 นายพิสุทธ์ิ ทิมประทุม
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63013028921 นางสาวปวรปรัชญ� แสงจันทร�
63013028922 นายศตวรรษ ศรีวิชัยรัตน�
63013028923 นางสาวญาณวีร� สงคง
63013028924 นางสาวสโรชา แสงสุวรรณ
63013028925 นางสาวดวงแก3ว ศรีสวัสด์ิ
63013028926 นางสาวศจี สระทองโน
63013028927 นางสาวภัทราวดี พรหมลาศ
63013028928 นางสาวศศิกานต� จุลรัตน�
63013028929 นางสาวคณิศร คงดนตรี
63013028930 นางสาววรญา นันทพันธ�
63013028931 นางสาวภัตจาริน ร3กษา
63013028932 นางสาวชฎาณิศ ฉัตรโอภาส
63013028933 นางสาวสายทิพย� วิจิตจํานงค�
63013028934 นางสาวกชกร พจนอารี
63013028935 นายณัฏฐ� เดชป7Qน
63013028936 นายศักด์ิศิริ วงศ�ศิริวัฒน�
63013028937 นางสาวศุทธินี ปะระมะ
63013028938 นางสาวพิชญ�ชากร บุญยงค�
63013028939 นายทวีศักด์ิ สุวภิญโญภาส
63013028940 นายนราธิป บุญจิต
63013028941 นางสาวนูรอิคลัส วิเชียรสมร
63013028942 นายธนัท เฉลิมรัตน�
63013028943 นางสาวเพชรนิดา จิตดี
63013028944 นางสาวมาลินี หนูปราบ
63013028945 นายอนุชา เจ3ยทอง
63013028946 นางสาวนิตยา นันทา
63013028947 นางสาวกฤณ ชัยพัฒน�
63013028948 นางสาวกรกนก นาคเสนีย�
63013028949 นางสาวนิภาพร สมอดี
63013028950 นายกมลชัย สุวรรณรงค�
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63013028951 นางสาวประภัสสร จันดาวงษ�
63013028952 นางสาวณัชชา ลิ้มตระกูล
63013028953 นายจุลจิตร เลขะวนิชย�กุล
63013028954 นางสาวปาริชาติ หนูแกัว
63013028955 นางสาวเปรมณัช จันทนันท�
63013028956 นางสาวโชษิตา ทองดุก
63013028957 นายพงศ�กร โลมนงค�
63013028958 นายณรงค�ฤทธ์ิ เกษศรี
63013028959 นายสหภัคค� หยกเล็ก
63013028960 นางสาวปFยะนันท� ใหมแก3ว
63013028961 นายนพดล ใจอินตDะ
63013028962 นางสาวสาวิตรี จินดากร
63013028963 นางสาวธนพร นามะสนธิ
63013028964 นายวีระชน สําเนียงใหม:
63013028965 นางสาวนันทิพร นวลสันเทียะ
63013028966 นางสาวชลลดา พันธ�การ
63013028967 นายกริชเพชร ลอยพริ้ง
63013028968 นางสาวยุพิน คิดสม
63013028969 นายชาญณรงค� เนียมถนอม
63013028970 นางสาวรุ:งอรุณ ทองบาง
63013028971 นางสาวกานดา จันทรังษี
63013028972 นางสาวศิรากาญจน� กีรติกรพิสุทธ์ิ
63013028973 นางสาวขนิษฐนภา สําเร็จ ดี
63013028974 นางสาวศิรินันท� รอดนวล
63013028975 นางสาวอัญชิษฐา จิวโฮฮวด
63013028976 นางสาวพรสุดา สอนซ3าย
63013028977 นายอับดุลฮาลิม เวาะฮะ
63013028978 นางสาวจันทรรัตน� แช:มเชื้อ
63013028979 นางสาวสุทิศา พันธุระ
63013028980 นางสาวพรรณภา มะโนธรรม
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63013028981 นางสาวรัตนาภรณ� ตรีโรจน�
63013028982 นายสมัชญ� เงินดวง
63013028983 นางสาวปวริศา วิชัยสกุล
63013028984 นางสาวกฤติพร จันทะมา
63013028985 นางสาวแพรวพรรณ ทรงชุ:ม
63013028986 นางสาวพัฒนวดี ภาคคํา
63013028987 นางสาวณัชกัญญพัชร เปลี่ยนผึ้ง
63013028988 นางสาวพลอยสิชา ยศกุล
63013028989 นางสาวอภิกษณา แสงทอง
63013028990 นางสาวชามีนา สิทธิประเสริฐ
63013028991 นายพงศ�พันธุ� พิมพูล
63013028992 นางสาวณัฐวรินทร� ชูทอง
63013028993 นางสาวสุภาภรณ� ดุนสุข
63013028994 นายวัชพล สุขศรีสวัสด์ิ
63013028995 นางสาวกนกวรรณ ชูชาติ
63013028996 นางสาวสุธาทิพย� สุขเกษม
63013028997 นางสาวสินิตา สิงห�แก3ว
63013028998 นายวัชระพล ลดากรเวทย�
63013028999 นายต3นตระการ ธานินพงศ�
63013029000 นางสาวสุรินทร�ธร พุ:มทอง
63013029001 นางสาวสุลาวัลย� จิระเกียรติกุล
63013029002 นายอดิศักด์ิ ถุงเกตุแก3ว
63013029003 นางสาวเอื้อการย� พรหมถาวร
63013029004 นายรัชชานนท� แซ:ลิ่ม
63013029005 นางสาวคชาพร พรหมช:วย
63013029006 นางสาวอนงค�ลักษณ� มากผล
63013029007 นางสาวณิภา ปานแดง
63013029008 นางสาวศศิวรรณ ใหม:อ:อน
63013029009 นางสาววรรณภา ภานุพินทุ
63013029010 นางสาวสุทธิดา ชํานาญ
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63013029011 นางสาวจุฬาลักษณ� ทิพย�บุญชู
63013029012 นางสาววิราภรณ� สุพรรณนอก
63013029013 นางสาวอรยา สมรูป
63013029014 นางสาวอรอุมา อ:องเมือง
63013029015 นางสาวพนิดา ทองอ:วมใหญ:
63013029016 นางสาวธนพร นาคนิล
63013029017 นางสาวปวัชราภรณ� แดงดีมาก
63013029018 นางสาวพัทธนันท� โกมลวาณิชย�
63013029019 นางสาวพนิดา ไชยบุญ
63013029020 นางสาวจุฑารัตน� พัฒน�เย็น
63013029021 นางสาวศุภนิดา เชียงวงศ�
63013029022 นางสาวสรารัตน� บุญลอย
63013029023 นางสาวอรอนงค� ช:วยมิตร
63013029024 นางสาวทิพวรรณ บุญเกิด
63013029025 นายศฐาพงศ� บ3านมอญ
63013029026 นางสาวศิริพร หลวงฤทธ์ิ
63013029027 นางสาวชลิตา เถาว�ชาลี
63013029028 นายนวธร เจียมจิตร�กุล
63013029029 นางสาวณัฐทกร เกียรติบํารุง
63013029030 นางสาวศิวพร ศรีพล
63013029031 นางสาวแวโซเฟ\ยร:าห� สะแลแม
63013029032 นางสาววรารัตน� จักรชัย
63013029033 นายณรงฤทธ์ิ แดงเรือง
63013029034 นายกิตติศักด์ิ ศรีนวลอินทร�
63013029035 นางสาวปFยะดา แสนเมือง
63013029036 นางสาวป7ทมาภรณ� ฟองสุวรรณ
63013029037 นางสาวขวัญจิรา นวลพรหม
63013029038 นางสาวป วีณา โตเทพวิมาน
63013029039 นางสาวสุภาภรณ� วรคุณาลัย
63013029040 นางสาวประภัสสร บุตรราช
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63013029041 นางสาวรวิภา พิสสุพรรณ�
63013029042 นางสาวรชยา พุทธธนาพร
63013029043 นางสาวเนตรชนก ทองหนูเอียด
63013029044 นางสาวกุลธิดา สาธร
63013029045 นางสาวธันยพร จันตะเภา
63013029046 นางสาวรัตติกาล ชุ:มใจ
63013029047 นางสาวอรกนก สุทธานินทร�
63013029048 นายภุชงค� สมุทรสาร
63013029049 นางสาวสวรรยา ชื่นวงศ�
63013029050 นางสาวศุภมาส ทองยอดแก3ว
63013029051 นางสาววราพร มุ:งฝอยกลาง
63013029052 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณกูล
63013029053 นางสาวนันทกา จําปาทอง
63013029054 นางสาวปวริศา ภู:สุนทรธรรม
63013029055 นางสาวศรสวรรค� หาญฟCาเลื่อน
63013029056 นางสาวเบญจมาศ ทวีศรี
63013029057 นางสาวธิดารัตน� จริตงาม
63013029058 นางสาววิริญจ�รัชต� กลิ่นเอี่ยม
63013029059 นายปFยวิทย� มุงคุณคําชาว
63013029060 นายชยณัฐ บุญสว:าง
63013029061 นางสาวอรอุมา มีมูซอ
63013029062 นายศักดา จีนคํา
63013029063 นางสาวพรภิรมย� ทองเหลา
63013029064 นางสาวศศิธร ไชยกาลศิลปI
63013029065 นางสาวฟาซียา วายะโยะ
63013029066 นางสาวกาญจนา ทัดบัวขํา
63013029067 นางสาวณัฐสุดา ทองเต็ม
63013029068 นางสาวกมลา พิศุทธ์ินิยม
63013029069 นางสาวกัญวดา นิยมผล
63013029070 นางสาวณัฐทิตา เมืองสุวรรณ�
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63013029071 นายธนพล เร3าใจ
63013029072 นางสาวชนันภรณ� ลักษณียนาวิน
63013029073 นางสาวกัญญาณัฐ หมีงาม
63013029074 นายอัษฎาวุธ ทองธรรมชาติ
63013029075 นางสาวอภิญญา ฮินท:าไม3
63013029076 นายธัชธรรม� ขัติยศ
63013029077 นางสาวละมัย มาโยธา
63013029078 นางสาวปทุมวรรณ นวลทวี
63013029079 นางสาวสุรีฉาย รัตนแสนศรี
63013029080 นางสาวกมลชนก พูลพนัง
63013029081 นางสาวจุฬารัตน� คําคล:อง
63013029082 นางสาวจิราวรรณ สุขแสวง
63013029083 นางสาวนัฐธิญา บุตรสันเที๊ยะ
63013029084 นายสุริยา เพชรไตรภพ
63013029085 นายอาทิตย� จันทร�แก3ว
63013029086 นางสาววินิธา เข่ือนเมือง
63013029087 นายสันติพจน� กาบแก3ว
63013029088 นางสาวปาริชาติ แจ:มจํารัส
63013029089 นางสาวดวงพร บุญส:ง
63013029090 นางสาววัชราภรณ� สิทธิ
63013029091 นางสาวจตุพร มูลเหลา
63013029092 นางณัฐรดา สุมาลี
63013029093 นางสาวปาริชาติ เงาเดช
63013029094 นางสาวกุณฑิกา ทองนวด
63013029095 นายสรวิศ รักจ3อย
63013029096 นายกฤตยศ คุ3มชํานาญ
63013029097 นางสาวนิสารัตน� คําพุฒจันทร�
63013029098 นางสาวปวีณ�ศญดา เดชาพัทธ�ธนบูรณ�
63013029099 นางสาวศิริลักษณ� พรมบังเกิด
63013029100 นางสาวพัฒธนวดี มัทยาท
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63013029101 นางสาวเกตวดี เล็มกะเต็ม
63013029102 นายปรเมศร� ฉลาดถ3อย
63013029103 นางสาวณัฐกมล เกิดมี
63013029104 นางสาววิชชุดา โสมณวัตร
63013029105 นางสาวภัชรีย� ทิพนัส
63013029106 นายพีระ พงศ�ทิพย�พนัส
63013029107 นายวรุณกานต� พรมรัตน�
63013029108 นางสาวอัญชดา พิมพ�สวรรค�
63013029109 นายกฤษภพ พรพัชรนนท�
63013029110 นายเจษฎาพร บุญส:ง
63013029111 นางสาวปาลิตา ลัมวุฒิ
63013029112 นางสาวชณิพัท กันเพชร
63013029113 นายนพดล เลิศกุลทิพย�
63013029114 นายชัยวัฒน� ศรีสง
63013029115 นายอิษฎากรณ� ชนะชัย
63013029116 นางสาวมาลิษา บุญถนอม
63013029117 นายอรรถพล ศรีวิริยไชย
63013029118 นางสาวนภัสสร ตันวัฒนเสรี
63013029119 นางสาวสุวรรณี แต:บรรพกุล
63013029120 นางสาวสุนันทา คําเอม
63013029121 นางสาวปสุตา ใจดี
63013029122 นางสาวนารินทร� บัวทอง
63013029123 นายพบธรรม รามแก3ว
63013029124 นางสาวณัชชาวดี ไชยชนะ
63013029125 นางสาวกัลยา ตุนก:อ
63013029126 นายณัชพล จูฑะพันธุ�
63013029127 นางสาวทัศนีย� จันทร�เจริญ
63013029128 นางสาวธวัลรัตน� ภุมมาลา
63013029129 นางสาวพิมพ�ชนก พรมกสิกร
63013029130 นางสาวภคพร บุญยัง
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63013029131 นายวิทยากร นันใจนะ
63013029132 นางสาวธนวรรณ กะวะนิช
63013029133 นางสาวฟารีดา จิตต�จํานงค�
63013029134 นางสาวศรัญญา ตะลาด
63013029135 นางสาวอรวี เตชะรัตนเดชา
63013029136 นางสาวจิรัฐิคุณ พงศ�ภรณ�โภคิน
63013029137 นายชญานนท� พานิชผล
63013029138 นางสาวผกามาศ ต:างสี
63013029139 นายสุรัตน� สโมสรศุข
63013029140 นายภัคธร สกุลคู
63013029141 นางสาวอมลวรรณ กาลพัฒน�
63013029142 นางสาวทิพวรรณ ยางงาม
63013029143 นางสาวสมฤทัย คําเรือง
63013029144 นายอานันทพงษ� ปานเพ็ชร
63013029145 นางสาวภัทรนันท� เผ:าตDะใจ
63013029146 นางสาวพรพรรณ สาหร:าย
63013029147 นางสาวนิธิพร กิจจํานียร
63013029148 นางสาวสุริษา ธวัชชัยพิบูลย�
63013029149 นางสาวศศิภรณ� เก3าพันธ�
63013029150 นางสาวกนกวรรณ ลีจ3อย
63013029151 นางสาวภัทรนันท� ไชยชนะ
63013029152 นายภูวมินทร� ภูแสนศรี
63013029153 นางสาวธิศวรรณ รัตนธรรม
63013029154 นายศุภฤกษ� นวลสี
63013029155 นายศิลา สุวรรณมงคลกุล
63013029156 นางสาวมธุมนต� วีระพงศ�
63013029157 นางสาวชิดชนก สมพงษ�
63013029158 นางสาวมานิตา บุญวงศ�
63013029159 นางสาวธมน หนูทวี
63013029160 นายกิตติธัช พ่ึงโพธ์ิสภ
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63013029161 นางสาวพัชรีรัตน� บวรโมด
63013029162 นางสาวกรองกาญจน� บุญคง
63013029163 นางสาวจิราวรรณ แคบขุนทด
63013029164 นายณสรวง วงศ�สรรพ�
63013029165 นางสาวปรียดา โชติสังข�
63013029166 นางสาวมาริสา ยุทธเนตรรัตน�
63013029167 นางสาววริศรา จันสา
63013029168 นางสาวแก3วใจ ณ วิชา
63013029169 นางสาวอมราพร ทับประทุม
63013029170 นางสาวพัชรีย� ภาโสภะ
63013029171 นายเพรียว เสรีรักษ�
63013029172 นางสาวปFยะพร บุญย่ิง
63013029173 นางสาวอดิศา ธันวานิวัฒน�
63013029174 นางสาวอังคนางค� บัวขํา
63013029175 นางสาวพรทิพย� อุดคํามี
63013029176 นางสาวโซเฟ\ย ฮูลูสาและ
63013029177 นางสาวอุทุมพร สมบัติศรี
63013029178 นายเจตรวัช สุทัศน� ณ อยุธยา
63013029179 นางสาวโสรยา สุภิธรรม
63013029180 นางสาวพิชริน บูรณป7ทมะ
63013029181 นางสาวธยานี ไกรรักษ�
63013029182 นางสาวณัฐชา วิหก
63013029183 นางสาววรัชญา ประพฤติดี
63013029184 นายจิรเดช ตะมาแก3ว
63013029185 นางสาวมุกระวี ชื่นชูใจ
63013029186 นายเกียรติศักด์ิ อ:อนศรี
63013029187 นางสาวสุทธิดา ไชยวงศ�
63013029188 นายภาณุพงศ� โชติเสน
63013029189 นายนราศักด์ิ เขียวประเสริฐ
63013029190 นางสาวนภาพร ถาวรวิสุทธ์ิสกุล
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63013029191 นางสาวฒามรา ชาญอาวุธ
63013029192 นางสาวณัฎฐณิดา วิชญถาวรกุล
63013029193 นางสาวอโณทัย ฉัตรเงิน
63013029194 นางสาวฐิติพร กายละออง
63013029195 นางสาวเจนจิรา ศรีวิชัย
63013029196 นางสาวนาถอนงค� ตาไคร3
63013029197 นางสาวอรนุช ทรงสุวรรณ
63013029198 นายกิตติพงษ� พรมทอง
63013029199 นางสาวกมลชนก นิรัติศัยวรกุล
63013029200 นายอนนต� สนธิกรณ�
63013029201 นางสาวศุภนิดา ทองแสง
63013029202 นายภาณุวัฒน� ม่ิงขวัญ
63013029203 นางสาวอาทิตา ชุ:มใจ
63013029204 นายวโรดม โม3งปราณีต
63013029205 นายอาคม ยุติมิตร
63013029206 นางสาวศิริพร ทรัพย�สิน
63013029207 นางสาวปุณณดา ทวีวงษ�
63013029208 นางสาวนภาเพ็ญ เด:นดี
63013029209 นางสาวภูรินทร� สมเปลี่ยน
63013029210 นางสาวเพชราภรณ� เพชรที่วัง
63013029211 นางสาวรัตฐฎาพร แก3วพูล
63013029212 นายสิทธิพร เชื้อนุ:น
63013029213 นางสาวจุฑารัตน� ไก:แก3ว
63013029214 นางสาวณิชกุล กรุษวงษ�
63013029215 นางสาววิภวานี หอมกลิ่น
63013029216 นางสาวศศิมาภรณ� มีบง
63013029217 นางสาวชนากานต� ลือชาติเมธิกุล
63013029218 นายธนกฤต ไพฑูรย�จรัสเรือง
63013029219 นางสาวมนทกานต� ศิริประพันธ�กุล
63013029220 นางสาวเปรมฤทัย ไกรษร
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63013029221 นางสาวจุไรรัตน� ประยูรเธียร
63013029222 นางสาวกันยณัฐ สารีคํา
63013029223 นางสาวพรพรรณ หยัดน้ํา
63013029224 นางสาวมุทิตา หล3ามา
63013029225 นางสาวปรัชญาพร อุปนันท�
63013029226 นายอภิเชษฐ� ต้ังวิริยะสกุล
63013029227 นางสาวภาวิณีย� รัตนจรัสพงศ�
63013029228 นางสาวฮาซาน:า ติเอียดย:อ
63013029229 นายมรุพงษ� สังข�ย้ิมพันธ�
63013029230 นางสาวอังคณา อังคะเวย�
63013029231 นางสาวทัศนีย� สอนป7_น
63013029232 นางสาวเจนจิรา ศักด์ิบริบูรณ�
63013029233 นายบรรณสิทธ์ิ หอมจันทร�
63013029234 นางสาวแสงเดือน พิมพ�ป7ด
63013029235 นางสาวกมลวรรณ ปานสิทธ์ิ
63013029236 นายวุฒิสรณ� ศรีช:วงโชติ
63013029237 นางสาวสุดารัตน� เพ็ชรโต
63013029238 นายธวัชชัย มูลศาสตร�
63013029239 นายจักรพงษ� สังข�เงิน
63013029240 นางสาวจรุวรรณ ธรรมบุตร
63013029241 นายแสนไกร สุวรรณไตร
63013029242 นายวรินทร คัดโนภาส
63013029243 นางสาวศศินา มาสุข
63013029244 นางสาวเพ็ญพักตร� สนิทยา
63013029245 นายพงศ�อมร สินธุสุวรรณ
63013029246 นายกฤษณะชาติ สังข�จันทร�
63013029247 นายชาญวิทย� วงศ�ศุภเลิศ
63013029248 นายพรชัย ปานไกร
63013029249 นางสาวลลิตา ม่ันคง
63013029250 นายทิวัตถ� ป7สนานนท�
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63013029251 นางสาวกรรณิกา บุญมี
63013029252 นางสาวมธุรดา สุ:นทอง
63013029253 นางสาวน้ําผึ้ง วงราชา
63013029254 นางสาวอมลธีรา แซ:หลี
63013029255 นางสาววรางคณา วัลย�วิน
63013029256 นางสาวสมัชญา คํามาบุตร
63013029257 นางสาวจุฑามาศ จันดาดี
63013029258 ว:าที่ ร.ต.หญิงวรรณิสา คนใหญ:
63013029259 นายดนัย แซ:ฮ:อ
63013029260 นางสาวชนนิกานต� มาสิงบุญ
63013029261 นางสาวอัฟฟะห� บาสอ
63013029262 นายคมสันต� คําทวี
63013029263 นางสาวนุชรินทร� ทองอิน
63013029264 นางสาวฐิตินันท� ผาเนตร
63013029265 นางสาวตังเม ราชอัคคี
63013029266 นางสาวอังศุมาลิน อดินันท�
63013029267 นางสาวมัณฑนา บัวบุตร
63013029268 นางสาวอรสุดา ไชยสุระ
63013029269 นายนาวี อ:อนสี
63013029270 นางสาวอนรรฆวี ชูวงษ�
63013029271 นางสาวจิราพร รสหอม
63013029272 นางสาวชลธิชา คงมุล
63013029273 นางสาวสุภาพร ธาตุสุวรรณ
63013029274 นางสาวโสภิดา ยะมณี
63013029275 นางสาวปทิตตา เมืองสุข
63013029276 นางสาวสุธาสินี ขันติโก
63013029277 นางสาวรัตน�กัลยา ชินมา
63013029278 นางสาวจุฑาวดี มุสิพันธ�
63013029279 นายรชต ประสานทอง
63013029280 นางสาวนราธิป มูลผดุง
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63013029281 นายณัฐฐากูร เครือนพคุณ
63013029282 นางสาวสาวิตรี สุขุประการ
63013029283 นางสาวจณิสตา มูลแก3ว
63013029284 นางสาวมานิตา เศษคง
63013029285 นางสาวบัสมา กามะ
63013029286 นายอนุสรณ� คชาชัด
63013029287 นายเจริญสุข วิวัฒน�เพ่ิมผล
63013029288 นายสุวภัทร ดิษฐาน
63013029289 นางสาวสุธิดา ย้ิมวัฒน�
63013029290 นายภูเบศ ม:วงชุม
63013029291 นายกันตพัฒน� เลียบสวัสด์ิ
63013029292 นางสาวกนกวรรณ ไชยแก3วรอด
63013029293 นายศุภพัฒน� จงหวัง
63013029294 นางสาวทัศน�วรรณ โพธ์ิจันทร�
63013029295 นางสาวสิริวิมล น3อยมาก
63013029296 นางสาวอชิรญาณ� จันทร�ละออ
63013029297 นายอานันท� วงศ�แหวน
63013029298 นายศาสตรา บํารุงสุข
63013029299 นางสาวณัฐชยา โพธ์ิอุบล
63013029300 นายสมัชชา ประทานธนวงศ�
63013029301 นางสาวศรัณญา ทับทิม
63013029302 นายณัฐวุฒิ โตนดทอง
63013029303 นายพิงค�ชาย หาญวชิระ
63013029304 นางสาวกานต�ธิดา พุฒประทุม
63013029305 นางสาววสุเพ็ญ ตระการศุภกร
63013029306 นางสาวภรณ�ชนก เตปFน
63013029307 นางสาวSณัฐริกา ประจําเมือง
63013029308 นางสาวสลักจิต ศรีคํา
63013029309 นางสาวสุวพัชร� ตุ3มเงิน
63013029310 นางสาวศจีพร หัสโนดาต
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63013029311 นางสาวศิรพันธ�กรณ� ภูลายดอก
63013029312 นางสาวพิมสุพา สุทธิประภา
63013029313 นายณัฐพล ศรีสาระ
63013029314 นางสาวกชกร อาจจันทร�
63013029315 นางสาววิไลพร พ:วงสกุล
63013029316 นางสาวนาถฤดี แซ:อ:อง
63013029317 นายชนะกานต� สระแก3ว
63013029318 นางสาววนิดา เรือนคํางาม
63013029319 นายวิทยา ปาละมะ
63013029320 นายเอ็นดู จันทะป7ญญา
63013029321 นางสาวอภิพาดา ภู:พันชิต
63013029322 นางสาวกชกร อัญชลิสังกาศ
63013029323 นายกิตติชัย อินชมภู
63013029324 นางสาวสุธาทิพย� นางสีคุณ
63013029325 นางสาววราภรณ� ทับช3าง
63013029326 นางเสาวรัตน� ศิลปสมศักด์ิ
63013029327 นางสาวนฤมล ตาใส
63013029328 นางสาวใบฝCาย นาคเสวี
63013029329 นางสาวสุรีนาถ อารง
63013029330 นางสาวกิตติยา คารมย�
63013029331 นางสาวขวัญชนก บุตดิพรรณ�
63013029332 นายชวิน วุฒิกรคณารักษ�
63013029333 นางสาวเกศยา เป\Zยมทอง
63013029334 นางสาววิภา สิมาวัน
63013029335 นางสาวมลจนาภรณ� เรืองแก3ว
63013029336 นายปFยวัช บุญ กุล
63013029337 นางสาวจีรภา แพงสิม
63013029338 นายธนพงษ� ศรวิมล
63013029339 นางสาวมลธิกา ไชยะ
63013029340 นายอภินันทน� หม่ินใจ
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63013029341 นางสาวดารุณี ปะโมนะตา
63013029342 นางสาวkamolchanok chuthai
63013029343 นางสาวรติมา บุญร:วม
63013029344 นางสาวณิชากร จันทร�กระจ:างแจ3ง
63013029345 นางสาวพุธิตา สีวรฤทธ์ิ
63013029346 นางสาวชัชรีย� โลหณุต
63013029347 นางสาวพิชชาภา ภาคเดียว
63013029348 นางสาวชนากานต� นิลดํา
63013029349 นายชัยรัตน� ทองเขียว
63013029350 นายมานะ ทองผล
63013029351 นางสาวหัสญา หน:อวงค�
63013029352 นายอดิศร คนเจน
63013029353 นางสาวอภิษฎา ยอดเครือมา
63013029354 นายสุวิศิษย� พีระญาอานนท�
63013029355 นางสาวสุริษา ราชเมืองฝาง
63013029356 นายแท:งทอง สุขไกร
63013029357 นางสาวณัฏฐกานต� เนียมนวล
63013029358 นางสาวพัชรินทร� อินชมภู
63013029359 นางสาวกชวรรณ สาระวงศ�
63013029360 นางสาวป7ทมาภรณ� ทามาต
63013029361 นางสาวภัทรสุดา พัฒน�แช:ม
63013029362 นางสาวพนารัตน� บุญล3อม
63013029363 นางสาวญาริษา พรมอ3น
63013029364 นางสาวสุญัญตา อภิชาติ
63013029365 นายบัญญพนต� วงษ�อําไพวรรณ
63013029366 นางสาวพัชรินทร� ชุมจินดา
63013029367 นางสาวศุภากร สุขขาว
63013029368 นางสาวสุกัลยา มีล:าม
63013029369 นางสาวประภัสโรบล พันธุ�อุบล
63013029370 นางสาวจิณณพัต จุลโพธ์ิ
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63013029371 นายปฏิภาณ ก3อนทอง
63013029372 นางสาวณัฐสุภา ป7ทมพันธุ�
63013029373 นายกฤษณะ เดชสุข
63013029374 นางสาววิภาวดี คันที
63013029375 นายอรรถพล นิลไพโรจน�
63013029376 นางสาวน้ําทิพย� เที่ยงธรรม
63013029377 นางสาวศศิภา นิตยรัตน�
63013029378 นายศุภกิจ หนูเล็ก
63013029379 นางสาวพัชรินญา นิระโทษะ
63013029380 นายภูริพงศ� พูลผล
63013029381 นางสาวพรชนก เมืองพรหม
63013029382 นางสาวกนกพร จันทวัฒน�
63013029383 นางสาวฐิตินันท� บุบผามาลัย
63013029384 นายธนฑัต พรไพศาลดี
63013029385 นางสาวศศิกานต� ชายทวีป
63013029386 นางสาวรมัณยา อาษา
63013029387 นางสาววรรณดี ศรีสุข
63013029388 นางสาวรวิสฌา ม่ันดี
63013029389 นายภาณุภัค ขันทอง
63013029390 นายสันติสุข มีศิริ
63013029391 นางสาวผกาทิพย� คงสุข
63013029392 นางสาวนฤมล ปานดี
63013029393 นางสาวปวีร�ชนก สุขสําราญอนันต�
63013029394 นางสาวศุภาพิชญ� พูลลาภ
63013029395 นายพิพัทธ� ม่ันสุทธิ
63013029396 นางสาวสุวิมล ไกวัลศิลปI
63013029397 นายวัชรากร อาทะ
63013029398 นายรัชพงศ� วุฒิ
63013029399 นางสาวสุจิตตรา ภูมิพนา
63013029400 นางสาวสุธิดา คําสวาสด์ิ
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63013029401 นางสาวชญานี ธานีรัตน�
63013029402 นางสาวนพรดา เกตุแก3ว
63013029403 นายโชคชัย ทองอ:อน
63013029404 นางสาวศิมาพร จูบิดา
63013029405 นางสาวปาจรี โชติประเสริฐ
63013029406 นางสาวสินีรัตน� ศรีอรุณนิรันดร�
63013029407 นางสาวกัลยรัตน� ปราจันทร�
63013029408 นางสาวฝนทิพย� นาคขวัญ
63013029409 นายวันเฉลิม สิงหนาท
63013029410 นางสาวนพวรรณ ใจชุ:ม
63013029411 นางสาวนวรัตน� ผิรังคะเปาระ
63013029412 นางสาวเพ็ญประภา รักษ�บัวทอง
63013029413 นายธีรภัทร ตะโฉ
63013029414 นายเนติธรรม สุรักษ�กิตติกุล
63013029415 นางสาวศรัณญา นันทษิณาชาติ
63013029416 นางสาวพรสวรรค� ทองนวล
63013029417 นายศุภณัฐ ไพโรจน�อมรชัย
63013029418 นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง
63013029419 นางสาวจารุตา จิตรอิ่ม
63013029420 นายกรทักษ� ธรรมิศราธิบดี
63013029421 นางสาวรอฮายา ดาโอDะ
63013029422 นางสาวรัตนา บุผาสน
63013029423 นางสาวสโรชา รอดเรือง
63013029424 นางสาวเกศราพรรณ วงค�คต
63013029425 นางสาวชลธชา พลีสิงห�
63013029426 นายพงศ�วิรุฬห� คําเงิน
63013029427 นายฌัลล� วงค�ชื่น
63013029428 นายรัตนศักด์ิ มีกิริยา
63013029429 นางสาวเมทิกา ลิขิตบวร
63013029430 นายชิติสรรค� เกษมทรัพย�กุล
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63013029431 นางสาววิภาดา แปCนบูชา
63013029432 นางสาวอิสริยา คนไว
63013029433 นางสาวชิดชนก จีใจ
63013029434 นางสาววชิราภรณ� สุจริต
63013029435 นางสาวธิดารัตน� ป7ญญาสิทธ์ิ
63013029436 นายเอกรัตน� สุขะปานนท�
63013029437 นายวศิน เติมแก3ว
63013029438 นางสาวหัทยา ถิถา
63013029439 นางจริยา อ่ําเล็ก
63013029440 นางสาวประภากานต� จันละคร
63013029441 นายธวัช ศิริรัตน�
63013029442 นางสาววราภรณ� มูสิกะ
63013029443 นางสาวจริยา ทรงสุข
63013029444 นางสาวตูแวฮาสนะ วานิ
63013029445 นางสาวธมลวรรณ พูลเจริญ
63013029446 นางสาวณัฐทิชา สุขสมธรรม
63013029447 นางณัตพร ไชยเสนา
63013029448 นางสาวประภาศรี แซ:ลิ้ม
63013029449 นายธนพงษ� ชูเกษร
63013029450 นายพงศกร อุดธิยา
63013029451 นางสาวเกวดี สุวรรณ
63013029452 นายธนกร ธรรมขันธ�
63013029453 นายพงศ�ปณต พวงระย3า
63013029454 นางสาวเพ็ญพิชชา หัตถินาท
63013029455 นายโชคดี ศรีมุข
63013029456 นางสาวนิตยา จิตติแสง
63013029457 นายพัธนันท� ศรีเมือง
63013029458 นางสาววิวรรณ เสลา
63013029459 นายมานิตย� บรรณจิรกุล
63013029460 นางสาวสุพัตรา แก3วน3อย
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63013029461 นางสาวปวิตรา ทะประสพ
63013029462 นายนฤดม ทองพูล
63013029463 นางสาวกิตติภา เทศทัพ
63013029464 นายมูฮัมหมัดลุตฟ\ สะมะแอ
63013029465 นายธนากร สารพัฒน�
63013029466 นายธีรวัฒน� สุโทสา
63013029467 นางสาวพัชรนันท� ภูยานนท�
63013029468 นางสาวชนินาถ มานะตระกูลโรจน�
63013029469 นางสาวขวัญฤดี มิลหล3า
63013029470 นางสาวสิริกาญจน� นาคบัณฑิตย�
63013029471 นางสาวมานิดา ธัญญาเวชกิจ
63013029472 นางสาวนุชนาถ กิมากรณ�
63013029473 นางสาวรัตติยา สมศรี
63013029474 นายภูวิศ ระเบียบ
63013029475 นางสาวขวัญ ฤดี คํามะลิ 
63013029476 นายศุภชัย เทพธิดา
63013029477 นางสาวธิรินดา เจริญศักด์ิ
63013029478 นางสาวธัญลักษณ� คําวิเศษ
63013029479 นายสุภัทรชัย โลกวิฑูรณ�
63013029480 นางสาววรัชยา วิเศษ
63013029481 นางสาวพัตรา แย3มเหมือน
63013029482 นางสาวธันย�ชนก ศรีเมือง
63013029483 นางสาวกชามาศ จุลสานะ
63013029484 นางสาวมนชยา สงค�แก3ว
63013029485 นางสาวทัศน�ลักษณ� ศรีขจร
63013029486 นางสาวอัยยิกาวีฐ� งานประเสริฐกุล
63013029487 นางปณชล แสนธรรมพล
63013029488 นางสาวขวัญธิดา โพพิทูล
63013029489 นางสาวณัฐรุจา เสือทองคํา
63013029490 นางสาวเอวิตรา อินทอง
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63013029491 นางสาวจิราภรณ� ถุระพัฒน�
63013029492 นางสาวกนกวรรณ เริ่มรมสุกร�
63013029493 นางสาวอัจฉรา เที่ยงแช:ม
63013029494 นางสาวสโรชา เขียวสด
63013029495 นางสาวศจีนรา เทพพิมาน
63013029496 นางสาวทิพย�วดี ปรีดาเกษมศักด์ิ
63013029497 นางสาวชลินทร สอิ้งแก3ว
63013029498 นางสาวสุภาพ สมาน
63013029499 นางสาวแพรววนิช อิ่มเอิบ
63013029500 นายนัธทวัฒน� คุณยศย่ิง
63013029501 นางสาวประภัสสร ก:ออิฐ
63013029502 นางสาววษิณี วงศ�ใหญ:
63013029503 นายสุทธิพงษ� นิลทร
63013029504 นายวิชชา คุระจอก
63013029505 นางสาวนงลักษณ� ก่ิงเพชรเสรีชน
63013029506 นางสาวกรณิกา บัวลําธาร
63013029507 นางสาวทิพวรรณ มะกอกนา
63013029508 นายวันชัย เจริญพิพิธพรชัย
63013029509 นางสาวปรมาภรณ� วีระยุทธศิลปI
63013029510 นางสาวฑิตฐิตา จันทร�พยัพ
63013029511 นายยุทธภัทร แย3มทรัพย�
63013029512 นายสุเมธ นิลงาม
63013029513 นางสาวสุภัทตรา กายเนย�
63013029514 นางสาวเสาวนีย� วีระชัย
63013029515 นายภัทรวุฒิ สูงกิจบูลย�
63013029516 นางสาวจีรวรรณ มาบรรดิษ
63013029517 นายมานิตย� แก3วสีสุก
63013029518 นายวรายุทธ เกิดสุข
63013029519 นางสาวอภิชญา บุญเดช
63013029520 นางสาวจินต�จุฑา รสเข3ม
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63013029521 นางสาวณัฐธยาน� ทองอ:อนธัญนิจ
63013029522 นางสาวศิริพร ศุภศร
63013029523 นางสาวเปมิกา อุมาวงสกุล
63013029524 นายสิรวิชญ� พุ:มจําปา
63013029525 นางสาวพรวิภา จงอ3อมกลาง
63013029526 นางสาวนนทิยา ต้ังเอี่ยมสกุล
63013029527 นางสาวกรรณิการ� ศรีชุมพู
63013029528 นางสาวสุทธิพร รักหน3าที่
63013029529 นายธนกร อ:อนสัมฤทธ์ิ
63013029530 นายนันทวัฒน� พฤกษ�สรนันทน�
63013029531 นางสาวกิตติยาภรณ� พุทธมา
63013029532 นางสาวศิริรัตน� จับใจ
63013029533 นางสาวเบญจวรรณ วงศ�ศักด์ิไทย
63013029534 นางสาวรวิวรรณ ขัดศิริ
63013029535 นางสาวหายาตี สะนิ
63013029536 นางสาวนภสร ปรีชาสถิตย�
63013029537 นางสาวอุษณีย� กูลณรงค�
63013029538 นางสาวตวงพร ฤทธ์ิเจริญ
63013029539 นางสาวอรุณี ขยันทํา
63013029540 นายวัชรากร วัฒน�วสุ
63013029541 นายธนพล อุ:นแก3ว
63013029542 นางสาวปาริตา ช:วยนะ
63013029543 นายธันฑกฤต โตปFนใจ
63013029544 นายทรงพล สังข�รุ:ง
63013029545 นางสาวธีร�วรา เรืองเดชา
63013029546 นายพิทวัส สุนันตDะ
63013029547 นางสาวฐิติพร เรืองกิจ
63013029548 นางสาวกนกวรรณ ถายะเดช
63013029549 นางสาวเกษมณี ประครองใจ
63013029550 นางสาวพรรติการ� ชุมนาค
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63013029551 นางสาวเจริญศรี เส:งหล3า
63013029552 นางสาวสุภารัตน� สัสดีเมือง
63013029553 นางสาวทิพย�อักษร มีสี
63013029554 นายมงคล สกุลณี
63013029555 นางสาวณัฐมัฑตรา มามาตร
63013029556 นางสาวพิราอร บุญวัชรพันธ�สกุล
63013029557 นางสาวจุฑารัตน� จรูญชัย
63013029558 นางสาวบัณฑิตา จันทร�วงษา
63013029559 นางสาววนิดา จันทรวิเชียร
63013029560 นางสาวชุติกาญจน� จิตรมิตร
63013029561 นางสาวพัชรี พิมพ�ขาล
63013029562 นางสาวพัชรี คมขํา
63013029563 นางสาวพิชญ�นรินทร� เกลือมีผล
63013029564 นางสาวกรปภา กาญจนพันธ�
63013029565 นางสาวขวัญฤดี พรอภิพงศ�ชัย
63013029566 นายธีรเชษฐ� แก3วกําเนิด
63013029567 นางสาวรัตนาพร ใจหาญ
63013029568 นางสาวพิชชากร สาครเขต
63013029569 นางสาวธัญญารัตน� จันทิมา
63013029570 นายสุธีระวัฒน� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63013029571 นางสาวชณัฐภากาณฑ� มะโนชัย
63013029572 นางสาววรณิกา บุญกระสินธุ�
63013029573 นางสาวกฤติยา ปลื้มจิตร
63013029574 นางสาวอุราวรรณ ทักถาม
63013029575 นายวิโรจน� ชุมรอด
63013029576 นางสาวกัญจน�วรา ดีอิ่นแก3ว
63013029577 นางสาวรุ:งนภา พ่ึงเคหา
63013029578 นางสาวฐิตาภา ดุริยะชีวิน
63013029579 นางสาวชลธิชา พรมโสภา
63013029580 นางสาวสิราวรรณ สอดส:องกฤษ
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63013029581 นางสาวฐิติรัตน� ชัยนิคม
63013029582 นางสาววาเนสซ:า แอนเจลีก3า
63013029583 นางสาวสวรส ดิษผล
63013029584 นางสาวพรวิมล สุดแสวง
63013029585 นางสาวจรัสพร ศิริมานนท�
63013029586 ว:าที่ร3อยตรีหญิงณพัฐธิกา เป\Qยมะโน
63013029587 นายอินทฤทธ์ิ อินทนนท�
63013029588 นางสาวปรียาดา ปานใจนาม
63013029589 นางสาวจุฑามาศ จันทุดม
63013029590 นางสาวอมิตา มามะ
63013029591 นายจักรกฤษณ� ไตรวงษ�
63013029592 นายเพชรชนก รอดศรีนาค
63013029593 นางสาวจิรภัทร แสงจันทร�
63013029594 นายนัฐวุฒิ แสงภา
63013029595 นายชัยวัช นองนุช
63013029596 นางสาวกมลเนตร ชาญฟ7Zน
63013029597 นางสาววันทนีย� โพธ์ิทอง
63013029598 นายอัคริญธศ� ศรีประพันธ�
63013029599 นางสาวป7ทมา มะหะมิง
63013029600 ว:าที่ร.ต.จิราภา เจริญถาวรนนท�
63013029601 นายจิรภัทร ศุกระเศรณี
63013029602 นางสาวนุวดี ศรีฟCา
63013029603 นางสาวพรพิมล เกิดมะเริง
63013029604 นางสาวตรีนุช ขาวดี
63013029605 นางสาวกมลฉัตร กันธิ
63013029606 นางสาวปวีณา แสนฝา
63013029607 นางสาวณัฐวรรณ เรืองรุ:งโรจน�
63013029608 นางสาวศรัญญา แก:นท3าว
63013029609 นางสาวจิรภา ขันแข็ง
63013029610 นางสาวศศิพรรณ จันศรีคง
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63013029611 นางสาวนิศาชล สุใจ
63013029612 นางสาวกนกวรรณ บุญน3อม
63013029613 นางสาวสิรามน อินทร�แก3ว
63013029614 นางสุดารัตน� สุขสุทธิ
63013029615 นางสาวจุฑามาศ คํ้าจุน
63013029616 นางสาวมลธิรา เขียวย3อย
63013029617 นางสาวศรุตยา แดงประดับ
63013029618 นางสาวนริศรา เจริญศิลปI
63013029619 นายณัฐพล ต:อโชติ
63013029620 นางสาววิราวรรณ อ:อนศรี
63013029621 นางสาวสุกาญจนา ศรีโสภา
63013029622 นายอนุวัฒน� รดารงค�
63013029623 นางสาวนลินี ศิลปธนะ
63013029624 นายบัณฑิต ธิกันทา
63013029625 นางสาวนิรนาท ธรรมสุทธิกุล
63013029626 นายจักรพงศ� เทพวงศ�ษา
63013029627 นางสาวปFยวดี แซ:ฉ่ัว
63013029628 นางสาวขนิษฐา ก่ิงแก3ว
63013029629 นายศรัญRู บัวอินทร�
63013029630 นางสาวธัญชนก ปนิชิวารทัต
63013029631 นายภูมินทร� นววิโรจน�
63013029632 นางสาวปาริชาต วิเศษ
63013029633 นายฉัตรตระกูล ศรีนวล
63013029634 นางสาวเกวลี แก3วพิรุณ
63013029635 นายดรัณภพ ธรรมราช
63013029636 นายวิสุทธ์ิ จงพีรเดชานนท�
63013029637 นางสาววรรณวนัช ชํานาญ
63013029638 นางสาวปFยะวรรณ เกิดกัน
63013029639 นางสาวเบญจพร ทุ:มจันทรไตร
63013029640 นายพงศธร เอี่ยมอุดมชัย
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63013029641 นางสาวธนภรณ� กรุดพันธ�
63013029642 นางสาววิมล ชอบวิชา
63013029643 นายวิรัตร มงคลสุภา
63013029644 นางสาววันทนีย� เพ็งแจ:ม
63013029645 นางสาวรสสุคนธ� ไชยทองศรี
63013029646 ว:าที่ ร.ต.อาทิตย� มังกรเสถียร
63013029647 นางสาวก่ิงกมล ลังกาเป\Qย
63013029648 นางสาวมนิศา อรชร
63013029649 นายอามีน วนิชไพจิตร�
63013029650 นางสาววันดี แตงอ:อน
63013029651 นางสาวฉัตรทริกา บรมวิทย�
63013029652 นายนพวิชญ� เปาอินทร�
63013029653 นายณัฐวัตร ตรีเพ็ชร
63013029654 นางสาวไพลิน พิมพ�เสนาะ
63013029655 นางสาวรศนา สโมสร
63013029656 นางสาวสิริวรรณ โพธิสวัสด์ิ
63013029657 นางสาวพรชนก ทรัพยเกษตริน
63013029658 นางสาวดุจดาว สิงห�วงษ�
63013029659 นายจารุกิตต์ิ อับดุลรอมัน
63013029660 นางสาวชนัญชิดา ลือโฮ3ง
63013029661 นางสาวพิชญ�สินี แกล3วกล3า
63013029662 นางสาวเพชรงาม สุวรรณวงค�
63013029663 นายนิติภูมิ แสนโยธา
63013029664 นางสาวชมพูนุท คชโส
63013029665 จ:าอากาศเอกเกียรติศักด์ิ บัวขํา
63013029666 นางสาวสุทธิดา ดีเลิศ
63013029667 นางสาวนูรมา วันหวัง
63013029668 นางสาวแทนพร ศรีวะโล
63013029669 นางสาวจิราพร เพ่ิมพล
63013029670 นางสาวปาลิตา สุนทรารชุน
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63013029671 นายอนุชิต หนูเชื้อเวียง
63013029672 นางสาวกีรติ คลี่ฉายยา
63013029673 นางสาวสุภาพร คนชม
63013029674 นางสาวขนิษฐา แสงสว:าง
63013029675 นางสาวชนกนันท� ชุ:มชื่น
63013029676 นางสาวสุดารัตน� จิอูS
63013029677 นางสาวสุขทวี แสนลัง
63013029678 นายชานนท� กาบทอง
63013029679 นายศราวุธ ถาต:าย
63013029680 นางสาวศุภิสรา เนตรมณี
63013029681 นางสาวทิพย�วรรณ สติมานนท�
63013029682 นายอัษฎา ชัยรัตน�
63013029683 นางสาวสรัญญา พิศพงษ�
63013029684 นางสาวอธิชา วังคีรี
63013029685 นางสาวอภิษฎา วาทีทอง
63013029686 นายจตุรพร บุญผ:อง
63013029687 นางสาวนพธีรา นพจรูญ
63013029688 นายภาณุพงศ� จันทรประทาน
63013029689 นางสาววริศรา ปFลันธนะเศรษฐ
63013029690 นางสาวรัตติกาล ริยาพันธ�
63013029691 นางสาวเทวี เกิดศรี
63013029692 นายสุภัทร แก3วสว:าง
63013029693 นางสาวกมลชนก ชํานาญยนต�
63013029694 นางสาวนภัส ถึงสุขวงษ�
63013029695 นางสาวนวรัตน� อัตตนาถวงษ�
63013029696 นายไอมาน โซDะ
63013029697 นางสาวกวิตา ทองนิ่ม
63013029698 ว:าที่ร3อยตรีภาสกร ฤกษ�ขจรเกียรติ
63013029699 นางสาวบุษกร สันทอง
63013029700 นางสาวนภัสภรณ� วัฒนันท�พงศ�
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63013029701 นางสาวบัณฑิตา ไสวงาม
63013029702 นายเดชาธร อัถรัฐ
63013029703 นางสาวพัชริยา จันทร�มี
63013029704 นางสาวลลิตา พรมพันธ�
63013029705 นายสัณหวัช เลี่ยนชอบ
63013029706 นางสาวพิมพ�ประภา เขตเจริญ
63013029707 นางสุคนธา พรหมสวัสด์ิ
63013029708 นางสาวชาลินี ปรีเปรม
63013029709 นายทินกฤต ไพรวัลย�
63013029710 นางสาวป7ณฑารีย� วิไลอัญชลี
63013029711 นายคมชาญ ใหญ:อินทร�
63013029712 นางสาวป7ญญาพร วงศ�งาม
63013029713 นางสาววรรณรญา เอี่ยมสมบูรณ�
63013029714 นางสาวศิรินภา จําปาทอง
63013029715 นายประวุฒิ บูรณสิน
63013029716 นางสาวกัลยา เอื้องตระกูลสุข
63013029717 นางสาวธนาภรณ� สุรภีสัก
63013029718 นางสาวพรวิมล สิงหรา
63013029719 นายกันตพัฒน� อาหมัด
63013029720 นางสาวน้ําผึ้ง ชุมหาญ
63013029721 นางสาวอังสนา อยู:ยืนยง
63013029722 นายสุวิกรม ต้ังจิตรมานะม่ัน
63013029723 นางสาวพิชชาภา ค3าผลดี
63013029724 นางสาวสุชารัตน� บุญประคอง
63013029725 นางสาวเปรมใจ เจนประโคน
63013029726 นางสาวอรุณรัตน� สุดาจันทร�
63013029727 นางสาวณัฐสุดา โปษณเจริญ
63013029728 นางสาวอัจฉรา ทนช:างยา
63013029729 นายศราวุฒิ รักคติ
63013029730 นางสาวจุฑามาศ อุตวงษา
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63013029731 นางสาวธันย�ชนก กิจพัฒนโรจน�
63013029732 นางสาววรรณภา ไปวันเสาร�
63013029733 นางสาวสุทัตตา บุบผา
63013029734 นายธีรานนท� ชนะสินสิริโชติ
63013029735 นายนฤเบศร� ทองพูล
63013029736 นางสาวนฤพิชญา ใจประภา
63013029737 นางสาวพลอยพรรณ แพ:งพานิชย�
63013029738 นายชนะศักด์ิ มาทา
63013029739 นางสาวภัทรชา ชิดกรณ�
63013029740 นางสาวสาวสันต� นวลแหยม
63013029741 นายอนุสรณ� ศรีกรณ�
63013029742 นายณัฐนนท� บุญมา
63013029743 นายธนาภรณ� ผ:องศรี
63013029744 นายณฐพล บุญลิ่มเต็ง
63013029745 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอลิษา ผจญอริพ:าย
63013029746 นางสาวศิริรัตน� คงสิทธิโชติ
63013029747 นายปริญญา นามห:อ
63013029748 นางสาวกมลรัตน� สุนทรจามร
63013029749 นางสาวชัญญาพัชญ� หวานคง
63013029750 นางสาวพิรญาณ� ปFZนมณี
63013029751 นายศิริศักด์ิ สําราญรักษ�
63013029752 นางสาวณัฐชยา สุมล
63013029753 นางสาวพิมพ�ผกา สุวรรณมาลี
63013029754 นางสาวป7ทมพร อินทร�งาม
63013029755 นางสาววรรณนXิภา ไกรสรศิวเวท
63013029756 นายยศธร นครพัฒน�
63013029757 นางสาวปนัดดา พระเกตุ
63013029758 นางสาวเยาวลักษณ� นิยมทอง
63013029759 นางสาวนรารัตน� ต๊ิตาวงศ�
63013029760 นายสราวุฒิ เพ็งส3ม
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63013029761 นางสาวธนิษฐา สามิลา
63013029762 นางสาวสวรรยา ปากจันทร�
63013029763 นางสาววรรณวิมล ขุนทอง
63013029764 นางสาวธนพร สถิติรัตน�
63013029765 นางสาวฐานิดา ทิมประเทือง
63013029766 นายปรเมษฐ� เอียมยอด
63013029767 นางสาวณฉัตร ทองประเสริฐ
63013029768 นายอธิชาติ ปานทอง
63013029769 นางสาวอรุณฉัตร บุญแจ:ม
63013029770 นางสาวสุดที่รัก หม:าเซ็น
63013029771 นายสุกฤษฏ์ิ อุบลธานี
63013029772 นางสาวพิชญ�สินี เจริญกุล
63013029773 นางสาวทรายแก3ว ชุมอักษร
63013029774 นางสาวนงนภัส สุขะวิริยะ
63013029775 นางสาวนฤดี เหล็กไหล
63013029776 นายวัชระ ศรีปราโมช
63013029777 นางสาวนลินรัตน� ไชยหล:อ
63013029778 นายเมธี ศรีอนุตร
63013029779 นายณภัทร ลิ้มสุทธาวรพงศ�
63013029780 นางสาวกมลวรรณ สุดเกตุ
63013029781 นางสาววิธาสิณีย� บรรพโคตร
63013029782 นางสาวสุภาพร ศิริเวช
63013029783 นายโกมล แสงฉายา
63013029784 นางสาวสุนันทา นามคง
63013029785 นางสาวฐิติรัตน� ฐิติปพรพัฒน�
63013029786 นายภูวดล กันสีนวล
63013029787 นางสาวสุภาทิพย� บุญสาร
63013029788 นางสาวศิริพร แซ:ลี้
63013029789 นางสาวสุณัฐฐา ผอมนุ3ย
63013029790 นางสาวรัชฎาภรณ� สร3อยลา
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63013029791 นายธนศักด์ิ มาลาเวช
63013029792 นางสาวสิริพิริดา สุวรรณรัตน�
63013029793 นายเอกรัตน� โยแสง
63013029794 ว:าที่ร3อยตรีเอกวุฒิ ป7ทมสถาพร
63013029795 นางสาวชโลธร คําวิเชียร
63013029796 นางสาววชิราภรณ� วณิชป7ญจพล
63013029797 นางสาวณัฐกานต� แสงสว:าง
63013029798 นางสาวเสาว�ลักษณ� มาลาเวียง
63013029799 นายธีระวัฒน� ทองพีรพันธุ�
63013029800 นางสาวณัฐกฤตา สุขสงค�
63013029801 นางสาวปFยะพร ผกาแดง
63013029802 นางสาวยุภาวดี น3Xยขาว
63013029803 นางสาวจิราพร ญวนพลอย
63013029804 นางสาวเจนจิรา บุญส:ง
63013029805 นางสาวพัทธวรรณ บุญอร:าม
63013029806 นางสาวพิมพ�มาดา พลพงศ�
63013029807 นางสาวศศิภา เดสูงเนิน
63013029808 นางสาวอันนา บุญศิXริ
63013029809 นางสาวศรินทิพย� อนุศาสน�อมรกุล
63013029810 นายพงษ�พัฒน� อัศวการนิติ
63013029811 นางสาวพรรณนิกา วงศ�ปCอ
63013029812 นางสาวอนัญญา นามพันธ�
63013029813 นางสาวนูรไอนี โตะเหลม
63013029814 นางสาวอาทิตยา รูปสวยดี
63013029815 นายสุทัศน� พิโรจน�รัมย�
63013029816 นางสาวจันทร�สุดา พุทธาศรี
63013029817 นางสาวนันทินี เชื้อแหลม
63013029818 นางสาวอาคเนย� แช:มช3อย
63013029819 นางสาวณัฐธยาน� โชคพิศาลทรัพย�
63013029820 นางสาวพวงผกา ภาระก3านตง
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63013029821 นางสาววรวรรณ ตุลยสุวรรณ
63013029822 นางสาวศรีโสดา ดาวไส
63013029823 นายธีรวัฒน� ศิลา วงศ� 
63013029824 นางสาวสุภาพร กนินัย
63013029825 นางสาวกมลรัตน� รัตนบุรีวงศ�
63013029826 นางสาวฮาหยาด ยูฮันนัน
63013029827 นางสาวพลอยชมพู พ:วงวัฒนวงศ�
63013029828 นางสาวลักขณา แสงสุวรรณ�
63013029829 นางสาวจินตนา กําทองดี
63013029830 นางสาวนวลจันทร� นิลกลม
63013029831 นางสาวณัฐวรรณ แก3วมณี
63013029832 นายอาทิตย� นุ3ยแหลม
63013029833 นายสหรัถ จันทรักษ�
63013029834 นางสาวศตพร วงศ�วิเศษ
63013029835 นางสาวพิมชนก สุมนทา
63013029836 นายปรีดา แพงเหล:า
63013029837 นางสาวสุดธิดา สนั่นศรีสาคร
63013029838 นายสิทธิศักด์ิ ภู:เสือ
63013029839 นางสาวจิดาภา สุริยะโสภา
63013029840 นายวัชสัณห� อินทร�แก3ว
63013029841 นายธันยบูรณ� ศิระมาด
63013029842 นางสาวอุไรวรรณ เขียวเกษม
63013029843 นางสาวราชาวดี ชาญปรีชา
63013029844 นางสาวปรียานุช สุทธายะ
63013029845 นางสาวมนัสรา วรเวทย�สกุล
63013029846 นางสาวทัดดาว จรูณศรี
63013029847 นางสาวสมฤดี หลังเกต
63013029848 นางสาวจิตวดี บุญดาราช
63013029849 นายณัฐนันท� วิชาคํา
63013029850 นายเกรียงกฤษ ช:างเหล็ก
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63013029851 นายประณิธาณ ไชยนันทน�
63013029852 นายปFยพนธ� มาศงามเมือง
63013029853 นายกฤษฏ์ิ มณีกาญจน�
63013029854 นางสาวลันตาวี แก3วทิพรัตน�
63013029855 นางสาวโยธวา กันเกตุ
63013029856 นางสาวนุศบา วิริยะหิรัญพร
63013029857 นางสาววนิดา นราวงษ�
63013029858 นางสาวธัญชนก ชนะพันธ�
63013029859 นางสาววริษา หาญสกุลเจริญชัย
63013029860 นางสาวฐิตพร จันทร�พัชรินทร�
63013029861 นายสุพัฒนะ สุวรรณเดชา
63013029862 นายทรงชัย อินทร�สว:าง
63013029863 นางสาวอริสรา เส3นทอง
63013029864 นางสาวสมฤทัย สุขเกลี้ยง
63013029865 นางสาวเมริยา ศรีมงคล
63013029866 นางสาวจินดารัตน� ชูตระกูล
63013029867 นางสาวทิพย�จุฑา บึกนันตา
63013029868 นางสาวก่ิงแก3ว กองสิน
63013029869 นางสาวฐิติชญาณ� เกตุสุรินทร�
63013029870 นายชานน ผ:องใส
63013029871 นางสาวอนาฐิตา ดาราพงษ�
63013029872 นางสาวกรกมล ศรีทอง
63013029873 นายนันทวัฒน� สุขสากิจ
63013029874 นายเจริญ ทาเงิน
63013029875 นางสาวกนกพิชญ� งามประภาพร
63013029876 นางสาวพรพิลัย แก3วทองสวน
63013029877 นางสาวจุฑาทิพย� ฟ7กสุวรรณ
63013029878 นางสาวปราลี ทองสุข
63013029879 นายบุณทวัฒน� บุญสรรค�
63013029880 นายบัญชา บุญมานุช
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63013029881 นายปCอม จันทร�วิวัฒน�
63013029882 นายก:อพงศ� อยู:ทรัพย�
63013029883 นางสาวกนกวรรณ กันทะวงค�
63013029884 นายพงษ�รินทร� คําสีทิพย�
63013029885 นางสาวสมพิศ บุญกอง
63013029886 นางสาวทวีพร รัตนพฤกษ�
63013029887 นางสาวกัญญารัตน� พานิช
63013029888 นางสาวศิริรัตน� ศรีภา
63013029889 นางสาวสิริทิพย� ครรภาฉาย
63013029890 นางสาวพิมพรรณ กรดเพ็ชร
63013029891 นางสาววรมณี โสศรีสุข
63013029892 นางสาวชีวารัตน� ชันษา
63013029893 นายอรรถฤทธ์ิ เต็กจินดา
63013029894 นางสาวหฤทัย โพธิเจริญ
63013029895 นางสาวพรพรรณ ไพรวิจิตร
63013029896 นายพิทวัส ชะนะพจน�
63013029897 นายสืบสกุล รวีกานต�
63013029898 นางสาววราลักษณ� แสงอินทร�
63013029899 นายภานุพงศ� จักสมศักด์ิ
63013029900 นางสาวน้ําทิพย� พรหมรักษ�
63013029901 นายกฤตยชญ� มีสัตย�
63013029902 นางสาวดวงกมล แก3วยงกฎ
63013029903 นายธีรนนท� ธิยานันท�
63013029904 นางสาวอุไรวรรณ สมใจ
63013029905 นางสาวจิดาภา พุ:มโกสุม
63013029906 นางสาวบุษกร บัวชุม
63013029907 นางสาวรุ:งรวิน ธีรมงคล
63013029908 นายศิริราช ภูนุชอภัย
63013029909 นางสาวซายาตี สับู3
63013029910 นางสาวทิตยาภัสร� บุญรัตน�ประพันธ�
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63013029911 นางสาวเกตน�สิริ อ:อนตา
63013029912 นางสาวนิทยา บุญนํา
63013029913 นางสาวสุชาดา จันทรเสนา
63013029914 นางสาวปFยนุช มหานาม
63013029915 นางสาวป7ทมาวรรณ มูลมาตร
63013029916 นายณัฐพล วานิชสมบัติ
63013029917 นายฤทธิไกร ยานแก3ว
63013029918 นางสาวจุฑามาศ เนตรกระจ:าง
63013029919 นางสาวกมลชนก พรหมศรี
63013029920 นายทรงพล กุลสุวรรณ
63013029921 นางสาวกานต�วรัทย� ผลสินธ�
63013029922 นางสาวกัลยรัตน� อ:อนพฤกษ�ภูมิ
63013029923 นางสาวธัญวดี น้ํารักษ�
63013029924 นายศุภฤกษ� รักชาติไทย
63013029925 นายสิทธิพร บุญฤทธ์ิ
63013029926 นางสาวทิพย�สุดา สิงห�บุญ
63013029927 นางสาวอชาภร โสภณปฏิภาค
63013029928 นางสาวพันธิรา ทาสี
63013029929 นายก3องเกียรติ บุญศรี
63013029930 นางสาวจิราภรณ� ทองบ:อ
63013029931 นางสาวกัญญาพัชร เมืองใหม:
63013029932 นายกล3าณรงค� สุรวุฒิโรจน�
63013029933 นายณัฐภัทร เรือนศิริสถิตย�
63013029934 นางสาวภิญญาพัชญ� พ่ึงสวัสด์ิ
63013029935 นางสาวชัชภรณ� บุญนอก
63013029936 นายวฤทธ์ิ วงศ�หม่ืนรัตน�
63013029937 นางสาวณัฐนีย� ภักดี
63013029938 นายพีรสีห� พวงดอกไม3
63013029939 ว:าที่ ร.ต.หญิงอติกานต� หนูนวล
63013029940 นางสาวชุลีพร กังสุกุล
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63013029941 นางสาวนูรอาซีนา บือราเฮง
63013029942 นางสาวรังสิธร ม:วงรุ:ง
63013029943 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ บุตรงาม
63013029944 นางสาวอารยา เชิงศิริ
63013029945 นางสาวรัติยา ใจบุญ
63013029946 นางสาวรัชญาภัช วงษาชัย
63013029947 นางสาวอร พฤกษ� พาขุน ทด 
63013029948 นางสาววิรัญญา ไทยวงษ�
63013029949 นางสาวนพวรรณ ประดิษฐนุช
63013029950 นางสาวธนธร บานแย3ม
63013029951 นางสาวปรียานุช เชื้อรอด
63013029952 นางสาวประวีณา รวมธรรม
63013029953 นางวชิราพร ร:องเสอียบ
63013029954 นายสันติสุข วงศ�อนุ
63013029955 นางสาวแพรวพราว สิทธิสิริวรกุล
63013029956 นายนวสิน บุบผาชาติ
63013029957 นางสาวชนม�นิภา อ่ําใจ
63013029958 นางสาวธมลวรรณ อิศฤงคาร
63013029959 นายชานนท� พาเมือง
63013029960 นางสาวสุวพร ทิมคํา
63013029961 นายศิรพัชร หวานชื่น
63013029962 นายสุนทร วินิจกิจเจริญกุล
63013029963 นางสาวฐิติมา ภาโนมัย
63013029964 นางสาวรุ:งอรุณ สงวนดี
63013029965 นางสาวณัฐกานต� ใจหาญ
63013029966 นายสรรศักด์ิ ขจีฟCา
63013029967 นายศิวกร อิ่มงาม
63013029968 ว:าที่ ร.ต.หญิงจุฬารัตน� อยู:เย็น
63013029969 นางสาวปวีณา ภูชื่นเเสง
63013029970 นางสาวศศินภา ผุสพานิช
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63013029971 นางสาววิภาดา มะลิวงศ�
63013029972 นางสาวปรียาพร นันทะวงศ�
63013029973 นางสาวรัชนี หะลีรัตน�
63013029974 นางสาวณัฐฐา จันอินทร�
63013029975 นางสาวจารุกิตต์ิ วงค�กองแก3ว
63013029976 นางสาวสุพรรณี อ:วมวงษ�
63013029977 นางสาวณัฐวดี ทองสีลิต
63013029978 นางสาวป7ทมพร ค้ิวเที่ยง
63013029979 นางสาวธนพร อรชร
63013029980 นางสาวดุสิตา แสงจันทร�
63013029981 นายวสุพล มีทอง
63013029982 นางสาวเกษฎา คําข:อง
63013029983 นางสาวนันทิดา สงรักษ�
63013029984 นางสาวณวิภา เลิศอนันต�ปรีชา
63013029985 นางสาวภาวิณี บุญสม
63013029986 นางสาวนิตยาภรณ� หมวดม:วง
63013029987 นางสาวมานิตา อนันตสกุลวงศ�
63013029988 นางสาวเกียรติสุดา ร:วมรัก
63013029989 นางสาวสิรินทร� นาคมาศ
63013029990 นางสาวอารยา บุญชัยอนันต�
63013029991 นางสาวบุญญพร ขวัญเมือง
63013029992 นายสรศักด์ิ ไชยทน
63013029993 นางสาวปFยนุช อินนุรักษ�
63013029994 นายจีระเดช ทองเพชร
63013029995 นางสาวคณิษฐภรณ� แสนทวีวัฒน�
63013029996 นางสาวสุรางคนา หึกขุนทด
63013029997 นางสาวธัญชนก บุญธรรม
63013029998 นางสาวรัตนาภรณ� ที่รัก
63013029999 นางสาวธนพร ศรีบุญยวง
63013030000 นายภูวเมศฐ� รอดภัย
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63013030001 นางสาวนันทภรณ� สงฆรักษ�
63013030002 นายนราวิชญ� สายเครือเทพ
63013030003 นางสาวกรวิกา โสนน3อย
63013030004 นายเจนภพ วิชุมา
63013030005 นายภัคพน เพชรประสิทธ์ิ
63013030006 นางสาวสุภาภรณ� ทรงคาศรี
63013030007 นายซาลาฮูดดิน เจะอะ
63013030008 นายผดุงศักด์ิ กะรัตน�
63013030009 นางสาวขวัญตา พิมพาพรม
63013030010 นายนพรัตน� ช:วยศรี
63013030011 นางสาวพัชณี กลิ่นบุปผา
63013030012 นายสหัสนัยน� แก3วสด
63013030013 นางสาวป7นจารีณ� สุวรรณโภชน�
63013030014 นางสาวยุวดี ชาเนตร
63013030015 นางสาวจตุภรณ� ลุสมบัติ
63013030016 นางสาวพิศตา ทองม3วน
63013030017 นายกิตติพันธ� วัฒนพันธ�
63013030018 นางสาวจุรีภรณ� หม่ืนศรี
63013030019 นางสาวฟารีดา เจDะแว
63013030020 นางสาววิภาดา หนูทอง
63013030021 นางสาวนิภาพร ภูอุภัย
63013030022 นางสาววีรยา ต:อมแก3ว
63013030023 นายรัชชานันท� ลิขสิทธ์ิ
63013030024 นางสาวรติมา ดอนทอง
63013030025 นางสาวชุติกาญจน� บุญทอง
63013030026 นายอภิศักด์ิ สุขประเสริฐ
63013030027 นางสาวสุธาวัลย� หาญทัศนไมตรี
63013030028 นางสาวอินทิรา เสนพันธ�
63013030029 นางสาวศศิวิมล กองพัฒน�พาณิชย�
63013030030 นางสาวธนาพร จันเทศ
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63013030031 นางสาวเพลงพิณ สถิรวิกรานต�
63013030032 นางสาวเมธินี ล3อลําเลียง
63013030033 นางสาวสุรัชวดี ผ:านพินิจ
63013030034 นางสาวณภัค เศวตฤทธิดํารง
63013030035 นางสาววรวลัญช� สิมเสมอ
63013030036 นางสาวพัชรา ทองธรรมชาติ
63013030037 นางสาวสุฑารัตน� โพธิจร
63013030038 นางสาววันทนีย� ไทยหินโจน
63013030039 นางสาวอัญมณี ธรรมานุกูล
63013030040 นายวิทูร เพียรธัญญกรณ�
63013030041 นางสาวชญาน�นันท� เรืองจันทร�
63013030042 นางสาวนิตยา บุญตาท3าว
63013030043 นางสาวกุลณัฐ โชติรัตน�
63013030044 นางสาวเทพธิดา รอดไสว
63013030045 นางสาวนฤมล สุดดี
63013030046 นางสาวปรารณา สากล
63013030047 นางสาวอนุรดี ยานุวงศ�
63013030048 นางสาววณิษฐา นรการวัจนสิน
63013030049 นางสาวณภัสนันท� ปlงวัชรสมิทธ์ิ
63013030050 นางสาวกิตติรัตน� บัวสุ:น
63013030051 นางสาวอรอมล เทพทวี
63013030052 นางสาวชญานิษฐ� เส3งว่ัน
63013030053 นางสาวนัทชา โนราช
63013030054 นางสาวปารณีย� เขียวชะอุ:ม
63013030055 นายสมคิด เวลาดี
63013030056 นายพงษ�พันธ� คงศิรXฺ
63013030057 นายฉัตรชัย เพ็งเอม
63013030058 นางสาววิมลสิริ อู:อรุณ
63013030059 นางสาวศศิมา ประทุมนาค
63013030060 นางสาวอรวรรณ จตุเรศ
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63013030061 นางสาวศริพร วงษ�นาคเพ็ชร�
63013030062 นางสาวอาภา ประภาษานนท�
63013030063 นางสาวมัชฌิมาพร อยู:สินธ�
63013030064 นายจักรพันธุ� บุญชู
63013030065 นางสาวป\ยาภรณ� เติมสิริทิพรัตน�
63013030066 นางสาวอริษา วงษาเทพ
63013030067 นางสาวสิริมาลา รื่นเจริญ
63013030068 นางสาวสิริกาญจน� คิดเฉพาะ
63013030069 นางสาววิจิตรา ป7นตุ:น
63013030070 นางสาวสุดารัตน� วัตรงาม
63013030071 นางสาวไอยดา สนศรี
63013030072 นายปณิธาน ทรงสวัสด์ิวงศ�
63013030073 นางสาวสุทธิดา สมสะอาด
63013030074 นางสาวศลิษา จานันโท
63013030075 นายวัชรพงษ� เครื่องทิพย�
63013030076 นางสาวชาลินี สิงห�คํา
63013030077 นางสาวภาสิริ ฤกษ�สุขกาย
63013030078 นางสาวอาอีฉDะ สันหมาน
63013030079 นายกวีวัฒน� วาไชยะ
63013030080 นางสาวรุ:งไพลิน วนรัตน�วิจิตร
63013030081 นางสาวนภัสชล แก3วมงคล
63013030082 นางสาวธัญญลักษณ� มีแสง
63013030083 นายวีรชาติ มากสัมพันธ�
63013030084 นางสาวกนกพร สองสา
63013030085 นางสาวนรินทร�พร แก3วไพรี
63013030086 นายวรปรัชญ� มานพศิลปI
63013030087 นายนิธิภาส อยู:สุข
63013030088 นางสาวอรอุไร ช:างกลึง
63013030089 นายอภิชาติ แดงหยง
63013030090 นายวสุกิตต์ิ ปานรัตน�
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63013030091 นางสาวเนตรชนก สุภารี
63013030092 นายณัฐพนธ� วรย่ิงยง
63013030093 นางสาวชนัญชิดา สันติเจริญเลิศ
63013030094 นางสาวภาณุมาศ จารุจารีต
63013030095 นางสาวรัตนา ธัญญะ
63013030096 นางสาวนฤทัย มีเสียง
63013030097 นายอนุรัตน� พงษ�ไทย
63013030098 นางสาวปรียา เขียดนุ3ย
63013030099 นายพชร ประทุมรัตน�
63013030100 นางสาวจิราภรณ� ชมสุวรรณ
63013030101 นางสาวจุติมาพร สุขสกุล
63013030102 นางสาวเอื้อพรรณ จรเข3น3อย
63013030103 นายชนาธิป บัณฑิต
63013030104 นางสาวพัชรีพร บํารุงเอื้อ
63013030105 นางสาวนริศรา ณลําปาง
63013030106 นางสาวรสสุคนธ� บาฮา
63013030107 นางสาวกชกร กิจฉลอง
63013030108 นางสาวเบญจรัตน� กระแสฉัตร
63013030109 นางสาวสุวรรณภา รุ:งแจ3ง
63013030110 นางสาวพรนภา ย:นพันธ�
63013030111 นางสาวนฤมล เสริฐศรี
63013030112 นายจิรัชย�พล ทนทาน
63013030113 นายสห เอมจัด
63013030114 นางสาวสุทธาทิพย� สอนจันทร�
63013030115 นางสาวภิญฐิกา พิมพ�มณี
63013030116 นางสาวชาริณี พลศรีดา
63013030117 นางสาวจิตสุภา สังข�สุวรรณ
63013030118 นางสาวสลิลทิพย� อุ:นผูฏ
63013030119 นางสาวณัชชา แสงคงทรัพย�
63013030120 นางสาวสสิกาญต� คงธนชนะสิทธ์ิ
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63013030121 นายกิตติพศ แผ:นทอง
63013030122 นายพงศธร ศิริรัตน�
63013030123 นายกุลทรัพย� วัฒนผล
63013030124 นางสาวพณิดา สุขใจ
63013030125 นางสาวจิตติมา ฉันทะสมบุญเสรี
63013030126 นางสาวกานต�กมล แสงเงิน
63013030127 นางสาวธมลวรรณ พูนเสมอ
63013030128 นายเกียรติศักด์ิ โภคาพาณิชย�
63013030129 นางสาวธีรดา สุทันต�
63013030130 นางสาววิราวรรณ ชัยระงับ
63013030131 นางสาวสัตติยมาศ ขจรศิลปI
63013030132 นางสาวแพรวพราว มายะนันท�
63013030133 นายอาวีวุฒิ ยงสุวรรณ
63013030134 นางสาวพิชามญชุ� วิชัยดิษฐ
63013030135 นางสาวคณิตศรา ศรีเมือง
63013030136 นางสาวพิชชาพร จูงกลาง
63013030137 นายณัฐพล สังคะสุข
63013030138 นายณัฐพล บุญกลั่นสอน
63013030139 นายจิรายุส วงศ�คลัง
63013030140 นางสาวรุ3งรัตนา ต:อพันธ�
63013030141 นางสาวกมลพรรณ สุวรรณมณี
63013030142 นายพรมมาตร ชมภูเครือ
63013030143 นางสาวนิจชยา เจริญศิลปI
63013030144 นายบุตรไตร กาลาม
63013030145 นางสาวสวภัทร ชูสิทธ์ิ
63013030146 นางสาวนฤภร อารีย�ชน
63013030147 นางสาวญาณินี โตทรัพย�
63013030148 นางสาววันดี พิมซันน�
63013030149 นายอลงกต ประทุมชาติภักดี
63013030150 นายศรัณย� ไกรศรีสุวนันท�
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63013030151 นางสาวดาริน บุญย่ิง
63013030152 นางสาวสุณิสา ชื่นเรือง
63013030153 นายเอกชัย นิยะนุช
63013030154 นางสาวกัลยรัตน� คิมเข3ม
63013030155 นายอนุพงศ� บุญยะเจริญจิตต�
63013030156 นางสาวภีร�ลภัสดา แช:ทอง
63013030157 นางสาวสุภา เจริญศรี
63013030158 นางสาวอิทธิยา หนูเนตร
63013030159 นางสาวเรือนขวัญ ภู:เจริญ
63013030160 นายพิชญ� เสรีรักษ�
63013030161 นางสาววชิราภรณ� เภรีกุล
63013030162 นางสาวณัฐชาภัทร แสนกาญจนา
63013030163 นายมฆวัต ค้ิววิจิตร
63013030164 นายอิทธิ วงษ�บุญธรรม
63013030165 นางสาวเจตสุดา รอดแก3ว
63013030166 ว:าที่ ร.ต.หญิงจรณินทร� อ3วนหินกอง
63013030167 นางสาวปFยนันท� พงษ�กล3า
63013030168 นางสาวอรณี โตDะกาสอ
63013030169 นายนนทกร บัวกลิ่น
63013030170 นางสาวขวัญฤทัย สิงห�กาศ
63013030171 นางสาวฉัตรชนก อมรวัฒน�
63013030172 นางสาวกมลชนก ปานแก3ว
63013030173 นางสาวปุญญพัฒน� ร3อยอําแพง
63013030174 นางสาวผุสดี อิ่มเกษม
63013030175 นางสาวพิมพิศา ชาวบน
63013030176 นายณัฐวุฒิ เขตบุรี
63013030177 นางสาวณัฏฐกุลฉัตร จุ3ยประเสริฐ
63013030178 นางสาวชนนิกานต� ป7ญจาภิรมย�
63013030179 นางสาวนีรนาถ จินพละ
63013030180 นายพชร รัตนมนตรี
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63013030181 นางสาวกาญจนาพร สินช:วยปราบ
63013030182 นายสิริพล คําพยัก
63013030183 นางสาวอารยา ชาญกลัา
63013030184 นายรชต สาระสิทธ์ิ
63013030185 นางสาวจิณฑ�จุฑา ใต3ตา
63013030186 นายเดชวุฒิ พิมเสน
63013030187 นายป7ณณวัฒน� ลําลึก
63013030188 นายปFยศักด์ิ คําหล:อ
63013030189 นางสาวพัชรินทร� จินดาไส
63013030190 นางสาวศิริพร กุSยเกง
63013030191 นางสาวกาญจนี สรรพขาว
63013030192 นายกรกฏ ศิริรักษ�
63013030193 นายตฤณนภัทร บุตรจันทร�
63013030194 นางสาวอัจฉรา นาคมงคล
63013030195 นางสาวณัฏฐณิดา สะใบพิมพ�
63013030196 นายสิรภพ สุขสุเสียง
63013030197 นางสาวอคัมย�สิริ รัตนพงศ�
63013030198 นายเอกกร ศตตุลานนท�
63013030199 นางสาวนิตยา ช:างเหล็ก
63013030200 นายสมศักด์ิ เสทียนรัมย�
63013030201 นางสาวพรทิพย� วิเท:ห�
63013030202 นางสาววรรณพร นาคน3อย
63013030203 นางสาวมลฑิชา เศวตรจามร
63013030204 นายพิพัฒน�พงษ� รุ:งแสง
63013030205 นางสาวศศกร สุภาพทรง
63013030206 นางสาวธีรารัตน� ทรัพย�เจริญ
63013030207 นางสาวสุนิสา เหมือนสันเทียะ
63013030208 นางสาวรัตน�ฐาภัทร สาตร�จีนพงษ�
63013030209 นางสาวนราวรรณ ศรีงาม
63013030210 นางสาววิไลรักษ� หาญปราบ
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63013030211 นางสาวณัฏฐณิชา รัตนวัย
63013030212 นางสาวชลลดา นาคนาวา
63013030213 นางสาวมณฑิรา โพธิยะราช
63013030214 นายพิพัฒน� พูนะกูล
63013030215 นางสาวมรรษกร ธนาสิทธิรัตน�
63013030216 นางสาวณัฐสินี พิพิธกุล
63013030217 นางสาวอุทุมพร หัวคํา
63013030218 นางสาวปFยะกานต� หม:องรอบ
63013030219 นางสาวจิดาภา มณีสิงห�
63013030220 นางสาวพิมพ�พิศา มงคลสารโสภณ
63013030221 นายอิทธิศักด์ิ ชื่นสกุล
63013030222 นายวรกร ไวยรูป
63013030223 นายขมวัฐ อรรถเษม
63013030224 นางสาวพิมพ�ชนก เจริญสุข
63013030225 นายอนุรุด ภาษี
63013030226 นางสาวสุพัตรา ธรรมาอินทร�
63013030227 นางสาวปFยภัทร สืบวงศ�
63013030228 นางสาวอาฑิตยา เหมนแก3ว
63013030229 นางสาวฐิติมา ปCอมเรือง
63013030230 นายสิงห�คาร ศิริพัฒน�
63013030231 นางสาวคนิดา สีสว:าง
63013030232 นางสาวฝนทิพย� อุดชา
63013030233 นางสาวอนัญญา คําหน:อแก3ว
63013030234 นางสาวพัทธวรรณ นามอ3น
63013030235 นางสาววรรณิษา บุตรวงค�
63013030236 นางสาวจุฑามณี แก3วศรีหา
63013030237 นางสาวสุกาญจนี พุทธิเภสัช
63013030238 นางสาวฉัฐธยาน� ปFติยศคุณานนท�
63013030239 นางสาวเกษสุดา ดงพระจันทร�
63013030240 นายผดุงเดช เรทนู
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63013030241 นางสาวธัญญารัตน� ตัวละมูล
63013030242 นางสาวพรพิมล น3อยคง
63013030243 นางสาวธนิดา ระวิพันธ�
63013030244 นางสาวชรินรัตน� เมรัตน�
63013030245 นางสาวนันทิยา ปานอ:วม
63013030246 นางสาวพจี พรตระกูลพิพัฒน�
63013030247 นางสาวปวีณา แจ3งสกุล
63013030248 นางสาวเสาวภา เข็มเหลือง
63013030249 นางสาววิริยา พุ:มประดับ
63013030250 นางสาวดรินรัก การธราชว�
63013030251 นายจิรายุส ปพัฒน�เมธิน
63013030252 นายธวัชชัย บุญฤทธ์ิ
63013030253 นางสาวสุนันทา ลาขุมเหล็ก
63013030254 นางสาวเตือนใจ มีกิจ
63013030255 นางสาวจุฑารัตน� ศรีระษา
63013030256 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุธารทิพย� พรหมอินทร�
63013030257 นางสาวนัยนา จรทะผา
63013030258 นางสาวชนัญชิดา เวียงทอง
63013030259 นายปฐวี บุญส:งศรี
63013030260 นางสาวพิมพ�พิชชา ก3างยาง
63013030261 นางสาวนิศาชล สมัยนิยม
63013030262 นางสาวแพรพลอย โชติกมาศ
63013030263 นายปฐวี ดัดผดุง
63013030264 นางสาวธันยากรณ� ศรเกษตร  ิ น ทร� 
63013030265 นางสาวพิกุล รองสนาม
63013030266 นางสาวสุดารัตน� ธนบัตร
63013030267 นางสาวยุพารัตน� วงค�ไชยสิทธ์ิ
63013030268 นางสาวทัศนียา เอียงเปC
63013030269 นางสาวณัฐสิภรณ� สุขอุดม
63013030270 นางสาวศศิธร ประเสริฐทรัพย�
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63013030271 นางสาวเกล็ดดาว แก3วเมือง
63013030272 นายอมรเทพ แปลกวิสุทธ์ิ
63013030273 นางสาวจันทร�จิรา นาสุริวงค�
63013030274 นางสาวสุวรรณู เกิดเหมาะ
63013030275 นายสิรวิชญ� เหล็งหนูดํา
63013030276 นายณัฐนนท� สุภาพ
63013030277 นางสาวสุทธิสา ลมฮือหวล
63013030278 นางสาวภัสสร จ3อยเจริญ
63013030279 นายธนาวุธ จุลแดง
63013030280 นายสุพศิน พลสุธรรม�
63013030281 นางสาวกมลรัตน� ปรีชา
63013030282 นางสาวปFยมาศ ละมูลน3อย
63013030283 นางสาวจามจุรีย� จอมลุน
63013030284 นายกิตติคุณ จิตรม่ันคง
63013030285 นางสาวสุนิตา เปาอินทร�
63013030286 นายสุบิน สุขต�วงศ�ลี
63013030287 นางสาวกุลนิดา จุนวิจิตร
63013030288 นายอนัส หะเด็ง
63013030289 นางสาววิยะดา นรดี
63013030290 นางสาวธนนันท� พงศ�สุทธิสมบัติ
63013030291 นางสาวอิสริยพร นิพภะยะ
63013030292 นางสาวชัญญาภัค อาสาพิทักษ�ชาติ
63013030293 นางสาวอนุสสรา ดาวแจ3ง
63013030294 นายพิสุทธ์ิ ศรีทุมมา
63013030295 นางสาวชนิดา ศรีไพพจน�
63013030296 นางสาวปราลี วัธนประภา
63013030297 นางสาวขวัญชนก ครองบุญชู
63013030298 นางสาวช:อลัดดา ลีเขียว
63013030299 นางสาวเกษกานดา ชินสมบูรณ�
63013030300 นางสาวสาธิกา อินกัน
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63013030301 นางสาวเสาวลักษณ� ปานเดย�
63013030302 นายสุทธิพงษ� สุภานันท�
63013030303 นางเดือนแรม สีใส
63013030304 นางสาวป7จพร พรมพฤกษ�
63013030305 นางสาวมานิษา แสนคํา
63013030306 นางสาวมะลิวัลย� อินทรประสิทธ์ิ
63013030307 นางสาวทิพย�สุดา พรมบุญ
63013030308 นายอนุสรณ� จันกําเนิด
63013030309 นางสาวกันยา สติภา
63013030310 นายธน สุทธิธรรม
63013030311 นายรัตนชัย ตุดด3วง
63013030312 นางสาวธนารีย� สุนทร
63013030313 นางสาวกนิษฐา ชํานะ
63013030314 นายปFยะพงษ� พรมนิมิตร
63013030315 นายปรินทร ช:อสม
63013030316 นางสาวศิริลักษณ� พิมวรรณ
63013030317 นางสาวอินทิรา สุโสะ
63013030318 นายเฉกฉัตร อันไชยศรี
63013030319 นางสาวนันท�นภัส จันทะศิลา
63013030320 นางสาวสิริภัทร� ศรีหทัย
63013030321 นายฤทธิชัย ตาติจันทร�
63013030322 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุพัฒตรา ผลแก3ว
63013030323 นางสาวภัทรนันท� สอื้นรัมย�
63013030324 นางสาวอําพร โตชัยภูมิ
63013030325 นางวรรณิศา สุภาพ
63013030326 นายชาลี สุโขยะชัย
63013030327 นางสาวณัฐนี สุธรรมประจักษ�
63013030328 นางสาวรวิพร เครือคล3าย
63013030329 นางสาวนัฐพร ภักดีเสนา
63013030330 นายปพน หาญกล3า
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63013030331 นางสาวชนาภา ศรีอินทร�
63013030332 นางสาวพัทธนันท� หนูอินทร�
63013030333 นางสาวภาวินี อุ:นแก3ว
63013030334 นางสาวลัทธพรรณ มักขุนทด
63013030335 นางสาวพัชรี เกษกลิ่นหอม
63013030336 นางสาวศุภาพิชญ� สํารวย
63013030337 นางสาวปFยนุช คนขยัน
63013030338 นางสาวนุจรินทร� เจริญบุตร
63013030339 นางสาวนิตยา ดวงแก3ว
63013030340 นางสาวอนุตรา นิระมิ
63013030341 นายสุเมธ ลิ่มเครือ
63013030342 นางสาวจันทร�เพ็ญ ถนนทิพย�
63013030343 นางสาวพัชราภรณ� แดงสมิง
63013030344 นายธนาพัฒน� ชัยชนะธรรม
63013030345 นางสาวชนากานต� เชิดชู
63013030346 นายวันชัย หว่ันเลี่ยง
63013030347 นางสาวลลิตา พัฒนชัยสุขศิริ
63013030348 นายกฤษฎา ธาระเนตร�
63013030349 นางสาวณัฐกมล ใจเดช
63013030350 นางสาวณัฐธิดา ลือสนั่น
63013030351 นายอรรถพล เครือสินธุ�
63013030352 นางสาวสุฑารัตน� ไชยเลิศ
63013030353 นายหฤษฎ� ไชยสมบูรณ�
63013030354 นายทัดสุระ คํามุง
63013030355 นางสาวสุภาภรณ� ท:อนคํา
63013030356 นายเมธี ศิวเมธีกุล
63013030357 นางสาวนลนีย� จันทะกูฏ
63013030358 นายสุรศักด์ิ เเขก้ิมเส3ง
63013030359 นางสาวสายฝน ถุงน้ําคํา
63013030360 นางสาวทักษิณา โพธิสวัสด์ิ
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63013030361 นางสาวจันทิมา บุญตา
63013030362 นายโรจน�ณรงค� กิจประเสริฐสกุล
63013030363 นางสาววริศรา พุทธจรรยาวงศ�
63013030364 นางสาวชลิตา ภิรมย�คล3อย
63013030365 นางสาวสุธาสินี นิลสนธิ
63013030366 นางสาวธริดา ภัทรธีรกิจ
63013030367 นางสาวจิราภรณ� สุพานพิมพ�
63013030368 นางสาวลักขณา อารีย�วิรัชกุล
63013030369 นางสาวชาลิดา อ:อนไสว
63013030370 นายคณิต ศรีทวีกาศ
63013030371 นางสาวมนเทียร จอมภาปFน
63013030372 นางสาวชญานิศ รักษา
63013030373 นางสาวมณีรัตน� คําแสน
63013030374 นางสาวปรมาภรณ� ทองหนัน
63013030375 นางสาวกนกวรรณ บัวเข3
63013030376 นายอิสรพล เขียววิเศษ
63013030377 นางสาวปทิตตา บุญจันทร�
63013030378 นางสาววิภาวี อนันต�โชคดี
63013030379 นางสาวพิชญา สุขบท
63013030380 นายกษิด์ิเดช ชัยสุรินทร�
63013030381 นางสาวรุ:งนภา มอญมีเพ็ชร
63013030382 นายภูมิ พาพันธ�
63013030383 นางสาวพิชามญชุ� แซ:ลี่
63013030384 นางสาวกนกพร หลายทอง
63013030385 นางสาวกิรณา เครือคล3าย
63013030386 นางสาวสาริศา ยองใย
63013030387 นางสาวพันธ�ทิพย� หม่ันคติธรรม
63013030388 นายไกรวิชญ� ตDะแก3ว
63013030389 นายมรรคพล ชุมละออ
63013030390 นางสาวอภิญญา หนองภักดี
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63013030391 นางสาวพัทธรินทร� ศรีจะทิ้ง
63013030392 นางสาวทิพวรรณ ฟ7กเงิน
63013030393 นางสาวธนัฐฐา รอดบุญฤทธ์ิ
63013030394 นางสาวพีรญา สังสีโห
63013030395 นางสาวดารณี คําลือ
63013030396 นางสาวอรอนงค� คงภักดี
63013030397 นางสาววาทินี ถนอมพลกรัง
63013030398 นางสาวสุนิสา สุทธพันธ
63013030399 นางสาวพัชรี ตะเนินแสง
63013030400 นายนพดล รอดน3อย
63013030401 นายณัฐพล วิลัยพงษ�
63013030402 นางสาวมยุรฉัตร วงษ�รัตนานนท�
63013030403 นางสาวเนตรชนก เริงสันเทียะ
63013030404 นางสาวรัตนาภรณ� ไชย่ี
63013030405 นายพิชRุตม� กาญจนะ
63013030406 นายพิพัฒนพงศ� พรมสุภา
63013030407 นางสาวสาลิตา ปากดี
63013030408 นางสาวถาวรีย� ชูยัง
63013030409 นางสาวนัททีพร น้ําเงิน
63013030410 นางสาวลลิตวดี บริบูรณ�
63013030411 นางสาวกมเลศ สิทธิกรวนิช
63013030412 นางสาวหทัยชนก มะโนแก3ว
63013030413 นายภาณุพัฒน� อรัญดร
63013030414 นางสาวอาริษา พ:วงลาบุตร
63013030415 นายสุวิจักขณ� เทพวิเชียร
63013030416 นางสาวอัญชลี แก3วจินดา
63013030417 นางสาววรรษชล สายไธสงค�
63013030418 นางสาวสุกัญญา สุวรรณใจ
63013030419 นางสาวนิยาภรณ� ขวัญเกตุ
63013030420 นางสาววัลดี แย3มทิม
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63013030421 นายพีรณัฐ พูนพานิชอุปถัมปI
63013030422 นายณัฐพล โคตัน
63013030423 นางสาวศรัญยา ดํานาคแก3ว
63013030424 นางสาวรุ:งรัตน� มีสุข
63013030425 นางสาวลักษมณ โอภาสวัฒนา
63013030426 นางสาวจิตรลดา กระต:ายจันทร�
63013030427 นางนฤมล สมทรง
63013030428 นางสาวแก3วกนก ชมภูวิเศษ
63013030429 นายธนาวัตร ใจแก3ว
63013030430 นางสาวสิริรัฐ หนูสี
63013030431 นางสาววรรณวิภา อ:อนรู3ที่
63013030432 นางสาวจริยา หอมฟ7ก
63013030433 นายบวร เหมือนสุ:ม
63013030434 นางสาวแมะอานิง สะอะ
63013030435 นางสาวเอื้องฟCา เพ็งวิชัย
63013030436 นางสาวสริตา กุคํา
63013030437 นายชัชนันท� สร3อยพุดตาน
63013030438 นางสาวกรรณิการ� ศิริศิลปI
63013030439 นายพงศธร พลภักดี
63013030440 นางสาวจิเรขา ตันประดิษฐ
63013030441 นายกฤษฏา ทองประภา
63013030442 นางสาวจารุเนตร ใจหนัก
63013030443 นางสาวจีรายุ เตียวโล:
63013030444 นายกานต� บุญอารีย�
63013030445 นางสาวนลินี สินลาลับ
63013030446 นางสาวกานติมา นนทมาตย�
63013030447 นางสาวกัญญาณัฐ สระโร
63013030448 นายกิตตินันท� ไทยมอญ
63013030449 นางสาวภานุมาศ ภักดีมาก
63013030450 นายวรวุฒิ ปานเพชร
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63013030451 นายสิริชัย คงมี
63013030452 นางสาวรุจิดา รัตนาคณหุตานนท�
63013030453 นางสาวพรนัชชา สุขสม
63013030454 นางสาวชนานันท� บางย่ีขัน
63013030455 นางสาวญาณิศา นาคเรือง
63013030456 นางสาวดาราวรรณ ฆารบุญ
63013030457 นายธนากร อุปลา
63013030458 นายณัฐพงศ� มิละถาโก
63013030459 นางสาวป7ทมา เชื้อไทย
63013030460 นางสาวอัจฉรา เกตแก3ว
63013030461 นางสาวตอยยีบะ เบ็ญดารา
63013030462 นางสาวไอลดา ดําพลับ
63013030463 นางสาวเบญจรัตน� ดอนรอดไพร
63013030464 นางสาววลัยลักษณ� ขัตติยะ
63013030465 นางศศิวิมล วงศ�ตา
63013030466 นางสาวชนิตรา อัฐเศรษฐ�
63013030467 นางสาวนันทรัตน� งอกชัยภูมิ
63013030468 นางสาวมณฑาทิพย� คงมีศรี
63013030469 นายธนวัตน� เปรมปรีชา
63013030470 นางสาวอุมาภรณ� นนท�วรรณวงศ�
63013030471 นางสาวเฌอฟCา ตรีเดชี
63013030472 นายสิรภพ มีบุญ
63013030473 นางสาวกุญลณี จิตต�เอื้อ
63013030474 นายชวลิต อินหงษา
63013030475 นางสาวชิดชนก พุกนวล
63013030476 นางสาวยุพเรศ เฮ3าสุวอ
63013030477 นายชาตินันท� กลศาสตร�เสนี
63013030478 นายศตวรรษ หน3าผ:อง
63013030479 นางสาวชรินทิพย� จันตDะวงศ�
63013030480 นายคฑาหัตถ� ป7Qนทอง
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63013030481 นางสาวณัฐวิภารัศม์ิ พุทธารักษ�สกุล
63013030482 นายสิรวิชญ� ยาพรม
63013030483 นายศรุต ไทยถาวร
63013030484 นายอัชฌาวุฒิ เครือฉิม
63013030485 นางสาวปภัสสร เขินไพร
63013030486 นางสาวเกศรินทร� คงโพธ์ิน3อย
63013030487 นายสุภาพ เด:นประภัสร�
63013030488 นางสาววัชโรทัย เสวตวงษ�
63013030489 นายสิริเชษฐ� ทรัพย�สาธร
63013030490 นายณัฐดนัย จอกกระจาย
63013030491 นางสาววารีนันท� พวงเพชรพูนสิน
63013030492 นายวีรยุทธ ธรรมโร
63013030493 นายรณชิต อินปา
63013030494 นายกิตติพงศ� หนูทิพย�
63013030495 นางสาวกานต�สิรี มีช3าง
63013030496 ว:าที่ร3อยตรีฐิติ เกิดรัตนศักด์ิ
63013030497 นายเผ:าพงษ� รัตนพันธุ�
63013030498 นางสาวสุภาณี มงคลแท3
63013030499 นางสาววารินทร� เปลี่ยนแสง
63013030500 นายอภิชาญ เหล็กชาย
63013030501 นางชดาษา ศักด์ิสุจริต
63013030502 นางสาวปุณยนุช วิรัตจริยาพร
63013030503 นางสาวเมรินทร� ทองศัย
63013030504 นางสาวภัชรินทร� สีหลวงเพชร
63013030505 นางสาวปานหทัย ปานสิทธ์ิ
63013030506 นางสาวเกษราภรณ� อังคณะวัฒน�
63013030507 นางสาวบุญยรัตน� สรวยล้ํา
63013030508 นางสาวนันทพร ศิริย้ิมแย3ม
63013030509 นางสาวอัจฉรา จันดา
63013030510 นายพชร ลําดวล
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63013030511 นายจารุเดช ธนู
63013030512 นายพงศ�กร รักษาสังข�
63013030513 นางสาวกวิสรา บุญเจริญ
63013030514 นางสาวกนกพร แก:นแก3ว
63013030515 นางสาวกฤติกา แย3มภักดี
63013030516 นางสาววราภรณ� ธิเสนา
63013030517 นายประนต กาวทอง
63013030518 นางสาวนนธิชา ศรีม:วง
63013030519 นางสาวคิสุตา ตาบุญถึง
63013030520 นางป7ทมา รอดพูล
63013030521 นางสาวสุนิตา บุญเย
63013030522 นายธัชกร โคตรจันทร�
63013030523 นายจามร จ่ันสมวงษ�
63013030524 นายสิทธิโชค เชยสมบัติ
63013030525 นายนาวิน บํารุงราญ
63013030526 นายรัฐพล พันธ�พงศ�แข็ง
63013030527 นางสาวจิรภิญญา ลิ้มเอิบไทย
63013030528 นางสาววราภรณ� จันทิมา
63013030529 นายสิทธิกร มูลสวัสด์ิ
63013030530 นางสาวภาวิตา ภาดี
63013030531 นางสาวอาทิตยา โตDะสมัน
63013030532 นางสาวสุพิชญา คําแดง
63013030533 นางสาวชิดชนก สิทธิเชนทร�
63013030534 นายกวิน ภู:มงกุฎชัย
63013030535 นายพชร คําภีระ
63013030536 นางสาวสิริพร รักผึ้ง
63013030537 นางสาวฐิติมา อินชเง3อ
63013030538 นางสาวกนกพร เณรตาก3อง
63013030539 นายวรัญRู เพชรไทย
63013030540 นางสาวณัชชาวีร� ชูดวงแก3ว
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63013030541 นางสาวอรพรรณ ทินาทิน
63013030542 นางสาวกนกพร คําปา
63013030543 นางสาวสิตานัน การมานะ
63013030544 นางสาวอัจฉรา อุไรรัตน�
63013030545 นางสาวสริตา เอมใจ
63013030546 นางสาวสิริภา สังงาม
63013030547 นางสาวรดีธันยพร ใจคําธนสิษฐ�
63013030548 นายภานพ ธารพนาลี
63013030549 นายศุภวิชญ� เข็มขํา
63013030550 นางสาวณัฐธิดา สันติวัฒนานนท�
63013030551 นายศิริมงคล เชื้อสกล
63013030552 นายนฤดล พ:วงรอด
63013030553 นายเตชิต ศรีนวกะตระกูล
63013030554 นายปรมินทร� ชูวงษ�
63013030555 นางสาวสุวิมล ทุมมาจันทร�
63013030556 นางสาวมณีรัตน� แก3วหอม
63013030557 นางทิวาพร ผิวงาม
63013030558 นางสาววราลักษณ� ไชยเชษฐ�
63013030559 นายยุทธพล สุวรรณภา
63013030560 นางสาวพัชรา แดงเรือง
63013030561 นางสาววรวรรณ กันอินทร�
63013030562 นางสาวภิตินันท� แท:งพรม
63013030563 นางสาวชไมพร แพทย�พงษ�
63013030564 นางสาวแพรวพรรณ ย่ิงสบาย
63013030565 นายศักดา บัวจันทร�บุญ
63013030566 นางสาวนิฤมล บริสุทธ์ิ
63013030567 นายศิริพงษ� กองทอง
63013030568 นางสาวซูเฟ\ย วิชา
63013030569 นางสาวดุษฎี ธูปทิศศาล
63013030570 นางสาวฐิตาพร ชิดตันสกุล
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63013030571 นางสาวณัฐกานต� สุขเกษม
63013030572 นางสาวสุรัสวดี สุวรรณรัตน�
63013030573 นายนที อินลม
63013030574 นางสาวมลฤดี ศรวิไล
63013030575 นายวีระยุทธ แดนชัยภูมิ
63013030576 นางสาวณัชชาพร ลีนะวัต
63013030577 นายจิระพงศ� ดวงตา
63013030578 นางสาวทิพนาถ รอดกิจ
63013030579 นายวรท วารีวนิช
63013030580 นางสาวปFยนันท� อรรถสงเคราะห�
63013030581 นายณัฐชนน กลิ่นแจ:ม
63013030582 นางสาวนิภาพร ภูมิพันธ�
63013030583 นางสาวอัญชุลี เครือใหม:
63013030584 นายพิภพ แสงโสภณ
63013030585 นางสาวภัชรินทร� กระต:ายทอง
63013030586 นางสาวอาฟ\ซา กอมิง
63013030587 นางสาวสุดใจ มาลัยเวช
63013030588 นายโชติวุฒิ เปาะทองคํา
63013030589 นางสาวรัชนี วโรรส
63013030590 นางสาวชญานิษฐ� ยุโสต
63013030591 นางสาวบุณฑริ พุ:มเงิน
63013030592 นายศราวุฒิ คํ้ามุ3ย
63013030593 นางสาวมนัสวี สุพัฒน�ธนกูล
63013030594 นางสาวยลลดา โพธ์ิศรีคูณ
63013030595 นางสาวณิชชาภัทร ศรีชมภู
63013030596 นางสาวนุชสรา โตDะเด็น
63013030597 นายณัฐพล พวงลําเจียก
63013030598 นางสาวทิพย�พาภรณ� คําสุข
63013030599 นางสาวจิราวดี เอี่ยมน3อย
63013030600 นางสาวอลิศรา ศีลาเจริญ

หน3า 1020 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013030601 นายพงศกร งามงอน
63013030602 นางสาวพิรญาณ� เย็นเปaนสุข
63013030603 นางสาวสโรชา ม่ันคง
63013030604 นางสาวปาณิสรา แปCนทอง
63013030605 นางสาวอรณิชา สุทิน
63013030606 นายมงคล นิ่มประเสริฐ
63013030607 นายประพัฒน� ถนอมเชย
63013030608 นางสาวธรรมชาติ ธงประชา
63013030609 นายดนุสรณ� เขตขุนทด
63013030610 นางสาวสุวภัทร ด:านวรพงศ�
63013030611 นางสาวกาญจนา ดาวงษ�
63013030612 นางสาวศรีกานดา ชูเพชร
63013030613 นางสาวอรอุมา อินตะนัย
63013030614 นายเมธัส ศรีอินทรสูตร
63013030615 นายธนายุทธ� หวันประรัตน�
63013030616 นางสาวนภัสสร พ่ึงอ่ํา
63013030617 นายศุภวิชญ� ชีช3าง
63013030618 นางสาวนภัสสร ต้ังทรงวุฒิกร
63013030619 นางสาวชนิดา กิจชัยเจริญพร
63013030620 นางสาววิมลยา ศรีหะ
63013030621 นางสาวสุกัลย�ชานา ธีรดิฐพรภักดี
63013030622 นายสุพลตรี น้ําดอกไม3
63013030623 นางสาวกนกวรรณ ช:วงทอง
63013030624 นางสาวพิชญ� จันทร�ศรี
63013030625 นางสาวณัฐพร รักษมาตา
63013030626 นายรัตทชัย พูลสวัสด์ิ
63013030627 นายธนวัฒน� แสงสอน
63013030628 นางสาววชิราภรณ� สินณรงค�
63013030629 นายอัฟฟาน ละหะมะ
63013030630 นางสาววิไลพร อ:อนแก3ว
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63013030631 นายสีนะ ไตรแก3ว
63013030632 นางสาวประภัสสร สมบูรณ�ถานะ
63013030633 นายกิจเกษม เกิดบงกช
63013030634 นางสาวรุ:งอรุณ เทียนขุนทด
63013030635 นายอภิภัท บัวน้ําจืด
63013030636 นางสาวธนภรณ� ธาราเกษม
63013030637 นางสาวศศิธร ศรีหิรัญ
63013030638 นางสาวเสาวนีย� อินแปลง
63013030639 นางสาวมนทกานติ เดชน3อย
63013030640 นางสาวศกลวรรณ เกรียงสี่หม่ืน
63013030641 นายกฤตภาส ดอนไพรปาน
63013030642 นางสาววรดา เทียนชัย
63013030643 นางสาวจันท�เพ็ญ ศรีราช
63013030644 นายโชคชัย ฉิมวัย
63013030645 นางสาวสุชาดา สุนทรเวช
63013030646 นางสาวมาวินี เถาะมัน
63013030647 นางสาววิภาภรณ� ถากงตา
63013030648 นางสาวภิรญา เบ็ญเจริญ
63013030649 นางสาวศรัญญา บุญลําX
63013030650 นางสาวอมรฤทธ์ิ สาลาสุตา
63013030651 นายวุฒิวิทย� เชิญตระกูลปพัฒน�
63013030652 นางสาวธีร�สุดา วศินานุรักษ�
63013030653 นางสาวจุฑารัตน� เชยล3อมขํา
63013030654 นางสาวศศิธร ชนะภัย
63013030655 นางสาววนิดา บ3านเปCา
63013030656 นางสาวพฤกษา อภิเดช
63013030657 นางสาวนภัสสร ฉิมสุด
63013030658 นายยุทธวิชัย บุญทศ
63013030659 นางสาวจุฑามาศ ลัดดากุล
63013030660 นางสาวสุทธิกานต� รอดรัศมี
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63013030661 นางสาวภาสิกา นันทาทอง
63013030662 นายเจตนิพัทธ� กิจธนาพันธ�
63013030663 นางสาวอัมพิการ� เจ3ยชุม
63013030664 นายสุระศักด์ิ ผารุธรรม
63013030665 นางสาวจามจุรี พรหมทา
63013030666 นางสาวกัญญาณัฐ บุญประสิทธ์ิ
63013030667 นางสาวปรียานุช เจริญสุข
63013030668 นายชูเกียรติ ลาเสือ
63013030669 นายกรกิตร พิมพ�สมุทร
63013030670 นางสาวอภิญญา ชุ:มวงศ�
63013030671 นางสาวนงนภัส หนูโสด
63013030672 นางสาวดวงรัชกร เดือนรุ:งบุญแดง
63013030673 นายนาวี โสไธสง
63013030674 นางสาวบุษราภรณ� มีธรรม
63013030675 นายทัศไนย พ3นภัย
63013030676 นางสาวธนัชญา กลั่นรอด
63013030677 นางสาวณัฐธิชา งามขัน
63013030678 นางอรนุช บุญมาก
63013030679 นางสาวศศินา หินโม
63013030680 นางสาวจันจิรา คุ3มน3อย
63013030681 นางสาวอภิญญา ธัญชวานนท�
63013030682 นายอัฐพล วงศ�ผาบุตร
63013030683 นายอรรถชัย โภชากรณ�
63013030684 นายนิติพงษ� สาระพัด
63013030685 นางสาวณัฐธิชา ม:วงชุมสม
63013030686 นางสาวอัยเรศ จันทร�ทอง
63013030687 นางสาวสุพัตรา สมัยศรี
63013030688 นางสาวปFฤดี วังหอม
63013030689 นางสาวภัทราพร เนตรสว:าง
63013030690 นางสาวอรกานต� ไลไธสง
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63013030691 นางสาวภัคจิรา พรภิญโญ
63013030692 นายกฤตนัยน� ใจกันทะ
63013030693 นายภากร พานิชสกุล
63013030694 นายมนตรี สัจจพันธ�พงษ�
63013030695 นายพรเทวิน จันศรี
63013030696 นางสาวชนัญญา จินดากูล
63013030697 นางสาวณัฐธิชา เทพทอง
63013030698 นางสาวอุรวี ป7ญญาแวว
63013030699 นางสาวสุดารัตน� ทรัพย�ผล
63013030700 นางสาวธีราลักษณ� วีระพงษ�
63013030701 นางสาวเพ็ญพรรณ กลิ่นหอม
63013030702 นางสาวอภิญญา ดอนทอง
63013030703 นายอนาวิล พันธ�วงศ�
63013030704 นางสาวศรินทิพย� เขียวนิล
63013030705 นางสาวอุรารักษ� เพ็ชร�ใหญ:
63013030706 นางสาวศวรรยา จังศิริพรปกรณ�
63013030707 นายพยุงศักด์ิ ศรีชนะ
63013030708 นางสาวจริยา จันทร�เกษม
63013030709 นายขวัญชัย เซ่ียงว:อง
63013030710 นางสาววริศา ดํารงค�กุล
63013030711 นางสาวกัลยา เวฬุวรรณราช
63013030712 นางสาวกมลชนก อินทา
63013030713 นางสาวศิริลักษณ� พร3อมชนะ
63013030714 นางสาวยลดา อินสอาด
63013030715 นางสาวธนพร ฐานะภักดี
63013030716 นางสาวปรียารัตน� ละอองฐิติรัตน�
63013030717 นางสาวณิรัชฎา พลายยงค�
63013030718 นางสาวอาทิตยา ชนะพล
63013030719 นางสาวสุวิษา พุทธวงษ�
63013030720 นายเอกชัย วรรณแดง
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63013030721 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุธรรมเทวกุล
63013030722 นายพิชญะ ณ ท:าเรือ
63013030723 นางสาวหาสะนDะ สาเหล็ม
63013030724 นางสาวสุภาวดี เที่ยงจิตร
63013030725 นางสาวราชาวดี ชัยกันย�
63013030726 นางสาวประไพ นันทะวงศ�
63013030727 นางสาวอุทุมพร บัวงาม
63013030728 นายธรรมภัทร� เขียวไปล:
63013030729 นายวิสูตร ผดุง
63013030730 นางสาวจิดาภา วงษ�เลิศ
63013030731 นางสาวศิรภัสสร พันธุ�ภักดีดิสกุล
63013030732 นางสาวเวธิณี วรรณะพบ
63013030733 นางสาววัชรีภรณ� พรมยะ
63013030734 นายวรดร ลาชมภู
63013030735 นางสาวณัฐสิมา เมืองกระจ:าง
63013030736 นางสาวลัดดาวรรณ มารอด
63013030737 นางสาวชนนิกานต� ผลพานิช
63013030738 นายกรกวีศิลปI มานะสุขสวัสด์ิ
63013030739 นายสมโภช โมกแก3ว
63013030740 นางสาวชาลิสา เสนพงศ�
63013030741 นางสาวภัทราภา วงเวียนคํา
63013030742 นายอดิศร ผ:องแผ3ว
63013030743 นางสาวดวงฤทัย เปาอินทร�
63013030744 นายพรฤกษ� ธโนปจัย
63013030745 นางสาวพัทธานันท� ศรีวิชัย
63013030746 นายพงศกร พูลสวัสด์ิ
63013030747 นางสาวเบญญา บุญยัง
63013030748 นางสาวกมลรัตน� ลาภผล
63013030749 นางสาววันวิสา มหาโคบุตร
63013030750 นายอกนิษฐ� ชูเกลี้ยง
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63013030751 นางสาวรุ:งนภา หม่ันเสมอ
63013030752 นางสาวมนทิรา อมรรัตนอนันต�
63013030753 นางสาวปาริตา ทองขาว
63013030754 นายอนุภาพ เรียงยศ
63013030755 นางสาวผกายวรรณ แดงแก3ว
63013030756 นายเอกราช ดิเรกกิจ
63013030757 นางสาวจณิสตา ทองคง
63013030758 นายเดชนะ ราชแปCน
63013030759 นางสาวโซเฟ\ยร� เจDะเฮง
63013030760 นางสาวอรวรรณ จาจา
63013030761 นายแวอัสรี แวอาลี
63013030762 นางสาวสุวลักษณ� ปFยะพงษ�
63013030763 นางสาววรวรรณ ทองขัติ
63013030764 นายอาทิตย� ร:องเสอียบ
63013030765 นางสาวฟ\ตรีหยDะ หะยีตาเยDะ
63013030766 นางสาวทิพย�วรรณ อุปลา
63013030767 นายภูบดินทร� มุขแจ3ง
63013030768 นางสาวชลลดา ภูมิเลิศ
63013030769 นางสาวศุภกร บุญชัย
63013030770 นายศักดิธัช วิชากิจ
63013030771 นางสาวธนาธร นวลงาม
63013030772 นางสาวพรกมล จันตDะ
63013030773 นางสาวทัชดาวพระศุกร� สารทิม
63013030774 นางสาวนฤภร โพธ์ิผ:อง
63013030775 นางสาวกนกกาญจน� ย้ิมย:อง
63013030776 นายวิริยะ หวังผดุงเกียรติ
63013030777 นายเวศรัณย� หาญณรงค�
63013030778 นายณัฐพงษ� ชูคันหอม
63013030779 นางสาวสุภิญญา อรุณสิริโชควงศ�
63013030780 นางสาวเสฎฐ�ศศิฎา วิธานธีรกุล
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63013030781 นางสาวธนวรรณ สุขสง:า
63013030782 นายกร ขัมพานนท�
63013030783 นางสาวกนกลดา ลักษณะวิมล
63013030784 นายปริญญา ดาโหะ
63013030785 นายณฐนนท� ดุลยเภรี
63013030786 นางสาวเสาวลักษณ� คงเมือง
63013030787 นางสาวอาวิษฎา เกียไพโรจน�
63013030788 นายพินิตย� จินดารัตน�
63013030789 นางสาวปริญญาพร กางถ่ิน
63013030790 นางสาวกมลชนก ศิวะกฤษณะกุล
63013030791 นายพลวัฒน� สุขสราญ
63013030792 นายประมณฑ� ชินไพโรจน�
63013030793 นายบัญชา ธรรมประภาพร
63013030794 นางสาวฐณิชา ไหมเพชร
63013030795 นายการัณญภาส เถาวัลย�ราช
63013030796 นางสาวพรประภา สกุลรัตน�ภิรมย�
63013030797 นางสาวกรรณิการ� พัศระ
63013030798 นายจิรพุฒิ ทุมมา
63013030799 นางสาวพิชญา แก3วกุย
63013030800 นางสาวปุณยนุช สินลาลับ
63013030801 นางสาวจรรยาภรณ� แสนวัง
63013030802 นางสาวภัทรศยา ยังสว:าง
63013030803 นางสาววนาลี ลักษณะอินท�
63013030804 นางสาวธัญชนก เทพวงค�
63013030805 นางสาวนริศา นาสามลาด
63013030806 นางสาวสุดาพร ล:องแก3ว
63013030807 นายรุ:งโรจน� พิริยะกุลพนัส
63013030808 นางสาวฐิติรัตน� มณีรัตน�
63013030809 นางสาวภัณฑิรา จุ3ยประเสริฐ
63013030810 นางสาวฐิติรัตน� ธัญธนาอมรรัฐ
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63013030811 นางสาวพัชราวรรณ วิชัยโย
63013030812 นางรติมา บรรจง
63013030813 นางสาวณัฐนรี ระวังวงศ�
63013030814 นางสาวณัฐสุดา สมบัติ
63013030815 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�ชูกลิ่น
63013030816 นายยุทธการ ดําคํา
63013030817 นางสาวศิริพร อันทฤทธ์ิ
63013030818 นายจีรวัฒน� โคตรคําหาญ
63013030819 นางสาวธนิสนันต� พูลยรัตน�
63013030820 นางสาวจิราพร ทองทา
63013030821 ว:าที่ ร3อยตรีสุรเชษฐ� เหล็งขยัน
63013030822 นางสาววิชิณีย� ปFนตา
63013030823 นายคมชาญ ชุ:มจํารัส
63013030824 นางสาวพัชรินทร� โสภารักษ�
63013030825 นางสาวจุฬาพิชญ� นวลมาก
63013030826 นางสาวพัชริดา อินทร�ภักดี
63013030827 นางสาวศิริวรรณา สวัสด์ิผดุงกิจ
63013030828 นางสาวนุขจรี พลายจันทร�
63013030829 นางสาวอลิชา สุนทะวงศ�
63013030830 นางสาวขนิษฐา บรรหารบุตร
63013030831 นางสาวอัญธิกา ทองบริสุทธ์ิ
63013030832 นางสาวภาณุมาศ พาปา
63013030833 นางสาวสุณิสา คงรักษ�
63013030834 นางสาวอริษา ทับทิม
63013030835 นายจักรพันธ� ผาพรม
63013030836 นางสาวทักษพร กลิ่นอุดมสุข
63013030837 นางสาวณัฐติกา ไชยบุญ
63013030838 นางสาววิศนีย� อุ:มมี
63013030839 นางสาวปฏิมา ศิลารักษ�
63013030840 นายกฤษณะ ชัยมะรัตน�
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63013030841 นางสาวสิริพร อินชา
63013030842 นายวรรณศักด์ิ พลับพลึง
63013030843 นางสาวสุทธมน ชัยประภา
63013030844 นางสาวเพ็ญ ประภา คงสุข 
63013030845 นางสาวภัศรา เวียงวิเศษ
63013030846 นางสาวเปรมฤทัย ลาภะ
63013030847 นางสาวกัญญาพร วงษ�แหวน
63013030848 นางสาววิภาวี กุศลวงศ�
63013030849 นางสาวเสาวลักษณ� ทําเกาะ
63013030850 นายธีรพงศ� อินอ:อน
63013030851 นางสาวอภิรดี โอ:งอินทร�
63013030852 นายนัฐกุลพงษ� บํารุงชาติ
63013030853 นางสาวปรัชวรรณ สิงห�อรุณ
63013030854 นางสาวชลธิชา ปCองคํา
63013030855 นางสาวนิตยา เหลื่อมเทศน�
63013030856 นางสาวธัญฐพร เวทย�ประสิทธ์ิ
63013030857 นางสาวศุภาวดี เมฆแดง
63013030858 นางสาวสุดารัตน� ลิ้มกุสุมาวดี
63013030859 นายไวกูณฑ� ไพโรจน�ฤทธ์ิกุล
63013030860 นายวราชัย แท:งทอง
63013030861 นายธรรมรักษ� โกมาร
63013030862 นางสาวอมลณัฐ ลี
63013030863 นางสาวเสาวนีย� สุทธฤทธ์ิ
63013030864 นางสาวปริณดา กระโจมแก3ว
63013030865 นางสาวจิรารัตน� พอสอน
63013030866 นางสาวพิมพ�วิมล พลศิลปI
63013030867 นางสาวเสาวลักษณ� บุญจันทร�
63013030868 นายขจรเดช พรมบุตร
63013030869 นางสาวกุลธิดา เพ็ญสวัสด์ิ
63013030870 นางสาวณัฐชยา เชื้อสาวถี
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63013030871 นางสาวอาภาศิริ จันทร�แจ:ม
63013030872 นางสาวสุชีรา รุ:งเรือง
63013030873 นางสาวกชมนภรณ� บัวอรุณ
63013030874 นางสาววรารัตน� พะวงรัมย�
63013030875 นางสาวโชติกา โตนิล
63013030876 นางสาววิลัยลักษณ� ยะป7ญญา
63013030877 นายศรายุทธ งามคง
63013030878 นางสาวมะลิ เนตะนะเวสนะ
63013030879 นางสาวพิสชา ทองดี
63013030880 นางสาวกัณฐิกา จันทร�ทอง
63013030881 นายชัชวาล ทุ:มเกตุ
63013030882 นางสาวดวงพร แซ:ต้ัง
63013030883 นายชนชัย เรียบร3อย
63013030884 นางสาวซอฟ\ยา สะดียามู
63013030885 นางสาวผกามาส ไม3เกตุ
63013030886 นายพชรพล โม:ทิม
63013030887 นายนัซรูดดิน ดือเระ
63013030888 นายภูชิต เสือสา
63013030889 นายศุภกร ผลเจริญ
63013030890 นางสาวกษมน ดัชถุXยาวัตร
63013030891 นางเพชรา ศรีทองมา
63013030892 นายขันติ บุญสม
63013030893 นางสาวพัลลภา แย3มอุ:ม
63013030894 นางสาวปพรชนก เฉลิมทรัพย�
63013030895 นางสาวปาริฉัตต� แสงทัศน�
63013030896 นางสาวพนิดา เพ็ชร�พราว
63013030897 นายทัตพิชา พูลสวัสด์ิ
63013030898 นางสาวแววัซนี แวดือราแม
63013030899 นางสาวอินอาม สุขุมานันท�
63013030900 นางสาวยลรดี จันทร�ทอง
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63013030901 นางสาวณัฐธิดา หอมจันทร�
63013030902 นางสาวปทิตตา มิกขุนทด
63013030903 นางสาวสุธิราภา ช:วงชุณห�ส:อง
63013030904 นางสาวอทิตยา สถิตย�
63013030905 นางสาวศิริญญา วิบูลย�อรรถ
63013030906 นางสาวชัญญา คําเจริญ
63013030907 นางสาวไอรดา สมจริง
63013030908 นางสาวกาญจนา สุขาแก3ว
63013030909 นางสาวภัทรพร บุญจัด
63013030910 นางสาวฐิตินันท� เล3ากุล
63013030911 นางสาวอิสริยา บุญจันทร�
63013030912 นายปรัชญา มีบุญเป\Zยม
63013030913 นางสาวณัฐจรี ฉิมมา
63013030914 นายสิงห� สมศิลา
63013030915 นางสาวชยาภรณ� สายทองคํา
63013030916 นางสาวกมลวรรณ มีเสม
63013030917 นางสาวศิริยากร เทพมณี
63013030918 นายกิตติพงศ� คําสอน
63013030919 นางสาวนรตรี นวมจิตต�
63013030920 นายกิตติภัฎ สาระจิตต�
63013030921 นางสาวสุนิตา สุขสาลี
63013030922 นางสาววราพร เศษน3อย
63013030923 นางสาวกชมล หงษา
63013030924 นางสาวป7ทมา ขอสกุล
63013030925 นางสาววาสนา พระเทพ
63013030926 นายณัฐชนน สุขเจริญ
63013030927 นายย่ิงศักด์ิ ย่ิงถาวรสุข
63013030928 นางสาวพชวรรณ ดิษฐาเนตร
63013030929 นางสาวปรียานุช วัชโรทัย
63013030930 นางสาวปาณิศา เคลื่อนคล3อย
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63013030931 นายเจนณรงค� ทองใบ
63013030932 นางสาวธมนต�อร จุมปา
63013030933 นางสาวสุธิตา ภู:ทอง
63013030934 นางสาวนุชนาถ อัคราดีจิรัชต�
63013030935 นายพิสิษฐ� หล3าอินเชื้อ
63013030936 นางสาวนพมาศ สนับหนุน
63013030937 นางสาวกรรณิการ� เก้ือชู
63013030938 นางสาวกุลนิภา เกิดเอี่ยม
63013030939 นางสาวพิมพ�ชนก นาคทรัพย�
63013030940 นางสาวอมรรัตน� มีสวัสด์ิ
63013030941 นางสาวณัฏฐา บุญญวิจารณ�
63013030942 นางสาวสิริธรา สาลารัตน�
63013030943 นายอัฐพงศ� สังข�วิเศษ
63013030944 นางสาวจันจิรา วงษ�ศรีทา
63013030945 นางสาวนฤมล จังสมยา
63013030946 นางสาวสุวนี หลีบู:
63013030947 นางสาวสุภาวดี อดิเรกวุฒิกุล
63013030948 นางสาวรุณพวาลี บัวบุญ
63013030949 นางสาววันวิสา ศรียศทัน
63013030950 นางสาวสุกัญญา สามสอง
63013030951 นางสาวณัฐชยา กายะชาติ
63013030952 นางสาวนุชรวินท� เขียวอ:อน
63013030953 นางสาวหัศรินทร� พลน3อย
63013030954 นางสาวเบ็ญญาภา กลิ่นหอม
63013030955 นางสาวจิรประภา ชาญไชย
63013030956 นางสาววรนุช เจนทนา
63013030957 นางสาวพรจิรา เรืองคํา
63013030958 นางสาวจิดาภา ศิริพงศ
63013030959 นางสาวจิราพร หันใจดี
63013030960 นางสาวนันทวัน หงส�เจ็ด
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63013030961 นางสาวชรินรัตน� เกตุชู
63013030962 นางสาวศิริวรรณ คล3ายสําอางค�
63013030963 นางสาวอัชชาวดี บุญเติร
63013030964 นายปFยะบุตร เกริงรัมย�
63013030965 นายธนวัต รัตนประภาพร
63013030966 นางสาวนฤมล เจียมทรัพย�
63013030967 นางสาวสุนิสา กาลมุล
63013030968 นางสาวสไบทิพย� สุขปCอง
63013030969 นางสาวซากีนา เจะปอ
63013030970 นางสาวสุกัญญา วงศ�เทิดสิริ
63013030971 นางสาวโสภิตา มณีวรรณ�
63013030972 นางอาภรณ� รัตนนนท�
63013030973 นางสาวธิดารัตน� คําแหงพล
63013030974 นางสาวสุรีพร กุลสุทธ์ิ
63013030975 นางสาวกัจชามาศ รัตนกมลชัย
63013030976 นายซอฟวาน ดามันเตDะ
63013030977 นายศุภฤกษ� ธาดาบุษบง
63013030978 นางสาวณัฐณิชา เกิดท3วม
63013030979 นางสาวนฤมล สุ:ยสนธ�
63013030980 นายวิวัฒนา บุตรอากาศ
63013030981 นางสาวนัฐอร เพ็ญสุภร
63013030982 นางสาวฐิติยา คงอิ้ว
63013030983 นางสาวชนกชนม� แขไข
63013030984 นางสาวเรือนขวัญ ขวัญมณี
63013030985 นางสาวกัญญารัตน� กะปุระ
63013030986 นางสาวศศิวิมล ชุมทอง
63013030987 นางสาวนูรไลล:า สาอุ
63013030988 นายจตุพล มีลาภา
63013030989 นางสาวฉัตรฑริกา วงศ�สุบรรณ
63013030990 นางสาวรัตนาวลี ศรีนารางค�
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63013030991 นางสาวมัลลิกา อุ:นแท:น
63013030992 นางสาวธันยพร แพ:งจันทึก
63013030993 นายฉัตรชัย ศรีอวยพรชัย
63013030994 นางสาวนิศารัตน� ใจมา
63013030995 นางสาววิรัลยุพา อาสว:าง
63013030996 นางสาวรวิพร จอดเกาะ
63013030997 นายเมฑาวุฒิ ลีทอง
63013030998 นางสาวรัญญวรรณ ไชยพลบาล
63013030999 นายรัฐฏนาถ บํารุงจิตร�
63013031000 นางสาวจีรภา จอกแก3ว
63013031001 นายธนดน มะซอ
63013031002 นายศุภกร ภุมรา
63013031003 นางสาวธาราพร โสดา
63013031004 นายรัตนชาติ จําเนียรกาล
63013031005 นางสาวศศิตา พรประดับ
63013031006 นางสาวสมฤทัย จองทรัพย�สิน
63013031007 นายชิษณุพงศ� เสือปู]
63013031008 นางสาวสุชาดา รบว:อง
63013031009 นางสาวปาริฉัตร แดนวิวัฒน�เดชา
63013031010 นายวีรภัทร ตรีสิทธิเดช
63013031011 นายรัฐนันท� ชูท3วม
63013031012 นางสาวพรพิมล ธารบุญ
63013031013 นายผูกพัน อึ้งกาญจนากุล
63013031014 นางสาวจุฑาทิพย� ชูชีพ
63013031015 นางสาวปภัสรา รินตัน
63013031016 นางสาวสุชารัตน� อภิชัยสวัสด์ิ
63013031017 นายศิริเชษฐ� ปFติพรธีระป7ญญา
63013031018 นางสาวจุฑามาศ กิตติ อธิ ภัทร กุล 
63013031019 นางสาวสกาวเดือน ป7ดกอง
63013031020 นางสาวณัฐฐานัน ฉิมพินิจ
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63013031021 นางสาวสายพิณ มีเจตนา
63013031022 นายพงศกร ปานลักษณ�
63013031023 นายภาณุพงศ� ดวงจิตร�
63013031024 นายเพชรสรณ� อรุณสวัสด์ิ
63013031025 นางสาวบุณยาพร สุทธวัจน�
63013031026 นายทวีวัฒน� กาวิละ
63013031027 นางสาวจรรยา คูเมือง
63013031028  :ว:าที่ ร.ต.นพรัตน� ธนาลักษณ�สมบัติ
63013031029 นางสาวณภัทร ภูษิตวิทย�
63013031030 นายกิตติวัฒน� เชี่ยวเวช
63013031031 นางสาวปริณดา ปริตรวดี
63013031032 นางสาวจรรยาพร ทัพอาสา
63013031033 นางสาวศุภนุช เย็นเพ็ชร
63013031034 นางสาวฐิตินันท� หล3าคํา
63013031035 นางสาวฤทัยรัตน� โอฬาริ
63013031036 นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรเลิศ
63013031037 นางสาวธันยพร ธัญญเจริญ
63013031038 นายณัฐภูมิ จารุวา
63013031039 นางสาวเปมิกา ภูภากรณ�
63013031040 นางสาวแอนตินา นพรัตน�
63013031041 นายอพิเชษฐ� ชุดกระโทก
63013031042 นางสาวชนากานต� คําทิพย�
63013031043 นางสาวจริยา พุฒโสม
63013031044 นางสาวสุภกาญจน� ฤทธิโชติ
63013031045 นางสาวเสาวรักษ� เทอํารุง
63013031046 นางสาวฐายิกา โพธิเดช
63013031047 นางสาวจันจิรา ปFZนเกษร
63013031048 นางสาวบุญญาภา ว:องประเสริฐ
63013031049 ว:าที่ ร.ต. หญิงปFยธิดา ขวัญคุ3ม
63013031050 นางสาวอมรรัตน� ศิลดํารงค�ศักด์ิ
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63013031051 นางสาวณัฐสุภา นิ่มกมล
63013031052 นางสาวภาริฏฐา ชัยราช
63013031053 นางสาวชนิวัน กรวยสวัสด์ิ
63013031054 นางสาววรกมล มุขพรหม
63013031055 นายฟ7รฮาน มูซอ
63013031056 นางสาวเนริสา คล3อยอรุณ
63013031057 นางสาวชนาภัทร ทิพย�จันทา
63013031058 นางสาวธิรดา ภูวรีต3นสกุล
63013031059 นางสาววรรณลิสา บุญหาว
63013031060 นางสาววิลาวรรณ ขอนแก3ว
63013031061 นายศุภวิชญ� โพธิXXแสน
63013031062 นายธันวา ถาโน
63013031063 นายนิติวัฒน� ศรีสวัสด์ิ
63013031064 นางสาวพัทธนันท� สุวรรณพิมพ�
63013031065 นายกิตติธัช กล:องชู
63013031066 นางสาวสุวิมล มีไชย
63013031067 นายชาคริต สุนทรไกรศรี
63013031068 นางสาวชุติมา อนุฤทธ์ิประเสริฐ
63013031069 นายเฉลิมชัย ทิพอาราม
63013031070 นางสาวปุณย�สิรี ณ  ถลาง
63013031071 นางสาววรรณิษา ประสิทธ์ิสร
63013031072 นางสาวณัฐชา วงศ�Xสุวรรณ
63013031073 นายเมธี จํานงค�คํา
63013031074 นางสาวพรชนิตว� เสน:หา
63013031075 นายสุพัฒน� ชัยนาฮี
63013031076 นางสาวทิพกัญญา เตชะศรีประเสริฐ
63013031077 นางสาวกุ3ง เรืองศรี
63013031078 นางสาวเกศกัญญา อวนศรี
63013031079 นางสาววราภรณ� เอื้อการณ�
63013031080 นายวรวิทย� แก3วสม
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63013031081 นายอรรถพล ประชานันท�
63013031082 นายวรายุทธ ชื่นอารมณ�
63013031083 นางสาวมาฆะมาส ธงวิชัย
63013031084 นางสาวสุนารี ย:อมมี
63013031085 นายอนันต� อําพร
63013031086 นายพีรพัฒน� ปาสําลี
63013031087 ว:าที่ รต หญิงกษวรรณ ธรรมสุระ
63013031088 นายกฤษดา ตระกูลจ่ันนาค
63013031089 นางสาวณาตยา วงษา
63013031090 นายอานันท� มหาวงค�
63013031091 นางสาวกมลชนก เสนา
63013031092 นายปFยะเทพ ปุรณะดี
63013031093 นายมานิต อะเเส็ม
63013031094 นายณัฐดนัย โยธาบริบาล
63013031095 นายธัญพงษ� หวังมวนกลาง
63013031096 นางสาวจิราภรณ� ซอนดอก
63013031097 นางสาวปวีณา เทพแก3ว
63013031098 นางสาวนงลักษณ� ปฎิตัง
63013031099 นางสาวนริศรา พลเศษ
63013031100 นายจตุพร จาราสถิตย�
63013031101 นางสาวชลิตา คงทอง
63013031102 นางสาวจุฬาลักษณ� พุ:มเกตุ
63013031103 นางสาวสุภาพร ทําสุนา
63013031104 นางสาวขวัญใจ พ:อบุตรดี
63013031105 นายปรัชญา ชัชวาลย�
63013031106 นายวุฒิเมศร� ศิระอมรเกียรติ
63013031107 นางสาวยัสมี อิหะโละ
63013031108 นางสาวจริยา ทวีปะ
63013031109 นางสาวสรัลนุช ยกเซ็น
63013031110 นางสาววริษฐา ริมสังข�
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63013031111 นางสาวสุกัญญา รูปขาว
63013031112 นายอภิเชษฐ ชินรัมย�
63013031113 นางสาวนฤมล โชคบัณฑิต
63013031114 นายอดิเทพ แสนเมือง
63013031115 นายอิทธิพัทธ� แก:นทองคํา
63013031116 นางสาวพาตอนะห� สาหะ
63013031117 นางสาวพิชชานันท� ไพศาลวรภัทร
63013031118 นางสาวพฤกษาษร เชื้อสุภา
63013031119 นางนิศาชล เศรษฐเจริญกุล
63013031120 นางสาวปFยนุช สาคร
63013031121 นางสาวธัญกาณต� แสงประดับ
63013031122 นายชิติสรรค� บํารุงนอก
63013031123 นายพิชญะ เหล:าอุตสาหะ
63013031124 นายสิทธิศักด์ิ มีทอง
63013031125 นายสรกฤษณ� บุษบรรณ�
63013031126 นางสาวอารียา อินทริง
63013031127 นางสาวมาราดา น้ําขาว
63013031128 นางสุภาวดี นุชวงษ�
63013031129 นางสาวสิครินทร� เทพทิพย�
63013031130 นางสาวปภาณี อนันตศรี
63013031131 นางสาวธีราพร สีแสด
63013031132 นางสาวอุษณีย� สมานชิต
63013031133 นายซูไฮมี นิแล
63013031134 นายพีรพัฒน� แก3วพริ้ง
63013031135 นางสาวอุษา ตันติพงศ�สกุล
63013031136 นางสาวณัฐรัตน� แท:นทอง
63013031137 นายณัฐพงศ� แก3วหนองปFง
63013031138 นางสาวอติพร เพ็งปาน
63013031139 นายสัญญา แสงอ:อน
63013031140 นางสาวเกวลี ป7ทมภาสสกุล
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63013031141 นายธนกฤต หวานฉํ่า
63013031142 นางสาวนารีรัตน� ทวีคูณ
63013031143 นายปธานิน ชัยสุวรรณ
63013031144 นางสาวสมฤทัย ตันมล
63013031145 นางสาวสุนิสา จันทวงค�
63013031146 นางสาวศศิวิมล ไหวหล3า
63013031147 นางสาวอุไรพร คํ่าจุน
63013031148 นายวชิรพันธ� พลคชา
63013031149 ว:าที่ร3อยตรีภูบดี ภักดีผล
63013031150 นางสาวนนทิชา มูลลี
63013031151 นางสาวธิติมา พลพวก
63013031152 นางสาวนาฎอนงค� บุญทองขาว
63013031153 นายฉัตรมงคล อ:อนม่ิง
63013031154 นางสาวสมพร ศรีใจ
63013031155 นายพัชรพล เฉลิมวิทยานนท�
63013031156 นางสาวโศภิตา มาหุอิสลาม
63013031157 นางสาวกาญจนา ราชสมบูรณ�
63013031158 นางสาวธิดาพร แย3มด3วง
63013031159 นางสาวภัทราพร สิงห�พันธ�
63013031160 นายวิรุฬห� มีมาก
63013031161 นายพิชญ สิริวัฒนานนท�กุล
63013031162 นางสาวตาลตวรรณ รักการงาน
63013031163 นางสาวณัตภรณ� โตเฟ̂Zอง
63013031164 นางสาวศิริรัตน� รอดวิจิตร
63013031165 นางสาวเกตน�ปรียา ทองท3วม
63013031166 ว:าที่ ร.ต.วรชาติ จงจิตสถิตม่ัน
63013031167 นางสาวสุธารัตน� เพ็ชรมาศ
63013031168 นางสาวจิรวรรณ โปร:งสันเทียะ
63013031169 นางสาววรรณิดา ใจธิ
63013031170 นางสาวกาญจนา จูจวง
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63013031171 นางสาวเสาวคนธ� จอมบุญ
63013031172 นางสาวณัฐกัญญา มีทอง
63013031173 นางสาวลักขณา ไชยชํานาญ
63013031174 นางสาวนิภาพร คติยน
63013031175 นายชัยยศ ศรีสุข
63013031176 นายวัชชิรพงษ� กวงแหวน
63013031177 นางบุญญาพร เกษทองมา
63013031178 นางสาวสิริโสภาวรรณ รัตนสูรย�
63013031179 นายปกรณ� ป7นทะมา
63013031180 นายทักษ�ดนัย ทองอินทร�
63013031181 นางสาวกชณิภา ลาวลงเฆ:
63013031182 นางสาวสิรินยา พูนทอง
63013031183 นางสาวลักษิกา เหมทอง
63013031184 นางสาวป\ยาลัคน� ม่ันคง
63013031185 นางสาวกานต�ธีรา บุญเสนา
63013031186 นางสาวนงนภัส นุตคําแหง
63013031187 นางสาววนิดา มูลหาร
63013031188 นางสาววัชราภรณ� โรจนศิริ
63013031189 นางสาวนิภาวรรณ สกลฤทธ์ิ
63013031190 นางสาวณิชากร วงษ�ทวีทรัพย�
63013031191 นางสาววรลักษณ� เพชรอักษร
63013031192 นางสาววิไลวรรณ ชูแก3ว
63013031193 นางสาวจุฑามาศ กระมล
63013031194 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอนันตญา วิยะ
63013031195 นายอลงกรณ� ถุงแก3วหงษ�
63013031196 นางสาวณัฏฐ�เขมิกา วรชิตฉัตรคุปต�
63013031197 นางสาวจริยา งามแฉล3ม
63013031198 นายวรพล เต๋ียวงษ�สุวรรณ
63013031199 นางสาวพัศชนันท� พุฒิศรี
63013031200 นางสาวอรวรรณ อินธิดา
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63013031201 นางสาวเจริญตา แซ:เล3า
63013031202 นางรัตนาภรณ� รัตนแสง
63013031203 นางสาววธัญญา สนธิพันธ�
63013031204 นายมงคล วิชัยตDะ
63013031205 นายทัศน�พล วิไชยา
63013031206 นางสาวจารุณี สนิทวงศ�
63013031207 นายทวีพล วิริยะกุล
63013031208 นายยุทธนา ทึกทา
63013031209 นางสาวน้ําทิพย� เรือแก3ว
63013031210 นางสาวจารุวรรณ จันทศรี
63013031211 นางสาวศศิพร ประสงค�
63013031212 นายชัยเทพ รอดดี
63013031213 นางสาวเครือมาศ สุขโข
63013031214 นางสาวสุธินี ฟูแสง
63013031215 นางสาวนารีรัตน� แซ:โง3ว
63013031216 นางสาวณัฏฐ�วรินทร� แก3วไพฑูรย�
63013031217 นายอัฐถชัย ภู:สะอาด
63013031218 นางสาวปริญญาพร ปทุมสูตร
63013031219 นางสาวณัฐฐาวีร� วรรธนะชูชื่น
63013031220 นางสาวธัญญารัตน� หนูสิน
63013031221 นายปรีชาพงศ� เกิดบัว
63013031222 นายปฎิภาณ สังข�พันธ�
63013031223 นางสาวศิรประภา สมานชาติ
63013031224 นายณัชชา ถุงสุวรรณ
63013031225 นายภิติพัฒน� เจริญสุทธิพันธ�
63013031226 นางสาวณัฏฐากุล เจนคุณากร
63013031227 นางสาวสุชาวดี นฤนาทชีวิน
63013031228 นางสาววาสนา โคนุมา
63013031229 นางสาวประภัสสร จิตเที่ยง
63013031230 นางสาวเวธกา จังพล
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63013031231 นายเหรียญทอง คีรีวงษ�
63013031232 นางสาวป7ทมาภรณ� มุมทอง
63013031233 นายวชิราวุธ บุญรักษา
63013031234 นายศิริพงศ� แมลงภู:
63013031235 นางสาวปนัดดา ใหญ:มีศักด์ิ
63013031236 นายธนบดี อรัญไสว
63013031237 นางสาวนราวรรณ หอมวงศ�
63013031238 นายกุลธร จันทอง
63013031239 นายพงษ�พิพัฒน� พุทธา
63013031240 นายศักด์ิสิทธ์ิ โรมไธสง
63013031241 นางสาวเมทาวีย� กองเรืองกิจ
63013031242 นายสมบูรณ� ภูครองนาค
63013031243 นายเศรษฐโสธร สาระวัน
63013031244 นางสาวแพรพลอย เข็มเพ็ชร�
63013031245 นางสาวนงนุช คําจุล
63013031246 นางสาวณัฐมน เกิดแสง
63013031247 นางสาวทัศรียา สุวรรณชาตรี
63013031248 นายศุภชาติ คําแหง
63013031249 นายภัทรพล เทียนชัย
63013031250 นางสาวอิสรีย� โกวิทกูลไกร
63013031251 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�แก3ว
63013031252 นางสาวอรวรรณ รังษี
63013031253 นางสาววรรณิกา วงษ�เนตร
63013031254 นายปFยะวิทย� สิงหบํารุง
63013031255 นางสาวเบญจพรรณ สุริยา
63013031256 นายฐิติกร เลาหวิริยานนท�
63013031257 ว:าที่ ร.ต.หญิงวิลัยลักษณ� ย่ิงสินสวัสด์ิ
63013031258 นายบอล วงศ�สุวรรณ
63013031259 นายสุขเขต เหมราช
63013031260 นางสาวนัฐธิดา โฉมระเวก
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63013031261 นางสาวภูษณิศา ต้ังปอง
63013031262 นายสารชัย ต้ังเสถียร
63013031263 นางสาวศลิษา ศรีเสฏฐวุฒิ
63013031264 นางสาววราภรณ� ปราโมช ณ อยุธยา
63013031265 นางสาวกาญจนา ฤาชา
63013031266 นางสาวจริยา คีรีรักษ�
63013031267 นางสาวไอลดา จันทร�จํารุญ
63013031268 นายอรรถพล ภูดวงจิตร�
63013031269 นางสาวสิริพร พรพันธ�บุญปลูก
63013031270 นางสาวเจนจิรา กลิ่นระรื่น
63013031271 นายณัฐพล นิ่มวรรณวิลาศ
63013031272 นายชาคริต วัฒนธรรม
63013031273 นายณัฐพล พลโรม
63013031274 นายสุธี นิ่มคุ3ม
63013031275 นายป7ณณวัชร� ธีระวัฒนาวัชร�
63013031276 นางสาวสุกัญญา บูรณบุรีเดช
63013031277 นางสาวพัสพิชชา พิชญะพงษ�ภักดี
63013031278 นางสาวพิณกรณ� สุวรรณทิพย�
63013031279 นางสาวเบ็ญจวรรณ มูลจิโน
63013031280 นายนวิน สถิรพันธ�พงศ�
63013031281 นายชัชชัย สุขเกตุ
63013031282 นางสาวกาญจนา มรกฎ
63013031283 นางสาวรุ:งฤดี ม่ันคง
63013031284 นางสาวณิชกานต� ภูวญาณ
63013031285 นางสาวป7ทมา พิกุลทอง
63013031286 นางสาวสินีนุช ติยะโคตร
63013031287 นางสาวสุจารี กุชโร
63013031288 ส.อ.เดชา ศรีเดช
63013031289 นายไชยพร มะลิหอม
63013031290 นางสาวจุไรรัตน� ป7ตถะราช
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63013031291 นางสาวนฤภร เหมทอง
63013031292 นางสาวจารุวรรณ สีทับทิม
63013031293 นายปFติกร ทองแซม
63013031294 นางสาวธนัชพร ทินอยู:วงษ�
63013031295 นางสาวศศินา วาหะรักษ�X
63013031296 นางสาวอลีนดา หานาม
63013031297 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิอุบล
63013031298 นายณัฐพงษ� หมีดง
63013031299 นางสาวปFยนุช ภู:หนู
63013031300 นางสาวณัฏฐวรรณ บุญเชิดฉาย
63013031301 นายปฐมพร คุณาโรจน�รัตน�
63013031302 นางสาวอธิปสุมนต� เรืองรัตน�สุนทร
63013031303 นางสาวภัทรวดี นาคพงษ�
63013031304 นางสาววนันญา ภู:บุตร
63013031305 นางสาวรสสุคนธ� กุณะแก3ว
63013031306 นายอาทิตย� พิมพ�บุตร
63013031307 นางสาวพนิดา ผาทองที
63013031308 นางสาวเสาวลักษณ� จังกินา
63013031309 นางสาวฟารีดDะ สาเก
63013031310 นางสาวศุภิสรา คล3ายดวง
63013031311 นายนฤเบศร� บุตรปะสะ
63013031312 นางสาวแพรวพรรณ จุลกลาง
63013031313 นายเอกชัย เจริญสกุลภักดี
63013031314 นางสาวสุพรรณี พันพ่ึง
63013031315 นายศาศวัต แสงแย3ม
63013031316 นางสาวปนัสนันท� เมืองขํา
63013031317 นายภาคิน สิทธิเดชาภัทร
63013031318 นางสาวชลธิชา ลามอ
63013031319 นางสาวจิตภัสรีณ� จันทร�น3อย
63013031320 นางสาวปาริชาต ชูทิพย�
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63013031321 นางสาวธัญธร กิตติวรโชติ
63013031322 นางสาววิรัลยา สามเชียง
63013031323 นางสาวอริสรากานต� บุญธรรม
63013031324 นางสาวเมจิรียา จันทรฆาฏ
63013031325 นางสาวชนินาถ สุดรักษ�
63013031326 นางสาวณัฐณิชา ต้ังเจียมศรี
63013031327 นางสาวนาฎลดา พวงทวี
63013031328 นางสาวสิริยาภรณ� บุญหนุน
63013031329 นางสาวอมรรัตน� บางย่ีขัน
63013031330 นางสาววริฎฐา บํารุง
63013031331 นายสมศักด์ิ หน:อแสน
63013031332 นางสาวปานเนตร วงษ�ศรีปาน
63013031333 นายปFยะณัฐ กลับกลาย
63013031334 นางสาวดวงกมล บุญสิทธ์ิ
63013031335 นางสาวเกวลี กล:อมพรมราช
63013031336 นายญาณพันธุ� พันธรักษ�
63013031337 นางสาวบังอร พิไลกุล
63013031338 นายภรัณยู สุดสาย
63013031339 นางสาวจิราพร โตไกรลักษณ�
63013031340 นายอิศรา หมัดสมบูรณ�
63013031341 นายพรเทพ เฟ̂Zองสวัสด์ิ
63013031342 นางสาวลัดดา ลือเรื่อง
63013031343 นางสาววลัยภัทร สัตยวณิช
63013031344 นางสาวปวีณา พุ:มพวง
63013031345 นางสาวนภัสกร อุ:นเรือน
63013031346 นางสาวณภัทชา เครือษา
63013031347 นางสาวลินิน ชารีอัน
63013031348 นางสาวกมลชนก พรมมาก
63013031349 นางสาวฟารีดะห� นะแด
63013031350 นางสาวกนกวรรณ ป7Qนแก3ว
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63013031351 นางสาวอรนลิน เกียรติกุลภักดี
63013031352 นายสิรินทร� เครือคํา
63013031353 นายภาณุเมศวร� โสนาคา
63013031354 นางสาวกันต�กมล อรุณโน
63013031355 นางสาวอมลวรรณ สุขแสงจันทร�
63013031356 นางสาวธัญญลักษณ� บรรเจิดกาญจน�
63013031357 นางสาวศิรฐา กรวาทิน
63013031358 นางสาวกรรณิการ� สุพงษ�
63013031359 นางสาวจงรัก ไพรวัลย�
63013031360 นายณัฎฐ�นันธ� จันทรวิสุทธ์ิ
63013031361 นางสุวรรณา จุฑาวราราษฎร� เมดล็อค
63013031362 นายอนุวัช สุพาสอน
63013031363 นายธนพล ฟูวัฒนศิลปI
63013031364 นายจอมพล เพชราวุธ
63013031365 นางสาวมนัสชนก จริตงาม
63013031366 นางสาวชลิตา ผลบุญ
63013031367 นางสาวเมธีนุช แสงแก3ว
63013031368 นางสาววิไลลักษณ� วังสการ
63013031369 นางสาวอภิรดี แซ:ลิ้ม
63013031370 นางสาวธัญญลักษณ� โพธ์ิขาว
63013031371 นางสาวธัญญารัตน� สียา
63013031372 นายศักด์ิพล จรูญไธสง
63013031373 นางสาวดวงกมล แปCนนางรอง
63013031374 นางสาวกัญจนพร ณรงค�
63013031375 นางสาวสุพิชญา ใบทองแท3
63013031376 นางสาวธนัสสรณ� ปฐมนุพงษ�
63013031377 สิบโทภูธเรศ ศิริดล
63013031378 นางสาวฮาฟ\ซะห� ตามหามะ
63013031379 นางสาวกฤษณา การันสันติ
63013031380 นางสาวศรีกาญจนา หนูเพชร
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63013031381 นางสาวสุพัฒศร แก3วมงคล
63013031382 นายปรีชา แย3มเก้ือ
63013031383 นางสาวศจีวัลย� คณานิต
63013031384 นางสาวจุฑาทิพย� กาฬการ
63013031385 นางสาวศุภนิตา ชัยรัตน�
63013031386 นางสาวปพิชญา เบี้ยมุกดา
63013031387 นางสาวฐิติรัตน� ธนโชติวราธิษณ�
63013031388 นางสาววนัสนันท� เรียนศรี
63013031389 นางสาวจุฑารัตน� อ:อนน:วม
63013031390 นางสาวนภาพร สุวัฒนานนท�
63013031391 นางสาวจินดารัตน� คุ3มเดช
63013031392 นางสาวพัชรี บุตรศรี
63013031393 นางสาวรัตตินันท� เฉลิมรัตน�
63013031394 นางสาวกรณัฏฐ� โพธ์ิกูล
63013031395 นางสาวกนกนิภา แดนนาริน
63013031396 นางสาวเบญจมาภรณ� แก3วดวงเล็ก
63013031397 นางสาวศิริพร เลี่ยมภักตัว
63013031398 นายกิตติกร ธิมา
63013031399 นางสาวศิรินทิพย� ไชยสิทะXX
63013031400 นางสาวจุฑามาศ นักบุญ 

63013031401 นายชนินทร คงมาก
63013031402 นางสาวกรวรรณ พรมจักร�
63013031403 นางสาวรัตติกาล สายลม
63013031404 นางสาวสายขิม ผาตี
63013031405 นางสาวสุรัสวดี ดลโสภณ
63013031406 นางสาวประภัสสร มะเด่ือ
63013031407 นายปพนธีร� ชาภักดี
63013031408 นางสาวสุปวีณ� กินโนนกอก
63013031409 นางสาวธนพร อ:วมตานี
63013031410 นางสาวอภิสรา มะลิทอง
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63013031411 นางสาวนันธิดา ขันตรี
63013031412 นางสาวปวีณา เข3มประเสริฐ
63013031413 นายชยานันท� แท:นทอง
63013031414 นางสาวฐานิตถี ทองเนื้อนวล
63013031415 นางสาวสุภาวดี ซ่ือตรง
63013031416 นางสาวรังสิมา บุตรแก3ว
63013031417 นายพีระพัฒน� จันตะเคียน
63013031418 นายปรัชญา คงสมุทร
63013031419 นางสาวพรไพริน วรรณคํา
63013031420 นายอลงกร ศรพรหมมาศ
63013031421 นางสาวภัทรีญา จุลพงษ�
63013031422 นางสาวสลิล ทิพย� สอน ศิลปI 
63013031423 นายจิรพงษ� ต้ังธีระสุนันท�
63013031424 นางสาวนทภส สุวรรณ
63013031425 นางสาวพงศ�พัชรา จิตบริบูรณ�
63013031426 นางสาวนทีกานต� ร:าเริงใจ
63013031427 นางสาวศนิวรรณ พิกุลทอง
63013031428 นางสาวอัญชลี พรมผา
63013031429 นางสาวนลินดา มัสโอดี
63013031430 นางสาวเจษฎาพร รินไชย
63013031431 นายจิรภัทร สาทเสาเงิน
63013031432 นางสาวนรินทร�ทิพย� คชวงศ�
63013031433 ว:าที่ร3อยตรีสุกฤษฎ์ิ คล3ายกุ3ง
63013031434 นางสาวสุภาภรณ� ภักดีมี
63013031435 นางสาวสิริกุล บุญเติม
63013031436 นางสาวภูษณิศา ชนะมนตรี
63013031437 นายวรวิช เถระกุล
63013031438 นางสาวปFยะธิดา ด3วงหิรัญ
63013031439 นางสาวปรีดาภรณ� หยุ:นสมาน
63013031440 นางสาวภัชรา วิสิเขตการ
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63013031441 นางสาวรุ:งอรุณ ภูแช:มโชติ
63013031442 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญกลั่นสอน
63013031443 นางสาวสุวรรณา เข่ือนคํา
63013031444 นางสาวทิพย�วดี ทองเครือ
63013031445 ว:าที่ ร.ต.หญิงอังค�วรา วุฒิวงศ�เสรี
63013031446 นางสาวเมธาวี ชุณหวุฒิยานนท�
63013031447 นางสาวเจษดาพร พุ:มตาด
63013031448 นายยุทธชัย วัฒนะบุตร
63013031449 นางสาวสุภัทรา กาญจนสุธา
63013031450 นางสาวแคทลียา สแลแม
63013031451 นางสาวนิฐา ทองจํารูญ
63013031452 นางสาวนภาพร พุฒเพ็ง
63013031453 นางสาวอนุสรา มุขแสง
63013031454 นายชนินทร� แย3มสุวรรณ
63013031455 นางสาวเขมนิจ ง้ิวจีน
63013031456 นางสาววัชฎาพร อ:อนสนิท
63013031457 นางสาวตรีทิพย� แซ:หลี
63013031458 นางสาวอรณพรรณ พิศป7XXน
63013031459 นายชานนท� ศรีสุวรรณ
63013031460 นางสาวณัฐพร น:วมเจียม
63013031461 นางสาวอสมา วงศ�คีรีพิบูลย�
63013031462 นายพรชัย บุญเรือง
63013031463 นางสาวมาริสา ศรีวันดี
63013031464 นายป7ตถพงษ� นาสมโภชน�
63013031465 นางสาวจันทรรัตน� สมานทรัพย�
63013031466 นางสาวพรประภา วรวัฒน�
63013031467 นางสาววราภรณ� ขันตีมิตร
63013031468 น.ส.ชลธิชา สวนสําราญ
63013031469 นางสาวเจนิสสา เคยสนิท
63013031470 นางสาวกรกช ขําทอง
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63013031471 นางสาวกรภัทร ขันวิเศษ
63013031472 นายกัญธิวัฒน� ไทยก่ิง
63013031473 นางสาวภัทรภร พวงชมภู
63013031474 นางสาวปาริชาต ดีถนัดกิจ
63013031475 นางสาวนิฐาวดี น3อยมูสิก
63013031476 นายธนบดี รักษ�พลพันธ�
63013031477 นายปฏิภาณ กิตติไกวัล
63013031478 นางสาวขวัญฤดี สุขมา
63013031479 นางสาวพันธ�ทิพา คําวัง
63013031480 นางสาวชนาพร จิตติวรางกูล
63013031481 นางสาวออมทอง ไหล:แท3
63013031482 นางสาววิชุดา คําโสภา
63013031483 นางสาวอภิญญา หมู:คุ:ย
63013031484 นายศราวุธ แดงงาม
63013031485 นายธนภัทร อยู:นุช
63013031486 นายเอกลักษณ� มหาสุภาพ
63013031487 นายภูริณัฐ ศรีสวัสด์ิ
63013031488 นางสาวสโรชา สังข�แก3ว
63013031489 นายภรัญวิทย� สุทธิโอฬารพงศ�
63013031490 นายชาญวิทย� สองห3อง
63013031491 นางนิภาวดี พลายทอง
63013031492 นางสาวพีระพัชร� พิมพ�สกุล
63013031493 นายสถาพร ทองขาว
63013031494 นายณัฐพงศ� ทองนวล
63013031495 นางสาวจิภชา ไชยสงคราม
63013031496 นางสาวผุสดี คงหนู
63013031497 นางสาวบุษบา ดีเพ่ิม
63013031498 นางสาวณิชาภา สุทธิวรวงศ�
63013031499 นางสาวซอฟ\ยะห� หะยีหามะ
63013031500 นางสาวสุภัสรา พ่ึงตาแสง
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63013031501 นางสาวกฤษติยา โตม:วง
63013031502 นางสาวณิชชา ธนภัทรโชติสิริ
63013031503 นายทีปกร บุญเอี่ยม
63013031504 นางสาวเกษร วานิชภูมิ
63013031505 นางสาวปาฏิหารย� ประสิทธิศาสตร�
63013031506 นายฉัตรชัย พลอยประดับ
63013031507 นางสาวเสาวคนธ� แซ:อุ:ย
63013031508 นางสาวเรวดี วรธิพรหมมา
63013031509 นายพุทธินันท� ผดุงเจริญ
63013031510 นางทิพยา พลคะชา
63013031511 นายณภคดล หล3าดี
63013031512 นายชยานันต� สุขาภิรมย�
63013031513 นายนิภัทร� รัตนพยัต
63013031514 นายพิเชฐ วงษ�งาม
63013031515 นางสาวกัญจน�ชญา เรืองศิริกานต�
63013031516 นางสาวจิรพร หนูป7ทยา
63013031517 นางสาววิมลฑา คําป7ญญา
63013031518 นางสาวสุภัสสรน� ช3างร3าย
63013031519 นางสาวอXัจฉราพร ลุกจันทึก
63013031520 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ
63013031521 นางสาวปภาวดี สุทธิรัตนชัย
63013031522 นางสาวกมลทิพย� คําหวล
63013031523 นางสาวนัฐมล เวียงย่ิง
63013031524 นางสาวณัฐธิดา ทองเจียว
63013031525 นางสาวนาฟ\ซัน วายะ
63013031526 นางสาวปาริชาต สูงปานเขา
63013031527 นางสาวขนิษฐา อําไพพันธ�
63013031528 นางสาวกัญจิรา ปานขาว
63013031529 นางสาวดาริน ศรีคาน
63013031530 นางสาวพรทิพย� สุขสบาย
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63013031531 นางสาวพิมพร อนุวงค�
63013031532 นายพัฒน� สุขมี
63013031533 นางสาวบุศรา มนูสุทธิพงศ�
63013031534 นายชัยวัฒน� คอเหลี่ยม
63013031535 นายสิรวิชญ� ศรีสูงเนิน
63013031536 นายอรรถพล ศรีพรหม
63013031537 นางสาวอาริญา เขียวแก3ว
63013031538 นางสาวภัทริกา พงศ�นุรักษ�
63013031539 นางสาวอันน�วิดา ป7ฐฐมานันท�
63013031540 นายพิชิต ชังคะนาก
63013031541 นายกิติพงษ� อุดอ3าย
63013031542 นางสาวลักษณ�พิมล ทินกร
63013031543 นางสาวญาฐณา ภควัตธนโกศล
63013031544 นางสาวณัฐชา วิจิตรป7ญญา
63013031545 นายธภัทร แก3วมณี
63013031546 นางสาวจริยา ปุงบางกะด่ี
63013031547 นางสาวสุดารัตน� แสงลพ
63013031548 นางสาวณัฐกานต� อุดมลาภ
63013031549 นายสุรชัย อินแสน
63013031550 นางสาวศรัญญา แสงหิรัญ
63013031551 นางสาวสาริณี แขกกระโทก
63013031552 นางสาวโรสมาลิน ดุลยมาศ
63013031553 นางสาวโสภิดา ตุ3มประชา
63013031554 นางสาวรัตนมล สกุลชัยแก3ว
63013031555 นางสาวทิพย�วรรณ โภชนาหาร
63013031556 นางสาวอัจฉรา แก3วบัวดี
63013031557 นางสาวสิรดา สมศรี
63013031558 นางสาวธมลวรรณ เลิศอําไพพร
63013031559 นายวัชรพล สาสนียธรรม
63013031560 นางสาวสุดารัตน� ท3องถ่ิน
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63013031561 นายเกียรติศักด์ิ เชิงเขา
63013031562 นางสาวศศิพิมพ� อินนาจักร�
63013031563 นางสาวชญานิศ พุทแก3ว
63013031564 ว:าที่ ร.ต.ประเสริฐศักด์ิ คําสอน
63013031565 นางสาวมิรดา ศรีแสง
63013031566 นางสาวนิรมล จิตต�หาญ
63013031567 นายธนรัตน� หม่ืนไกรทอง
63013031568 นางสาววรรณวิสาข� เม3าผาวงศ�
63013031569 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพนิตนันท� แก3วน3อย
63013031570 นายศุภฤกษ� ฉันทะ
63013031571 นางสาววรณัชชา สว:างศรี
63013031572 นางสาวไอริน จารุประสิทธ์ิ
63013031573 นายศุภฤกษ� ปCอมถาวร
63013031574 นางสาวนวรัตน� มอญงาม
63013031575 นายเอกพล แก3วนิล
63013031576 นายภิเษก บุญรักษ�
63013031577 นางสาวพิชญา พนมวัน ณ อยุธยา
63013031578 นางสาวรวีนิภา แต:กลาง
63013031579 นายศรัณยู จําปาไชยศรี
63013031580 นางสาวชนัญชิดา ณ เขาแดง
63013031581 นายพิพัฒน� เพ็งแพ
63013031582 นางสาวณัฐวรรณ สาธร
63013031583 นางสาวสุพัตรา ม:วงอิน
63013031584 นางสาวกวิสรา วิจารณ�
63013031585 นางสาวรัญชนา วิลาวรรณ�
63013031586 นางสาวน้ํามนต� ครองป7ญญา
63013031587 นางสาวสุดา ทิพย� ปุกคาม
63013031588 นางสาวภัทริดา เพ็งวงษา
63013031589 นายธีรนัย สินตุ3น
63013031590 นางสาวกรรณิการ� เมพจันทร�
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63013031591 นางสาวธัญญาเรศ คําวงษ�
63013031592 นางสาวอนัชชา สุขเข
63013031593 นายณรงค�ชัย ซ่ือตรง
63013031594 นางสาวนารีรัตน� ฤกษ�สมสกุล
63013031595 นางสาวนฤมล งามขํา
63013031596 นางสาวประภัสรา จันชะนะ
63013031597 นางสาวธัญวรัตน� ภูครองหิน
63013031598 นางสาวชนิกานต� อินย้ิม
63013031599 นายอาณัฐ เหมมัน
63013031600 นายวัชรพล สุคนธวิท
63013031601 นายภาณุเดช เกตุบางลาย
63013031602 นางสาวสกุลยา สมจิตร
63013031603 นางสาวกนกพรรณ พ่ึงบุญลือ
63013031604 นางสาวสุนิสา กลับมิตร
63013031605 นางลัดดาวัลย� จันดา
63013031606 นางสาวภัทรานิษฐ� เรืองระยนต�
63013031607 นางสาวกรกนก เสาร�แดน
63013031608 นายณัฐวุฒิ คงคาหลวง
63013031609 นางสาวณัฐตยาภรณ� สอนสุรัตน�
63013031610 นายศิริโชค ขันติบัญชากุล
63013031611 นายสยาม วงศ�ศรีธาตุ
63013031612 นางสาวกาญจนา เบ็ญจาภรณ�
63013031613 นายปฐวินทร� นิลมาล
63013031614 นางสาวพรธิดา ใหม:พรม
63013031615 นางสาวสุชิกาญจน� รักรงค�
63013031616 นางสาวสลิตา ม่ันประสงค�
63013031617 นายเทวะ แก3วปลัX่ง
63013031618 นายศุภกร ปFญะภาณุกัญจณ�
63013031619 นางสาวปรันญา นพรัตน�
63013031620 นางสาวอุไรวรรณ ฤทธิร:วม
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63013031621 นายธนาเทพ ไชยเดช
63013031622 นางสาวสุทธินี โมระพงษ�
63013031623 นางสาวปติณญา มูลทรายคํา
63013031624 นางสาวโกล3ญญา อ่ําเมือง
63013031625 นางสาวอนัญญา ทองงาม
63013031626 นางสาวสิตานัน คงกลิ่นสุคนธ�
63013031627 นางสาวศศิธร พจนะแก3ว
63013031628 นางสาววิภารัตน� คชลน
63013031629 นางสาวปาณิสา ลาภชัยเนรมิต
63013031630 นางสาวพนิดา เหมือนเนียม
63013031631 นางสาวนงค�ลักษณ� รัตนชัย
63013031632 นางสาวพิมพ�ชนก รัตนสมบัติ
63013031633 นางสาวสาวิตรี ชูช:วย
63013031634 นายปFยพงศ� ตาวงศ�
63013031635 นางสาวกุลิสรา อินเกลี้ยง
63013031636 นางสาวมณีรัตน� ฮับหลี
63013031637 นายธงไชย อาทิกุลชัย
63013031638 นายคณิศร มีเดช
63013031639 นางสาวมินตรา โกไศยกานนท�
63013031640 นางสาวจนิสตา ว:องขจรกิจ
63013031641 นายณรัช โรจนรัตน�
63013031642 นางสาววันวิสาข� ร:วมสกุล
63013031643 นายชนัฐชนม� ภู:อารีย�
63013031644 นายอภิลักษณ� สุวรรณลิขิต
63013031645 นายภาณุพงศ� ลัมภเวช
63013031646 นายกฤชธิวัช ศุภเวชรักษากุล
63013031647 นางสาวยุวดี ทองเสนอ
63013031648 นางสาวจณัญญา พ่ึงสุยะ
63013031649 นางสาวพิมพิทักษ� หนองแก3ว
63013031650 นางสาวชนัญญา เมฆประสาน
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63013031651 นายจรูญ แก3วนาง
63013031652 นางสาวณัฐริกา กันทเรศ
63013031653 นายศุภชัย ดีแล3ว
63013031654 นางสาวชนิศา นวนทอง
63013031655 นางสาวสุกัญญา ตะกรุดวัด
63013031656 นายศุภณัฐ ธีระวิวัฒน�ชัย
63013031657 นายนพรัตน� ศิริวงษ�
63013031658 นายพรพิพัฒน� พุ:มพฤกษ�
63013031659 นายโกมินทร� สร3อยจิตร
63013031660 นางสาวอรรัตน� โพธ์ิภักดีกูล
63013031661 นายปฏิภาณ ทองสุข
63013031662 นางสาวประภาวิณี เทพภูเขียว
63013031663 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอัญมณี เกษมสุข
63013031664 นางสาวนันทิดา พระโพธ์ิ
63013031665 นางสาวนวพรรษ โกยทา
63013031666 นางสาวเยาวรัตน� อ:างบัว
63013031667 นางสาวดวงมณี เฟ̂Zองฟู
63013031668 นางสาวลัดดาวัลย� เศรษฐปราโมทย�
63013031669 นายอธิปฐาภัทร วาทวิจารณ�
63013031670 นางสาวพินธุสร โคกกํายาน
63013031671 นางสาวรัชกร ขวัญนิมิตร
63013031672 นายสุพจน� แสนจันทร�
63013031673 นางสาววรินยุพา คงสมของ
63013031674 นางสาววิไลพรรณ ด3วงจุมพล
63013031675 นายบริภัทร พวงพยอม
63013031676 นางสาวนฤมล จันทะเนตร
63013031677 นางสาวสุภัครินทร� ก3อนมณี
63013031678 นางสาวนารีรัตน� เสถียรสุนทร
63013031679 นายปรัชญา ป7ญญาบุญ
63013031680 นายชัยทัต บํารุงศรี
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63013031681 นางสาวบัณฑิตา ทองรอด
63013031682 นางสาวประภาวรัตน� ทองคํา
63013031683 นายสมพร เหลี่ยมแหลม
63013031684 นางสาวพิชชาณีย� ศรีคชา
63013031685 นายชุณหกมุท ตุงคะเสน
63013031686 นายศักดินันท� เซ:งแก3ว
63013031687 นางสาวกนกวรรณ อDอตศิริ
63013031688 นางสาวทัศวรรณ จันทมาลา
63013031689 นายภควัตร นิยมมงคล
63013031690 นางพิลไล รุ:งลี้
63013031691 นางสาววรารัตน� โสวรรณี
63013031692 นางสาววิลาสิณี ศรีสุวรรณ
63013031693 นางสาวณัฐรินีย� กวินเรืองกุล
63013031694 นายสมพล พุทธเสน
63013031695 นางสาวประภัสสร บุญงาม
63013031696 นางสาววิไลพร ทานา
63013031697 นางสาวยุวดี เกลี้ยงนาน
63013031698 นายวชิรวิทย� แก3วล3อมทรัพย�
63013031699 นางสาวธิรสาร� โชคพานิชย�
63013031700 นางสาวเบญจมาส ปานรุ:ง
63013031701 นายพลศิริ ลิขิตพงศ�ไพบูลย�
63013031702 นางสาวธิดารัตน� โสมกุล
63013031703 นางคุณัญฎา อาสาไพร
63013031704 นายปฏิภาณ เก้ือรุ:ง
63013031705 นายภัทราวุธ สังข�ศรีจันทร�
63013031706 นายอรรณพ ขันติยะ
63013031707 นายชาญนิธิ กาลวิริยะเลิศ
63013031708 นางสาวรัศมี อินเปล:ง
63013031709 นางสาวภิญญดา เชื่องสูงเนิน
63013031710 นางสาวจินตนา จิตรไธสง
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63013031711 นางสาวกรรณิการ� บุญเก้ือ
63013031712 นายไพฑูรย� ภูนพผา
63013031713 นางสาวธิดารัตน� บัวภา
63013031714 นางสาวสุภัชชา วาสะศิริ
63013031715 นางสาวสุดธิดา พันนายัง
63013031716 นางสาวกุลลดา โพธ์ินา
63013031717 นายศุภวิชญ� ศรีนาวาวงศ�
63013031718 นางสาวอนุศร วังกานนท�
63013031719 นางสาวจุฑารัตน� สรรพคุณ
63013031720 นางสาวณัฐสุดา นามวัด
63013031721 นางสาววรรญา ดวงประไพ
63013031722 นายกิตติศักด์ิ ขิยะพัฒน�
63013031723 นายณัฐกิตต์ิ พูลเอียด
63013031724 นายชาญยุทธ มะโหฬาร
63013031725 นายจักรกฤษ ไล
63013031726 นางสาวอรพิน สุทธินุ3ย
63013031727 นางสาวพวงผกา สากุลา
63013031728 นางสาวชลนิกานต� แพรคล3าย
63013031729 นายสัณฐิติ ชุมนุมพร
63013031730 นางสาวสุวนันท� สมใจเรา
63013031731 นางสาวฉันท�ชนก ฟองคํา
63013031732 นางสาวณัฐริกา ปุมชัยสงค�
63013031733 นางสาวดิษญา สิงหะนุกุล
63013031734 นางสาวรัตนากร สังฆรักษ�
63013031735 นายประพันธุ� ทองโต
63013031736 นางสาวนิจ ชิ ตา ชัยณรงค� 
63013031737 นายณัฐวรรธน� ไชยวิทิตกุล
63013031738 นายจิรานุวัฒน� เอสันเทียะ
63013031739 นางสาวชมัยพร ผัดผล
63013031740 นางสาวพิกุลแก3ว พระจันทร�ศรี
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63013031741 นางสาวธนัญชา แพงวงศ�
63013031742 นางสาวพรทิพย� ทิพย�กมลมาน
63013031743 นางสาวจิรยา พงศ�ประพันธ�
63013031744 นายปรัขญา ค3าสุวรรณ
63013031745 นางสาวรภัสกุล ฉัตรนันทเวช
63013031746 นางสาวเยาวลักษณ� รุ:งแพน
63013031747 นางสาวนาฎอนงค� ลําทา
63013031748 นางสาวธันย�ชนก อ่ําทิม
63013031749 นางสาวขนิษฐา นิลดํา
63013031750 นางสาวชนาจันทร� พรหมประเสริฐ
63013031751 นางสาวกชพร สมอาษา
63013031752 นางสาวพัชรพร แก3วจันทึก
63013031753 นายสัณหณัฐ แย3มสุข
63013031754 นายทัพพ�ธนานรธีร� ขุนภักดี
63013031755 นายพงศ�ระพี รอดมณี
63013031756 นางสาวตยาภรณ� นครสุต
63013031757 นางสาวทิพรดา ทัศสี
63013031758 นางสาวอรพรรณ กิติกาศ
63013031759 นางสาววรัชนันท� ทุ:มโมง
63013031760 นางสาวระวีวรรณ ศรีพล
63013031761 นางสาวนิรมล วัดแย3ม
63013031762 นางสาวศุภิสรา หนูสม
63013031763 นายพีรพล จันพิลา
63013031764 นางสาวชญากาณฑ� เรืองศิริไพศาล
63013031765 นางสาวธาราทิพย� เพชรคงทอง
63013031766 นางสาวรติรัตน� ฟ7กทอง
63013031767 นางสาวเพ็ญภัสสร พุ:มภาชี
63013031768 นายทักษินัย แก:นอากาศ
63013031769 นางสาวนัสรีน สาริปา
63013031770 นางสาวศิรดา อยู:แพ
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63013031771 นางสุนิดา พลอยสมบูรณ�
63013031772 นางสาวนรพร คําภาแก3ว
63013031773 นางสาววิศรุตา เกิดน3อย
63013031774 นางสาวสิริรัตน� แสงสุวรรณ
63013031775 นางสาวชัญญพัชร� ภักดีนวล
63013031776 นางสาวณิชกมล รักสิทธิธรรม
63013031777 นายอิศรา ทรัพย�เจริญ
63013031778 นายสฤต มูลเงิน
63013031779 นายพสธร อ:อนนิ่ม
63013031780 นางสาวลัดดาภา โสภาวนามาศ
63013031781 นางสาววีรนุช คําแคล3ว
63013031782 นายธีรเมศร� ภาณุวงษ�ธัญบูรณ�
63013031783 นางสาวสุวพร จันทรชาติ
63013031784 นางสาวรวี สุวรรณสวรรยา
63013031785 นางสาวศรัณยา เชื้อผู3ดี
63013031786 นายพิทักษ�พงศ� ปFZนสุข
63013031787 นางสาวอารีนา มะแซจะแหน
63013031788 นายศุภณัฐ เพชรศรี
63013031789 นางสาวจิดาภา ก่ิมแก3ว
63013031790 นายชญานนท� ลี้ถาวรชัย
63013031791 นายณัฐพงษ� เพชรรัตน�
63013031792 นางสาวกรรณิการ� ทองสุขมาก
63013031793 นางสาวอทิตติยา ทานะ
63013031794 นางสาวนพัชรัตน� ต3นชมภู
63013031795 นายคมสัน คําเตือนใจ
63013031796 นางสาวพิตตินันท� ศุภกิจจานันท�
63013031797 นายวรุจน� สายรัตน�
63013031798 นางสาวทิพวรรณ ระวังวงศ�
63013031799 นางสาวณัฐวรา โพธิรัตน�
63013031800 นายปวงปรีดี ฝ7Zงชลจิตร
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63013031801 นายรณกฤต ขันติสีลวา
63013031802 นางสาวธนภรณ� ตันติศรีรัตน�
63013031803 นางจุฬาลักษณ� เตียวนุกูลธรรม
63013031804 นายรติพงษ� ศรีสวัสด์ิ
63013031805 นายสิทธา ละออป7กษิณ
63013031806 นางสาวภัสนันท� จันทร
63013031807 นางสาวภัทราวดี พันธ�ชนะ
63013031808 นางสาวปFยะดา ทองปาน
63013031809 นางสาวธัญจิรา ทองดี
63013031810 นางสาวต:วนอัสมานีย� เจDะแว
63013031811 นางสาวนวลจันทร� จันทร�เจริญ
63013031812 นางสาวสุธาริณี แสวงดี
63013031813 นางสาวชุติมา จันทรจิตร
63013031814 นางสาวฺทิพวรรณ ทับทอง
63013031815 นางสาวเบญจมาพร ราชศิริผลิน
63013031816 นางสาวธนภร สว:างวงศ�
63013031817 นางสาวบุญประภา แก3วเขียว
63013031818 นายรณภพ พลอินทร�
63013031819 นางสาวนิสาชล มาลัยทอง
63013031820 นายอามีน มะอุเซ็ง
63013031821 นายอาณกร แก3ววงษา
63013031822 นายมงคล เด่ียวชัยภูมิ
63013031823 นางสาวสุภัชชา นานุสิทธ์ิ
63013031824 นางสาวปวีณา พอกพูน
63013031825 นางสาวสุภัทรา บัวเผือก
63013031826 นางสาวศรินทิพย� วงค�เรือง
63013031827 นายนิโรธ อนุพันธ�
63013031828 นางธัญญาพร ดุษรักษ�ษา
63013031829 นางสาวธันยพร ปนะวงศ�
63013031830 นางสาวพลอยไพลิน รังษีธรรมป7ญญา
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63013031831 นางสาวจิติมา การสมทบ
63013031832 นายธีรพงศ� วงศ�กระพันธ�X
63013031833 นางสาวเรวดี นิยม
63013031834 นางสาวโชติกา ทาทอง
63013031835 นายภาสกร หงษ�สัจจากุล
63013031836 นางสาวกนกวรรณ ขําเจริญ
63013031837 นางสาวเพียงเพ็ชร วรรณวงศ�
63013031838 นายพีระพล ทิพย�มงคล
63013031839 นางสาวสุพิมล ครุพงศ�
63013031840 นางสาวศิริพร เนตรสุขแสง
63013031841 นายภานุวัฒน� กรีติโชติวัฒนา
63013031842 นายภานุวัฒน� จันทร�สว:าง
63013031843 นายวีระพล ขลุ:ยกระโทก
63013031844 นางสาวรจนา บุญโพธ์ิ
63013031845 นางสาวพรรณารา เวียงวิเศษ
63013031846 นางสาวอารียา กาญจน�ภัทร
63013031847 นางสาวกฤติยา คําใส
63013031848 นายญาณภัทร ผมพันธ�
63013031849 นางสาวอรวรา มหาวงค�
63013031850 นายนัฐพล ศรีชัยวงค�
63013031851 นางสาวกชกร เก้ือกูล
63013031852 นายชาคร สุชาฎา
63013031853 นางสาวเพ็ญพิชชา เหนือสุข
63013031854 นางสาวบุปผา จุลภักด์ิ
63013031855 นางสาวชญานี สวนตะโก
63013031856 นางสาวอภิรดี พรหมอยู:
63013031857 นางสาวศุภรภัค ดีแก3ว
63013031858 นางสาวรัตนาพร แย3มพงษ�
63013031859 นางสาวบุษยมาศ เกตุผักแว:น
63013031860 นางสาวอาภาสิริ สังข�เจริญ
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63013031861 นายวงศกร ชนะวรรณ
63013031862 นางสาวศศิพร ทองแท3
63013031863 นางสาวเสาวรส แว:นแก3ว
63013031864 นายสาโรช คงเลิศ
63013031865 นางสาวจิราพัชร จันทรจนา
63013031866 นางสาวสุกัญญา ยวงใย
63013031867 นางสาวลักษมี บุญมี
63013031868 นายกนกชัย มีสกุล
63013031869 นายพีระศักด์ิ จีนันตะ
63013031870 นางสาวศิรประภา กุนเกียว
63013031871 นางสาวพรพรรณ สวนเจริญ
63013031872 นางสาวสุณิชา สงค�พะโยม
63013031873 นางสาวกัญจน�ชญา ไข:แก3ว
63013031874 นายยุทธการ สุธรรม
63013031875 นายปรัชญานนท� สุเภากิจ
63013031876 นางสาวธีราพร เวทํา
63013031877 นางสาวภูริดา จุลกะรัตน�
63013031878 นางสาวศรารัน ทองเษม
63013031879 นางสาวอมรรัตน� แสงใหญ:
63013031880 นางสาวธัญญาลักษณ� ประกายกิจ
63013031881 นางสาวรุจิรา บุษบา
63013031882 นางสาวนพัสร โหมดช3างใหญ:
63013031883 นางสาวโชษิตา สุนทร
63013031884 นางสาวปาริฉัตร วิญญาศัพท�
63013031885 นางสาวนจินันท� พิมพ�ทอง
63013031886 นางสาวธัญรัตน� วงศ�จันทร�
63013031887 นางสาวพิชญา สุวรรณธวัช
63013031888 นางสาวปFณิดา จรดล
63013031889 นางสาวศรัณย�พัชร� อภิเอกปฐม
63013031890 นางสาววิภวานี ต:อศรี
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63013031891 นางสาววริศรา นกเกตุ
63013031892 นางสาวอภิญญา ชุ:มอินถา
63013031893 นางสาวเมธาพร จาดคล3าย
63013031894 นางสาวสุทธิดา เบ็ญกาโต
63013031895 นางสาวเกศรินทร� การสมเพียร
63013031896 นางสาวหนึ่งฤทัย เก้ือกูล
63013031897 นายคมตะวัน เกษแก3ว
63013031898 นายอธิวัฒน� ธัญญะวัฒนา
63013031899 นางสาวรัชดาพร มีนะจรัส
63013031900 นายพชร นธีวนาพันธ�
63013031901 นายสรรพวิท ประทุมชาติภักดี
63013031902 นายวศิน ชื่นต้ังชิ้น
63013031903 นางสาวพุทธิดา บัวอินทร�
63013031904 นางสาวปวีณา สัจจาแก3ว
63013031905 นายสมศักด์ิ พัดพรม
63013031906 นางสาวณัฐถาพร พัดคง
63013031907 นางสาวนฤมล ธนะศรี
63013031908 นายวันเฉลิม ลูณสาคร
63013031909 นางสาวภัทรพร กาญจนาพงศาเวช
63013031910 นางสาววาขวัญ แย3มโสม
63013031911 นางณัฐมน โพธ์ิอ:อง
63013031912 นายกฤชนนท� ชื่นด3วง
63013031913 นางสาวสุพัตรา เมืองแก3ว
63013031914 นางสาวบุญทิพา เรืองเวชวิทยา
63013031915 นายนวธร ไชยรัตน�
63013031916 นางสาวภาณุมาส ป7ญญา
63013031917 นางสาวพัทธ�ธีรา เหล:าหว3าน
63013031918 นางสาวณัฏฐกานต� ดํานุ3ย
63013031919 นางสาวอนงค�นาถ บุนนาค
63013031920 นางสาวอารีรัตน� พะชะนะ
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63013031921 นางสาวกรรณิภา ทองเอี่ยม
63013031922 นายศศิพล โกยกอบการ
63013031923 นางสาวปาริชาต ชัยมีแรง
63013031924 นางสาวทักษิณา เจDะโสDะ
63013031925 นางสาวสุดา บุดชาดี
63013031926 นางสาวลักขณาสิริ คงเดช
63013031927 นางสาวสุวดี แพบัว
63013031928 นางสาวรัตนากร แดนแก3ว
63013031929 นางสาวพรพนา กาวิเศษ
63013031930 นางสาวรุ:งทิวา ทิตพุฒ
63013031931 นางสาวภัทร�ธีนันท� สมภารสิงห�
63013031932 นางสาวอภิริญา ขํามีศักด์ิ
63013031933 นายไชยพงศ� จินดาสุขวิทย�
63013031934 นายธิติวัฒน� ยุวสิริลักษณ�
63013031935 นายนโม จีระนันตสิน
63013031936 นางสาววราภรณ� สมศรี
63013031937 นางสาวฟาดีละห� หะยีดอเลาะ
63013031938 นางสาวพลอยชมพู ทองเอม
63013031939 นางสาวจุฑามาศ ชูคันหอม
63013031940 นางสาวศิริพร นวลปCอง
63013031941 นางสาวอมลรดา ศรัณยวิภากุล
63013031942 นางสาวธนวรรณ กายเพชร
63013031943 นางสาวณัฐอนงค� ชาเสน
63013031944 นางสาวเปมิกา ปุณยวโรภาส
63013031945 นางสาวชัชฎาพร ชิตเชิด
63013031946 นายพุฒิภัทร เปaกเตปFน
63013031947 นางสาวอิสราภรณ� มีนวันเพ็ญ
63013031948 นายนิคม จําปาอูป
63013031949 นายเทวัญ บรมฤทธ์ิ
63013031950 นางสาวเจนจิรา นางงาม
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63013031951 นายทรงศักด์ิ พินิจเลิศสกุล
63013031952 นายวิชญา เเว:นสุข
63013031953 นางสาวณัฏฐ�กฤตา แซ:เฮ3ง
63013031954 นายศุภชัย ปานโบ
63013031955 นางสาววนัชพร จุมพล
63013031956 นางสาวป7ณณลักษณ� ศรีทอง
63013031957 นายศุภทัศน� ต้ังนิตยวงศ�
63013031958 นายสิทธิกานต� อยู:ดํา
63013031959 นางสาวกานต�พิชชา อนุสิทธ์ิ
63013031960 นางสาวพิไลวรรณ ไชยวัง
63013031961 นางสาวชโลธร ชุดทะเล
63013031962 นายชูศักด์ิ สุขเกษม
63013031963 นางสาวธัญนรี ลิขิตอัมพร
63013031964 นางสาวภควดี ยกสิทธ์ิ
63013031965 นางสาววิมาลา วิเชียรเลิศ
63013031966 นางสาวกุลธิดา อินทร�งาม
63013031967 นางสาวทิพย�นรี เทพสิงห�
63013031968 นางสาวอรอุมา ยีรามัน
63013031969 นางสาวศรัณยาน� เรืองขจร
63013031970 นางสาวเมธาวี ศิริสุวรรณ
63013031971 นายพุทธิพันธ� โรจนประภายนต�
63013031972 นางสาวนิศากร ใจเย็น
63013031973 นางสาวสายไหม สมนัส
63013031974 นางสาวสุพัชนา พุ:มพิพัฒน�
63013031975 นางสาวมณีรัตน� พรหมสว:าง
63013031976 นางสาวนฤมล กระจ:างดารารัตน�
63013031977 นางสาวชัญญกันย� พุ:มน้ําเย็น
63013031978 นางสาวจริยา ปFยาโยค
63013031979 นายณัฐรินทร� พุ:มเจริญ
63013031980 นางสาวปวีณา ประโมณะกัง
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63013031981 นางสาวนินนาท อรอินทร�
63013031982 นางสาวนภัสกร มาตเมฆ
63013031983 นายฐิติพันธ� ลุผักชี
63013031984 นางสาวจารุวรรณ ภาคพรม
63013031985 นางสาวพิชญาดา จันทร�บุญ
63013031986 นางสาวศศินา ตะรุวรรณ
63013031987 นายณัฏฐสิทธ์ิ ตันติพิสิทธ์ิ
63013031988 นางสาวสุพัตรา เอโกบล
63013031989 นายณัฐพล ทิมสวัสดิกุล
63013031990 นางสาวจิรัญญา โพธิญาณ
63013031991 นางสาวฐิตารีย� ชาญเขตการ
63013031992 นางสาวจุฑามาศ เพ็งผ:าน
63013031993 นางสาวสุภารัตน� พรหมมา
63013031994 นายสิขรินทร� รัตนภิรมย�
63013031995 นายณรงค�พร สุทธิคีรี
63013031996 นางสาวพรสุดา ประพัฒน�
63013031997 นางสาวกรกช ว:องสุวรรณ
63013031998 นายธนนนท� ระหว:างสุข
63013031999 นายธรรมวิชญ� ฤทธิเดช
63013032000 นางสาววิชชุนี หมอยาดี
63013032001 นายกุลชาติ สีสงคราม
63013032002 นางสาวสุนิสา ละอองดี
63013032003 นายเกรียงศักด์ิ มาตวงศ�
63013032004 นางสาวลลิตา คําภาพันธ�
63013032005 ว:าที่ร3อยตรีเพ็ชร ประภาพักตร�
63013032006 นางสาวปรางค�ทิพย� พูลหิรัญ
63013032007 นางสาวจินดา รันนุรักษ�
63013032008 นายเจษฎา เพ็ญโพธ์ิ
63013032009 นางสาวรัตนพร จันดี
63013032010 นางสาวเขมิกา คันธจันทร�
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63013032011 นางสาวปณิตา พันธุ�จินดา
63013032012 นางสาวชลดา ดิษฐเนตร
63013032013 นายวรณิศพัฒน� พงศ�สุรางค�
63013032014 นางสาวจุฑาทิพย� ระวีแสง
63013032015 นางสาวศศิมา เพชรรัตน�
63013032016 นายธนเดช วณิชวรสกุล
63013032017 นางสาวเพชรรัตน� ผาภูมิวิบูลย�
63013032018 นางสาวสุรัสวดี มนัสตรง
63013032019 นางสาววรินทร�ทิพย� เดโชป7ญญากุล
63013032020 นางสาวมนันพัทธ� บุญประเสริฐ
63013032021 นางสาวยลดา รัตนชัยแสงสกุล
63013032022 นางสาวมณีพร คําสะอาด
63013032023 นางสาวเรวดี วรรณโภคา
63013032024 นางสาววิรงรอง วรรณสุขนุกูล
63013032025 นายนฤเบศ จันทะโสม
63013032026 นายกาย ส:องสุข
63013032027 นางสาวปFยนาถ ตองอ:อน
63013032028 นายสุภเวช จินดาจันทร�
63013032029 นายเอกชัย พรหมเวช
63013032030 นางสาวกัญญาภัค จันทร�ตาแก3ว
63013032031 นายสุภัทร เก้ือกูล
63013032032 นางสาวศศิวิมล กันทะวงค�
63013032033 นางสาววริษฐา จันทร�เชิดชู
63013032034 นายธนาวัตร แซ:ข3อ
63013032035 นางสาวสุนิสา พาเพียร
63013032036 นายกรกวรรษ ภะวัง
63013032037 นางสาวพรวลัย อุ:นอุรา
63013032038 นางสาวสไบทิพย� สุรินทร�
63013032039 นายอภิภู จอมแก3ว
63013032040 นางสาวภัณฑิรา จันชา
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63013032041 นางสาวพิชชาพร โกศลประดิษฐ�
63013032042 นางสาวอริดา เพ่ิมทอง
63013032043 นางสาววาสิตา รอดสม
63013032044 นางสาวสุกัญญา เครือแก3ว
63013032045 นางสาววารีรัตน� กาญจนานุช
63013032046 นางสาววนิดา ราชแก3ว
63013032047 นางสาวกัญณภัทร ติดโนน
63013032048 นายการัณย� พันนพพงศ�
63013032049 นางสาวฉัตรฟCา คําสาลี
63013032050 สิบเอกกิตติศักด์ิ แก3วดี
63013032051 นายโฆษิต ชูนุกูลวงศ�
63013032052 นางสาวศิริพรรณ เหล็งหนูดํา
63013032053 นายฐิติวัฒน� เปลี่ยนราษี
63013032054 นางสาวศิรินทร�ธาร รอดแก3ว
63013032055 นางสาวณฐอร ชลพันธุ�
63013032056 นายฮาลีม สารีปา
63013032057 นางสาวสลิลา โพธ์ิศรี
63013032058 นางสาวพรรษา จังพานิช
63013032059 นางสาวปวีณา เพลงน3อย
63013032060 นางสาวฉัฐสรวง ปlงไพบูลย�
63013032061 นางอริศรา ทัพสิทธ์ิ
63013032062 นายอัครพล ปCอมศิลา
63013032063 นางสาวณัฐชาวีย� ดนัยนารีกุล
63013032064 นางสาวพิณพิชญา ต3นซุ3ย
63013032065 นายกฤษณะ วันอยู:
63013032066 นางสาววรรณภัสรา พิทธยาพิทักษ�
63013032067 นางสาวกูสุมา สัญญา
63013032068 นายกิตติภัฏ เพชรนาค
63013032069 นางสาวปFยนุช พูนสวัสด์ิ
63013032070 นายฐากูล โล:วรพงศ�
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63013032071 นายจีรภัทร หวังกา
63013032072 นางสาวอลิตา วิวัฒนารมย�
63013032073 นายภูชิสส� ภูมิผักแว:น
63013032074 นางสาวรวิวรรณ กุลแก3ว
63013032075 นายฟารุก ศรีหมาด
63013032076 นางสาวชมาพร เมืองช3าง
63013032077 นางสาวณัฏฐญาดา สุขงาม
63013032078 นายธนวัฒน� หาญใจ
63013032079 นางสาวธนัชชา สุวรรณเวช
63013032080 นางสาววิภา รักไทย
63013032081 นางสาวสุภาฝ7น จันทร�ฉาย
63013032082 นางสาวกุลธิดา เสาธงใหญ:
63013032083 นางสาวเหมือนฝ7น ภุมรินทร�
63013032084 นายธีรพงศ� งามเนตร
63013032085 นางสาวกาญจนา คงสุข
63013032086 นางสาวกมลวรรณ บํารุงศรี
63013032087 นายสุรสิทธ์ิ ฮวบดี
63013032088 นางสาวณัฐณิชา อยู:เย็น
63013032089 นายยุทธวงศ� คนไทย
63013032090 นางสาวกนกวรรณ กุลพัฒนปรีชา
63013032091 นายไกรภพ บัวสิงห�
63013032092 นายปรัตถกร ศรีจํานงค�
63013032093 นางสาวพรนภา วรรณทุ
63013032094 นางณัฐณิชา จงภักดี
63013032095 นายณัฐปคัลภ� เรืองแก3ว
63013032096 นางสาวลักษณา บุญเรือง
63013032097 นางสาวธิติมา พงศ�พฤติ
63013032098 นางสาวพรทิพย� วงษ�วารี
63013032099 นายนริศ ลุนราช
63013032100 นางสาวพิตตินันท� กําลังว:อง
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63013032101 นางสาวชุติมา ธรรมณี
63013032102 นางสาวพัชริดา ก่ิงไกว
63013032103 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมละออ
63013032104 นางสาวไอปวีรย� เพ็ชรรัตน�
63013032105 นางสาวสิรินยา ไชยนิลวงค�
63013032106 นางสาวแพรวพรรณ เย็นเหลือ
63013032107 นางสาวนุรมี ลามะ
63013032108 นางสาวนิศารัตน� ขะพินิจ
63013032109 นางสาวกัลย�สุดา ไชยเชษฐ�
63013032110 นางสาวป7ณฑณัฏฐ� มาลามาศ
63013032111 นางสาวสิริกาญจน� นาจรัส
63013032112 นางสาวกมลวรรณ นาโสก
63013032113 นางสาวปวีณา เกษรจรุง
63013032114 นายเผ:าพล พุ:มใจศรี
63013032115 นางสาววนิดา เพ่ิมพูล
63013032116 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณจันทร
63013032117 นางสาวอุมาพร ลีสม
63013032118 นางสาวธนัญญา ผาริการ
63013032119 นางสาวชลิตา กลิ่นเชย
63013032120 นายธนกฤต สกุลพราหมณ�
63013032121 นางสาวปวีณ�สุดา สุวีระ
63013032122 นางสาวเจนจิรา ค3าตะใบ
63013032123 นางสาวดวงทิพย� ไหมทอง
63013032124 นางสาวพัชราภรณ� สมศรี
63013032125 นางสาววรรณพร ชูแสง
63013032126 นางสาวศุภัสสร จงราช
63013032127 นางสาวจันจิรา กับรัมย�
63013032128 นางสาวพัชราภรณ� ปานแก3ว
63013032129 นายศรายุทธ เศษเพ็ง
63013032130 นายกานต�ชนิต เลิศสิริเพียร
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63013032131 นางสาวพรจรัส ชัยธวัชวิบูลย�
63013032132 ว:าที่ร3อยตรีจักรกฤษณ� ชัยวงค�
63013032133 นางสาววิมลทิพย� สัมโมทย�
63013032134 นางสาวยลดา จํานงค�รัตน�
63013032135 นายฉัตรชัย จําแนกสาร
63013032136 นางสาวศิวพร มีสวาท
63013032137 นายอัครภายค� นวลละออ
63013032138 นางสาวม่ิงขวัญ รักสม
63013032139 นางสาวเกษฎาภรณ� สีหาราช
63013032140 นางสาวประจิน ปFZนประยูร
63013032141 นางสาวพัชรีภรณ� ชุมทอง
63013032142 นางสาวศิรวีร� รัตนคช
63013032143 นางสาววนิดา อาหลัง
63013032144 นางสาวรติรัตน� ทองโชติ
63013032145 นางสาวบุญสิตา เสริมชั้น
63013032146 นางสาวกมลฉัตร สินไชย
63013032147 นายภุชงค� สวัสดี
63013032148 นายธนเกียรติ โพธ์ิมล
63013032149 นายวราวุฒิ ทองฮีง
63013032150 นางปภัทวรินทร� เลาเงิน
63013032151 นางสาวอรภัสร�ชญา สุขประเสริฐพิธา
63013032152 นางสาววรรณภา กุณะ
63013032153 นายศุภชัย เดชภิรัตนมงคล
63013032154 นางสาวณัฐิตา ขวัญทอง
63013032155 นายณรงค�ชัย วิศาลสมพงษ�
63013032156 นายวัยวัฒน� เทียนธรรมชาติ
63013032157 นางสาวณัฐพร แซ:เอี๊ยะ
63013032158 นางสาวธัญญลักษณ� ราชพัฒน�
63013032159 นางสาวภัชราภรณ� สําเนียก
63013032160 นางสาวบุศรา แซ:จู
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63013032161 นางสาวกาญจนา บํารุงจิตต�
63013032162 นางสาววิริยาภรณ� วิโรจน�รัตน�
63013032163 นางสาวลินจง พลอาวุธ
63013032164 นางสาวนวพร ดังเจดีย�
63013032165 นางสาวกัญจนพรรณ สุรินกาศ
63013032166 นายอัครา อ3นสําราญ
63013032167 นางสาวกรรภิรมย� วิเศษสิงห�
63013032168 นางสาวฐิตารีย� โห3ไทย
63013032169 นายณัฐวุฒิ ชุมพล
63013032170 นางสาวธันยธรณ� โชติชนะเสรี
63013032171 นางสาวกฤตพร ขําชัยภูมิ
63013032172 นายบาฮารูดีน สาแมยาลอ
63013032173 นายเทพรักษ� วัฒนะ
63013032174 นางสาววาณี อุดมศรี
63013032175 นางสาวจิราพร สุทธิวงศ�
63013032176 นายอดิชัย สุขอําไพ
63013032177 นางสาวสุดารัตน� จุฬามณี
63013032178 นายสิรวิชญ� คําภูแสน
63013032179 นายชัยเมธ ชาติภูติเถกิง
63013032180 นายพีรพัทธ� วงษ�จDดซ่ี
63013032181 นางสาวสุธาทิพย� พรหมสุวรรณ�
63013032182 นางสาวฉวีวรรณ รื่นกลิ่น
63013032183 นางสาวธัชรินทร� เหมือนสอาด
63013032184 นายธนกร ธัญชวานนท�
63013032185 นางสาวสุพิน รุ:งเรือง
63013032186 นางสาวนภาวรรณ จินดามณี
63013032187 นางสาวนุชนาถ สุขอาจ
63013032188 นางสาววิลาวัณย� แก3วสิงห�
63013032189 นางสาวปนัดดา โพธิเจริญ
63013032190 นางสาวสุกัญญา ภิญโญ
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63013032191 นางสาวกันต�กมล แก:นเมือง
63013032192 นางสาวกํามีซะห� อาแว
63013032193 นางสาวจันทร�จิรา รอดพูล
63013032194 นางสาวธารินี เมืองบาล
63013032195 นายพีรณัฐ ทรัพย�มี
63013032196 นางสาวอภิญญา แสงอ:อน
63013032197 นายวีรภาพ เพชรแท3
63013032198 นางสาวชุติมา ห:อทอง
63013032199 นางสาวสีรุ3ง ไตรแก3ว
63013032200 นายกฤตภาส คล3ายหิรัญ
63013032201 นางสาวปFยะวรรณ กฤติยารัตน�
63013032202 นางสาวอุ:นใจ เสมาพิทักษ�
63013032203 นายซาบีดี สาและบิง
63013032204 นายจักรพล อินสมตัว
63013032205 นางสาวอาทิมา บุตรศรีชา
63013032206 นางสาวอธิชา นกดํา
63013032207 นางสาวปรียานุช โปหลง
63013032208 นางสาวกาญจนาพร เมฆอากาศ
63013032209 นางสาววิไลลักษณ� อุดมรักษ�
63013032210 นางพุทธรักษา ขุนจันทร�
63013032211 นายณัฐพล ศิริดาวทอง
63013032212 นายบุญชื่น สวัสด์ิสัมพันธ�
63013032213 นางสาวฐิติยา หมัดเส็น
63013032214 นางสาวชาลินี อินทร�ขํา
63013032215 นางสาวบุษกร ทองรอบ
63013032216 นายกฤษตฤณ กรานจรูญ
63013032217 นางสาวอรญา บุรวัฒน�
63013032218 นางสาวรติพร แก3วภูมิแห:
63013032219 นายทวี อุไรโรจน�
63013032220 นางสาวโชติกา วิวัฒน�สถิตวงศ�
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63013032221 นางสาวกัลยรัตน� พรหมเมือง
63013032222 นายโศภณ บรรจุน
63013032223 นายกิตติภัทร ศรียุคุณธร
63013032224 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ตSาตา
63013032225 นางสาวม่ิงขวัญ บุตรโคษา
63013032226 นางสาวชิดชนก พิมพา
63013032227 นางสาวจิดาภา คชมณี
63013032228 นายคณุตม� เจิดเจริญดี
63013032229 นางสาวอิลฮาม ดือเรDะ
63013032230 นางสาวสารี เพ็ชร�งาม
63013032231 นางสาวกัลยรัตน� พรนราทิพย�
63013032232 นางสุพาพร อยู:พิทักษ�
63013032233 นางสาวลลิตา สมศรีษา
63013032234 นางสาวมุกดารัตน� สุระสังข�
63013032235 นายคมกฤช โพธ์ิงาม
63013032236 นางสาวกนกพร อ:องอร:าม
63013032237 นางสาวชิสาพร วิลาวรรณ
63013032238 นายนิธิกานต� วิทยนันท�
63013032239 นางสาวธานิกา รัตนชัยมงคล
63013032240 นางสาวสมฤดี ขาวล้ําเลิศ
63013032241 นายอรรถพล ล3วนงาม
63013032242 นางสาวกัญจนาภา กันนิยม
63013032243 นางสาวเบญจพร บําเพ็ญรัตน�
63013032244 นางสาวสุพรรษา คงชื่นสิน
63013032245 นางสาวนัฎชลิกา ลําใย
63013032246 นางสาวณิชา ทับแปCน
63013032247 นางสาวสุธางค� เรืองพรวิสุทธ์ิ
63013032248 นางสาวสรรษณี คงอ:อน
63013032249 นางสาววงศ�ชนก ภู:ทอง
63013032250 ว:าที่ร3อยตรีหญิงเบญจมาศ วิกล
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63013032251 นางสาวสกาวทิพย� สหทรัพย�เจริญ
63013032252 นายนันทวัฒน� อนงค�ศิลปI
63013032253 นางสาวพัฒน�ชญา รังทอง
63013032254 นางสาวพรวรินท� พาหนะ
63013032255 นายสุรพงศ� สงไข:
63013032256 นางสาวภัทธาภรณ� ฉายาขจรเกียรติ
63013032257 นางสาวปFยะนาถ คําให3สุข
63013032258 นายกฤษบดินทร� วงค�คํา
63013032259 นางสาวนันทกา ตะวังทัน
63013032260 นางสาวธัญญรัตน� ตรีชัยวิริยะกุล
63013032261 นางสาวฐิตาพร เจริญพร
63013032262 นางสาวฮาลหวา กอซา
63013032263 นางสาวกัตติกา ไชยคําภา
63013032264 นางสาวดรรชณีกร กะอาจ
63013032265 นางสาวนภัสวรรณ เสือแจ:ม
63013032266 นางสาวปาราตรี หนองข:า
63013032267 นางสาวศิราพร เขาเขียว
63013032268 นางสาววรรณพร เกิดสุข
63013032269 นายปฐวีกานต� จอมไพรศรี
63013032270 นางสาวจุฑามาศ เกิดสว:าง
63013032271 นางสาวศศินิภา ศรีธวัช
63013032272 นางสาวศิริลักษณ� ยวนจิตร�
63013032273 นางสาวพรเทวา คําพลอย
63013032274 นางสาวกัลยารัตน� ช:อผูก
63013032275 นางสาวจารุวรรณ หมันบุตร
63013032276 นางสาวปนิดา แก3วคําม่ิง
63013032277 นายจักรทวี อ:อนชั่ง
63013032278 นางสาวอรทัย สุวรรณไตร
63013032279 นายสุรชัย นามโยธา
63013032280 นางสาวญาณิศา ณ มหาไชย

หน3า 1076 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013032281 นายปริญญา อินทศร
63013032282 นางสาวจรินยา นันทะกมล
63013032283 นางสาวธัญมน ศิลปสมบูรณ�
63013032284 นายกานต� ภูษิตรัตนาวลี
63013032285 นางสาววราพร ศรีจักรวาล
63013032286 นางสาวปาลิตา เพชรชูช:วย
63013032287 นายสรายุทธ ไหมดํา
63013032288 นางสาวอรพินท� เณรจาที
63013032289 นายชาญวิทย� เมฆศิริ
63013032290 นายศดิศ กําพลวรรณ�
63013032291 นายเก้ือกูล กิจเกียรต์ิ
63013032292 นายศักด์ิดา โพธ์ิพาน
63013032293 นางสาวนภัสวรรณ อาจกูล
63013032294 นายอาทิตย� อ:อนแช:ม
63013032295 นางสาวณัฐธยาน� อธิคุปต�ธนกุล
63013032296 นางสาวรัชนิกาญจณ� แหยมบาง
63013032297 นางสาววิลาวัณย� เครือวงค�
63013032298 นายชานนท� ยืนยง
63013032299 นางสาวปภัสรา ศรีสมภูม
63013032300 นางสาวณัฐกานต� ชาวโยธา
63013032301 นางสาวปณิชา สร3อยสะอาด
63013032302 นายศุภกร ภูมิรัตน�
63013032303 นายเจตณัฐ แก3วยวน
63013032304 นางสาวสําราญ บุญดล
63013032305 นายอัฟนันต� เจะเตะ
63013032306 นางสาวปวีณนุช จันทรมณี
63013032307 นายพงศธร คล:องแคล:ว
63013032308 นางสาวอรุณรัตน� อิงอาจ
63013032309 นายปฐพี พูลสวัสด์ิ
63013032310 นางสาวสุกัลยา ไกรจิตติ
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63013032311 นางสาวกิตติมา แก3วธรรมมา
63013032312 นางสาวดวงกมล อินสองใจ
63013032313 นางสาวอภิญญา วรเวก
63013032314 นายธีรภัทร กลั่นสุภา
63013032315 นางสาวรัชนี เรืองศรีศักดิกุล
63013032316 นางสาวพรรณปพร เพ็ญพิริยะกุล
63013032317 นางศิริเพชร ทับโพธ์ิ
63013032318 นางสาวนุชศราพรรณ ขวัญบุญจันทร�
63013032319 นางสาวธารารัตน� ปานกลาง
63013032320 นางสาวปาณิสรา เดชาธนาวิชญ�
63013032321 นางสาวมะลิวรรณ พรมมงคล
63013032322 นางสาวขวัญชญาย� มากมี
63013032323 นายสราวุธ ยุกตจรงค�
63013032324 นางสาวพิจิตรา เพชรเภรี
63013032325 นางสาวณัฐวดี สุวรรณ�
63013032326 นางกนกกร พรหมขจร
63013032327 นางสาวปราริศา กาละกุล
63013032328 นางสาวศิริพร เพียวสําราญ
63013032329 นางสาวชุติมาศ หนูแก3ว
63013032330 นายจิตรภาณุ ชูกลิ่น
63013032331 นางสาวศุภาวรรณ รุ:งย้ิม
63013032332 นางสาวภาวิณี คันภูเขียว
63013032333 นายภูมิพัฒน� เชื้อเทศ
63013032334 นางสาวมะลิวรรณ ศรีคํามา
63013032335 นายอนุพงศ� กําจัด
63013032336 นางสาวอัยการ ดอนคํา
63013032337 นางสาวพิจิตตรา คงเมือง
63013032338 นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ
63013032339 นายพรเทพ เรืองสุวรรณ
63013032340 นายประณต วงษ�สันต�
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63013032341 นางสาวเบญจา วังงาม
63013032342 นางสาวอมรรัตน� ปลอดห:วง
63013032343 ว:าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี มุณีสว:าง
63013032344 นางสาวพุทธรักษา สถาวรสมิต
63013032345 นางสาวสโรชา กรุษฉํ่า
63013032346 นางสาวกชกร เดือนจันทร�ฉาย
63013032347 นางสาวปรียนุช ราชจําป\
63013032348 นายกมล กล่ําแสง
63013032349 นายพงศธร อาจธิมะ
63013032350 นายเสกสรร แก3วสุข
63013032351 นางสาวปFยะนุช วรรณขาว
63013032352 นางสาวธนิฏฐา บุญยืน
63013032353 นางสาวนันท�นภัส ขจรจิตเลิศสกุล
63013032354 นางสาวชนิสรา โพทาวรรณ�
63013032355 นางสาวปาลิตา ศรีวิริยไชย
63013032356 นางสาวจุรีรัตน� เพ็ชรอินทร�
63013032357 นายจักรพงษ� เหล็กสัก
63013032358 นางสาวศุภลักษณ� กิจเกียรต์ิ
63013032359 นางสาวปรางวลัย วุฒิพงศ�
63013032360 นางสาวปาริฉัตร เพชรานันท�
63013032361 นายสวราชย� สุปFน
63013032362 นายกานต�กิตติ มณีนวล
63013032363 นางสาวชิดชนก ผาลาภ
63013032364 นางสาวธมนวรรณ รุ:งเรือง
63013032365 นางสาววิสา เส3งรอด
63013032366 นางสาวสุริสา บุตรพรม
63013032367 นางสาวฤทัยรัตน� พันหิง
63013032368 นางสาวอภิรุจี โพธ์ิทอง
63013032369 นางสาวณัฐณิชา คุ:ยปรัง
63013032370 นางสาวสุมาลี ไฝทอง
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63013032371 นางสาววิลาวัลย� ผ:องแผ3ว
63013032372 นางสาวนิรชา ชนะภัย
63013032373 นางสาวจริฎา พิมพาศ
63013032374 นางสาวสุมลมาล โยป7ททุม
63013032375 นางสาวปวิชญา ทองนวล
63013032376 นางสาวพรหมวรรณ มณีศรีขํา
63013032377 นางสาวภัศรานันต� ภพสว:าง
63013032378 นางสาวภัณฑิรา ศรีป7ญญา
63013032379 นายเอกภพ เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
63013032380 นางสาวจิรัฐติ ตระกูลโชติพันธุ�
63013032381 ว:าที่ร3อยเอกอนุชิต โหยหวล
63013032382 นายจิรพันธ� เพชรกุล
63013032383 นางสาวเนตชนก พริ้งสกุล
63013032384 นายอานุภาพ พุ:มเงิน
63013032385 นายอนุพงษ� ธีระพิจิตร�
63013032386 นายธเนศร� สวัสด์ิวนากุล
63013032387 นายปกรณ�วิช มีสมบัติ
63013032388 นางสาวสุจิวรรณ ศรีธีระวิโรจน�
63013032389 นางสาวพิมพ�ฤดี เรืองรุ:ง
63013032390 นายอรรถชาติ ศรีวิชัย
63013032391 น.ส.นงลักษณ� มุ:งยุทธกลาง
63013032392 นางสาวจันทิรา ประเทศ
63013032393 นายอภิชัย แจ:มกระจ:าง
63013032394 นางสาวณัฐวดี สินสุวรรณ�
63013032395 นายปฏิพัทธ� เฉลิมชัยสถิตกุล
63013032396 นางสาวสุพัตรา ท:างาม
63013032397 นางสาววรรณิษา รุ:งเรือง
63013032398 นางสาวพิชชาพร บุญเกิด
63013032399 นางสาวนวลปรางค� ม่ังค่ัง
63013032400 นางสาวเสาวรส ทองพรม
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63013032401 นายป7กรูดีน ดือเรDะ
63013032402 นายเอกราช กําแพงทิพย�
63013032403 นางสาวปFยะดา สงสุรินทร�
63013032404 นายอนนท� กองภูเขียว
63013032405 นางสาวมัลลิกา บัวจุด
63013032406 นางสาวสิริวิมล พิทักษ�โกมลเสน
63013032407 นางสาววิไลลักษณ� จุ3ยชุ:ม
63013032408 นางสาวภัณฑิรา ธิรางกูรรัตต�
63013032409 นางสาวชลิตา อัฐภิญญา
63013032410 นายอนุสรณ� พ่ึงสังข�
63013032411 นายจุติภัทร บุญลือลัน
63013032412 นางสาวรุ:งกาญจน� ทองจันทร�
63013032413 นางสาววิภาวี โซDะมณี
63013032414 นางสาวอภิรดี ตรีเพชร
63013032415 นางสาวณัฐธยาน� ทองสุกใส
63013032416 นางสาวสมันตชิดา สุขเกษม
63013032417 นายธีรภัทร� เวทย�ไพศาล
63013032418 นางสาวอําภาพร ชํานิเขตการณ�
63013032419 นางสาวสุพิชญา ลิ้มประพันธ�ศิลปI
63013032420 นางสาวขนิษฐา ท:าเรือนาค
63013032421 นางสาวภาวิศา ไชยพฤกษ�
63013032422 นางสาวกชกร คําพุธ
63013032423 นางสาวนันท�นภัส เที่ยงเเท3
63013032424 นายวิชยุตต� จันทร
63013032425 นายพีระสันต� ตรีศาสตร�
63013032426 นางสาวภัทราพร คงนุรักษ�
63013032427 นางสาวไซนับ เจDะอาแซ
63013032428 นางสาวธัญญมาศ สังข�นาค
63013032429 นายณัฐพล สุขปราศรัย
63013032430 นางสาวเปรมกมล ชัยโชติ
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63013032431 นายอานนท� ขาวศรี
63013032432 นายอัครวัฒน� คุ3มเมือง
63013032433 นางสาววรัญชลี สุเหร็น
63013032434 นายรุ:งสุทธิ วรรณประเสริฐ
63013032435 นายกฤษดา จันทรวงศ�
63013032436 นางสาวชัชญาภา วรรณรังษี
63013032437 นายชนากร มะรินิล
63013032438 นางสาวมัฌฌิมา นุกาศรัมย�
63013032439 นางสาวอรวรรณ ศรีบุญเรือง
63013032440 นายพชรพล อัตชู
63013032441 นายอัครวุฒิ กลิ่นหอม
63013032442 นางเพชรรัตน� ปFดิมล
63013032443 นายธิปไตย พุ:มพวง
63013032444 นางสาวศิริรัตน� ไกรเกตุ
63013032445 นางสาวกรรณิการ� โป[ะวัฒนา
63013032446 นางสาวป7ทมาวรรณ บุญพิศน�
63013032447 นายจิรพัชญ� สังสกฤษ
63013032448 นางสาวพจนา พ่ึงแก3ว
63013032449 นางสาวกัลย�สุดา ทาปCอง
63013032450 นางสาวธิดากร พรมมา
63013032451 นางสาวผานิต มานารักษ�
63013032452 นางสาวกัญญาณัฐ ย:อมมี
63013032453 นางสาวอมลวรรณ ภมรมานพ
63013032454 นางสาวตวงทิพย� ชูโชติ
63013032455 นายศุภเดช ศรีขุ:ย
63013032456 นายนัฐวุฒิ สิรกุลยวรรณ
63013032457 นางสาวตรีรัตน� ทนงศิลปI
63013032458 นางสาวจิตต�โสภิณ จันทร�แก3ว
63013032459 นางสาวธนพร ชูชื่น
63013032460 ส.ต.ท.อิสระพงค� ขันทอง
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63013032461 นายกรณัฐ สุขกํ่า
63013032462 นางสาวธิรารักษ� เหล็กเทศ
63013032463 นายธนาเทพ พุทธา
63013032464 นางสาวภัทรวดี บัณฑิตสุขุมาลย�
63013032465 นางสาวชวัลนุช ชูมณี
63013032466 นางสาวสิริกร โกศล
63013032467 นางสาวเพ็ญนภา เชื้อสิงห�โต
63013032468 นายเกรียงศักด์ิ แก3วเนตร
63013032469 นางสาวนัทธิดา ยมกวาง
63013032470 นางสาวปวีณา เจริญสุข
63013032471 นางสาววรารัตน� ฟุCงมี
63013032472 นางสาวสุดารัตน� พัฒน�ทอง
63013032473 นายณัฐวรรติ วงศ�ดาว
63013032474 นางสาวพลอยไพลิน เจียมสมบูรณ�
63013032475 นางสาวสุพิชชา วงศ�ลือชา
63013032476 นางสาวกัญญารัตน� ฟ7กนุช
63013032477 นางสาวฐานิต โสตะวงศ�
63013032478 นายพชร คณะวรรณ�
63013032479 นายธีรพันธ� สุขสุราษฎร�
63013032480 นางสาววิภาวรรณ รักสกุล
63013032481 นายเสฐียรพงษ� คงมี
63013032482 สิบเอกเฉลิมฤทธ์ิ สุภาลักษณ�
63013032483 นางสาวปรารถนา มณีฉาย
63013032484 นางสาวณัฎฐธิดา คงปาน
63013032485 นางสาวธัญชนก พิทักษ�
63013032486 นายวัชรพงษ� ตDะพรหม
63013032487 นางสาวชุลีพร สุทธวงค�
63013032488 นางสาวภาภิส พรสมบูรณ�ศิริ
63013032489 นายภาสกร จํารัสเรืองรอง
63013032490 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยมงคล
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63013032491 นางสาวจิระนันท� สุทธินันท�
63013032492 นางสาวพิมพิกา สุธรรมจา
63013032493 นางสาวพรทัช นาคฤทธ์ิ
63013032494 นางสาวภัสสราภา ไพเราะ
63013032495 นางสาวณัฐวรรณ ไตรเสนีย�
63013032496 นางอลิษา บรรดาศักด์ิ
63013032497 พ.จ.ต.อานัส เด็นหมาด
63013032498 นายอภิชัจ ไทยโอพาส
63013032499 นางสาวสุจินดา คุ3มใจดี
63013032500 นางสาวชนกกานต� ล:องลอย
63013032501 นางสาวทักษอร ทองอ3ม
63013032502 นางสาวสาธิดา ชัยสุนทรโยธิน
63013032503 นางสาวสุนิตา ไมหมาด
63013032504 นายธนาตย� เอี่ยมสุรีย�
63013032505 นายภูมิพัฒน� จันทร�เพียร
63013032506 นางสาวสุภาสินี จันทร�เพ็ญ
63013032507 นางสาวรัตนาวดี ศรีเพชร
63013032508 นางสาวณัฐวรา พุ:มเรือง
63013032509 นางสาวนูรยานา ยูโซะ
63013032510 นางสาวปารมี เชียงส:ง
63013032511 นางสาวธมลวรรณ ผากําเนิด
63013032512 นายนรุตม�ชัย เรืองหนู
63013032513 นายวิษณุ ศรีหาญ
63013032514 นางสาวธัญญกาญจน� สิริสังข�
63013032515 นางนาตยา ม่ันเศกวิทย�
63013032516 นางสาวกัญญารัตน� เชื้อกูลชาติ
63013032517 นายอมรรัตน� มาใหญ:
63013032518 นางสาวทิฆัมพร เจริญวัฒนมณีชัย
63013032519 นายชยานนท� จีบโจง
63013032520 นายชวลิต การรักษ�
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63013032521 นางสาวอมรรัตน� บุญเมือง
63013032522 นางสาวจันทนา ศุภสิทธิกุล
63013032523 นางสาวมินตรา ทองศัย
63013032524 นายกษิกิจภ� โยธะกา
63013032525 นางสาวธนัชชา ฮุนตระกูล
63013032526 นางสาวณัฏฐณิชา นิมมานพิภักด์ิ
63013032527 นางสาวพัทรียา คีรีวรรณ
63013032528 นางสาวศุภานัน ทิมสังข�
63013032529 นายธนัท พงศ�ปFยะไพบูลย�
63013032530 นางสาวนิตยา มังษี
63013032531 นางสาวมนนิภัทธ์ิ ทัพเกิด
63013032532 นางสาวจิรัฐกาล นาคเณรพะเนาว�
63013032533 นางสาวโศจิรัตน� วิชยานูรักษ�
63013032534 นางสาวตติพร ชูตระกูล
63013032535 นางสาวกรรณิกา เสนาช:วย
63013032536 นางสาวฐิติพร สังข�ทิพย�
63013032537 นางสาวสุพัฒตรา บุญเรือง
63013032538 นางสาวจุฑารัตน� อันทะวงษ�
63013032539 นางสาวปวีณา จีนเม็ง
63013032540 นายวงศกร เหรียญทอง
63013032541 นายฺทิฐิกรณ� ตะกรุดโฉม
63013032542 นางสาวอุมาภรณ� ชะเอม
63013032543 นางสาวโอปอ ศรีหะรัญ
63013032544 นายธีรภัทร� วัฒนมงคล
63013032545 นางสาวจิรศรี ศรีโตกลิ่น
63013032546 นางสาวกชกร กันทากาศ
63013032547 นายธนัท นัยอนันต�
63013032548 นายเภสัช สุวรรณประเสริฐ
63013032549 นายกฤติน เกียรติธีรชัย
63013032550 นางสาวภทพร ไพฑูรย�
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63013032551 นางสาววิชิดา ไพเราะ
63013032552 นางสาวพนิดา จันชัยภูมิ
63013032553 นางสาวลําพอง คําศรีเมือง
63013032554 นางสาวนวพร กําลังเลิศ
63013032555 นายคฑาวุธ วงศ�กูล
63013032556 นางสาวอมิตา สงวนศรี
63013032557 นางสาวนันณภัชสรณ� กองธรรม
63013032558 นายอภิวัฒน� เขียนขาบ
63013032559 นางสาวศกลวรรณ สุดใจ
63013032560 นางสาวจําเนียร น3อยผิวผัน
63013032561 นางสาวสุวิมล พรมใต3
63013032562 นางสาวสิมิลัญ กาเหว:าทอง
63013032563 นางสาวกชพร ดวงมณี
63013032564 นายอนิรุทธ์ิ นาคพุธ
63013032565 นางสาวชวนฝ7น วนารักษ�พิทักษ�
63013032566 นายพัฒธิละ ก้ัวอําไพ
63013032567 นายศุภกานต� ยาสาร
63013032568 นางสาวเบญจมาภรณ� บุญมา
63013032569 นางสาวปุณณดา เชาวธนสิน
63013032570 นางสาวพีรดา งามธุระ
63013032571 นายอกนิษฐ� หวังนุกูล
63013032572 นายอนุสรณ� สิริสุทธ์ิ
63013032573 นายวิษณXุ อรรถโยโค
63013032574 นายศิรชัช ฤทธ์ิฐิติ
63013032575 นายสวราชย� ชุมภูทอง
63013032576 นางสาวรดามณี กาญจนรัตน�
63013032577 นายคฑาวุฒิ สุวรรณศรี
63013032578 นายพิษติพงษ� เพชรไทย
63013032579 นางสาวกฤตญา สุทธิบุตร
63013032580 นางสาววราภรณ� ศรีบุญเรือง

หน3า 1086 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013032581 นายณัฏฐ� มณีเชวง
63013032582 นางสาวศิริวรรณ เจริญทิม
63013032583 นายสัญชัย ชนะคช
63013032584 นางสาววราภรณ� กดหยู
63013032585 นายกิตติศักด์ิ อนุรักษ�กําธร
63013032586 นายพรศิลปI หอมไม:หาย
63013032587 นางสาวปุณณดา จุลธีระ
63013032588 นางสาวนิศารัตน� พันทะบัวศรี
63013032589 นายดนุพล สามงามน3อย
63013032590 นางสาววิณัฏฐา ม่ิงเมือง
63013032591 นางสาวณัฐภรณ� เชื้อทองดี
63013032592 นางสาวณัฐธิดา นาคบุตร
63013032593 นายณัฐสิทธ์ิ ชัณวิจิตร
63013032594 นางสาวปภัชรา บึงมุม
63013032595 นายพงค�พณิช นันทะเสน
63013032596 นายสันติสุข ขาวนวล
63013032597 นายยุทธพงษ� ครชาตรี
63013032598 นายประเคน น้ําคํา
63013032599 นางสาวปวริศา คงม่ัน
63013032600 นางสาวตริตาภรณ� ทองคําชู
63013032601 นางสาวทิพย�สุดา จันทร�ตาธรรม
63013032602 นางสาวรัตติยา ผิวพรรณ�
63013032603 นางสาววิไลพร ดีสม
63013032604 นางสาววลัวรรณ คําแสน
63013032605 นางสาวภัคนันท� คงทน
63013032606 นายกิตติพงศ� จิตประสงค�
63013032607 นางสาวอริสรา ญาณอุบล
63013032608 นางสาวภิญญาพัชญ� ชุมเสน
63013032609 นางสาวธิดารัตน� บุญประเสริฐ
63013032610 นางสาวพุทธิกานต� สุขประวิทย�
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63013032611 นายกฤตชัย ช.สรพงษ�
63013032612 นางรัชชนันท� ธรรมวงษ�
63013032613 นายวรพล รัตนเริงชัย
63013032614 นางสาวศุภิกา ไกยะฝ]าย
63013032615 นางสาวศิริวรรณ พลแก3ว
63013032616 นายอัฐพล เพ็ญศรี
63013032617 นางสาวมณิสรา ปFยะลังกา
63013032618 นายมุกตา ดุลยดากูล
63013032619 นางสาวหทัยชนก สุขสมทัศน�
63013032620 นางสาวฐิตารีย� ธาดาวิริยะโชติ
63013032621 นางสาวเพียรผจง สัสดี
63013032622 นางสาวจุติพร สารินทร�
63013032623 นางสาวชีวานันท� ศรแก3ว
63013032624 นางสาวจารุวรรณ แก3วคํา
63013032625 นายวัฒน�สิทธ์ิ จินดามณี
63013032626 นางสาวศริญญา พระอังคาร
63013032627 นางสาวชาลินี บุตรจันทร�
63013032628 นางสาวพิกุล ชนะชัย
63013032629 นางสาวศศิภา สิงหา
63013032630 นางสาวมณีรัตน� นิลพันธ�
63013032631 นางสาวลดาวัลย� สุขเกษม
63013032632 นางสาวนงลักษณ� ใหม:เจริญ
63013032633 นางสาวสมฤทัย โคตรสขึง
63013032634 นางสาวนัฐกานต� คงปรก
63013032635 นายจารุวัฒน� ทุมดี
63013032636 นางสาวชัญญา เมืองไทย
63013032637 นางสาวพชรอร เพชรสมุทร
63013032638 นางสาวป7ทมา วันมงคล
63013032639 นายภาณุพงศ� พันพิพัฒน�
63013032640 นางสาวฐัมพิตา อินตา
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63013032641 นางสาวเพ็ญลัดดา ขวัญแจ:ม
63013032642 นางสาวอัยลดา สุวรรณ
63013032643 นางสาวอริสา วังสันต�
63013032644 นายญาณวโรตม� ดวงดาว
63013032645 นายมณฑล เย็นฉํ่า
63013032646 นางสาวนุชจิตรา ไกรศรี
63013032647 นายเอกชัย โพธ์ิอยู:
63013032648 นางสาวนลินทิพย� คืนตัก
63013032649 นางสาวอรพรรณ กุคําวงษ�
63013032650 นางสาวภัทร�นฤน พัฒนา
63013032651 นางสาวรุ:งระวี อุ:นไพร
63013032652 นางสาวกนกรักษ� ช3างอ3น
63013032653 นางสาวณัฐลินี บรรดาศักด์ิ
63013032654 นายเอกพล จันตรี
63013032655 นายวุฒิชัย บุ3งทอง
63013032656 นายพสิษฐ� ศรีโท
63013032657 นางสาวสุภัสสรา ภู:บุปผา
63013032658 นางชญามนต� อ3วนนิมิตร
63013032659 นางสาววราลักษณ� การินทร�
63013032660 นางสาวพิมพ�พิศา ฐิณฎาชาญณ�
63013032661 นางสาวซาฟูรอ ฆาเราะ
63013032662 นางสาวสุธิตา นําภา
63013032663 นางสาวณัฐกานต� เชื้อโตหลวง
63013032664 นางสาวนิตยา เหมาะหมาย
63013032665 นายนิยม พิมพ�ศรี
63013032666 นายวัชรายุทธ คงทอง
63013032667 นางสาวชวิศา อนันตธนะสาร
63013032668 นายดรัณภพ เฉยบุญเรือง
63013032669 นางสาวทิตยาภรณ� ดีแก3ว
63013032670 นายวรพจน� คันโท
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63013032671 นายจิรวิทย� ต้ังพีระสิทธ์ิ
63013032672 นางสาวอัญมณี อุดม
63013032673 นายวิฑูรย� พิมพ�ศิริ
63013032674 พันจ:าอากาศโทนนทศักด์ิ ยัดไธสง
63013032675 นางกาญจนา ชมสวน
63013032676 นายปFยะพล แก:นคง
63013032677 นางสาวสายใจ ฉัตรพิพัฒนพงศ�
63013032678 นางสาวสุพรรษา อ:อนโพธา
63013032679 ส.ต.ต.พันธกานต� กาวชู
63013032680 ว:าที่ร.ต.ปริวัฒน� เส็นยีหีม
63013032681 นางสาวจีราภรณ� สาเกียน
63013032682 นางสาวปาริตา พนาดร
63013032683 นายดาราสิทธ์ิ เกียรติสมบูรณ�
63013032684 นางสาวอาภัสสรา สีดาจิตต�
63013032685 นางศิริวรรณ โนนดงกลาง
63013032686 นางสาวราตรี ทองบุญธรรม
63013032687 นางสาวรัชนี ปรีชา
63013032688 นางสาวรสสุคนธ� มาจันทร�
63013032689 นางสาวศรุตยา นันทพงศ�ไพโรจน�
63013032690 นางสาวภัทรธิดา ประชาสนธิ
63013032691 นายกษิดิศ พนอนุอุดมสุข
63013032692 นางสาวนุสบา มะห�มูด้ี
63013032693 นายกุลเชษฐ วุฒิมานานนท�
63013032694 นางสาวสุปรียา บุญเพลิง
63013032695 นายณสิทธ์ิ พูลอนันต�
63013032696 นางสาววรรณชนิดา คําคง
63013032697 นางสาวณัฐชมนต� สิงห�วาหะนนท�
63013032698 นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย�
63013032699 นางสาวสมฤทัย เกตุเกษม
63013032700 นางสาวจันทนา ร3อยเอก
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63013032701 นายป7ญญาพล วรรณราช
63013032702 นางสาวทัดฎาวัลย� ชูเมือง
63013032703 นายกิตติภณ ไทยปาล
63013032704 นางสาวเกศกนก ทัตเศษ
63013032705 นางสาวศรีวิกรณ� บุญอุบล
63013032706 นางสาววรรณพร กลิ่นหอม
63013032707 นางสาวสุวิภัชร จุพิมาย
63013032708 นางสาวพิมพ�ชนก ทวีวรรณ�
63013032709 นางสาวพรนภา ณ. เชียงรุ3ง
63013032710 นางสาวจุฑามาศ ศิริเกษ
63013032711 นางสาวนิตยา อุ:มภูธร
63013032712 นางสาวราชาวดี บุญพรหม
63013032713 นางสาวปณิธิดา แซ:ลี
63013032714 นางสาวสุพัตร�ตา พุ:มนก
63013032715 นางสาวปารมิตา แก3วป7ญญา
63013032716 นางสาวสุจิตรา พิศวงวิไล
63013032717 นายป7ญญา สัมฤทธ์ิ
63013032718 นางสาวธรรมพร แนมขุนทด
63013032719 นางสาวกาญจนาพร ปานันท�
63013032720 นางสาวศศิมา หนูโรง
63013032721 นางสาวจุฑามาศ เมืองวงค�
63013032722 นางสาวสุทินา อาษาสิงห�
63013032723 นายชัชวาลย� น3อยบัวทิพย�
63013032724 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงธรรมมา
63013032725 นายอนันต� ปาลายา
63013032726 นางสาวอังคณา พิทักษ�ชูโชค
63013032727 นางสาวศรัณย�พร น3อยเงิน
63013032728 นางสาวอุไรวัลย� ชวนานันท�
63013032729 นายอภิวัฒน� ภูนากรม
63013032730 นายวงศธร จันทร�ลุน
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63013032731 นางสาววันวิสาข� สุระอาษา
63013032732 นางสาวพัลภา ศรีใจทุ:ง
63013032733 นางสุกัญญา อ:อนตา
63013032734 นางสาวศศิพร เทียนงามสัจ
63013032735 นางสาววริศรา เฉลิมสุข
63013032736 นางสาวเสาวนีย� ประทุม
63013032737 นางสาวนันทนา ขวัญคํา
63013032738 นายจงจิตต� ดีชู
63013032739 นางสาวมาดีฮะห� สะอิ
63013032740 นางสาวศรัณดา ผันทอง
63013032741 นางสาวนันทิยา แสงทา
63013032742 นางสาวสิรีนาฎ อาจนุการ
63013032743 นางสาวนาซูฮา หะยีเจDะแน
63013032744 นางสาวประกายดาว กองขุนทด
63013032745 นางสาวณัฐกานต� ดังดี
63013032746 นางสาวกานต�พิชชา ศุภสัญญา
63013032747 นางสาวอาซีกีน ตีเตะ
63013032748 นายณัฐวุฒิ มาเกิด
63013032749 นายมูฮัมมัดซูลฟ\กา บากา
63013032750 นายวิชารัตน� แฟงวัด
63013032751 นางสาวสรณีย� ตินานพ
63013032752 นางสาวเบญจวรรณ ตันกีลี
63013032753 นางสาวปาณัสม� หลีกภัย
63013032754 นางสาวกรรณิการ� งอกศิลปI
63013032755 นางสาวชนัญชิดา ธนาบูรณศักด์ิ
63013032756 นางสาววรรณวรา คําชื่น
63013032757 นางสาวอรปรียา อุ:นนังกาศ
63013032758 นางสาวเกตุแก3ว บัวประเสริฐ
63013032759 นางสาวกิตติยา นามสี
63013032760 นายญาชกานต� ตันติศรีสุข
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63013032761 นายจักรกฤษณ� เชิญทอง
63013032762 นายณัฐกุล คํามะวงค�
63013032763 นางสาวเจนจิรา สุภะคะ
63013032764 นางสาวศตวรรณ กฤตยาวัฒนกุล
63013032765 นางสาวกมลลักษณ� พันธุ�เจริญ
63013032766 นางสาวเพ็ญนภา ศรีเก้ือ
63013032767 นางสาวณิชากร เขตร�วิทย�
63013032768 นายฤทธิชัย ดีนาน
63013032769 นางสาวเจนจิรา ปณฤทธ์ิ
63013032770 นางสาวรุจิรา ศรีสมานุวัตร
63013032771 นายยุทธศักด์ิ พุ:มประดิษฐ�
63013032772 นางสาวธนัชพร หม่ืนทอง
63013032773 นางสาวณัฐชนันท� จันทร�แปCน
63013032774 นางสาววาสิตา กมลวิบูลย�
63013032775 นายทศพร ศิวะย่ิงสุวรรณ
63013032776 นายพรศักด์ิ ดวงสัมฤทธ์ิ
63013032777 นางสาวธลมวรรณ ศรีพัด
63013032778 นางสาวณัฐนันท� กําจัดภัย
63013032779 นายสกล คงรอด
63013032780 นางสาวอลิสา อนุสรณ�พานิช
63013032781 นางสาวณัฐชา สุวพัฒน�
63013032782 นางสาวชุติมา คงคา
63013032783 นายธราดล อินจันทร�
63013032784 นางสาวไอลดา เลียบกระโทก
63013032785 นางสาวเสาวลักษณ� สุขอ:วม
63013032786 นางสาวอรพรรณ ปล3องสอง
63013032787 นางสุภาวดี ศรีกันยา
63013032788 นางสาวพัชรพร อินทร�น3อย
63013032789 นางสาวจิราภรณ� แซ:ต้ัง
63013032790 นางสาววราภรณ� ขันติวงศ�
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63013032791 นายธีรวุฒิ แก3วศรีสด
63013032792 นางสาวพัชชาอร คําแสน
63013032793 นายธนกฤต โสรดี
63013032794 นายเทิดไท จันทอุบัติ
63013032795 นางสาวศุภิสรา จิตรพสุธรรม
63013032796 นางสาวเดือนเพ็ญ สิมมาจันทร�
63013032797 นายกิตติศักด์ิ ทองจํานงค�
63013032798 นางสาวณหทัย กมลรัตนกุล
63013032799 นายทวีศักด์ิ นิลฤทธ์ิ
63013032800 นายสนธยา โยธี
63013032801 นางสาวศศิสา เกษร
63013032802 นางสาวธัญลักษณ� ศักด์ิประเสริฐ
63013032803 นางสาวสุภาพร กาสา
63013032804 นางสาวมัลลิกา ริ้วเจริญ
63013032805 นางสาวภานุมาส ภูต3องใจ
63013032806 นายสาวิตร กํามะหย่ี
63013032807 นางสาววลัยพรรณ สุราตะโก
63013032808 นางสาวภัทราวรรณ ศรีสันดา
63013032809 นางสาวปFยภรณ� เดชา
63013032810 นางสาวจารุวรรณ พงษ�จิวานิช
63013032811 นางสาวกาญจนาพร ชูเดช
63013032812 นางสาวดนิตา เป\Zยมอริยะ
63013032813 นายธนวัฒน� การพร3อม
63013032814 นางสาวอมิตรา วงศ�สวาสด์ิ
63013032815 นางสาวนันทภัค ครองป7ญญา
63013032816 นางสาวศิริรัตน� ทาทิพย�
63013032817 นายพีรณัฐ บุญคุ3มครอง
63013032818 นางสาวสิรินรักษ� ชาลี
63013032819 นางสาวชนิกานต� รักษาธรรม
63013032820 นางสาวสุทินา ทรงโยธิน
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63013032821 นางสาวศุภรัตน� แจ3งพร
63013032822 นางสาวพรสุดา ทบทอบ
63013032823 นางสาวศศิธร ทองศรี
63013032824 นางสาวนิตยา กุณธิ
63013032825 นางสาวชนัญญา โกลาหะฬะ
63013032826 นายศุภกิจ ทิพย�ประพันธ�
63013032827 นางรัตนา สารีคาน
63013032828 นางสาวจันทร�จิรา แซ:ย3าง
63013032829 นางสาวสายสุดา บุญศรี
63013032830 นางสาวชาลิสา ผาแก3ว
63013032831 นางสาวเมธินี แสงอุไร
63013032832 นางสาวจิตติมา สืบสิงห�
63013032833 นางสาวมณีหยก นวลสุ:ม
63013032834 นางสาวพิชชา ชุ:มชื่น
63013032835 นางสาวรุ:งระวี หน:อยศ
63013032836 นางสาวจิรวรรณ โสะพันธ�
63013032837 ว:าที่ ร.ต.กวีวุฒิ มากจันทร�
63013032838 นางสาวศศิพร ชัยศิริ
63013032839 นางสาวทิพมนต� สุนทรินทร�
63013032840 นางสาวเรนุกา หารอาษา
63013032841 นางสาวกาญติมา เรืองบุญ
63013032842 นางสาวสุกัญญา อังตระกูล
63013032843 นางสาววิมลรัตน� วงศ�วาน
63013032844 นางสาวกัญญาวีร� อุตมะ
63013032845 นางสาวสินีณัฏฐ� ทุ:งบางน3อย
63013032846 นางสาวธมนวรรณ ภิรมย�
63013032847 นางฐิติชญา ทองแก3ว
63013032848 นางสาวปวีณ�นุช รื่นอบเชย
63013032849 นางสาวสุจิตรา นันติภา
63013032850 นางสาวสุพรรษา แสนทวีสุข

หน3า 1095 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013032851 นางสาวพิมผกา โสผล
63013032852 นางสาวปณิตา พูวัฒนาธนสิน
63013032853 นายวิษณุ แดงปุ]น
63013032854 นางสาวอโรชา นิ่มสุข
63013032855 นางสาวสุดารัตน� ปานทอง
63013032856 นางสาวนิภาพรรณ ยืนยง
63013032857 นางสาวสุพัตรา สุวรรณกําเหนิด
63013032858 นางกรรณิการ� ศรีจันเทพ
63013032859 นางสาวจิตลดา แซ:ลี้
63013032860 นายวรพล นามธง
63013032861 นางสาวกิติภา เพชร�เกิด
63013032862 นางสาวเจนนิชา หล3าหิบ
63013032863 นายศานตวัฒน� บูรณสรรค�
63013032864 ว:าที่ร3อยตรีหญิงนุชนาถ สังข�บุญลือ
63013032865 นายเกรียงไกร เกตุสวน
63013032866 นางสาวชรินรัตน� แก3วเขียว
63013032867 นายอภิเชษฐ� ศรีงามเมือง
63013032868 นายวีรชัย ณ สงขลา
63013032869 นางสาวกนกวรรณ พุทธขันธ�
63013032870 นางสาวณัฎฐา ดํารักษ�
63013032871 นางสาวกัณภิรมย� สุขประเสริฐ
63013032872 นางสาวนงนภัส ศุภพงศกร
63013032873 นางสาวสุนิสา แก3วดิษฐ�
63013032874 นางสาวอนามิกา จิระวิโรจน�
63013032875 นางสาวสุวลัญช� พรรณประหยัด
63013032876 นางสาวธิติยา เกตุชาติ
63013032877 นายธนสิทธ์ิ เข:งวา
63013032878 นางสาวอภิรดี ปานนิล
63013032879 นายอุทัย สร3างคํา
63013032880 นางสาวป7ทมวรรณ ฟ7กขาว
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63013032881 นายณัฐวุฒิ เสือแก3ว
63013032882 นางสาวสุธิดา บุตทะนา
63013032883 นางสาวจตุพร พันธ�เพ็ด
63013032884 นางสาวนุธิดา มูลบรรดิษฐ�
63013032885 นายปฏิพล หงษ�กลาย
63013032886 นางสาวนิตยา คณิตสาร
63013032887 นายสุรเดช พุทธรรม
63013032888 นางสาวชัชวดี ปฐมพุทธิธรรม
63013032889 นางสาววาสนา มาดี
63013032890 นายนฤเบศร� พุฒธาอามาตย�
63013032891 นางสาวกนกวรรณ ชูทิพย�
63013032892 นางสาวพิมพ�พิไล สืบสาย
63013032893 นางสาวอนุธิดา เอียดทอง
63013032894 นางสาวภัทราวดี ทิพย�อักษร
63013032895 นางสาวศิรินันท� สายลอด
63013032896 นางปรียาพร ภูปFติโรภาส
63013032897 นายนริศ โชคสกุลวัฒนา
63013032898 นางสาวบุศริน หมัดหมีม
63013032899 นางสาวอรพรรณ โชติชื่น
63013032900 นางสาวสุภารัตน� ชาวงษ�
63013032901 นายเจษฎา เกษาทร
63013032902 นายศตวรรษ เอกธุระวานิช
63013032903 นางสาวลภัสรดา ดีบัวใหญ:
63013032904 นายธนกฤต ใจกระจ:าง
63013032905 นางสาววันวิสา อุทตรี
63013032906 นางสาวศิริภัทร ภัคภูมิ
63013032907 นางสาวกมุทพร มะลิพุ:ม
63013032908 นายพุฒิพงศ� ปCอมสุด
63013032909 นางสาวนิภาพร ฦาชา
63013032910 นางสาวณัฐชา บุญมณี
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63013032911 นางสาวกิฑาทิพย� ตันสิน
63013032912 นายอภิเดช ลาเลิศ
63013032913 นางสาวเนตรนภา คงเสน
63013032914 นายนันท�พิพัฒน� ชํามะลี
63013032915 นางสาวณัฐชยา รามบุตร
63013032916 นางสาวพรทิพย� ทุกข�จาก
63013032917 นางสาวสุชาดา คามจังหาร
63013032918 นางสาวสุธัญรัตน� หลักหินราช
63013032919 นางสาวฐิติกานต� ไชยสมทิพย�
63013032920 นางสาวจันจิรา หนูขาว
63013032921 นายกฤตภาส วงศ�อภัย
63013032922 นางสาวสายธาร เมธี
63013032923 นายกรัณย�กร บุญภา
63013032924 นางสาวศุภานัน แก3วมรกต
63013032925 นายศุภอรรถ ขุนอินทร�
63013032926 นางสาวพัชนันทน� รามนันทน�
63013032927 นายณัฐวุฒิ บุบผา
63013032928 นางสาวภัทรมุข นันตา
63013032929 นางสาวปานหทัย กลางโยธี
63013032930 นางสาววรรณกร เกษมสุข
63013032931 นางสาวกาญจนา เมณฑ�กูล
63013032932 นายภาสพงศ� ไม3เมืองไทย
63013032933 นางสาวพิมพ�ธิดา กาญจนะ
63013032934 นางสาวเกศชนก วรรณบวร
63013032935 นางสาวกัลย�ธีรา จุ3ยสาย
63013032936 นางสาวสกัญญา รัตนมนตรี
63013032937 นางสาวเพ็ญพิชชา โพนยะเขต
63013032938 นางสาวยศยา ฉวีกัน
63013032939 นางสาวกมลรัตน� ด3วงพรม
63013032940 นางสาวภัทราภรณ� บุญนํา
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63013032941 นางสาวปลาย ฟCา ภู บุญ ลาภ 
63013032942 นางสาวพัชรา บัวเขียว
63013032943 นายยุทธพงษ� พุกอาษา
63013032944 นางสาวนุชนารถ ดําเนินเกษม
63013032945 นางสาวป7ทมา จ:ายประหยัด
63013032946 นางสาวรัชนก ประพัฒน�
63013032947 นางสาวพัชรา เจDะอาแว
63013032948 นายเตชิต สอนวิลัย
63013032949 นางสาวอังสุมาริน สาระพินิจ
63013032950 นางสาวจารุวรรณ แจ:มวิถีเลิศ
63013032951 นางสาวอภิญญา ประเสริฐกลาง
63013032952 นางสาวนาตยา ละหมัด
63013032953 นางสาวกนกรัตน� คุณบุราณ
63013032954 นายวิธวัฒน� นุ:มนวลศรี
63013032955 นางสาวนิลยา มุธุวงษ�
63013032956 นางสาวสุรัสวดี ผลสุก
63013032957 นางสาวมนสิชา เรืองแก3ว
63013032958 นางสาวนันท�นภัส คงบุญ
63013032959 นางสาวนิภาภรณ� อินทร�สุข
63013032960 นางสาวจันทร�ทิพย� สมุติรัมย�
63013032961 นางสาวจินดารัตน� ศุภวิทยา
63013032962 นายพงศธร กันณะ
63013032963 นางสาวสุทธ์ิจีรา ไชยชนะ
63013032964 นางสาวณิชกานต� โพธา
63013032965 นายอัตถพงศ� พ:วงพี
63013032966 นายพรชัย จันทกรณ�
63013032967 นายณัฐพันธุ� นุตยะสกุล
63013032968 นางสาวจิรารัตน� ทรงประเสริฐ
63013032969 นางสาวพิมพกานต� บุญญรักษ�
63013032970 นางสาวฮายาตี ใบดามัน
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63013032971 นางสาวรินรดา เร3าเสถียร
63013032972 นายวิชยุตม� ปรีชา
63013032973 นางสาวธิดาวรรณ ดวงจินดา
63013032974 นางสาวญาณิศา วงษ�สมบัติ
63013032975 นายสาเหะฮัมดรรณ ซาฮาบุดดีน
63013032976 นางสาวปณิตา ศิริสาธร
63013032977 นายสมบัติ สังขาว
63013032978 นางสาวศิริวรรณ รูปทอง
63013032979 นางสาวกุลศิริ ศิระเลิศ
63013032980 นางสาวศิริลักษณ� แก3วแหวน
63013032981 นางสาวอธิษฐาน วงค�เก่ีย
63013032982 นางสาวกรกนก ทองชน
63013032983 นางสาวณัฎฐธิดา เหตุถัง
63013032984 นางสาวพิชญธิดา โพธิจาด
63013032985 นางสาวสกาวรัตน� ตุ3มทอง
63013032986 นางสาววิชุดา พิมพ�น3อย
63013032987 นางสาววรินทร ศรีสุขใส
63013032988 นางสาวสุมิตรา การดี
63013032989 นางสาวสุนิสา งามคุณธรรม
63013032990 นางสาวสโรชา ด3วงเดช
63013032991 นายฤทธิชา บุญนา
63013032992 นายภัทรพล ศรีสมุทร
63013032993 นางสาวอารียา ทองคํา
63013032994 นางสาวกัลยรัตน� คงอนันต�ทรัพย�
63013032995 นายเจริญชัย จันทะวงค�
63013032996 นางสาวจุฑามาศ ศรัทธาวาณิชย�
63013032997 นางสาวจตุรพร สร3อยศรีหา
63013032998 นางสาวชฎาวัลย� วิมลสกุลตรา
63013032999 นางสาวฐิติรัตน� ดํานา
63013033000 นายภูมินทร� เมธีภิวัฒน�
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63013033001 นางสาวแก3วตา ชุติธรรมนาถ
63013033002 นายอานันท� สมทรัพย�
63013033003 นางสาวประกาทิพย� บุญชนะเมธี
63013033004 นางสาวศริณยา ภุมมา
63013033005 นางสาวสุดารัตน� งามขํา
63013033006 นางสาวนุศรา ธานี
63013033007 นางสาวสะวันนา เกตุทอง
63013033008 นางสาวชุติมา สาครเจริญ
63013033009 นางสาววาศิณี ตันติวิศาลเกษตร
63013033010 นางสาวชญานี แซ:ลิ้ม
63013033011 นางสาวณัฏชา สุทธการ
63013033012 นางสาวเจนจิรา ปFZนลออ
63013033013 นางสาวชุติกาญจน� ปานนิสัย
63013033014 นางสาวสุนิศา คําแก3ว
63013033015 นายนิธิ นนท�นิจกุล
63013033016 นางสาวลลิตา อิงคะวะระ
63013033017 นายธนวัฎ ผดุงชาติ
63013033018 นายอดิเรก สาคร
63013033019 นางสาวขนิษฐา ยกซ้ือ
63013033020 นางสาวสุธิดา ประมล
63013033021 นางสาวหทัยภัทร วันทอง
63013033022 นายรุ:งเรือง ไพรบึง
63013033023 นายศิริเทพ ชูแก3ว
63013033024 นางสาวฌาริฐา นาใจ
63013033025 นางสาวปวีณา ใหม:ศรี
63013033026 นายชนาธร พรหมชาติสุนทร
63013033027 นายธนบดี ฟุCงเฟ̂Zอง
63013033028 นางสาววรนิษฐา จอมคํา
63013033029 นางสาวเยาวภา กอบเก้ือ
63013033030 นายธนวัฒน� เกิดมี
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63013033031 นายพิสุทธ์ิ โพธ์ิทอง
63013033032 นายสมพร ช:วยเมืองป7ก
63013033033 นางสาวพนิตพิชา เติมงาม
63013033034 นางสาวกาญจนา เกตุการณ�
63013033035 นายวรพล มงคลศิลปI
63013033036 นางสาวสุดารัตน� แก3วปาน
63013033037 นางสาวจินดาพร ม:งลิ้ม
63013033038 นางสาวรัตนาภรณ� กาญจนพฤกษ�
63013033039 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิเงิน
63013033040 นางสาวิตรี ป7นชุน
63013033041 นางสาวณิชารีย� สุทธิธรรม
63013033042 นายพงศกร อาษาราษฎร�
63013033043 นายศราวิชญ� จอกกระโทก
63013033044 นางสาววาสินี อารีย�พงษ�
63013033045 นางสาวภาริณี อรุณศิริ
63013033046 นางสาวอัญชลี ชื่นชม
63013033047 นางสาวพรรษวรรณ ปFยะวัฒน�
63013033048 นายณรงค�ศักด์ิ สีสุราษฎร�
63013033049 นายอิทธิฤทธ์ิ ไพรัชภากรณ�
63013033050 นางสาวประภาพร พงษ�เภา
63013033051 นางสาวกัลยารักษ� อินอ่ํา
63013033052 นายสัญชัย เสริฐเมืองป7ก
63013033053 นางสาวถิรดา โสภณ
63013033054 นางสาวษุฌาฎาร� มังโส
63013033055 นางสาววิสาขา ซุยสัมพันธ�
63013033056 นางสาวพิมพ�พลอย วงค�แจ:ม
63013033057 นางสาวผกากรอง ทัสหัส
63013033058 นางสาวชนิสรา ชัยป7ญญา
63013033059 นางสาวมัลลิกา ป7ญญา
63013033060 นางสาวจันทร�จิรา ช:วยอรัญ
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63013033061 นางสาวปาริฉัตร ชูเกลี้ยง
63013033062 นางสาวกรณ�สิรี ปรัชญกุล
63013033063 นายเสรี ไกรนารถ
63013033064 นายณัฐพล สาเมDาะบาซา
63013033065 นางสาววัชราภรณ� วุ:นบํารุง
63013033066 นายปวริศ อ3นขวัญเมือง
63013033067 นางสาวอาทิตยา เพ็ชน3อย
63013033068 นางสาวอภิชญา เย็นเอี่ยม
63013033069 นางสาวเบญจมาศ ภาคนาม
63013033070 นางสาวมยุรี หมุ:ยแก3ว
63013033071 นางสาวนิชาภา อินทะอุด
63013033072 นางสาวจิราภรณ� รุ:งเรือง
63013033073 นายพุทธวัฒน� เกิดผล
63013033074 นางสาวรภัทรธรณ� จันทะคาร
63013033075 นางสาวกนกวรรณ โคกสนั่น
63013033076 นางสาววัชรี โมกน้ําเที่ยง
63013033077 นางสาวประภัสสร สายเครื่อง
63013033078 นายวรงค�กร ฮ:มป]า
63013033079 นายปรมจิตต� ศรีชัย
63013033080 นางสาวมัณฑนา เอื้อพิทักษ�
63013033081 นางสาวชลฐิชา ศรีเนตร
63013033082 นางสาวสิตานัน เสริมสวัสด์ิศรี
63013033083 นางสาวนันทนา พระนา
63013033084 นางสาวศุรณา คันธกมลมาศ
63013033085 นางสาวสุพรรษ มังคละแสน
63013033086 นางสาววิชุดา ไชยชนะ
63013033087 นางสาวสิรินดา สักกะโต
63013033088 นางสาวจุฑารัตน� ท3วมอ3น
63013033089 นางสาวศิริพร พ่ึงวงษ�
63013033090 นางสาวสมฤดี สะอาดแก3ว
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63013033091 นายศุภวิชญ� ยอดแก3ว
63013033092 นางสาวอนงค�ลักษณ� วุฒิกรณ�
63013033093 นางสาวอนุสรา คําปาน
63013033094 นางสาวสุธิสา ก่ิงก3าน
63013033095 นางสาวรัญชิดา จันทรานุวงศ�
63013033096 นางสาวปวีณา แช:มช3อย
63013033097 นางสาวพิทวัล กองกุลศิริ
63013033098 นางสาวอนุสรา นะรานรัมย�
63013033099 นางสาวณัฐพร อร:ามเกลื้อ
63013033100 นางสาวพัชทรา ชัยพร
63013033101 นางสาวรัชดาภรณ� สุวรรณะ
63013033102 นายรณรงค� ตรุณจันทร�
63013033103 นางสาวพรสุดา สุระมาศ
63013033104 นางสาวชลิดา พูลนารถ
63013033105 นางสาวพรไพลิน พลลาพ
63013033106 นายกิตติเมศร� รังษิมาวรพัฒน�
63013033107 นางสาวสุพัตรา สังการี
63013033108 นางสาวศิริวรรณ หนูทับ
63013033109 นางสาวพรรัตน� ณ ลําปาง
63013033110 นางสาวเมธาวีร� บุญสุข
63013033111 นางสาวสุปวีร� ทามณี
63013033112 จ.ส.ท.หญิงวินัฐตา ชื่นใจ
63013033113 นางสาวนฎาประไพ พิชัยรัตน�
63013033114 นายธนากรณ� แสงแก3ว
63013033115 นายชนกพล สุทนต�
63013033116 นางสาวมณฑาทิพย� ขวัญอ:อน
63013033117 นางสาวศศินา ชูศร
63013033118 นางสาวเสาวลักษณ� บุตรต้ัว
63013033119 นางสาวจุฑามณี คงสุขดี
63013033120 นางสาวนพมาศ ทิพย�กรง
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63013033121 นายพีระพงศ� กิจพ:อค3า
63013033122 นางสาวเกวลิน นาคเพชร
63013033123 นางสาวศิริวรรณ สะอาด
63013033124 นางสาวช:อเพ็ชร ธรรมนาม
63013033125 นางสาวสกุลตรา ลุนากัน
63013033126 นางสาวณัฐธิดา จตุรภัทร�
63013033127 นางสาวภัทราภรณ� ศรีจันทร�
63013033128 นายกิตติราช นวลอ:อน
63013033129 นายสมพล สังข�อร:าม
63013033130 นางสาวสุกัญญา ศรีกัน
63013033131 นายเนติพงศ� รักทองจันทร�
63013033132 นางสาวอารดา นพรัตน�
63013033133 นางสาวกนกอร กําปา
63013033134 นายปองพล ใจสมุทร
63013033135 นางสาวเสาวนีย� จํานงค�
63013033136 นางสาวพิมผกา ฤทธ์ิเดชรัมย�
63013033137 นางสาวสุวนันท� สุขโข
63013033138 นายสรศักด์ิ บุญประสพ
63013033139 นางสาวรุ:งนภา ศาลา
63013033140 นางสาวกมลชนก คํากลาง
63013033141 นายจีรวัฒน� ลือชัย
63013033142 นายกฤษณะ กลําพบุตร
63013033143 นางสาวอรพรรณ ชูช3าง
63013033144 นางสาววรรณกร ทองรักษ�
63013033145 นางสาวนิชาดาน:า ณ ป7ตตานี
63013033146 นายชัชวาล เจริญภักดี
63013033147 นายพิษณุพงศ� เพชรอินทร�
63013033148 นางสาวนิลุบล เลไทยสงค�
63013033149 นายณรงค�ฤทธ์ิ กลุ:มโคกกรวด
63013033150 นายสิรวิชญ� ศรีเกิดครืน
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63013033151 นายธนโชติ พิเศษสีสวย
63013033152 นางสาวรัตติยาภรณ� โบราณศรี
63013033153 นางสาวนภัสวรรณ� มณฑา
63013033154 ส.ต.ท.ชาญชัย เชียงทอง
63013033155 นางสาวพัณณ�ชิตา ดีษา
63013033156 นายราชวัติ อังกาบก่ิงแก3ว
63013033157 นางสาวนิภาพร ต3นโพธ์ิ
63013033158 นางสาวอรวรรณ เย่ียมรัมย�
63013033159 นายณัฐพนธ� เมธาภาคย�
63013033160 นางสาวธัญชนก สําเภากาญจนสิริ
63013033161 นางสาวอรอนงค� อุทังใข
63013033162 นางสาวนิชา ศรีสันติธรรม
63013033163 นายพีรศิษย� อ:อนสําอางค�
63013033164 นายสิรวิชญ� สิงหราช
63013033165 นางสาวชลธิชา กิติอาษา
63013033166 นายกิตติชัย เป\Zยมอินทร�
63013033167 นางสาวลักษณาพร เรือนแก3ว
63013033168 นางสาวอาทิตยา เงินดิเรก
63013033169 นางสาวศศิธร แซ:หลี
63013033170 นางสาวนภศร มากกาญจนกุล
63013033171 นางสาวพัชรนันท� อุทัยธิรัตน�
63013033172 นายณัฐวุฒิ ตรีเจริญ
63013033173 นายศุภณัฐ ไชยสวัสด์ิ
63013033174 นางสาวสุลาวัณย� ยงยืน
63013033175 นางสาวสุทธิกานต� ทองประคํา
63013033176 นางสาวปวันรัตน� สุวรรณภูมิ
63013033177 นางสาวพรทิพย� อ3นชนะ
63013033178 นางสาวอรัญญาภรณ� ด3วงอ:อน
63013033179 นางเสาวลักษณ� ชะนะ
63013033180 นางสาวพรพรรณ ก่ิงทวยหาญ
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63013033181 นายนลธวัช เพชระ
63013033182 นางสาวปณัฐฐา อยู:หนู
63013033183 นางสาวศศิกานต� จันสะ
63013033184 ว:าที่ร3อยตรีนันทคม ประสาทพร
63013033185 นางสาวมนัสชนก ประวัติยากูXร
63013033186 นายวิชิต หม่ันศึกษา
63013033187 นายเกรียงศักด์ิ สังขรัตน�
63013033188 นางสาวมุทิตา หลู:ต้ี
63013033189 นายเสฐียรพงษ� เกียงสุภา
63013033190 นายศิวรินทร� ศรีคําชุม
63013033191 นายจิรวัฒน� ฤทธิผล
63013033192 นายสุเทพ ดีขยัน
63013033193 นางสาวพิชชากร อุดมสาลี
63013033194 นายเมธา เชื้อนาคา
63013033195 นายคมสัน หอมแก:นจันทร�
63013033196 นางสาวปFยาภรณ� เจิมจันทร�
63013033197 นางสาวรัชนีกร อานันต�
63013033198 นางสาวภัณฑิรา เกิดแก:น
63013033199 นางสาวศุภากร สุรดินทร�กูร
63013033200 นางสาวพรทิพย� สําโรงแสง
63013033201 นายอภิสิทธ์ิ อุปการ
63013033202 นางสาวพิมพร ทองเขียว
63013033203 นางสาวอิษฎา อธิยศ
63013033204 นายสุริยา ช:างทองคํา
63013033205 นางสาววันวิสา เกตุทอง
63013033206 นางสาวปวีณา ใจปFง
63013033207 นางสาวป7ทมวรรณ แสงฉาย
63013033208 นางสาวธีราภรณ� จงกล
63013033209 นางสาวธันย�นิชา เอกศิริกุลพัชร�
63013033210 นายณฐพล ธนาศุภวัฒน�
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63013033211 นางสาวศิรXิยา เกษียร
63013033212 นางสาวปรีดาภรณ� จันทร�ควง
63013033213 นางสาวดวงพร เทียนแสง
63013033214 นายกิตตินันท� นาคอ:อง
63013033215 นางสาวพัชรีพร วงค�ขัติย�
63013033216 นางสาวรตา ดํากลิ่น
63013033217 นายหัษฎา วัฒนานนท�
63013033218 นางสาวณัฐกานต� คําปลื้ม
63013033219 นางสาวจันทร�จิรา โพธิสาร
63013033220 นางสาวอําภา คําดี
63013033221 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร
63013033222 นางสาวกรณิสา ป7นวาละ
63013033223 นายสรวรรธน� ลาภาเกษมทิพย�
63013033224 นางสาวพรรณี อุ:นไพร
63013033225 นางสาววรรณภา พลาศรี
63013033226 นางสาวสุขธรรม สรแพทย�
63013033227 นายพยัคฆ� ลอนมา
63013033228 นางสาวเปรมกมล ภู:จีบ
63013033229 นางสาวสุดารัตน� อินทร�ภิรมย�
63013033230 นางสาววันวิสาข� ฉลองชน
63013033231 นายจักรพันธ� นามศร
63013033232 นางสาวภัทรานุกุล บุญช:วย
63013033233 นางสาวศุภกานต� บุญรัตน�
63013033234 นางสาวนัฐชญา ไม3เกตุ
63013033235 นางสาวฉันทนัธธ� ทรัพย�สําเริง
63013033236 นายศุภเชษฐ� ศรีไชย
63013033237 นายนภดล สรรพกิจ
63013033238 นายนามบัญญัติ มะโรตระกูล
63013033239 นางสาวพรพิมล คลังศรี
63013033240 นางสาวพรพรรณ ภาครัตน�
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63013033241 นางสาวเกียรติสุดา แสนยานุภาพ
63013033242 นายณัฐวัฒน� ภูริธิติมา
63013033243 นายศุภวิชญ� ยางงาม
63013033244 นางสาวนฤพร บ3งคํา
63013033245 นายกฤษฎา เกิดวิถี
63013033246 นางสาววันวิสาข� พรมเมฆ
63013033247 นางสาวมาลินี รวยสูงเนิน
63013033248 นางสาวจรรยพร พรศิริ
63013033249 นายธนิสร ภูริชนพิทักษ�
63013033250 นางสาวจารุวรรณ เรืองเกิด
63013033251 นายธีรโชติ ดําเเปCน
63013033252 นางสาวพัชมณฑ� คําปวง
63013033253 นางนภาพร โมราศิลปI
63013033254 นางสาวอนงค� พิมมะไฟ
63013033255 นายอภิวิชญ� ธนะติระศักด์ิ
63013033256 นางสาวอําไพ โสภา
63013033257 นายกฤษณะ หวังบํารุง
63013033258 นางสาวมาลินี เหว:าวิทย�
63013033259 นางสาวอภัสรา อินตานิ
63013033260 นายวิชญพงศ� อุสาพรหม
63013033261 นางสาวสุธีธิดา พิมพ�ทอง
63013033262 นางสาวอาทิตย�ติยา เมืองโคตร
63013033263 นางสาวสุชาดา ทวีทรัพย�
63013033264 นายสุริยา แสนเสริฐ
63013033265 นายดุรงค�ฤทธ์ิ แสงสุวรรณ�
63013033266 นายปFยะณัฐ วีระพันธุ�
63013033267 นางสาวเนตรนภา จุลนันท�
63013033268 นายวรรณกร ชมชื่น
63013033269 นางสาวนฤมล เกิดโฉม
63013033270 นางสาวชลธิชา ฟ7กทอง
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63013033271 นางสาวศศิธร พุ:มพฤกษ�
63013033272 นายศุภฤกษ� ม่ิงแก3ว
63013033273 นางสาวยุพา แพงศรี
63013033274 นางสาวเปรมจิต อินคง
63013033275 นายภาณุวัฒน� ย้ิมย:อง
63013033276 นางสาวน้ําฝน แก:นอินทร� 
63013033277 นายนพคุณ แสงกล3า
63013033278 นางสาวป7ตติมาภรณ� สุขสําราญ
63013033279 นางสาวรตญา ปรางทอง
63013033280 นางสาวกัญญารัตน� พงษ�สนิท
63013033281 นางสาวณัฐวรรณ พูลจันทร�
63013033282 นายธีรศักด์ิ มาศเมฆ
63013033283 นางสาวทิชารัตน� คึมภูเขียว
63013033284 นางสาวจุไรรัตน� เดชไชยพันธ�
63013033285 นายคทาธัช ย้ิมพานิชย�
63013033286 นางสาวศิริพร อารีเสวต
63013033287 นางสาวภัคภิญญา พรมหม่ืนไวย�
63013033288 นางสาวเกียรติ สุดา หนูเล็ก
63013033289 นายจักรกฤษณ� ปทีปนันท�
63013033290 นายแดวิด มูลเลอร�
63013033291 นางสาววิรยา จันทร�เที่ยง
63013033292 นางสาววริศรา คงทอง
63013033293 นางสาวกรวิภา อินทามระ
63013033294 นายบุญญฤทธ์ิ ขอจ:วนเต๋ียว
63013033295 นางสาวสิริยากร ศรีวงค�แสน
63013033296 นางสาวพัชรินทร� หัตถา
63013033297 นางมินตา สายกัญญา
63013033298 นางสาวนีร ทองพิพัฒนากุล
63013033299 นางสาววิภาดา มีโคกกลาง
63013033300 นางสาวป7ญชิกา บุญพรานชู
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63013033301 นางสาวกัลยรัตน� จิตเพ็ง
63013033302 นางสาวศศิวิมล ป7ญญาไว
63013033303 นางสาวอภิชญา มหาวงศ�
63013033304 นางสาวกัญญาณี เอ:งฉ3วน
63013033305 นางสาวณมลธร ลิ้มประเสริฐ
63013033306 นายอัศจรรย� แสงศรี
63013033307 นางวรัษฐา สมิตเมฆ
63013033308 นางสาวทัศนีย� อาจพงษา
63013033309 นางสาวรัชนก พรหมจิตร
63013033310 นางสาวพัชรพร สุพโปฏก
63013033311 นางสาวชฎาพร เทศทองมี
63013033312 นายสุรศักด์ิ อ:อนแสง
63013033313 นายธรณ�เทพ มณีเจริญ
63013033314 นายกิติทัศน� ทัศกุณีย�
63013033315 นางสาวปาริชาติ ไพเราะ
63013033316 นายรัฐวุฒิ พิมพ�เพ็ง
63013033317 นางสาวปริยฉัตร ปาชะนี
63013033318 นางสาวปภัสรา ขาวคง
63013033319 นางสาวชุติมา ศรไชย
63013033320 นางสาวพรพิมล มงคล
63013033321 นายจองชัย ชูเมือง
63013033322 นางสาวปภาวรินทร� จิตรสุวรรณ�
63013033323 นางสาวพรศิริ พนมอุปถัมภ�
63013033324 นางสาวพรพิมล บุญมา
63013033325 นายภูสิทธ์ิ จันทร�บุตร
63013033326 นางสาวชนินาถ ตุรงคราวี
63013033327 นางสาวนิสูฮาตินี ตูแวมูดอ
63013033328 นายอับดุลซาลาม หะยีหามะ
63013033329 นายวิชยุตม� สุนทรวิริยะวงศ�
63013033330 นางสาวศิริญาภรณ� คานะมี
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63013033331 นางสาวนีลยา โมศรี
63013033332 นางสาวกรกนก บุพศิริ
63013033333 นางสาววิชญาพร ใจหม้ัน
63013033334 นางสาวป7ทมา มาตร�มนตรี
63013033335 นางสาวกมลวรรณ พิมพ�ดีด
63013033336 นายเริงศักด์ิ จุลกะ
63013033337 นายวุฒิพงษ� สอนเผือก
63013033338 นางสาวอรจิรา ทาจินะ
63013033339 นางสาวลัดดา เกิดมณี
63013033340 นางสาวติตราภรณ� คําแก3ว
63013033341 นางสาวอรพรรณ วงค�แก3ว
63013033342 นางสาวจิรนันท� ทิพงษ�
63013033343 นางสาวพภัสสรณ� เสริมบุญไพศาล
63013033344 นายอภิวัฒน� หอมทวนลม
63013033345 นางกชกร วิชาชัย
63013033346 นางสาวศุภรดา เสือกะ
63013033347 นางสาวภาวินี บู:ทอง
63013033348 นางสาวพิมพ�วิภา โตชัยภูมิ
63013033349 นางสาวนัฐชา วิทยาวงค�
63013033350 นายศิริศักด์ิ บูชาบุญ
63013033351 นายยศพัทธ� เจียธนไพศาล
63013033352 นางสาวปวีณา พลอยสุข
63013033353 นางสาวธนภรณ�พรรษ นรจีน
63013033354 นางสาวปรียามาศ เชื้อสะอาด
63013033355 นางสาวสุพัตรา มูลพฤกษ�
63013033356 นางสาวกชพร สุชลจิต
63013033357 นางสาวภัทราภรณ� กราบกราน
63013033358 นายป7ญญา วงศ�ตะลา
63013033359 นางสาวธีราภรณ� สุริยะธง
63013033360 นายฉัตรณพัฒน� ศุขวัฒนะกุล
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63013033361 นายปFยะพงษ� จันทร�คีรีรุ:ง
63013033362 นางสาวกษิณาสพ� สองเมือง
63013033363 นายสุริยา แฉ:งขําโฉม
63013033364 นางสาวณัฐชนันท� สร3อยศักด์ิ
63013033365 นางสาวจันจิรา อมรเวชกุล
63013033366 นางสาวสุกัญญา กิจนาค
63013033367 นายศุภวิชญ� ปานสมบัติ
63013033368 นางสาวธนภรณ� ภูจอมเดือน
63013033369 นางสาวกฤตยา กล่ํานคร
63013033370 นายนิติพงศ� บินฮาซัน
63013033371 นางสาวศิริฐิติยา เถ่ือนสมบัติ
63013033372 นางสาวจุฑารัตน� คําอาจ
63013033373 นางสาวสุพัตรา ศรีหามล
63013033374 นางสาวสุดาพร หวางอุ3น
63013033375 นายอรุณ โพร:ขวาง
63013033376 นางสาวภัทรภร กันธิยา
63013033377 นางสาวณัชชา วงษ�สวัสด์ิ
63013033378 นางสาวสุพิชฌาย� โพธ์ิทอง
63013033379 นางสาวสุพัตรา เถนว3อง
63013033380 นางสาววงศ�ตะวัน ประทุมทอง
63013033381 นางสาวชลธิชา ด3วงอ่ํา
63013033382 นายดารอวี มานตรี
63013033383 นายวิฑูร จันทรประดิษฐ
63013033384 นางสาวอภิญญา ทองมา
63013033385 นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล
63013033386 นางสาวรัชณีกร พูลพิพัฒน�
63013033387 นางสาวอภิญญา ศรีประไพ
63013033388 นางสาวนภัสวรรณ หัวหนอง
63013033389 นายธนกฤต เกิดกูล
63013033390 นางสาวณัฎฐธิดา มีเงิน
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63013033391 นายมงคล ถนอมสุข
63013033392 นายการุณย� รําจวน
63013033393 นายธีรศักด์ิ อุดมพงศ�พิพัฒน�
63013033394 นางสาวอมรรัตน� อินทร�เชื้อ
63013033395 นางสาวปริตา สีตก
63013033396 นางสาวเพ็ญพร ปานพรหมมาศ
63013033397 นายกรวิศว� อินเคล3า
63013033398 นายธัชนนท� กําเหนิดหล:ม
63013033399 นางสาวป7ณณภัสร� กลมจิตต�
63013033400 นางสาวกวินธิดา กุญชรเพชร
63013033401 นายสิทธิสิทธ์ิ อานามนารถ
63013033402 นางสาวชฎาพร อนุศรี
63013033403 นายทวีวัฒน� คงวุฒิ
63013033404 นางสาวกนกทิพย� เจริญวิริยะวัฒน
63013033405 นางสาวเอมอร เรืองแสน
63013033406 นางสาวขวัญนที ปCองป7ชชา
63013033407 นายอารุทธ์ิ มีสุวรรณ
63013033408 นางสาวปาริฉัตร ศรีคํา
63013033409 นางสาวศศิกานต� ยอดหาญ
63013033410 นางสาวรันตรี ศรีหนองจิก
63013033411 นางสาวณภัทร กุลวัฒน�
63013033412 นางสาวชลิตา มัสอิ๊ด
63013033413 นางสาวภัคญดา ปางแก3ว
63013033414 นางสาววิจิตรา สัมพะวงค�
63013033415 นายวสันต� พุทธชาติ
63013033416 นายธนเกียรติ โคตรจันดี
63013033417 นางสาวกัลยาภัสร� บุหงา
63013033418 นางสาวอัจฉรา อินทรบุตร
63013033419 นางสาวอารียา ฟาหลี
63013033420 นางสาวอิศราพร ผลพาณิชย�
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63013033421 นายบัลลังค� พูลสิน
63013033422 นางสาวริณรดา เกตานนท�
63013033423 นางสาวพลอยแก3ว เซ่ียงจง
63013033424 นางสาววิลัยพร บุญแสน
63013033425 นางสาวปุญชรัสม์ิ เสียมสกุล
63013033426 นายนัฐพงษ� เทพาโส
63013033427 นายชยพล ชูพันธ�
63013033428 นายภาณุวิชญ� พูลทรัพย�
63013033429 นางสาวสุภาพร ตะเภาพงษ�
63013033430 นางสาวจิดาภา อ:อนระทวย
63013033431 นายจักรพันธ� ฮวบเอี่ยม
63013033432 นางสาวจินต�จุฑา ใบยา
63013033433 นางสาวจุฑามาศ ป7Qนทอง
63013033434 นางสาวณิชารีย� จันทร�เขียว
63013033435 นายดารัณ ธันย�จุฑา
63013033436 นางสาวจิราพร เวชรัตน�
63013033437 นางสาวภูริสา รอดเดช
63013033438 นายทศพร ไวยบุรี
63013033439 นางสาวโชษิตา หอมดอก
63013033440 นางสาวกฤษณา บัวดํา
63013033441 นางสาวกานดา สพสมัย
63013033442 นายรัฐพงศ� แปงเสน
63013033443 นางสาวพัชรินทร� ศุทธิวิโรจน�
63013033444 นายธรรมนูญ รุจาทรัพย�
63013033445 นางสาวสุพัตรา แสงต3น
63013033446 นางสาวอลิสา บุญยุทธ
63013033447 นางสาวณิชาภัทร จุรุพันธุ�
63013033448 นายกอบชัย หงษ�สามารถ
63013033449 นางสาวศุภวัลย� จรูญวราเสฏฐ�
63013033450 นายพงศ�พรหม จันทร�หัวโทน
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63013033451 นางสาวเมรินทร� รัชชนะธรรม
63013033452 นางสาวสุธาสินี แสงสวรรค�
63013033453 นางสาววราภรณ� ชูนิ่ม
63013033454 นางสาวคัทลียา ศรีนวกุล
63013033455 นางอมราวดี เตมียวณิก
63013033456 นางสาวฐิติพร ส:งศรี
63013033457 นางสาววรางคณา ป7ญญาแก3ว
63013033458 นางสาวนวพร ธนพัฒน�ธนากร
63013033459 นางสาวสุรีรัตน� อุไรวงค�
63013033460 นางสาวสุวิมล โค3วจันทร�
63013033461 นายกรวุฒิ มิตรใจดี
63013033462 นางสาวพัชลิน บุญลา
63013033463 นางสาวสิริกร ขุมทอง
63013033464 นายสุรเชษฐ ผูกพันธุ�
63013033465 นายอิทธิพล บุตรสะไล
63013033466 นางสาวชุติกาญจน� แสงฉาย
63013033467 นางสาวอรจิรา ก:อบุญ
63013033468 นางสาวสุทธิดา อาทิตย�ต้ัง
63013033469 นางสาวบุษรามณี จีระออน
63013033470 นางสาวปวริศา เลิศรัตน�
63013033471 นางสาวอรทัย คําวุ:น
63013033472 นายพิชญากร ผ:องผล
63013033473 นางสาวจุฑารัตน� แก:นวงษ�
63013033474 นางสาวสุกัญญา ดุสิตศิริพรสถิต
63013033475 นางสาวอภิญญา ดวงกุลสา
63013033476 นางสาวสุธินี สีหไกร
63013033477 นางสาวกนกวรรณ ป7ญญากาศ
63013033478 นางสาวณปภัช พรหมบุตร
63013033479 นายสุรสิทธ์ิ กองแสนแก3ว
63013033480 นางสาววัสสริยา จําจด
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63013033481 นายภาคิน วราธิติกร
63013033482 นางอารีย� วิชัยสอน
63013033483 นางสาวเยาวลักษณ� เพ็ชรประเสริฐ
63013033484 นางสาวตวงพร ภิญโญย่ิง
63013033485 นางสาวประภาวรรณ กุสุโมทย�
63013033486 นางสาวธนาภา มังสุไร
63013033487 นางสาวกานต�มณี ถุงทอง
63013033488 นายยุทธนา แสงเพ็ญ
63013033489 นางสาวสิริภัทร วรกุลดํารง
63013033490 นางสาวสุกฤตา มุกดาสนิท
63013033491 นางสาวมัลลิกา โหรสกุล
63013033492 นางสาวอรทัย บุตดาเลิศ
63013033493 นางสาวจรรยพร เฉลยศิลปI
63013033494 นางสาวพิมพ�พิชชา ทองคํา
63013033495 นางสาวกรรณิการ� ทองโต
63013033496 นายรัตนพล เรือศรีจันทร�
63013033497 นางสาวจิดาภา แสงหิรัญ
63013033498 นางสาวณัฐณิชา จิตตาดู
63013033499 นางสาวอุไรรัตน� วุฒิเสน
63013033500 นางสาวบุณฑริกา ทองคําพงษ�
63013033501 นางสาวเกศราภรณ� คล:องแคล:ว
63013033502 นางสาววนิดา ไพจันทร�
63013033503 นางสาวศศิภา ประกอบความดี
63013033504 นายชวิน สุป7ตติ
63013033505 นางสาวนวลเนตร ทองมูล
63013033506 นางสาวดลพร เพียรหาศิลปI
63013033507 นางสาวสุจินันท� เสือณรงค�
63013033508 นางสาวธัญชนก คนทน
63013033509 นางสาวพรปวีณ� ชาวเขาดิน
63013033510 นางสาวไพลิน เหมือนบุญ
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63013033511 นายพิมาน ยังม่ัน
63013033512 นางสาววริศรา เสือคุ:ย
63013033513 นางสาวกนกวรรณ ภูลําแก3ว
63013033514 นางสาวณิศรา วาดี
63013033515 นายเมธิชัย ใจชื่น
63013033516 นางสาวปริณดา มงคลทิพย�
63013033517 นายณัฐพนธ� กรอบเงิน
63013033518 นายเอกวิทย� นาโสก
63013033519 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญแก3ว
63013033520 นายญาณวุฒิ ปFยะรัตนพิพัฒน�
63013033521 นางสาวสุพัตรา แย3มประเสริฐ
63013033522 นางสาวอรุณี การะเกตุ
63013033523 นางสาวสุรีรัตน� อยู:ยง
63013033524 นายเชาว�วรรธน� เปmาทอง
63013033525 นางสาวกิติมา ยูโซะ
63013033526 นางสาวพิชามญชุ� หนูนิล
63013033527 นายวรรธนะ รูปวิเชตร�
63013033528 นางสาวป7ทมาวดี อ3นเบ3า
63013033529 นายพิธนันท� เอียดใหญ:
63013033530 นางสาวอาภารัตน� ประจวบพร
63013033531 นายนิติรุจน� ม่ันคงปFติพัฒน�
63013033532 นางสาวบุษกร เลาหชัยนาม
63013033533 นางสาวจันทิมา คําแก3ว
63013033534 นางสาวพิณญาภา จิระกุล
63013033535 นางสาววราภรณ� สุขทุม
63013033536 นางสาวสิริพันธุ� เพ3อคง
63013033537 นางสาวนภัสภรณ� กัลยา
63013033538 นายสิทธิชัย บุญไพโรจน�
63013033539 นายอัฑฒ� พ่ึงสุนทรศิริมาศ
63013033540 นางสาวพธนันท� ห3วยหงษ�ทอง
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63013033541 นางสาวสุวิมล วีระนนท�
63013033542 นางสาวอธิตญาพร ชินลี
63013033543 นายภาณุวัฒน� พิมพ�ม่ัน
63013033544 นางสาวเจนจิรา กาฬภักดี
63013033545 นางสาวกรรณิการ� เจริญกาล
63013033546 นางสาวศิริญาภรณ� คงมีทอง
63013033547 นางสาวพรรณารัตน� สมภักดี
63013033548 นางสาวอรพรรณ สุขสมสกุลชัย
63013033549 นางสาวทิพวรรณ� ทิพมาตร
63013033550 นางสาวป7ทมล ตุ3งประโคน
63013033551 นางสาววิรดี อิ่มประไพ
63013033552 นายไอดี ลาเตDะ
63013033553 นางสาวอรพรรณ อบเชย
63013033554 นายกิตติเดช กลิ่นอยู:
63013033555 นายกิตตินันท� แซ:ลิ้ม
63013033556 นางสาวนลินทิพย� เพ่ิมเขตรกิจ
63013033557 นางสาวชลธิดาพัชร ยศสม
63013033558 นางสาวรจวรรณ คชพันธ�
63013033559 นางสาวพชรวรรณ วงษ�สถิตย�
63013033560 นางสาวคุณวรา บุญกิจ
63013033561 นางสาวจารุภัทร น้ําจันทร�
63013033562 นางสาวพลอยไพลิน ทองมาตรา
63013033563 นางสาวนราภัณฑ� ขําวงค�
63013033564 นางสาวชลธร โชติพนิชเศรษฐ�
63013033565 นางสาวเกวรี รุ:งแสง
63013033566 นางสาวสุพัตรา แก3วขุนทอง
63013033567 นายธีรพล เดือนกลาง
63013033568 นางสาววิชุดา รื่นเริง
63013033569 นายกฤษกร ป7สสาคํา
63013033570 นายเฉลิมพล มุลนี
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63013033571 นายชัยณรงค� วรรณไชย
63013033572 นางสาวชิวาพร ตันตราจิณ
63013033573 นางสาวภาคินี พุฒิมา
63013033574 นายกฤตภาส กาญจนวิกัย
63013033575 นางสาววิรากาญจน� สาระชาติ
63013033576 นายธีธัช เชื้อขุนทด
63013033577 นางสาวเกศิณี ชิงชัย
63013033578 นางสาวเมธา วี ศรีนิยม
63013033579 นางสาววรัญญา รู3แจ3ง
63013033580 นางสาวปวรศา สระทองพวง
63013033581 นายจารุวิทย� กางทอง
63013033582 นายรณกฤต ศกุนตนาค
63013033583 นายอนันตพร สุชาติพงศ�
63013033584 นางสาวปFยะนุช เลิศศรีนภาพร
63013033585 นายภาณุมาศ สุขสําอางค�
63013033586 นายพชระ เพ็ชรทวี
63013033587 นางสาวธิติยา ศรีนาราง
63013033588 นางสาวศิชล วรรณศรี
63013033589 นางสาวพัชรินทร� สุระขันธ�
63013033590 นางสาวศตพร โสมโสภา
63013033591 นางสาวเกศริน ชูเดช
63013033592 นายอิทธิพงษ� วงษ�พระจันทร�
63013033593 นางสาววณัฐชา วรรณะอยู:
63013033594 นางสาวภูพิงค� ปรัชญา
63013033595 นางสาวนฐมน กุระจินดา
63013033596 นางสาวนิอร แก3ววิจิตร
63013033597 นางสาวอังคณา ป7ญญาใจ
63013033598 นางสาวคัทลิยา วิรุฬห�สวรรยา
63013033599 ว:าที่ ร.ต.หญิงอรทัย บุญทัน
63013033600 นายนัฐวุฒิ ศรีลาศักด์ิ
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63013033601 ว:าที่ร3อยตรีอมรศักด์ิ ประสมทอง
63013033602 นายทวีศักด์ิ สมทรง
63013033603 นางสาวขวัญฤดี แดงบุสดี
63013033604 นางสาวชาลิสา สุขเพ็ง
63013033605 นางสาวศิรินันท� ฝายแก3ว
63013033606 นายณัฏฐกรรณ� อังกูรวรดิลก
63013033607 นายชัยธวัช จิตตารมย�
63013033608 นางสาวอวัสดา สะราคํา
63013033609 นางสาวสุธิรักษ� บุญแสง
63013033610 นางสาวชิดชนก อยู:ชนะชล
63013033611 นางสาววิไลวรรณ แววกระโทก
63013033612 นางสาวนฤวรรณ เอี่ยมเวียง
63013033613 นางสาววิภาวรรณ กล่ําทอง
63013033614 นางสาวนาถกมล กิจวุ:นเจริญ
63013033615 นางจิรันธนิน ตันศรีสวัสด์ิ
63013033616 นางสาวอังคณา กกก:อเส3ง
63013033617 นางสาวปรางวลัย สอนแก3ว
63013033618 นางสาวณัฐชนก นครศรี
63013033619 นางสาวกนกอร คํานวนดี
63013033620 นายบลุDค แย3มกระโทก
63013033621 นางสาวธมลวรรณ เลียงเล็กจํานงค�
63013033622 นางสาวฑราวดี วงศ�อินทร�
63013033623 ว:าที่ร3อยตรีหญิงมัณฑนา แสงศรี
63013033624 นางสาวกัลยกร เดชยอดย่ิง
63013033625 นายศรวัสย� ชัยดิเรก
63013033626 นางสาวเบญจมาศ ตันสูงเนิน
63013033627 นายวิทวัส อSองสกุล
63013033628 นางสาวจิราภรณ� ฮวดมัย
63013033629 นางสาวสุมิตรา สิงห�จุ3ย
63013033630 นางสาวอนุสรา หะสิตะ
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63013033631 นายธวัชชัย ศรีวะรมย�
63013033632 นางสาวอุษา สังข�สุวรรณ
63013033633 นางสาวป7ญจรัตน� บุญชูช:วย
63013033634 นางสาวก่ิงแก3ว แสนธรรมมา
63013033635 นางสาวกานต�สิรี ปรางค�ทอง
63013033636 นายปารเมศ บุญเรืองขาว
63013033637 นางสาวศิริณี คุณาบุตร
63013033638 นายบัญชา บุญอนันต�วงศ�
63013033639 นายชวพัฒน� สังข�ทอง
63013033640 นางสาวพัชรพร ศรีประเวช
63013033641 นางสาวนภาพร เขียวงาม
63013033642 นางสาวพัชรินทร� ราชภักดี
63013033643 นางสาวนฬิดา แสงทอง
63013033644 นางสาวพศิกา พรมภิระ
63013033645 นายชนาธิป ฉาวเกียรติ
63013033646 นายวัชรินทร� ทัศนาญชลี
63013033647 นางสาวภัทรวดี สิทธ์ิพร3อม
63013033648 นางสาวนันทินี เซนักค3า
63013033649 นางสาวพิทยารัตน� พ้ืนงาม
63013033650 นางสาวรัตตา ต้ังไพโรจน�วงศ�
63013033651 นางสาวจันจิรา มิดํา
63013033652 นางสาวปวีณา ก3งวัตร
63013033653 นางสาวฉวีวรรณ สุดแสง
63013033654 นายนพรัตน� บัวติก
63013033655 นางสาววริศษา บํารุง
63013033656 นางสาวเมระวี จอกเกล็ด
63013033657 นางสาวสุธาทิพย� เนตรปฐมพร
63013033658 นางสาวธรรศสร นิลระตะ
63013033659 นางสาวยุภาภรณ� ภูรัตน�ด:าน
63013033660 นางสาวธัญฐิรัตยา วงษ�จันทร�
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63013033661 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณ�
63013033662 นายยุทธพงษ� ผิวเพ็ง
63013033663 นางสาวกชมน หวานแก3ว
63013033664 นางสาวขนิษฐา ศรีอักษร
63013033665 นางสาวศุภณัฐฐา ทรัพย�สํารวย
63013033666 นายวรภัทร ภัททิยากุล
63013033667 นางสาวณิชาพร หาญผจญ
63013033668 นางสาวชลพินทุ� สุวรรณนุ:ม
63013033669 นายญาณทัศน� บุญทศ
63013033670 นางสาวกนกวรรณ ถนัดค3า
63013033671 นางสาวพิชามญชุ� พ:วงพงษ�
63013033672 นางสาวสาธิตา เด:นสกุลทรัพย�
63013033673 นางสาวณัชชา สุนทรศรีพิทักษ�
63013033674 นางสาวจินตนา ไชยาฤทธ์ิ
63013033675 นางสาววงค�เดือน เกาะเกตุ
63013033676 นางสาวสิริลัดดา จงกล
63013033677 นางสาวบุญสิตา พวงพวา
63013033678 นางสาวอรณิช ภิรมย�รักษ�
63013033679 นางสาวป7ณณิกา ป7นปFง
63013033680 นางสาวอมลวรรณ สุขะสันต์ิ
63013033681 นางสาวชุติกาญจน� ปาสานัย
63013033682 นายณัฐธญพงศ� พร3อมวงศ�
63013033683 นางสาววริศรา สบายจิต
63013033684 นายสราวุธ ส:งศรี
63013033685 นายสมหมาย พิมสาร
63013033686 นางสาวชุติกาญจน� หิรัณย�วนากุล
63013033687 นางสาวสุธิดี กรุมรัมย�
63013033688 นางสาวกรรณิการ� หลวงนัน
63013033689 นางสาวกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน�
63013033690 นางสาวสุธิดา แก3วทา
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63013033691 นางสาวสินีนาฏ คุลี
63013033692 นางสาวกอมารียะ ยาลา
63013033693 นางสาวณัฐดาวรรณ ชุมศรี
63013033694 นายศุภวัฒน� มณีรัตน�
63013033695 นายดํารงรักษ� ถนอมเงิน
63013033696 นางสาววิจิตรา แก3วฟอง
63013033697 นางสาวฉัตรวาริน ชมภูจักร
63013033698 นางสาวณัฐพร แสงทวี
63013033699 นางสาวมัลลิกา เทศกูล
63013033700 นางสาวปFยะภรณ� ขจรวีระธรรม
63013033701 นางสาวจิรัฏฐ�อร เตชะวณิชย�
63013033702 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีสารคาม
63013033703 นายณัฐวุฒิ วอแพง
63013033704 นางสาวธิษณา โคบายาชิ
63013033705 นางสาวทัศณี มณีแสง
63013033706 นางสาวสินา เปลี่ยนเปรม
63013033707 นางสาวสรัลชนา ปุจฉาการ
63013033708 นางสาววรัญญา เทพกัน
63013033709 นายเกียรติศักด์ิ เรืองคํา
63013033710 นางสาวปFยาภัสร� อรุณรุมแสง
63013033711 นางสาวฉัฐธยาน� สุวโรจน�ภิญโญ
63013033712 นายจักรกฤษ เนตรยอง
63013033713 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพลอยชมภู บู:ศรี
63013033714 นางสาวจินดารัตน� วังคีรี
63013033715 นางสาวสุวิมล แสงทรัพย�
63013033716 นางสาวปาลิดา ภิญโญตระกูล
63013033717 ว:าที่ ร.ต.หญิงธันยธรณ� ธรรมลังกา
63013033718 นางสาวมยุรา สิงห�สวัสด์ิ
63013033719 นางสาวป7ณฑ�ธพัชญ� เกิดสวัสด์ิ
63013033720 นางสาวกานต�รวี อุตยะราช
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63013033721 นางสาววรัชยา เขียนศิริ
63013033722 นายสุวิทย� บุญหลาย
63013033723 นางสาวอนรรฆวี ศรีพรหม
63013033724 นางสาวพิมพ�วิภา ชาระมาลย�
63013033725 นางสาวเสาวลักษณ� ศักด์ิสุปรีชา
63013033726 นายวัชรพงษ� วงษ�ประเสริฐ
63013033727 นางสาวพิชญาวรรณ เหมืองหลิ่ง
63013033728 นางสาวแพรวนภา พันธ�โสรี
63013033729 นายรัชชานนท� จันทร�เพ็ญ
63013033730 นางสาววนาลี หนึ่งกระโทก
63013033731 นางสาวพรรณี สุขเกษม
63013033732 นางสาวอารีรักษ� บุญมีประเสริฐ
63013033733 นางสาวนันทัชพร เตจะสร3อย
63013033734 นางสาวณัชชา จําปาทอง
63013033735 นายภูมินันท� เส:งนวล
63013033736 นางสาวรักษ�สุคนธ� ทับแสง
63013033737 นายรชต พงษ�ไทย
63013033738 จ.ส.อ.รักพูม สุนทรสวัสด์ิ
63013033739 นายสรายุทธ สินศิริวัลภา
63013033740 นางสาวศรัณญ:า เสตะปุระ
63013033741 นางสาวรัตติยากร เทพประสิทธ์ิ
63013033742 นายหิรัญ เทพอภิชัยกุล
63013033743 นางสาววรัญญา ธูปทอง
63013033744 นางสาวกันต�สินี วิรุณพันธ�
63013033745 นางสาวแววมณี ถานันดร
63013033746 นางสาวณัฐรุจา ม่ันมี
63013033747 นายณวรรธน� พรหมบุญแก3ว
63013033748 นางสาวสนธิพร ศูนย�ศร
63013033749 นายณัฐวุฒิ ใจประเสริฐสกุล
63013033750 นางสาวสุจิตรา บุษราคัม
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63013033751 นางสาวสายใจ พุ:มสลิด
63013033752 นายสุภีร� ทองดี
63013033753 นางสาวเกศไพลิน ลักษณะวิลาศ
63013033754 นางสาวณัชชา วรสุขวณิช
63013033755 นายทรงพล โง3วศิลปศาสตร�
63013033756 นายวิรัตน� ศิริขวัญ
63013033757 นางสาวณิชารีย� โมเล3น
63013033758 นางสาวปาริชาติ ชมศรี
63013033759 นายนทีทร ไชยบุญเรือง
63013033760 นายอนุสรณ� พูลพันธ�
63013033761 นางสาวสาวิตตรี เอนกพงษ�
63013033762 นางสาวฐิติรัตน� ฉัตราภรณ�พงศ�
63013033763 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจุฑามาศ ป7Qนช3าง
63013033764 นางสาวเกศกาญจน� รัชตรังสี
63013033765 นางสาวศิรินธร พันชื่น
63013033766 นายมงคล หม่ันเขตร�กรณ�
63013033767 นางสาววารุณี เกิดก:อวงษ�
63013033768 นางสาววราวรรณ คุมวิสะ
63013033769 นางสาวสุชาฎา บัวบาน
63013033770 นางสาวจุฑารัตน� เจริญรัตน�
63013033771 นางสาวณัฐชา สังข�เมฆ
63013033772 นางสาววรกัญญา มาลา
63013033773 นางสาวปาริศา เบญจศิริ
63013033774 นายอฒิวัชร� ธรรมสะโร
63013033775 นางรุ:งนภา จําเนียรกิจ
63013033776 นายชัยวัฒน� คําก่ิง
63013033777 นายอิศรา สุขสมโชติ
63013033778 นายนิพิฐพนธ� มาลัยวงศ�สกุล
63013033779 นางสาวณัชชา บุญเฉย
63013033780 นางสาวจามจุรี เพียรทํา
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63013033781 นางสาวสิริรมณี ณ น:าน
63013033782 นางสาวเบญจมาภรณ� สุขรี่
63013033783 นายธนากร เมฆเจริญ
63013033784 นางสาวรังสิมา โยธา
63013033785 นายปฏิญญา มะเมียเมือง
63013033786 นางสาวภวิศรา จันทร�สุข
63013033787 นายพาสนกรณ� ดํารงวณิชย�
63013033788 นางสาวศิริพรรณ� นามแก3ว
63013033789 นายกิตติชัย สิทธิโห
63013033790 นายธวัชชัย ใหม:ศรีดี
63013033791 นายอัครภณ สุทธิพงศไมตรี
63013033792 นางสาวมณีลักษณ� ปุระณะ
63013033793 นางสาวอรดา รอดอารมย�
63013033794 นางสาวทิพปภา สุตนนท�
63013033795 นายเอกพล มูลสถาน
63013033796 นางสาวกมลสิริ ปFติสุข
63013033797 ว:าที่ร.ต.หญิงอุษาระวี เสริมนรา
63013033798 นายนครินทร� พลพิทักษ�
63013033799 นายกฤตนัย พ่ึงพวก
63013033800 นางสาวชมพูนุท เนินพรหม
63013033801 นางสาวรัชประภา ไพบูลย� ม่ันคง
63013033802 นางสาวกนกวรรณ ไกรษร
63013033803 นายสราวุธ มูฮํามัดตาเฮด
63013033804 นายพิทักษ�ธรรม ตรีกลึง
63013033805 นางสาวณัฐธิดา วิจิตรป7ญญา
63013033806 นางสาวภัทธ�ชา คล3ายนาค
63013033807 นางสาวจุฑารัตน� มณีโชติ
63013033808 นางสาวกมลพร หุยากรณ�
63013033809 นางสาวสุรางคณา จันเทร�มะ
63013033810 นายสวรินทร� คงสุวรรณ
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63013033811 นางสาวภัสรา วันหลุมข3าว
63013033812 นางสาวกาญจน�นภา ทองหมู:
63013033813 นางสาวอมรรัตน� อ:อนศรี
63013033814 นางสาวชุติมา จิตรลดา
63013033815 นางสาวชัญญานุช สุสมวงค�
63013033816 นางสาววลัยพัชร ใจเรือน
63013033817 นางสาวภาวินี จันทศิลปI
63013033818 นางสาวนิจจารีย� แสนพันธ�
63013033819 นายอารักษ� พงศ�สิฏานนท�
63013033820 นายพีระพงษ� หนูอินทร�
63013033821 นายวรุตม� เจริญศิลปกุล
63013033822 นางสาวศุทธนาถ อาญาพิทักษ�
63013033823 นางสาวกัญญาพัชร กล:อมจิตต�
63013033824 นางสาวจุฑาทิพย� แสนสุข
63013033825 นางสาวบงกช บุญอินทร�
63013033826 นางสาววิไล เนตรแสงศรี
63013033827 นางสาวผุสดี เมฆตรู
63013033828 นางสาวนุชวรา สุขใจมา
63013033829 นางสาวขนิษฐา เมืองนาค
63013033830 นางสาวนุชชลีพร โอพันธ�
63013033831 นายสิรภพ บุญมีประกอบ
63013033832 นางสาวจุฑามาศ จันทร�ทุ:ง
63013033833 นางสาวเมธปFยา ขาวสะอาด
63013033834 นางสาวกชกร ผลพยอง
63013033835 นางผกามาศ จินดาศรี
63013033836 นางสาวฐิติกิตต์ิ คงเอียด
63013033837 นางสาวกานต�พิชชา เลิศเรืองฤทธ์ิ
63013033838 นางสาวลักษสุภา สมสกุล
63013033839 นางสาวดวงชนก ชาญณรงค�
63013033840 นางสาวชณารัศม์ิ ชัยศิริวัฒนะกุล
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63013033841 นางสาววิลาสินี นุราช
63013033842 นางสาวธนพร ธรรมพรต
63013033843 นายศิรวิชช� ม่ันเมือง
63013033844 นางสาวกันตยา เล็กสําราญ
63013033845 นางสาวศิริรัตน� แสนภูวา
63013033846 นางสาวพัชรี บุญอํานวยกิจ
63013033847 นางสาวศรัณยรัก โฉมเฉิด
63013033848 นางสาวอารียา ตรวจมรรคา
63013033849 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุภา ศรีโนมา
63013033850 นางสาวปารย�พิชชา สุจริตจันทร�
63013033851 นางสาวกานติมา นันทพานิช
63013033852 นายรุสมาน ดีเยาะ
63013033853 นางสาวสุธิดา พรมจันทร�
63013033854 นายเอกรินทร� พินเดช
63013033855 นางสาวภูสนี สุรฤทธ์ิโยธิน
63013033856 นางสาวจุฬาลักษณ� ชูพงศ�
63013033857 นางสาวจุไรรัตน� มนทอง
63013033858 นางสาวสุภาพร ยศเจริญ
63013033859 นางสาวภาวิณี สีสด
63013033860 นางสาวกนกวรรณ ทองคํามา
63013033861 นายณัฐชนนท� รุจิรสิโรตม�
63013033862 นางสาวกนกพร สุปFนะ
63013033863 นางสาวอัจฉรินทร� คูละสุวรรณ
63013033864 นางสาวพจรินทร� นิลวิเชียร
63013033865 นางสาวกีรติกร สอดโคกสูง
63013033866 นางสาวสุภาวดี จันตDะคาด
63013033867 นางสาวณัฐชา ต3องเตือนตน
63013033868 นางสาวสุดาทิพย� เลี้ยงวชิรานนท�
63013033869 นายสรรเพชร นระสาร
63013033870 นางสาวสุภัสนันท� เหมือนประสาท
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63013033871 นางสาวพิชญาภร แก3วบังเกิด
63013033872 นางสาวปภัสสรา ไม3หอม
63013033873 นางสาวปลิตตา ลักษณโสภณ
63013033874 นางสาวจันระยา คําแดง
63013033875 นางสาวสูวัยบDะ ฮะ
63013033876 นางสาววิจิตตรา ใจแก3ว
63013033877 นางสาวโชติกา พงษ�สมบัติ
63013033878 นางสาวขวัญจิรา สมโนชัย
63013033879 นายวัชระ จริยสุขสกุล
63013033880 นายอภิรักษ� รักท3วม
63013033881 นายณภัทร คะโต3
63013033882 นายจิรายุส ตันติสุวรรณกิจ
63013033883 นางสาวคฑามาศ กตอยู:
63013033884 นางสาวป7ทมาภรณ� ดวงจอมดี
63013033885 นางสาวศิลาภรณ� ทองก้ิม
63013033886 นางสาวจริยา ตานี
63013033887 นางสาวจตุรพร หม้ือชุม
63013033888 นางสาวชญาน�นันท� ดํารงเกียรติดี
63013033889 นางสาวสXิริภา ดุลยกาญจน�
63013033890 นางสาวพัทธ�ธีรา สิริรัตนพลกุล
63013033891 นางสาวศิรินทร�ทิพย� เตียสุวัติเศรษฐ
63013033892 นางสาวสุภาภรณ� ศรีสุข
63013033893 นางสาวสุกัญญา สินเงินยวง
63013033894 นายเกรียงไกร แสงสว:างวงศ�
63013033895 นางสาวจุฑามาศ เฟ̂Zองเกษม
63013033896 นางสาวSสุดธิดา แผ3วนุกูล
63013033897 นายอาทิตย� ดารงค�
63013033898 นางสาวจิราภรณ� ก3อนด3วง
63013033899 นางสาวศีลภัทรา ภาพันธ�
63013033900 นายณฐาภพ จังอินทร�
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63013033901 นายณัชพล เพียราช
63013033902 นางสาวเมริน ม่ันสติ
63013033903 นางสาววรรณดา เต็มปรีชา
63013033904 นางสาวสุดารัตน� เนียมสุวรรณ
63013033905 นางสาวรุ:งฤทัย คําใจ
63013033906 นางสาวรุสดา มูซอ
63013033907 นางสาวสวรส จันทนู
63013033908 นางสาวมนัสวี ประยูรเทพ
63013033909 นางสาวอักษราภัค ชนะวรรณโณ
63013033910 นางสาวศิริรัตน� เวชกามา
63013033911 นางสาวสุธิดา โคตรโนนกอก
63013033912 นางสาวฐิตาภา เกษมอติชาติ
63013033913 นายปฐมพงศ� เจนหนองแวง
63013033914 นางสาววราภรณ� เณรกลิ้ง
63013033915 นางสาวชยามร แสงขาว
63013033916 นางสาววรรณิดา เตะเหมทอง
63013033917 นางสาวอารดา ก่ิงคํา
63013033918 นางสาวกชกร แก3วสนธิ
63013033919 นางสาวเบญตาทิพย� ปฏิภาณาภรณ�
63013033920 นางสาวพรรณิภา ศรีทับทิม
63013033921 นางสาวอนงค�นาถ แสงทอง
63013033922 นางธันย�ชนก อินแตง
63013033923 นายภูเบศร� เกษประทุม
63013033924 นางสาวชัญญานุช ขุนพรรณราย
63013033925 นางสาวนทวรรณ ขุนศรี
63013033926 นางสาวดารารัตน� ฉลาด
63013033927 นายเจริญ รอดอินทร�
63013033928 นางสาวมณฑิรา วงสมศรี
63013033929 นางสาวณัฐธิดา พรหมบุญ
63013033930 นางสาวสุกัญญา แปCนศิริรัตน�
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63013033931 นางสาวทิพย�สุดา สาริแผลง
63013033932 นางสาวยุพดี ศรีพอ
63013033933 นางสาวสิริลักษณ� ฟ7กเขียว
63013033934 นางสาวพิมพิกา ชวยบุญชุม
63013033935 นายอาซูวัน หลงลูวา
63013033936 นายอริฟ อับดอลลา
63013033937 นางสาวเมธาวี โพธิคํา
63013033938 นางสาวสุทธิดา สัตยวิจิตร
63013033939 นางสาวจิรกานต� แก3วเกิด
63013033940 นายอภิสิทธ์ิ ทองดี
63013033941 นายอัครพล อิทธโยภาสกุล
63013033942 นางสาวจุฑารัตน� พวงขจร
63013033943 นางสาวสมิทธิตา พยัคฆ�เกษม
63013033944 นายอิสรภาพ วิรุฬหธาดาพงศ�
63013033945 นายกิตติศักดิ ชัยแก3ว
63013033946 นายอารีย� อธิพัฒน�ธารีย�
63013033947 นางสาวรัตนาภรณ� ปานก3ง
63013033948 นางสาวเพชรินทร� ฐิติธนกุลสิริ
63013033949 นางสาวอัจฉรา บุญศรี
63013033950 นางสาวนวลลออ วงษ�สถิตย�
63013033951 นางสาวพรธิชา โนนทะศรี
63013033952 นางสาวจุฑาทิพ คงนาค
63013033953 นายธนพล ชํานาญแก3ว
63013033954 นางสาวศิริพร อยู:คง
63013033955 นางสาวณัฐริกา ตันติวงษ�
63013033956 นายชนาธิป สุนทรกรัณย�
63013033957 นายณฐกร สกุลดี
63013033958 นายชุมพล มะโนรมย�
63013033959 นางสาวนัทธมน บํารุงพงษ�
63013033960 นางสาวสุนิสา หวังคํ่ากลาง
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63013033961 นางสาวอาภรณ� ดรบัณฑิตย�
63013033962 ว:าที่ร3อยตรีญานวรุตต� เทียมฮ3อ
63013033963 นางสาวกานต�กนก ต3นคํา
63013033964 นางสาวรุ:งทิวา เวชยสาร
63013033965 นางสาวสุภาพร จันทร�แก3ว
63013033966 นายรัฐนนท� วิภาคหัตถกิจ
63013033967 นางสาวอภิรุจี เกตุสุริยงค�
63013033968 นางสาวรัตนาวิไล หยกสุริยันต�
63013033969 นายวทัญRู วงษ�คํา
63013033970 นางสาวธัญลักษณ� กลิ่นขจร
63013033971 นายนันทวัฒน� ทิพย�แสง
63013033972 นางสาวรัตติยากรณ� อักษรศักด์ิ
63013033973 นางสาวอรณัฐ โพธ์ิงาม
63013033974 นายสุรนารถ สีหมากสุก
63013033975 นายศุภเดช กรัดเฟ̂Zอง
63013033976 นายธวัชชัย พงษ�ไพร
63013033977 นายกิเลณฑ� ตีรโสภณ
63013033978 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีคุ3ม
63013033979 นายศุภวัส เทพโยธิน
63013033980 นางสาวฐิติกานต� ทิพยศักด์ิ
63013033981 นางสาวเปลวนุ:น แก3วหร:าย
63013033982 นางสาวนิศรา บุตรอุดร
63013033983 นางสาวศิริรัตน� จันทรวงศ�
63013033984 นายศุภณัฐ ปานจันทร�ดี
63013033985 นางสาววรัญญา ฤทธ์ิคง
63013033986 นางสาวพุฒเนตร ชํานาญเนตร
63013033987 นางสาวพัชรพร คําใส
63013033988 นางสาวรัตนา วงค�เรียน
63013033989 นางสาวอรวรรณ ขาวขํา
63013033990 นางปFยะพร หาดทราย
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63013033991 นางสุริวรรณ กลับเนียม
63013033992 นางสาวพรวิสาข� อัครพงศ�ป7ญญา
63013033993 นายทศพร เมืองหม้ิน
63013033994 นายพิษณุ ลิ้มไพบูลย�
63013033995 นายภาคภูมิ พิริยะภิญโญ
63013033996 นางสาวมนต�พร อาจวิชัย
63013033997 นางสาวศรุตา บุบผาผสม
63013033998 นางสาวญาณี ประทุมพร
63013033999 นางสาวมนัสนันท� โรจนธรรมเจริญ
63013034000 นางสาวดลยา ขันติพิทักษ�
63013034001 นายเลิศชัย ศรีเหรา
63013034002 นางสาวอนุธิดา สาวันดี
63013034003 นางสาวพรนภา ทาทิตย�
63013034004 นายวีระพงศ� บัวทองคําวิเศษ
63013034005 นางสาวธิดารัตน� พลดงนอก
63013034006 นางสาวสุภาพร บุญสาร
63013034007 นางสาวภัทราภรณ� วงษ�พิทักษ�โรจน�
63013034008 นายจีระศักด์ิ อ3วนสิมมา
63013034009 นางสาวสกุณา เอี่ยมสอาด
63013034010 นางสาวสุธีรวรรณ เลิศภัทรมนัส
63013034011 นายไพรินทร� สุระ
63013034012 นายจิรวัฒน� เชี่ยวประสิทธ์ิ
63013034013 นางสาวอุมาพร ไตรบุญ
63013034014 นายเฉลิมเกียรติ โทมสมทบ
63013034015 นางสาวบุศรา พวงสมบัติ
63013034016 นางสาวปณิตา เพชรภิฆาฎ
63013034017 นางสาวราตรี ประมวลศิลปI
63013034018 นางสาวอรอุมา สวนใหญ:
63013034019 นายอรรถพล แต3มพุดซา
63013034020 นายทรงพล ชื่นกุศล
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63013034021 นางสาวชนิภา ชื่นชม
63013034022 นางสาววรรณวิษา เกตุแก3ว
63013034023 นางสาวทิพานัน จันคํา
63013034024 นางสาวแพร สมเพียร
63013034025 นางสาวประเสริฐศรี คุ3มศักด์ิ
63013034026 นายนวพล สายวุฒิ
63013034027 นางสาวนัฎฐา อินหอม
63013034028 นางสาวมัทนา บุญมี
63013034029 นายสุเมธ รุ:งเรือง
63013034030 นางสาวศิรดา เพชรปCอม
63013034031 นางสาวปภาพรรณ ภาคถิน
63013034032 นางสาวปุณญิศา เชาว�ช:างเหล็ก
63013034033 นายพุทธพันธุ� สอนอิ่มสาตร�
63013034034 นางสาวศศิธร สายบัวไย
63013034035 นางสาวสุกัญญา ตรีทรัพย�
63013034036 นางสาวศิวาลักษณ� ก3องเสนาะ
63013034037 นางสาวกรรณิการ� อนวัชยานนท�
63013034038 นางสาวพัชรินทร� พ่ึงมี
63013034039 นายมนตรี แน:นอุดร
63013034040 นางสาวณัฐสุดา เอี่ยมละออ
63013034041 นางสาวมัชฌิมา หอมหวล
63013034042 นางสาวพิชญาภา พระไชย�
63013034043 นางสาวกมลชนก กลัดเจริญ
63013034044 นายสมภัทร แพรกนกแก3ว
63013034045 นางสาวพรสวรรค� แสงนาโก
63013034046 นายณัฐพล มูซา
63013034047 นายธเนศพล สุขช:วยชู
63013034048 นายสิริภูมิ ฟ7กปCอม
63013034049 นางสาวสุกัญญา ประสพ
63013034050 นางสาวพนิดา จิตตะรักษ�
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63013034051 นางสาวเพชรชรินทร� เรืองศรี
63013034052 นางสาวชลลดา ราตรีสุข
63013034053 นางสาวอรทัย ทองสลับ
63013034054 นายปวัน ฉายวิชิต
63013034055 นางสาวจิราพร บุญช:วย
63013034056 นางสาวกมลวรรณ เทพอวยชัย
63013034057 นายธนวัฒน� กองทอง
63013034058 นางสาวอันดา บุตรศรี
63013034059 นายอชิระ ศรีอวยพรชัย
63013034060 นางสาวเกศสุนีย� มณีรัตน�
63013034061 นายธนกฤต รํามะวุธ
63013034062 นางสาวสุปราณี ปลายคูหา
63013034063 นายทวีชาติ ฉุนกล3า
63013034064 นายอภิรักษ� เต็งรัง
63013034065 นางสาวอริสรา เหลืองวิไล
63013034066 นางสาวพรนิภา เตชะสุภา
63013034067 นางสาวพิมพ�ศา สวามิวัสด์ิ
63013034068 นางสาวอนุสรา จันทพล
63013034069 นางสาวพรนภา สวัสดี
63013034070 นางสาวจันทิมา พุ:มบางแก3ว
63013034071 นางสาวอชราภรณ� เครือจันทร�
63013034072 นายชนะพล แสงชา
63013034073 นางสาวกาญชนก ผิวงาม
63013034074 นายวิษณุ บรรลือหาญ
63013034075 นายบรรพต คุณหงษ�
63013034076 นางสาวกนกวรรณ ศิลธร
63013034077 นางสาวจรัสพร บุญญะวัด
63013034078 นางสาวสุภาภรณ� มากมี
63013034079 นายประกิต อิ่มพร
63013034080 นางสาวศศิกาญจน� พลอยทรัพย�

หน3า 1136 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013034081 นายนัฏฐพล เหล:าพันธ�รัตนาทวี
63013034082 นางสาวพิชญาพร บ3างวิจิตร
63013034083 นางสาววราพร คําหนู
63013034084 นายธนากร อาหวัง
63013034085 นางสาวนิติพร แจ3งขํา
63013034086 นางสาวกนธิชา ดูดี
63013034087 นายภานุวัฒน� คนล้ํา
63013034088 นางสาวมาริสา ต3นวิชา
63013034089 นางสาววีนัส พรมสอน
63013034090 นางสาวสุกานดา ฉัตรนิรัติศัย
63013034091 นางสาวรุจิรา ปFติฑีรากุล
63013034092 นางสาวป7ญจรีย� สืบจันทร�
63013034093 นางสาวดวงกมล เสนาพล
63013034094 นายนพณัฐ บุญสิงห�
63013034095 นายปฏิพัทธ์ิ ขยายวงศ�
63013034096 นายทักษิณ ศรีษะโอด
63013034097 นางสาวศิริรัตน� หมอยาดี
63013034098 นางสาวรัตติการ� อวดดี
63013034099 นายธนกร สุขหร:อง
63013034100 นางสาวไพลดา ชาญกุล
63013034101 นางสาวสุทธิดา สลีบุญ
63013034102 นางสาววรรณนิศา สิงห�คํา
63013034103 นายเบญจพล โพชชมภู
63013034104 นางสาวณัฐชนา เหมืองห3า
63013034105 นายชินวัตร ศรีพระราม
63013034106 นางสาวนวพร พุทธมนต�
63013034107 นายมาทิตย� จันทร�เณร
63013034108 นางสาวอุชุพร เพชรคง
63013034109 นางสาวศรีสุดา พรมคํา
63013034110 นางสาวอรทัย จันทร�แดง
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63013034111 นางสาวสุมาลี วัยเจริญ
63013034112 นางสาววิชญา คงโพธ์ิ
63013034113 ว:าที่ร.ต.กิจติพงษ� แจ:มนาม
63013034114 นางสาวณัชชา ตาสําโรง
63013034115 นางสาวศิรินภา เพชรปานกัน
63013034116 นางสาวอรวรรณ แก3วโตดี
63013034117 นางสาวอุทัยวรรณ จิตรสายธาร
63013034118 นางสาวเบญญา ฉัตรหิรัญย�
63013034119 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ�
63013034120 นายสารสิน จรูญจิรขจร
63013034121 นางสาวเจนจิรา เย่ียงสอน
63013034122 นางสาวอรวรรณ ติวเถาว�
63013034123 นางสาวลักษณา ริพลชัย
63013034124 นายณัฐวุฒิ เหล:าพิเชษฐสกุล
63013034125 นางสาวเอวิกา เทศสุวรรณ
63013034126 นายพรเทพ งามสงวน
63013034127 นางสาวนวรัตน� เกิดจรัส
63013034128 นางสาวธัญชนก รอดเคราะห�
63013034129 นายณัฐพนธ� กุลเฟ̂Zอง
63013034130 นางสาวกิติยา มุงคุณคําชาว
63013034131 นายชนาธิป พวงสุวรรณ
63013034132 นายรัฐพล บุญปราชัย
63013034133 นางสาวนฤมล วงศ�เป\Qย
63013034134 นางสาวนรินทร� พันอ3น
63013034135 นางสาวกษมา ศรีสุนาครัว
63013034136 นายกฤษณะ ศิริเย็น
63013034137 นางสาววิวรรธนา แตงสมบูรณ�
63013034138 นางสาวญาสุมินทร� มีสันฐาน
63013034139 นางสาวกิตต์ิธัญญา สวาสด์ิพล
63013034140 นายธัญพิรสิษฐ� อัศวเดช
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63013034141 นางสาวฐิติพร ชนะสงคราม
63013034142 นางสาวญาณิศา กึนพันธุ�
63013034143 นางสาววรินทิรา จันทะโร
63013034144 ว:าที่ ร.ต.หญิงออรณี ศรีหาตา
63013034145 นางสาวศิริลักษณ� ย่ิงงาม
63013034146 นางสาวเบญจวรรณ ฉิมวงค�
63013034147 นายวสันต� ยาโด
63013034148 นางสาววันเพ็ญ จําเนียรหล3า
63013034149 นางเมทิกา ศรีรินทร�
63013034150 นางสาวขนิษฐา ชายทวีป
63013034151 นายณัฐพงศ� ภูริวัฒป7ญญา
63013034152 นายวริศว� หวังแจ:ม
63013034153 นางสาวพิมพ�ชนก สุขพัทธี
63013034154 นางสาวธัญสิณี แซ:ด:าน
63013034155 นางสาวจิตตินันท� แฮนหลุน
63013034156 นายกิตติ โคตะวีระ
63013034157 นางสาวพัสตร�รดา กวยทอง
63013034158 นายโรจนศักด์ิ วิวัฒนธนกิจ
63013034159 นางสาวรสรินทร� พันธ�Xเสือ
63013034160 นางสาวธนาพร น3อยบุญทัน
63013034161 นางสาวศุภรานันต� กงภูธร
63013034162 นางสาวมณฑิราภรณ� หังโส
63013034163 นางสาวสรณีย� ชูย่ิงสกุลทิพย�
63013034164 นางสาวสุจินดา การะเกตุ
63013034165 นางสาวบัวชมพู หล:าอุดม
63013034166 นางสาวชุติมา อายุยืน
63013034167 นายวรากร สันหนู
63013034168 นางสาววรัญช�ธิตา พัฒนประภาพันธุ�
63013034169 นายวีรพงศ� สุนทะมาศ
63013034170 นางสาวสร3อยสุดา ทวีโชติ

หน3า 1139 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013034171 นางสาวกัญญา ภัค นิยมพร
63013034172 นางสาวสกรรจ�วงศ� มิตรประเสริฐ
63013034173 นายจตุพร คําแท3
63013034174 นางสาวรัตนาภรณ� จอมเศียร
63013034175 นายชัยธวัช วงค�ขุมเงิน
63013034176 นางสาวเบญญทิพย� กลมเกลียว
63013034177 นายณัฐพล กางก้ัน
63013034178 นางสาวฐิตารีย� ศรีแก3ว
63013034179 นางสาวฐิติมา หลีวิจิตร
63013034180 นางสาวชุติมา กันยาประสิทธ์ิ
63013034181 นางสาวนุชธิตา อุสาพรหม
63013034182 นางสาวกัณณิกา คงขาว
63013034183 นางสาวอาภาวรรณ สมงาม
63013034184 นายอภิรัตน� ปานทอง
63013034185 นางสาวมาลินี เกตุทิม
63013034186 นางสาวรัตนาภรณ� สิทธิแก3ว
63013034187 นางสาวพรพิมล ไชยกลาง
63013034188 นางสาวปรัศนีย� ฤทธ์ิกล3า
63013034189 นางสาวรติมา บุญเพียง
63013034190 นางสาวศศิวิมล ไกรฤกษ�
63013034191 นางสาวฉัตรสุดา เจียรนัยเจริญ
63013034192 นางสาวสุทธิวา มูลขุนทด
63013034193 นางสาวอุมาพร เขียวอร:าม
63013034194 นางสาววรรณชนก สุขเอมโอษฐ�
63013034195 นางสาวจิดาภา ก3องเมธีกุลรัตน�
63013034196 นางสาวอัจฉริยาพร กุลบุตร
63013034197 นางสาวคุณัญญา เเก3วนาเคียน
63013034198 นางสาวชุติกาญจน� เยาวสําลี
63013034199 นางสาวบุญชรี ทิพย�สิงห�
63013034200 นางสาวอรษา โคตร�ภูงา
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63013034201 นางสาวภณิชชา มะลิใหม:
63013034202 นางสาวศิริภัสสร รักษ�กําเนิด
63013034203 นายฉัตริน ชาวไชย
63013034204 นางสาวอภิษฐา ผอมนะ
63013034205 นายพรชโยทัย พัวแสวงลาภ
63013034206 นางสาวณัฐนันท� ขุนภิรมย�
63013034207 นางสาวบงกชกร เอี่ยมท:าไม3
63013034208 นางสาวนูรีฮัน สาและ
63013034209 นางสาวสุกานดา เครือไพบูลย�กุล
63013034210 นางสาวปFยวดี บุญพลอย
63013034211 นางสาวอารยา มูลอนันต�
63013034212 นางสาวศศิลิตา ประภาพร
63013034213 นางสาวธนพร ประทักษ�วิริยะ
63013034214 นางสาวนรมน เกียรติประวัติงาม
63013034215 นางสาวนูรฮูดา วอหะ
63013034216 นางสาวณธีรา อุสมานี
63013034217 ว:าที่ ร.ต.ปFยะพรรณ อักโข
63013034218 นางสาวกมลชนก ช:วยจันทร�
63013034219 นางสาววรรณวิไล รัตนกสิกร
63013034220 นางสาววิภาดา โชติบุญ
63013034221 นางสาวพรรษชล เสนไชย
63013034222 นางสาวธัญวรัตม� นวมพันธุ�
63013034223 นายวิศิษฐ� ปราชม
63013034224 นายนราวิชญ� ใยไหม
63013034225 นางสาวบชกร เทพคําอ3าย
63013034226 นางสาวณัฐการณ� ทองเงิน
63013034227 นางสาวนัทชรินทร� บุบผาถา
63013034228 นางสาวนุสมา กะจิ
63013034229 นางสาวจีราวรรณ ปราบปราม
63013034230 นายธนเดช เกียรติเลิศธรรม
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63013034231 นางสาวสุพรรษา สุดตะชาติ
63013034232 นางสาวสุภาวดี สังข�แก3ว
63013034233 นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร
63013034234 นางสาวสิตานัน บัวทอง
63013034235 นายธวัชชัย ประทีปถ่ินทอง
63013034236 นางสาวศศิธร ชิ้นงูเหลือม
63013034237 นายสหรัถ สุพรรณเถสัช
63013034238 นางสาวกุลทินี วิรุณพันธ�
63013034239 นายพงศธร ดีเดช
63013034240 นางสาวชุติมน ศรโชติ
63013034241 นางสาวปรัดา ขวัญเมือง
63013034242 นางสาววิลาวัลย� ราชกิจ
63013034243 นางสาวดลยา สายสุดตา
63013034244 นางสาวธมนวรรณ ภู:ประเสริฐ
63013034245 นางสาวดนิตา อัศวทานนท�
63013034246 นางสาวรุ3งลาวัลย� กองแก3ว
63013034247 นางสาวปถัสสรา พ:วงเป\ย
63013034248 นางสาวทราวดี กานต�สมเกียรติ
63013034249 นางสาวปFยะฉัตร ดีสีใส
63013034250 นางสาวทัศนียา แดงสกุล
63013034251 นายเสกสรร จันทวงศ�
63013034252 นางสาวศันศนีย� ม่ันคง
63013034253 นางสาวภัคจิรา มหาสวัสด์ิ
63013034254 นายปFยังกูร บูรณบัณฑิต
63013034255 นายจิรายุทธ สมตรึก
63013034256 นายเอกพงษ� สาวันดี
63013034257 นางสาวพิชชา ต้ังตรงมิตร
63013034258 นางสาวณิชากร สรสวัสด์ิ
63013034259 นางสาวนลินา อินสว:าง
63013034260 นายอํานาจ ประวงค�
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63013034261 นางสาวปภาพร พิศเพียร
63013034262 นางสาวกิตติยาภรณ� เอี่ยมสําอางค�
63013034263 นางสาววชิราภรณ� ภูจอมดาว
63013034264 นางสาวรติภรณ� เที่ยงบัว
63013034265 นายปรัชญา เงินถา
63013034266 นางสาวสุวรรณี อธิพลวิวัฒน�
63013034267 นางสาววรรณิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
63013034268 นางสาวณัฐวรรณ เหมือนเดช
63013034269 นายอรรถพล พรหมอินทร�
63013034270 นางสาวชนนิกานต� ภวชโลทร
63013034271 นางสาวนติภรณ� เหล:าลาพะ
63013034272 นางสาวรสสุคนธ� อินทรเทพ
63013034273 นางสาวพิมพ�ใจ ไชยจันดี
63013034274 นายวรพงษ� บวงสวง
63013034275 นางสาวสุภาวดี คุ3มประดิษฐ�
63013034276 นายนวพล ธีระจารุวรรณ
63013034277 นางสาวหฤทัยชนก สุขฉัย
63013034278 นางสาวกัญจนา ก้ิมแก3ว
63013034279 นางสาวจิราภรณ� สมมล
63013034280 นางสาวอารยา นิยมเจริญชัย
63013034281 นางสาวกมลพรรณ วงษ�คําจันทร�
63013034282 นายอภินันท� หวังดี
63013034283 นางสาวจันทร�จิรา โคตรวิชัย
63013034284 นางสาววรรณิศา รักดี
63013034285 นายชัยวัฒน� ขุนพิลึก
63013034286 นายณรงค�ฤทธ์ิ คุณะวัฒนกุล
63013034287 นางสาวสุชานาฏ สุพรรณดิษฐ�
63013034288 นางสาวศิริภรณ� ศึกสม
63013034289 นายสันติ วงษ�ศีล
63013034290 นางสาววัฒนานันท� โชติยา
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63013034291 นางสาวประภัสสร กางแก3ว
63013034292 นางสาวศรฉัฒณ�วลี เมืองตรีงาม
63013034293 นางสาวชุติมา เกิดเหมาะ
63013034294 นายสันติภาพ เทพนวล
63013034295 นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข�
63013034296 นางสาวสุภาพร พวงมณี
63013034297 นางสาวธารวิมล เหล:าวณิชย�พงษ�
63013034298 นางสาวปFยาพัชร ประไพพาณิชย�
63013034299 นางสาวสุรีรัตน� เนียมหมวด
63013034300 นายสิรณัฐ กรรณสุทธ์ิ
63013034301 นายภัทรวงศ� จริงประโคน
63013034302 นางสาวชวัลลักษณ� ขุนจรินทร�
63013034303 นางสาวรุ:งฤทัย สร3อยเสง่ียม
63013034304 นางสาวนฤมล กิจเจริญเสรี
63013034305 นางสาวอรไท วิวัฒนวงค�
63013034306 นางสาวแพรวพรรณ เหล็กกล3า
63013034307 นายชินกฤต แก3วสวัสด์ิ
63013034308 นางสาววรางคณา วงษ�สด
63013034309 นายกิตติณัฐ เหลี่ยมทับน3อย
63013034310 นางสาวปณิตา ผูกจิตต�
63013034311 นายอรรถวิทย� อรเนตร
63013034312 นายอัมรินธร รสิตานนท�กิติกุล
63013034313 นางสาววรัมพร บุตรสีก:าน
63013034314 นางสาวจิราพรรณ เครือวงค�
63013034315 นางสาวกรรณิการ� ประกายมุข
63013034316 นางสาววิภาวี สีหะวงษ�
63013034317 นางสาววิไลวรรณ พุทธิวงศ�
63013034318 นางสาวณุตตรา ประมูลอรรถ
63013034319 นางสาวกัสมะห� สามะ
63013034320 นายภูริพัฒน� กลิ่นสระน3อย
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63013034321 นายวีรภัทร ม:วงสมัย
63013034322 นางสาวหทัยรัตน� เครื่องสนุก
63013034323 นางสาวป7ฐมา ศรีสุราช
63013034324 นายฐากูร ยืนยง
63013034325 นางสาวสุพัตรา แสนคํา
63013034326 นางสาวธนัชชา หนูปาน
63013034327 นางสาววีนา คําขม
63013034328 นางสาวนิตยา อินทเรือง
63013034329 นายศุภกฤต วิรัชกุล
63013034330 นางกมลวรรณ กิจประชา
63013034331 นางสาวปาริชาติ สุขะ
63013034332 นางสาววรรณา หยูจีน
63013034333 นางสาวฤทัยภัค สกุลพราห�ม
63013034334 นางสาวจิตต�วัฒนา แก3วเล็ก
63013034335 นายนิรันดร� นุ:มแปCน
63013034336 นางสาวพัชรา มีธรรม
63013034337 นางสาวพีร�ชนา เก้ือสกุล
63013034338 นายอนุชา พุฒขาว
63013034339 นางสาวธิวาพร พิมพ�โพด
63013034340 นางสาวนงนภัส บุญญาวัฒน�
63013034341 นางสาวอมรรัตน� หม่ืนภักดี
63013034342 นางสาวฉวีวรรณ สมุทรอ:อน
63013034343 นางสาวอัจฉรา วิบุละเคาว�พันธ�
63013034344 นางสาวชัญญา ปลื้มใจ
63013034345 นายธนากร เถาหมอ
63013034346 นายพิชญวัฒน� ปรุงศักด์ิ
63013034347 นางสาวอักษราภัค อํานวยราษฎร�กิจ
63013034348 นางสาวนนทพร รู3สุกิจกุล
63013034349 นางสาวศรัญญา ชูประพันธ�
63013034350 นางสาววรากุล พุ:มมาก
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63013034351 นางสาวกมลวรรณ กDกศรี
63013034352 นางสาววิภาวดี จ3อยเพ็ง
63013034353 นางสาวลาภิณ เจริญสุข
63013034354 นางสาวประภาศรี ไชยโนฤทธ์ิ
63013034355 นางสาวปานตะวัน น3อยมะโน
63013034356 นางสาวธีริศราพร ราชบุรี
63013034357 นางสาวประภากร กัลยาวงศ�
63013034358 นางสาวลดาวัลย� แหลมป7ญญา
63013034359 นายธนชัย แววศรี
63013034360 นางสาวฐิรญาดา เรืองดิษฐ
63013034361 นายธีรวัฒน� ชูมณี
63013034362 นางสาวพัชรินทร� เมืองสุวรรณ�
63013034363 นายอภิสิทธ์ิ แสงสุวรรณ
63013034364 นางสาวพัชรินทร� จิตรหวัง
63013034365 นางสาวชไมพร จันดา
63013034366 นายธนากร เทาศิริ
63013034367 นางสาวพิชชานันท� ศรีน3อยพรม
63013034368 นางสาวพรรณี ดอนพรหมมะ
63013034369 นางสาวสุทัตตา นามวงค�
63013034370 นางสาวมาริษา กันตะบุตร
63013034371 นางสาวฐิติกาญจน� บุญช:วยเสริม
63013034372 นางสาววิธาดา สอนสนิท
63013034373 นางสาวสุชาดา สุวะพันธ�
63013034374 นางสาวอัญมณีญา อ:อนแก3ว
63013034375 นางสาวพิชชาพร กลั่นทิม
63013034376 นางสาวสุณิสา ป7Zนปอ
63013034377 นางสาวอนุสรา ทรัพย�ศาสตร�
63013034378 นางสาวธนธรณ� บูชา
63013034379 นางสาวพิชชานันท� ทองศรี
63013034380 นางสาวรัชดาภรณ� สารธิมา
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63013034381 นางสาวตติญา ศรุตวราพงศ�
63013034382 นางสาวอัจฉรา ทั่งทอง
63013034383 นางสาวพริมา โสวิต
63013034384 นางสาวชนัฐกาญจน� สุวรรณการ
63013034385 นางสาววชิรา บุญป7ญญา
63013034386 นางสาวพัชรพร วงศ�สวัสด์ิ
63013034387 นางสาวอนงค�นาถ โยธานันท�
63013034388 นางสาวณัชชา ฤกษ�อรุณ
63013034389 นายไพที เชี่ยวชาญศิลปI
63013034390 นางสาวอินธิรา ศรีสุวรรณ�
63013034391 นางสาวกนกพร ฉํ่าชื่น
63013034392 นางสาวฐิติรัตน� ลอยรัตน�
63013034393 นางสาวอมรรัตน� อาจวิชัย
63013034394 นายตระการ โฉมยา
63013034395 นางสาวสกุลรัตน� บวนขุนทด
63013034396 นายบรม น3อยอามาตย�
63013034397 นางสาวรัชฎา อินฟCาแสง
63013034398 นางสาวเอื้อมพร เพชรพวงผู3
63013034399 นางสาวกมลชนก เกิดประกอบ
63013034400 นายณพวีร� รอดศรี
63013034401 นางสาววนิดา สินสว:าง
63013034402 นางสาวสุรางวณางค� กันใจมา
63013034403 นางสาวศศิธรณ� วงค�เจริญ
63013034404 นางสาววรรณจํารูญ ศรีงาม
63013034405 นางอมรรัตน� เด:นประเสริฐ
63013034406 นายสิทธิชัย พร3อมพอชื่นบุญ
63013034407 นางสาวคุณัญญา ปรีดาโชติกุล
63013034408 นางสาวนันทิดา ภิญโย
63013034409 นางสาวหนึ่งฤทัย ปลั่งดี
63013034410 นายชนัฐชัย ตาควัน
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63013034411 นางสาวณิชพลัฏฐ� ใจสุวรรณ
63013034412 นายภูวริศ สุนทรนนท�
63013034413 นายอมร ชูช:วง
63013034414 นายโอบอุ3ม ที่ธรรม
63013034415 นางภัคพร วรเจริญศรี
63013034416 นายปฐวี พุฒิไพโรจน�
63013034417 นางสาววิสสุตา สงขกุล
63013034418 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีวันชัย
63013034419 นางสาวกมลชนก ทองแต3ม
63013034420 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจิราพัชร ตาคํา
63013034421 นางสาวนพรัตน� แสงจันทร�
63013034422 นางสาวภัทรวดี ปFZนเจริญ
63013034423 นางสาวเกสินี สุทธิแพทย�
63013034424 นายอุดมศักด์ิ ทองสดุดี
63013034425 นางสาวอติพร เท:งประกิจ
63013034426 นางสาวจามจุรี เข่ือนแก3ว
63013034427 นางสาวปริฉัตร ช:วยนุกูล
63013034428 นางสาวภคนันท� แก3วพิกุล
63013034429 นางสาวลัดดาภรณ� หงษา
63013034430 นายธนวัฒน� อรุณพันธ�
63013034431 นางสาวนภสร ศรีแก3ว
63013034432 นางสาวอรวรา หุตะสิทธ์ิ
63013034433 นางสาวสุธาศินี เกลี้ยงเกิด
63013034434 นางสาวจารวี ดํานาดี
63013034435 นางสาวอารียา มานหมัด
63013034436 นายรัฐพล ภมรสูตร
63013034437 นายฉัตรชัย นวลปลอด
63013034438 นางสาวญาณินท� สังคหะคุณ
63013034439 นายพิเชษฐ� เผือกผ:อง
63013034440 นางสาวศศิวิมล สิริอัมพรกุลชัย
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63013034441 นายบุรินทร อุทัยกลม
63013034442 นายธนเศรษฐ� เลิศปรีชาสกุล
63013034443 นางสาวธัญกานต� พรรณขาม
63013034444 นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร�
63013034445 นางสาวเพ็ญวณี เกือกแก3ว
63013034446 นางสาวธิดารัตน� แกล3วทนง
63013034447 นางสาวศิริพร รัตนะจิตต�
63013034448 นางสาวเชาวนารถ ศรีสกุลเดชารักษ�
63013034449 นายจีรศักด์ิ เสร็จกิจดี
63013034450 นางสาวกฤตธีญาภา ซ่ือวนัชชา
63013034451 นางสาวธัญสินี มีรัตน�
63013034452 นายธวัชชัย สุขวัฒนาภิรมย�
63013034453 นางสาวสุพัตรา พลพันธ�
63013034454 นางสาวปริยฉัตร หนูใจ
63013034455 ส.ต.อ.ณรงค�เดช ยอดเปaนชัย
63013034456 นายปฐมพงศ� สุดใจธรรม
63013034457 นางสาวปวันตา บุญพันธ�
63013034458 นางสาวอรอุมา อุทธศรี
63013034459 นางสาวนภารัตน� ไชยรบ
63013034460 นางสาวโสธิชา ทองไพจิตร
63013034461 นางสาวนันทิยา ทรัพย�ศรี
63013034462 นางสาวพิภัทรา หอมดอก
63013034463 นายศักรินทร� เดชรัตน�
63013034464 นางสาวอัญชลีพร ขุนรักษ�
63013034465 นายจักรพันธ� อุ:นใจ
63013034466 นางวธัญญา มงคลสุข
63013034467 นางสาวยุสรียะห� มะเย็ง
63013034468 นางสาวอนิศา ใจเปaนใหญ:
63013034469 นางสาวจิราภรณ� เที่ยงแท3
63013034470 นางสาวทิพย�วิมล บุญมี
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63013034471 นางสาวนันท�นภัส วาทกุลชร
63013034472 นางสาวประภัสสร อมรปาน
63013034473 นางสาวกมลเนตร ดวงอรุณ
63013034474 นางสาวธนาวดี สท3านไตรภพ
63013034475 นางสาวเรวดี น้ําดอกไม3
63013034476 นางสาวสุวรรณี เก็ดรัมย�
63013034477 นายกฤติน ปFยพิทยากร
63013034478 นางสาวจุฑารัตน� วิจิตรป7ญญา
63013034479 นางสาวกนกพร กุลจิตติวณิชย�
63013034480 นางสาวบุษบา เหล:าอํานาจ
63013034481 นางสาวศศิชา ครุวรรณพัฒน�
63013034482 นายวัฒนา คําลา
63013034483 นายวรรธนะ ผิวเวียง
63013034484 นางสาวศุภกานต� ไชยวงศ�
63013034485 นางสาวณัฐพร ศรีมงค�
63013034486 นางสาวป7ทมา กลัดมี
63013034487 นางสาวสุธากร กันทะลือ
63013034488 นางสาวชิดชนก คงทน
63013034489 นางสาวอรอนงค� เปรมสุข
63013034490 นางสาวปนัดดา ป7ดสุวรรณ
63013034491 นางสาวลัทธิวรรณ สว:างสุข
63013034492 นางสาวดาหลา เลอไพศาล
63013034493 นายธนันท�ชัย เนติเฉลิมวัฒน�
63013034494 นายเมฆินทร� อินใจ
63013034495 นางสาวธนพร อารยะทรงศักด์ิ
63013034496 นางสาวกันยากร มุ:งวิชา
63013034497 นายพีรณัฐ เทียนศรี
63013034498 นายจีระวัฒน� ปุ]นตะคุ
63013034499 นางสาวเมวิกา ดวงจันทา
63013034500 นางสาวปFยะรัตน� สถิตย�โชติการ
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63013034501 นางสาวจุฑามณี คิดชอบ
63013034502 นางสาวจันทร�จิรา เหมาะชาติ
63013034503 นางสาวจินตนา ดาสันทัด
63013034504 นางสาวอันธิกา ปF_วสวัสด์ิ
63013034505 นางสาวชยาภรณ� หาญวิชัยวัฒนา
63013034506 นายจิรวุฒิ ทองวิทยาคุณ
63013034507 นายธนะสาร ลิ้มวิไล
63013034508 นางสาวพัชรธร แดงแผน
63013034509 นางสาวบุษกร เพียงพรม
63013034510 นางสาวทิพาพร มานะวงศ�สกุล
63013034511 นายถาวร สืบแสน
63013034512 นางสาวโสภิดา แผ:นทอง
63013034513 นางสาวยุพาพร หลงพิมาย
63013034514 นายพัลลภ วุฒิไตรมงคล
63013034515 นายกฤษณะ กันธะอุดม
63013034516 นางสาวนุชนารถ ดําอ:อน
63013034517 นางสาวสุทธิชา สาราณิยธรรม
63013034518 นางสาวเมษา เจือฮ:วย
63013034519 นายฐิติโชติ อาปCอง
63013034520 นางสาวสุดาภรณ� ทองแม3น
63013034521 นายวิศรุต หลวงเทพ
63013034522 นางสาวรวีพร บุตตะโยธี
63013034523 นางสาวพัตรพิมล อํามฤต
63013034524 นางสาวชลธิชา ลีลาน3อย
63013034525 นายปฏิพัทธ� แสงแก3ว
63013034526 นางสาวลักษมณ วงษ�สุจริต
63013034527 นายอรรถสิทธ์ิ ช:างสาน
63013034528 นางสาวชรินทร�ทิพย� ภัคกุลภูริวัฒน�
63013034529 นางสาววราลี ปFZนเพ็ชร
63013034530 นางสาวนภัสกร ม3วทอง
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63013034531 นางสาวลัดดาวัลย� งาคม
63013034532 นางสาวปFZนมณี พุฒนิล
63013034533 นางสาวพิชชาพร คําหน3อย
63013034534 นางสาวมุนินทร�ธร หิมโสภา
63013034535 นางสาวสุดา จันทร�แก3ว
63013034536 นางสาวนภัสกนก บุญเชิด
63013034537 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสิรภัทร บุญเพียร
63013034538 นายอนุศิษฎ� สุขเกษม
63013034539 นางสาวศิริพร พิลาชัย
63013034540 นางสาวพบพร ผดุงพล
63013034541 นายสมุทร จินดาศรี
63013034542 นางสาวกฤติกา รักทอง
63013034543 นายสรวงสวรรค� คชารักษ�
63013034544 นางเพ็ญพร วงค�เพชร
63013034545 นางสาวพิชชาภา พะคะยะ
63013034546 นางสาวฐิติวรดา ทองจิตร
63013034547 นางสาวสุดาภรณ� ศรีอ:อน
63013034548 นางสาวสกุลรัตน� ภู:สุนทร
63013034549 นายจักรพันธ� ขันทะ
63013034550 นางสาวพรรณี ประลอบพันธ�
63013034551 นายอภิสิทธ์ิ แสงจันทร�
63013034552 นางสาวพรนภา แสงศรี
63013034553 นางสาวสุธิมา หอยสังข�
63013034554 นายวิษณุ เกิดกุญชร
63013034555 นางสาวตริตราภรณ� นิตย�แสวง
63013034556 นางสาวนัทธมน ถมบัตร
63013034557 นางสาวเสมอทิพย� ปานเจริญ
63013034558 นางสาวนิชกานต� ดวงส3ม
63013034559 นางสาวกนกวรรณ ภูธรรม
63013034560 นายปFยะพงษ� อานา
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63013034561 นางสาวรัตนาภรณ� บิดาทุม
63013034562 นายพลากร คะรานรัมย�
63013034563 นางสาวสมิตา ตันสกุล
63013034564 นางสาวธัญญารัตน� เข็มมณี
63013034565 นางสาวจุฑาทิพย� ทิพย�พูล
63013034566 นางสาวณัฐชยา สันทนาคณิต
63013034567 นายพลานุภาพ สุทิน
63013034568 นางสาววราภรณ� ด3วงประสิทธ์ิ
63013034569 นางสาววชิรญาณ� คณะวงค�
63013034570 นางสาวสิริตา ไพเราะ
63013034571 นายณัฐวุฒิ ไทยานุสร
63013034572 นางสาวสุดาพร ดีเสมอ
63013034573 นางสาวศิริพร กรรมวิสุ
63013034574 นายพงศ�เกษม เกษมสุข
63013034575 นางสาวจิรนันท� ไชยพินิจ
63013034576 นางสาวสุกัญญา ปากอง
63013034577 นางสาวจุฑาทิพย� ก:อบัว
63013034578 นายธีรวัฒน� คลังทอง
63013034579 นายวิศวรุจษ� คชา
63013034580 นางสาวธัญสินี วิมลใย
63013034581 นางสาวศิริวรรณ ผันผ:อน
63013034582 นางสาวจุฑาทิพย� แววสัมพันธ�
63013034583 นางสาวภคพร พงษ�รัตนชัย
63013034584 นางสาวจุฑามาศ ตันติพัฒน�พงศ�
63013034585 นางสาวรุ:งระวี ปรีชาชาญชัย
63013034586 นางสาวน้ําผึ้ง พวงเงิน
63013034587 นางสาวณิชากร ปทุมมาศ
63013034588 นายณัฐพล รัตนรัตน�
63013034589 นายเอกวุธ เศรษฐสุข
63013034590 นายอัฑฒ�ธนัท ทรงศิริ

หน3า 1153 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013034591 นายอรรถพล สู:บุญ
63013034592 นางสาวจิราพร สุเววงษ�
63013034593 นางสาวรุ:งนภา บุญเลิศ
63013034594 นายกิตต์ิพิภัทร� สมประสงค�
63013034595 นางสาวสกุลรัตน� นารี
63013034596 นางสาวเมธาพร เจริญ
63013034597 นางสาวสุกัญญา ตรีกุล
63013034598 นายอนิรุธ ล้ําเลิศ
63013034599 นางสาวกีรตา ชูทอง
63013034600 นางสาวสุนิสา นพคุณ
63013034601 นางสาวสุกัญญา ภาโนมัย
63013034602 นางสาวชิดสุภางค� เรืองปราชญ�
63013034603 นางสาวพัชรินทร� กวางเส็ง
63013034604 นางสาวขัตติยา สุชัย
63013034605 นางสาวละมัย ใสศรัทธา
63013034606 นางสาวคีตภัทร กลีบจําปา
63013034607 นายคมชาญ จู3ทิ่น
63013034608 นางสาวอินทุอร พุทธรัตน�
63013034609 นางสาวพรชนิตว� วรกุลดํารง
63013034610 นางสาวศลิลทิพย� สุระแสน
63013034611 นางสาวรวิพร อินนุรักษ�
63013034612 นางสาวปรียารัตน� สายยนต�
63013034613 นางสาววิลาวัณย� วางเชิง
63013034614 นางวิมล บุญเจริญ
63013034615 นายวชิรวิทย� ขําหาญ
63013034616 นางสาวนัฐพร เงินวิลัย
63013034617 นายภูวดล จันทร�ปาน
63013034618 นายชลันธร ชีวากร
63013034619 นางสาววริษสรา บุญมาเลิศ
63013034620 นางสาวนรินทรา ธัญญาวุฒิ
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63013034621 นางสาวสมใจ คุ3มบ3าน
63013034622 นายกฤตพจน� ชัยภักดี
63013034623 นายศุภกร ประพนธ�เดชา
63013034624 นางสาวนันทนิจ สุขยิรัญ
63013034625 นายนราธิป ธรรมเกษร
63013034626 นางสาวกิตติยา หล:อตจะกูล
63013034627 นางสาวพันทิวา แยบคาย
63013034628 นางสาวพิชญานิน วาดประพันธ�
63013034629 นางสาววิภาวดี ภูดีทิพย�
63013034630 นางสาวอรทัย มุทาพร
63013034631 นางสาวธัญชนก เชาว�เสาวภา
63013034632 นายพิชาน เหลืองบริสุทธ์ิ
63013034633 นางสาวศศิประภา ธนูศิลปI
63013034634 นางสาวเกศมณี พวงอุบล
63013034635 นางสาวอรทัย เพชรสุข
63013034636 นางสาวปวีณา หนันดูล
63013034637 นางสาวณัฐกฤตา ครุฑซ3อน
63013034638 นางสาวพัชราภรณ� สุดดี
63013034639 นางสาวบุศรา สว:างหล3า
63013034640 นางสาวอัจฉรา จันทร�ตรง
63013034641 นายวุฒิพงศ� เก่ียวพันธ�
63013034642 ว:าที่ร3อยตรีปองภพ ชนะพันธ�
63013034643 นายสิรภพ ทะลือ
63013034644 นางสาวพจนินท� เชื้อชมกุล
63013034645 นางสาวกัลยรัตน� อัครวรินทร�ชัย
63013034646 นางสาวอรสินี ฤทธิโชติ
63013034647 นางสาวศรีวรรณ� คําดี
63013034648 นางสาวณัฐทยา มีถม
63013034649 นางสาวทวิตา เอกกิตติบวร
63013034650 นางสาวรวิวรรณ ตรีทัพ
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63013034651 นางสาวอันธิกา กอบวัฒนกุล
63013034652 นางสาวอาภาภรย� แกล3วกล3า
63013034653 นางสาววริศรา ฉันทวรคุณ
63013034654 นางสาวอภิสรา ถมยามงคล
63013034655 นายนพดล ตะพัง
63013034656 นายพรศักด์ิ พจนานุภักด์ิ
63013034657 นางสาวจันทร�เพ็ญ สนเสริฐ
63013034658 นางสาวจิติมา เจริญไชย
63013034659 นายญาณวุฒิ เกษรนวล
63013034660 นางสาวสมฤดี หนูนุ:น
63013034661 นางสาวภัทราวรรณ ใจวงศ�
63013034662 นายสุดนัย ต3นเกตุ
63013034663 นายสรคม วาดอินทร�
63013034664 นางสาวอาภรณ� ธงศรี
63013034665 นางสาวอัจฉรา ช:างเงิน
63013034666 นางสาวนฤมน ต:อมสุวรรณ�
63013034667 นางสาวกัลยรัตน� เทศผล
63013034668 นางสาวณัฐกานต� สุวัฒนวงค�ษา
63013034669 นางสาววรากร เกิดบัว
63013034670 นางสาวณิชกานต� สายปวน
63013034671 นางสาวจีรณัฐ รักสอาด
63013034672 นายทวีชัย รัตนบุรี
63013034673 นางสาวผกามาศ ผะอบเหล็ก
63013034674 นางสาวอรอนงค� อาทร
63013034675 นางสาวอรวรา จันทิหล3า
63013034676 นายณัฐชนน นิลอ:อน
63013034677 นางสาวศิรินทรา นุกูล
63013034678 นางสาวนิชกานต� สุดสวัสด์ิ
63013034679 นายณัฐวุฒิ เจริญรัตน�
63013034680 นางสาวดวงใจ สวยค3าข3าว
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63013034681 นางสาวพิมพ�พิศา ตันติมงคลสุข
63013034682 นางสาวเพียงขวัญ ธรรมจักร�
63013034683 นางสาวกาญจนา ปานรัตน�
63013034684 นางสาวโสภิดา จิตรม่ัน
63013034685 นางสาวปาริชาติ พุ:มแสง
63013034686 นางสาวกนกพร แสงศิริ
63013034687 นางสาวสิริชาดา มีศรีมธุพจน�
63013034688 นายธัสสพลน� โพธิวงศาจารย�
63013034689 นางสาวณัฐนิช จันทร�เด:นดวง
63013034690 นางสาวพิมพ�สุดา ดวงดารา
63013034691 นางสาวสสิวิมล ดาใจคํา
63013034692 นางสาววิศนี หอมชาติ
63013034693 นายจิรพงษ� สุกุมลนันทน�
63013034694 นางสาวกาญจนี อุบล
63013034695 นายกฤษกร กิจพายัพ
63013034696 นางสาวมณัชยา อําพันดี
63013034697 นางสาวชมพูพร อ:อนศิริ
63013034698 นางสาวอัญญา ธัญญพืช
63013034699 นายวีรภัทร กาญจนามงคลชัย
63013034700 นางสาวลักคณา กองทอง
63013034701 นางสาวพรเพ็ญ ปานเฟ̂Zอง
63013034702 นางสาวป7ทมวรรณ อยู:กลัด
63013034703 นายพลินทร� กุลธรวัลลภ
63013034704 นางสาวศิริลักษณ� สระทองร3อย
63013034705 นางสาวอารีรัตน� จันทร
63013034706 นางสาวหทัยภัทร กามาตย�
63013034707 นางสาวพัชลักษณ� สุทธิประภา
63013034708 นางสาวนรินรัตน� สุทธหลวง
63013034709 นายวรเดช มานะลี
63013034710 นางอรุณี ก่ิงชา
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63013034711 นางสาววรรณรดา มโนคติชั้นสูง
63013034712 นายสุเทพ รัตตะพุก
63013034713 นางสาวกมลลักษณ� ชมเชย
63013034714 นายเฉลิมพล ผิวคล้ํา
63013034715 นางสาวศศิธร พรมดี
63013034716 นายนันทชัย จิระสัมพันธ�
63013034717 นางสาวอิสสริยาภรณ� แสงฉาย
63013034718 นางสาวป7ณฑา ชนะชู
63013034719 นางสาวเมษามาศ สังแสวง
63013034720 นางสาวกรรณิการ� พินิจ
63013034721 นางสาวอินทิรา ขุนนํา
63013034722 นางสาวสุชาดา ขําวรพันธ�
63013034723 นายวีระยุทธ สันเตDะ
63013034724 นางสาวกรวิภา แสงใสแก3ว
63013034725 นางสาววาทินี นามศักด์ิ
63013034726 นางสาวสุวิมล วงศ�ขัติยะ
63013034727 นางสาวอนัญญา อัษฎายุธ
63013034728 นางสาวกิติวรรณ อุดม
63013034729 นางสาวธัญญลักษณ� ชวลิตสกุลชัย
63013034730 นางสาวผกาม�ภัส วรรณธนูวิชย�
63013034731 นายสุกฤษฎ์ิ ทิพมล
63013034732 นายธนาธิป เทพสุวรรณ�
63013034733 นายศราวุฒิ แสงอรุณ
63013034734 นายสุการโน เหลาะเหม
63013034735 นายจักราวุฒษ� รัตนปรีชาชัย
63013034736 นางสาวสุรีรัตน� หลําเจริญ
63013034737 นางสาวสิโรธร เพ็ชรโต
63013034738 นายพยุงศักด์ิ เดชกําจร
63013034739 นายธิปไตย สว:างไสว
63013034740 นางสาววิลาวัลย� ไชยเขียว
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63013034741 นายอัครพงศ� แก:นจันทร�
63013034742 ว:าที่ ร.ต.หญิงชลิตา แก3วน3อย
63013034743 นายกรีฑา พิทักษ�วงศ�
63013034744 นางสาวพรสุดา จันทร�หา
63013034745 นางสาวศศิวินันท� จําบุญมา
63013034746 นางสาวปFยวัลย� ทุมคํา
63013034747 นายสหวิช วงศ�มงคลศิริ
63013034748 นางสาวไอลดา เทียมคํา
63013034749 นายอธิติ ทองดี
63013034750 นางสาวภริตา สวยงาม
63013034751 นางสาววรณัน ธีระตระกูล
63013034752 นางสาวฤทัยรัตน� มีหม่ืนพล
63013034753 นางสาวอภิชญา สงนอก
63013034754 นางสาวลัดดาวรรณ สุรพัตร
63013034755 นางสาวรัตนพร ไชยหงษ�
63013034756 นางสาวทวิพร สุวรรณไสว
63013034757 นางสาววราภรณ� หนูคง
63013034758 นายวรภัทร� ต้ังภากรณ�
63013034759 นางสาวศศิธร ป7นแก3ว
63013034760 นางสาวสุทัตตา ธรรมโกศล
63013034761 นางสาววศินี ปรีชา
63013034762 นางสาวสิริพร ทองฮิม
63013034763 นางสาวจินตนา แพงมา
63013034764 นางณัฐวรรณ เทพวงค�
63013034765 นายนฤนาท เจริญมาก
63013034766 นางสาวนายูรา มูดอ
63013034767 นางสาวกัญญสร เปaงวันทา
63013034768 นายรณกร วัชรพลางกูร
63013034769 นางสาวช:อผกา ตาลาว
63013034770 นางสาวซูรอยยา สะมาแห
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63013034771 นางสาวณัฏฐณิชา ปาลวัฒน�
63013034772 นางสาวศิริพรรณ บัวสุวรรณ
63013034773 นางสาวพันธิยา พินิจมนตรี
63013034774 นายจิรายุ จะเรียมพันธุ�
63013034775 นายณฐพณ จารุรัตน�จามร
63013034776 นางสาวอภิญญา จอมอุ:น
63013034777 นายธนากร สมบูรณ�อารี
63013034778 นายพัทธนันท� ขอขวัญ
63013034779 นางสาวศิรดา ไชยผล
63013034780 นางสาวธันย�นิชา ธาดาพูนพิพัฒน�
63013034781 นางสาวเพ็ญภา วิภาสธวัช
63013034782 นางสาวรติมา สโมสร
63013034783 นางสาวทอฝ7น พลอยขุนทด
63013034784 นายพิสุทธ์ิ เกษมทาง
63013034785 นางสาววิณัฐญา ราษีพันธ�
63013034786 นางสาวถนิมมาส เจริญ ศิริ
63013034787 นายนนท� มีทอง
63013034788 นางสาวจิราภรณ� เรืองคํา
63013034789 นางสาวรุ:งฤทัย มณีรัตน�
63013034790 นางสาวณัฐนิชา สําเร็จ
63013034791 นางสาวศิริ ลือมงคล
63013034792 นายธนโชติ สนองไทย
63013034793 นางสาวอนงวรรณีญา สวยรูป
63013034794 นางสาวพิมพกานต� ศรีปรุ
63013034795 นางสาวพรทิพย� สุขประสงค�
63013034796 นายฉัตรชัย ผ3าเจริญ
63013034797 นายธนกร ไวทยานนท�
63013034798 นายศราพงศ� วงษ�วันทนีย�
63013034799 นางสาวอัญชลี ชัยชนันต�
63013034800 นางสาวป7ทฐศร มหาแก3ว
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63013034801 นางสาวอริสรา รัตนมณี
63013034802 นางสาวอัญชิสา สุขประเสริฐ
63013034803 นางสาวสาธิตา รังษีธรรมป7ญญา
63013034804 นายสิทธิโชค ไพยะเเสน
63013034805 นางสาวปรียากมล ชัยยะวงศ�
63013034806 นางสาวพชรพร เอื้อการ
63013034807 นางสาวอชิรญา ใจผ:อง
63013034808 นางสาวนิตยา โตกรานต�
63013034809 นายมณฑล หลิมวานิช
63013034810 นางสาวณัฐธยาน� ปานอาภรณ�
63013034811 นางสาวเกศราภรณ� ดินแดง
63013034812 นางสาวสุดารัตน� วิสุงเร
63013034813 นายประภัสร� ทองเปลี่ยน
63013034814 นายณ ตะวัน ชูจิต
63013034815 นางสาวณัฐิดา บางศิริ
63013034816 นางสาวพรพกา ม่ังมาก
63013034817 นางสาวพลอยไพฑูรย� เผือกพยงค�
63013034818 นางสาวกัญญาณัฐ ป7ญญาวราภรณ�
63013034819 นางสาวนิศากร พันธุ�ทหาร
63013034820 นางสาวปFยนันท� เจริญผล
63013034821 นางสาวจันทร�จุรี จิตรหลัง
63013034822 นางสาวรัตนาภรณ� ส:องศรี
63013034823 นายวิศรุต คณนา
63013034824 ว:าที่ร3อยตรีหญิงวันอาสา ภิรมย�
63013034825 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรคง
63013034826 นายพีรภพ ชุมภูทอง
63013034827 นางสาววัฐรีณีย� พราหมณ�คง
63013034828 นายสุรศักด์ิ เล็กประโคน
63013034829 นางสาวภคนันท� ทองรัตน�
63013034830 นายวสุกานต� ศรีชมภู
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63013034831 นางสาวอารีญา เพ็ชรประไพ
63013034832 นางสาวนภาพร แสงพล
63013034833 นางสาวปวีณา วารี
63013034834 นางสาวอธิชา แก3วสีทอง
63013034835 นายกฤษณะ เทียมพันธ�
63013034836 นางสาวณัฐมนฑกานต� จิตจํานงค�
63013034837 นางสาวจุฑามาศ มงคลแพทย�
63013034838 นายอภิชา สุทธิชยาพิพัฒน�
63013034839 นางสาวศิริวรรณ มามุ
63013034840 นางสาวอุไรภรณ� มีเงิน
63013034841 นายศุภชัย รูปโอ
63013034842 นางสาวณิชา อิทราเวช
63013034843 นายอําพล ป7Qนชูศรี
63013034844 นายสิรภัทร ศรีมูล
63013034845 นางสาวมะลิวัลย� ปราสาทดีย่ิง
63013034846 นางสาวลลิตา สิงห�คร
63013034847 นางสาวพนิดา วิเชียรสาร
63013034848 นางสาวธนัญญา แถวอยู:
63013034849 นายนิอัรฟาน ฮะอะ
63013034850 นางสาวนวมลลิ์ กะจะวงษ�
63013034851 นางสาวนาวิตา เกตุแก3ว
63013034852 นางสาวกันธิมา อุดสังข�
63013034853 นางสาวศิรินาถ ศรีเงินพันธุ�
63013034854 นางสาวภัทธีมา สุขสวัสด์ิ
63013034855 นางสาวพัชราภรณ� อุทโท
63013034856 นางสาวพรชนก รอดสิน
63013034857 นางสาวพรณภา ผุยพรม
63013034858 นางสาวณัฐกานต� ใจสันทัด
63013034859 นางสาวสุภาพร พันพรหม
63013034860 นายอธิธัช ทองเมือง
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63013034861 นายปรีชา โกยทรัพย�
63013034862 นางสาวจุฑารัตน� ศรศิริ
63013034863 นายธนกฤต ชูบรรจง
63013034864 นางสาวภัสสร จันทา
63013034865 นายมนตรี ดีดวง
63013034866 นางสาวเจนจิรา แกล3วกล3า
63013034867 นายกันต�พิพัฒน� ซ่ือสัตย�
63013034868 นายเสมา ย้ิมประเสริฐ
63013034869 นางสาวแสงสุรีย� ศรีสะอาด
63013034870 นายพีรพล พงษ�หนองโน
63013034871 นางสาวฐิติมา พรหรรษาวิจิต
63013034872 นายทิชากร อินทวงค�
63013034873 นางสาวศิริพร สินเจริญกุล
63013034874 นางสาวสุวรรณา สมเคราะห�
63013034875 นางสาวศศิวิมล อ:อนรักษ�
63013034876 นางสาวอิสรีย� เจียมทรัพย�
63013034877 นางสาวปรียานุช ใจประเสริฐ
63013034878 นางสาวสุทธิดา พรเสนาะ
63013034879 นางอภิญญา เดชพิชัย
63013034880 นางสาวณัฐชา ชุมศรี
63013034881 นางสาวพลอยพิชชา ภู:หลักแก3ว
63013034882 นางสาวจุไรพร ม:วงโสภา
63013034883 นางสาวทราย มีพันธุ�
63013034884 นางสาวนาถยา ปFZนทอง
63013034885 นางสาวอรจิรา ม่ันคง
63013034886 นางสาวธนิภา อ:อนอรุณ
63013034887 นางสาวแพร ชาวเขาดิน
63013034888 นางสาวกานต�พิศชา จรัสเสถียร
63013034889 นางสาวชญาดา คมขํา
63013034890 นายธนกร รองวิริยะพานิช
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63013034891 นางสาวชนัญชิดา น3อยน้ําคํา
63013034892 นายสิทธิชัย เอี่ยมนาม
63013034893 นางสาวกนกวรรณ ศักด์ิสิริวัฒน�
63013034894 นางสาวฐิติชญา หัวเมืองแก3ว
63013034895 นางสาวสุภมาส อุตสาหะ
63013034896 นางสาวจุฑาภัทร ศุภสินสาธิต
63013034897 นางสาวจีรชญา บุญชัย
63013034898 นางสาวธีราภรณ� สมจิตร
63013034899 นางสาวนภาวรรณ บุญเพ็ญ
63013034900 นางสาวอริศรา จับใจ
63013034901 นางสาวอรวรรณ ประสารวุฒิ
63013034902 นางสาวสุพรรณษา ฝากาทอง
63013034903 นางสุกาญจนา สอนสุทธ์ิ
63013034904 นายเกียรติศักด์ิ ปาโต
63013034905 นายวทัญRู ดีขุนทด
63013034906 นางสาวจรีภรณ� เทพเงิน
63013034907 นางสาวลดา เทพจ้ัง
63013034908 นางสาวศิริพร ไชยสิทธ์ิ
63013034909 นางสาวนัยนา อ:อนนิ่ม
63013034910 นายคงเดช จันทร�ตรี
63013034911 นางสาววิลาสินี โชครุ:งเรือง
63013034912 นางสาวพรรณทิพา พร3อมประเสริฐ
63013034913 นางสาวสุตารัศม์ิ วงศ�พิมล
63013034914 นายพีระพล บุณยเกียรติ
63013034915 นางสาวศรัณย�พร ธะนะด3วง
63013034916 นายฉัตรชัย กลัดจ:าย
63013034917 นายวนา นุชวงษ�
63013034918 นางสาวอารีลักษณ� ชาญชรา
63013034919 นางสาวชลิตา อุบล
63013034920 นางสาวจิราพันธุ� หัสยะสุ
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63013034921 นางสาววรรณภรณ� อ3นขวัญเมือง
63013034922 นางสาววาลิกา โรจนพงษ�
63013034923 นางสาวอลิสา ภู:ทับทิม
63013034924 นางสาวอรยา แก3วสี
63013034925 นางสาวฉวีวรรณ เจริญผ:อง
63013034926 นางสาวณัฐชยา พุฒเจริญ
63013034927 นางสาวพนิดา โนใจ
63013034928 ว:าที่ร3อยตรีฉัตรณรงค� วงค�สลี
63013034929 นายป7ญจวุฒิ อมแย3ม
63013034930 นางสาวพิมพ�ชนา บารมี
63013034931 นางสาวอุทุมพร พิมพา
63013034932 นางสาวคุณิตา สิงห�บุตร
63013034933 นางสาวกฤษณี เพ็ชรสุ:ม
63013034934 นางสาวปราฐวี ศรีกนก
63013034935 นางสาวกชกร ลาวัลย�
63013034936 นายวรวัชร สุขเก้ือ
63013034937 นางสาวกันยารัตน� สุขวิบูลย�
63013034938 นางสาวปFยะวรรณ ทวันเวช
63013034939 นางสาวกาญจนาภรณ� โอบอ3อม
63013034940 นางสาวชนิษฐา อุศรัตนิวาส
63013034941 นางสาวสุมิตรา หงษ�วิเศษ
63013034942 นางสาวสิริพัฒน� อินทพรต
63013034943 นางสาวสุวรรณี ด3วงขุย
63013034944 นางสาวพิชชาภา พูนสินพัฒนะ
63013034945 นายสมพร ชัยชนะ
63013034946 นางสาวกวินนา เงินสุวรรณ�
63013034947 นางสาวสุภัตตรา ไชยภักดี
63013034948 ว:าที่ ร.ต.กฤษฎา บุญมี
63013034949 นายศิริวัฒน� กิจโสภณ
63013034950 นายธนภัทร บัวเงิน
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63013034951 นายสัญชิต ราชสีหา
63013034952 นางสาวสุนิศา จิตต�รักม่ัน
63013034953 นางสาวจิดาภา จันทร�จําปา
63013034954 นายปวรุตม� พบหิรัญ
63013034955 นางสาวชโลทร โตเขียว
63013034956 นางสาวสุดารัตน� สร3างถ่ิน
63013034957 นายสุภกิจ จ๋ิวเจริญ
63013034958 นางสาววรนุช ภูเงิน
63013034959 นางวรัญญา อุปสุ
63013034960 นางสาวอาทิตยา มรรคาเขต
63013034961 นางสาวอริสรา เจริญสุข
63013034962 นางสาวธันยชนก พิบูลย�คณารักษ�
63013034963 นางสาวอรอรรฆ�ธนิน บุญละเอียด
63013034964 นางสาวยูนัยนะห� เจDะเลาะ
63013034965 นางสาวอรอนงค� วงค�สวัสด์ิ
63013034966 นายนพดล รักชู
63013034967 นายอภินันท� อินบุญนะ
63013034968 นางสาวกัลยกร อริยศิริอาภา
63013034969 นายอามีน รีเปaง
63013034970 นางสาวศิริกาญจน� หรรษาวัฒนกุล
63013034971 นางสาวจิราพร จุ3ยคง
63013034972 นางสาวสุฑามาศ บุญถึง
63013034973 นายณัฐพนธ� อุดมวงษ�
63013034974 นางสาวกุลธิดา หอมแก3ว
63013034975 นายอาทิตย� รูปโฉม 
63013034976 นางสาวกุลธิดา เกศกะงาม
63013034977 นายประวิทย� ทองหมุน
63013034978 นายภาสวุฒิ ภูวัฒนานนท�
63013034979 นายคงศักด์ิ จินาวัลย�
63013034980 นางสาวลลิตา ศรีวาลัย
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63013034981 นายพงศ�วิทย� เจริญศักด์ิ
63013034982 นายเมธา นามโคต
63013034983 นางสาวรัตติยา พลาสิทธ์ิ
63013034984 นางสาวจงสิน นามป7ญญา
63013034985 นายธนันธร ฉํ่าสุภาพ
63013034986 นายสาโรจน� ชอบมณีแสง
63013034987 นายคณัสนันท� นามพระหัตถ�
63013034988 นายวันเฉลิม แต:งงาม
63013034989 นางสาววิภาดา เอกศรี
63013034990 นางสาวพัทธนันท� ทิพย�รอด
63013034991 นางสาวชนัญชิดา จันทร�ตรี
63013034992 นายปฏิภาณ เดชป7กษ�
63013034993 นายพบภูมิ เทพบัณฑิต
63013034994 นายณฤภณ เพ็งเพ็ชร�
63013034995 นางสาวศิรัญญา ติยะบุตร
63013034996 นางสาวพัณณิตา ครุฑนาค
63013034997 นางสาวธนัชพร ชัยนนถี
63013034998 นางสาวอัญชลี ดวงจินดา
63013034999 นางสาวผริตา บุญคําจอน
63013035000 นางสาวกัญหา ด3วนมี
63013035001 นางสาวจันทร�จิรา วิบูลย�เชื้อ
63013035002 นายสงวนศักด์ิ เข่ือนแก3ว
63013035003 นางสาวมธุกุลยา ทรงโสภา
63013035004 นางสาวกัญญาวีร� การีกลิ่น
63013035005 นางสาวปุณยาพร คล3ายเนียม
63013035006 นางสาวนลินพร โนชัย
63013035007 นางสาวกนกวรรณ บัวเข็มเพชร
63013035008 นายกิตติศักด์ิ นาดี
63013035009 นางสาวมาลินี ศรีป7ตเนตร
63013035010 นางสาวรัชนก บุญพรม
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63013035011 นายวรรตน�ชราวุฒิ งามตา
63013035012 นางสาวปรารถนา เพ่ิมพันธุ�พงศ�
63013035013 นายธีรชัย ช:างคํา
63013035014 นางสาวอุมาพร คล3ายอักษร
63013035015 นางสาววารุณี เอมถนอม
63013035016 นางสาวกัญญาภัค วิละขันคํา
63013035017 นางสาวอัมพรพันธ� บุญแก3ว
63013035018 นางสาวจิราวรรณ บุญรอด
63013035019 นางสาวอัมพร หวังดีผลงาม
63013035020 นายนนทวัช สุดสม
63013035021 นางสาวสุติมา น3อยพรหม
63013035022 นางสาวกชกร จรูญรัตน�
63013035023 นางสาวปราถนา ไข:รักษ�
63013035024 นางสาวภัทรา จิระสุข
63013035025 นายพลรพี บุญทัศน�
63013035026 นางสาวรุสดา หีมบู
63013035027 นางสาวเรวดี ปรารมย�
63013035028 นางสาวสิชณบุญ หนูทอง
63013035029 นายอัษฎา แสงกล3า
63013035030 นางสาวกนกวรรณ บัวไพรินทร�
63013035031 นางสาวธิติสุดา วโรดม
63013035032 นางสาวสุฤดี ยวนเศษ
63013035033 นางสาวกรรณิการ� สุรัตน�
63013035034 นางสาวนินธิชา ขันทจันทร�
63013035035 นายพงษ�พัฒน� เกตุแก3ว
63013035036 นางสาวกัญญา ไทยส:วย
63013035037 นางสาวลลนา แซ:ลี้
63013035038 นางสาวเนตรนภา แสงสุกใส
63013035039 นางสาวสุวิมล วงษ�น3อย
63013035040 นางสาวชฎาพร แสนรัก
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63013035041 นางวรรณญา ตระการไทย
63013035042 นางสาวมณีรัตน� เสนาผัน
63013035043 นางสาวอติรัตน� เกตุภูษา
63013035044 นายนนทวัฒน� สุวรรณ
63013035045 นางสาวสวรส นครพรัด
63013035046 นายเอกวิทย� ตาละสา
63013035047 นางสาวธิติสุดา ศรีสามยอด
63013035048 นายวรพจน� พินธรรมมาศ
63013035049 นางสาวอรวิภา กล:อมสุวรรณ
63013035050 นางสาวสาลิณี หลังหลํา
63013035051 นายศุภกร โกมลหทัย
63013035052 นางสาวรุ:งอรุณ เหล:Xาทองสาร
63013035053 นางสาวณัฐณิชา จึงเจริญพานิชย�
63013035054 นายดุลยวัต ศรีเล็ก
63013035055 นางสาวภัทรพร ไทรสาย
63013035056 นายชาตรี รัตนีมงคล
63013035057 นางสาววีรวรรณ คงสุวรรณ
63013035058 นางสาวมนัญชยา แสงจันทร�
63013035059 นางสาวสิริพร สมลาภอาภรณ�
63013035060 นางสาวชนิตา สุคนธา
63013035061 นายศิริยงค� สถาพรจตุรวิทย�
63013035062 นายศุภกิจ แช:มช3อย
63013035063 นางสาวน:านน้ํา คงเสถียร
63013035064 นายภูรี ธนไพศาลกิจ
63013035065 นางสาวภณษร ฟ7กฤกษ�
63013035066 นางสาวอรญา ไข:แก3ว
63013035067 นางสาวนิธิมา มฤคพันธุ�
63013035068 นางสาวสุปราณี มีสวรรค�
63013035069 นายธีรนาท อภิชาติสกุล
63013035070 นางสาวอัฉราพร สุจันทา
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63013035071 นายพิสิทธ์ิ ตวนบุตร
63013035072 นางสาวทวิกานต� ชื่นแพ
63013035073 นางสาวชลาลัย แก3วสว:าง
63013035074 นางสาวจันทร�จิรา ตริดโน
63013035075 นางสาวสิพัชรมน จิตรีสรรพ
63013035076 นางสาวภัสสุดา สมป7ญญา
63013035077 นายศุภชัย คงทอง
63013035078 นางสาวสุชานุช จาบประโคน
63013035079 นายพงษ�วิสุทธ์ิ อินทรชิต
63013035080 นางสาวชลนิภา ดวงสว:าง
63013035081 นางสาวนิรมล สุหลงกูด
63013035082 นายวรพงศ� หาดทวายกาญจน�
63013035083 นายขวัญพัฒน� ขันบุญ
63013035084 นางสาวเจนจิรา เลี้ยงบํารุง
63013035085 นางสาวพลอยไพลิน บัวคํา
63013035086 นางสาวศิริรัตน� โคตรภูมี
63013035087 นางสาวพรนภัส ใจเย็น
63013035088 นางสาวนวพรรษ สุมาลัย
63013035089 นายวุฒิเดช พนิตชัยศักด์ิ
63013035090 นางสาวพรรณราย บุญจนะ
63013035091 นายรัฐวุฒิ ถาณะราช
63013035092 นางสาวอร จี รี ยา ช:างเหล็ก 
63013035093 นายปริวรรต อนุสรณ�
63013035094 นายกฤตพล กลัดบุบผา
63013035095 นายอรรถพล จันทรัตน�
63013035096 นางสาวเกศกนก ผ:องสุขใจ
63013035097 นางสาวรัตนชาติ ช่ําชองยนต�
63013035098 นางสาวกมลพร พันธุสุนทร
63013035099 นางสาวอุไรวรรณ วงศ�แสง
63013035100 นางสาวณัฐยา มีชัย
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63013035101 นางสาวอรพรรณ เจริญพิพิธพรชัย
63013035102 นางสาวนภัทร พิริยะดิลก
63013035103 นางสาวสรรัตน� ตาตุ
63013035104 นางสาวตวงพร สิงห�โต
63013035105 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� นัยนานนท�
63013035106 นางสาวอัจฉราพร พลายรักษา
63013035107 นางสาวปนัดดา ศรีจริยา
63013035108 นายทศพร วันทอง
63013035109 นางสาวกนกกร วิระฬา
63013035110 นางสาวมัณฑนา อ:อนน3อม
63013035111 นายณรงค�เดช บุญโกศล
63013035112 นายวีรยุทธ อินทรสุวรรณ�
63013035113 นายกฤษณ�ศักด์ิดา เรืองแก3ว
63013035114 นางสาวยลดา สมานทอง
63013035115 นายสราวุธ มะนาวหวาน
63013035116 นางสาวพิมพิไล บุญลือศักด์ิ
63013035117 นางสาวสุดาวรัตน� วิริยะเวรุจน�
63013035118 นางสาววรวรรณ แซ:แต3
63013035119 นางสาวชนนิกานต� ศรชัย
63013035120 นายจิรภัทร� ฤกษ�วิเชียร
63013035121 นางสาวอารีรัตน� ผลไพบูลย�
63013035122 นายพิสิทธ์ิศักด์ิ ขาวทอง
63013035123 นางสาววรพักตร ก:อสันติมุกขัง
63013035124 นางสาวปนิสา เชิดแสง
63013035125 นางสาวหรรษา ทองแยว
63013035126 นายชรินทร� เถรว:อง
63013035127 นางสาวนภัสนันท� ทองคํา
63013035128 นางสาวจิรัชญา ภัทรวัฒนา
63013035129 นางสาวกมลลดา ไชยหนองแข3
63013035130 นางสาวกัญญาพัชร อิ่มละมัย
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63013035131 นายชินภัทร แหยมแก3ว
63013035132 นางสาวสิริทิพย� กล3ากลางสมร
63013035133 นางสาวอรทัย แปลงสาร
63013035134 นางสาวกัญญาภัค กิตติยวรากุล
63013035135 นางสาวพิมพกานต� วนาวิวัฒน�กุล
63013035136 นางสาวฐิติธิดา ดีล3วน
63013035137 นายปฏิวัติ สิทธิวรชาติ
63013035138 นางสาวประภาทิพย� ชาภูธร
63013035139 นางสาวประภาพร อาษาเจ3า
63013035140 นางสาวสุวรรณนี สีดา
63013035141 นางสาวดวงฤทัย นาคมาส
63013035142 นางสาวจุฬากร ก3อนมณี
63013035143 นางสาวเย็นจิตร นนธิจันทร�
63013035144 นางสาวสุกัญญา สุขช:วง
63013035145 นายกวิน พัฒน� ลิ้ม สุวรรณ พาณิช 
63013035146 นางสาวมณีรัตน� คนฑา
63013035147 นางสาวสิริอร หล3าล้ํา
63013035148 นายโชคชัย อาสนะ
63013035149 นายอัครวุฒิ ธิติศักด์ิ
63013035150 นางณภัทรวลัญช� นิ้มสูงเนิน
63013035151 นางสาวกัญญารัตน� สีหานาค
63013035152 นางสาวพัชนี พิมพไกร
63013035153 นางสาวบุสริน แก3วสลํา
63013035154 นางสาวสุภาภรณ� ศรีจันทา
63013035155 นางสาวนุชจรี ขุนราม
63013035156 นายอัษฎาวุธ ท:าสร3าง
63013035157 นายรัฐธรรมนูญ มีเสน
63013035158 นางสาวเมณิกา รอบคอบ
63013035159 นายอนุสรณ� บับภาร
63013035160 นางสาวประภาวดี ชอบปะนา
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63013035161 นางสาวณัฐชา ทําการเหมาะ
63013035162 นายสิรวิชญ� ยืนยง
63013035163 นางสาวทิพวรรณ จองแดง
63013035164 นางสาวอัญชลี พีระพันธ�
63013035165 นายวรัท อมรศุภกิจ
63013035166 นางสาวกนกมาศ สนาน3อย
63013035167 นายพรหมศร สุทธิธรรม
63013035168 นางสาวเบญจมาภรณ� สังข�ทอง
63013035169 นางสาวชนิษฐา อัครวงษ�
63013035170 นายจักรกฤช ธรรมลักษมี
63013035171 นายอยุธนา พรหมพงษ�
63013035172 นายอนุสรณ� ลูกจันทร�
63013035173 นางสาวมานิตา ทรัพย�สุภีระ
63013035174 นางสาวป7ทมา พันธ�ชัย
63013035175 นางสาวลักษมี เรืองโรจน�
63013035176 นายสุรชาติ สิงห�กันต�
63013035177 นางสาวอิกบาร�น ราซีด
63013035178 นายวรกฤต ธนัชกรองกุล
63013035179 นายบูชา จุ3ยม:วงศรี
63013035180 นางสาวจรูญรัตน� ฉันท�ประภัสสร
63013035181 นางสาวเพริศฉาย ฤกษ�วัลย�
63013035182 นางสาวธีรกานต� จับปรั่ง
63013035183 นางสาวชัชฎาพร วุ:นแก3ว
63013035184 นายวัชรพล โรจน�วัฒวุฒิ
63013035185 นางสาวศลิษา จันทร� ขจร 
63013035186 นายธีระวัตร พร3อมจิตร
63013035187 นางสาวณิชากร กรดสุวรรณ
63013035188 นางสาวอัยดา ดือเลDาะ
63013035189 นางสาวจุฑารัตน� ลูกสะเดา
63013035190 นางสาวนภัสสร เจียมจรรยงค�
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63013035191 นางสาวสิริมา นาทองชัย
63013035192 นายธรณ�ธันย� อุณหะโชติ
63013035193 นางสาวสุชาดา ชื่นชมกลิ่น
63013035194 นายชินกฤต พุ:มพวง
63013035195 นางสาวศุภานันท� ยุมังกูร
63013035196 นายสิร�รัฐ สินพูลผล
63013035197 นางสาวอรวรรณ เพ็ชรจันทร�
63013035198 นายสถาพร น3อยเขียว
63013035199 นางสาวนายูวา มะสาแม
63013035200 นางสาวพวงผกา ศรีระษา
63013035201 นางสาวมานัส บนดิน
63013035202 นางสาวธิดารัตน� ริยาพันธ�
63013035203 นางสาวมลิตา เสภาแดง
63013035204 นายธีรพงษ� ชอบทํากิจ
63013035205 นายสิรภพณ� รัตกิจนากร
63013035206 นายภูวเสฏฐ� ชูชาติ
63013035207 นางสาวทิพย�วรรณ โตกําแพง
63013035208 นายสรัญพร ระฤกสม
63013035209 นางผ:องศรี น3อยคําพวง
63013035210 นางสาวจุติพร ชัยลังกา
63013035211 นางสาววทัญRุตา ต:อวรรณะ
63013035212 นางวิภาดา กะลัมพะวณิช
63013035213 นางสาวปพิชญาพร ใจแปง
63013035214 นายกิตติพศ อิ้วสกุล
63013035215 นายศุภผล บรรดา
63013035216 นางสาววรรณรัตน� จงเจริญ
63013035217 นางสาวนุชนาท เดชอรุณ
63013035218 นางสาวพิชญาภัค เทพรักษ�
63013035219 นางสาวธัญญาศิริ ฉัตรมณี
63013035220 นายพชระ มณีน:วม
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63013035221 นางสาวปรียานุช แสนสุริวงค�
63013035222 นางสาวโสภิต ชํานาญกิจ
63013035223 นายนฤเศรษฐ� สุนทรวิภาต
63013035224 นายธนพล จันทรพร
63013035225 นางสาวธนันชา ชัยชนะ
63013035226 นางสาวอริสรา เตมีศิลปFน
63013035227 นางสาวมัยพิราภา ตุ3มทอง
63013035228 นางสาวจารุวรรณ กองสุ
63013035229 นางสาวกิติยาภรณ� หันจางสิทธ์ิ
63013035230 นางสาวกฤตยา เจริญรุ:งเรือง
63013035231 นายสุรศักด์ิ เนียมเกิด
63013035232 นายวทัญRู จันทร�อิน
63013035233 นางสาวสร3อยสรา ศรีสมาน
63013035234 นายจิรภัทร กฤษณพุกก�
63013035235 นางสาวจิราภรณ� ขันธ�เดช
63013035236 นางสาวณัฐหทัย นิลโสภณ
63013035237 นายเอกรินทร� กลิ่นอ3ม
63013035238 นางสาวนัฎจนันท� บํารุงพันธ�
63013035239 นางสาวทิพย�ชนก เสนผดุง
63013035240 นายราเชนทร� รุ:งราษี
63013035241 นางสาวหทัยรัตน� อาจสัญจร
63013035242 นางสาวชลธิชา อุ:นใจ
63013035243 นางสาวปFยพร พลอยประสงค�
63013035244 นางสาวบุณยาพร วิชัยคํา
63013035245 นางสาวสุพรรษา อ:อนสาคร
63013035246 นางสาวธิดาพร แก3วหาญ
63013035247 นายชัยธวัXช เลื่อมใสสัตย�
63013035248 นางสาวสุดารัตน� สุริยงค�
63013035249 นางสาวนุชรีย� สุขคล3าย
63013035250 นางสาวมุจลินท� คํามี
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63013035251 นางสาวธัญรัตน� ชูมณี
63013035252 นายวสุ วิศาลาภรณ�
63013035253 นายพัชรพล รัตนเลิศนภา
63013035254 นายนิธิป ไชยมงคล
63013035255 นางสาวรัตนา เรือนแก3ว
63013035256 นางสาวฉัตรธิดา สายสี
63013035257 นางสาวอตินุช ชูบุญเอี้ยว
63013035258 นางสาวชลพรรณ วงวิพัฒน�
63013035259 นางสาวจารุวรรณ เอียดแก3ว
63013035260 นางสาวณิชพร พฤกษาชัยพร
63013035261 นางสาวสิริรัตน� ย้ิมสร3อย
63013035262 นายณัชรมย� จีวัฒนา
63013035263 นายภูวดล ระลี
63013035264 นางสาวยุวดี ดีแก3ว
63013035265 นางสาวศศิรินทร� นุ:นเกิด
63013035266 นายสุทธิพงษ� ทองดอนง3าว
63013035267 นางสาวฉัตรติยากร ภาโส
63013035268 นางสาวณัฐริการ� พรรณวรรณ�
63013035269 นายวรรณวราพร ชัชวาลย�วัชร�
63013035270 นางสาวรุสนี ลีบํารุง
63013035271 นางสาวนิรมล ราชรักษ�
63013035272 นางสาวศรัณย�พร บุญรัตน�
63013035273 นายนฤทร ใจอารีย�
63013035274 นางสาวนิธิลักษณ� ไตรรัตน�
63013035275 นายอภิรัตน� ดีประวี
63013035276 นางสาวมณิภา โตจรัส
63013035277 นางสาวสุธารัตน� นพวรรณ
63013035278 นางสาวคัทรีญา แฝงศรีจันทร�
63013035279 นางสาวนิภากรณ� อัมพะวา
63013035280 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ
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63013035281 นางกฤษณา บุญสุวรรณ
63013035282 นางสาววิริญญา อาเทศ
63013035283 นายอภินันท� อุเทน
63013035284 นางสาวชัญญานุช ฉวีนิล
63013035285 นางสาวณัฐชา ทองพันธ�
63013035286 นางสาวสุนิสา บางบุตร
63013035287 นางสาวชนิตา เฉลิมรัมย�
63013035288 นางสาวนิภากร กิจไพบูลย�พันธ�
63013035289 นายณัฏฐ�พงศ� วิศลดิลกพันธ�
63013035290 นางสาวอภิญญา นรินทร�
63013035291 นางสาวฐนิตร�ฐา เดชสุวรรณ
63013035292 นางสาวภคมน โสภาพล
63013035293 นายรัฐกร ปะดุกา
63013035294 นางสาวจิรภิญญา ผาผล
63013035295 นายธนกร รามสูต
63013035296 นางสาวญาณกร จันทร�คณา
63013035297 นายกฤตภาส หนูจันทร�
63013035298 นางสาวกัญญาภัค จินดา
63013035299 นางสาวสุภารีย� พีชวณิชย�
63013035300 นางสาววิลาวัลย� จิตรสม
63013035301 นายจรัส แสนละเพ็ง
63013035302 นายศิวพงษ� ธเนศฤทธ์ิ
63013035303 นางสาวรุ:งนภาลัย ไผ:เลี้ยง
63013035304 นางสาวสุภาวรรณ ตันสิงห�
63013035305 นางสาวเกศวดี เกตุแก3ว
63013035306 นางสาวกฤตษ�ทิพย� สุนทราวัฒน�
63013035307 นายสิทธิชัย นาวงศ�
63013035308 นายภานุวัฒน� นุชเนื่อง
63013035309 นางสาวมนัชญา ทิพยมนตรี
63013035310 นายกรกฎ สืบธรรม
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63013035311 นางสาวพรรณนิภา นิลวงศ�
63013035312 นางสาวภิญญดา ชวนกิจกําจร
63013035313 นางสาวสวิตตา ศรีจันทร�
63013035314 นางสาวศิรินาฏ ทับย้ิม
63013035315 นางสาววรารัตน� พิพัฒน�วรคุณ
63013035316 นางสาวธัญญภรณ� อบเชย
63013035317 นางสาวสิรินันท� เหลืองวิลัย
63013035318 นายสิทธิพล บุญชาติ
63013035319 นางสาวศศลักษณ� ภู:กลั่น
63013035320 นางสาวเบญจมัยพร เกิดมี
63013035321 นางสาววราภรณ� จันละคร
63013035322 นางสาวสุภาพร แสงทรัพย�
63013035323 นางสาววิภา เอมสรรค�
63013035324 นางสาวตระการตา ปาระเคน
63013035325 นางสาวณัชพร กาญจนากร
63013035326 นางสาวสิริณญา หริรัตนกุล
63013035327 นางสาวโอบเอื้อ วิรัชศิลปI
63013035328 นางสาวปFZนทอง ประสันนาการ
63013035329 นางสาวธวัล วรดิเรก
63013035330 นางสาวไปรยา จันทร�เทพ
63013035331 นางสาวทัศนียา ชาวโพธ์ิหลวง
63013035332 นายอนุฉัตร สุดิรัตน�
63013035333 นางสาวจิรพร ภารสําเร็จ
63013035334 นางสาวอรดา สงจันทร�
63013035335 นางสาวภัชนารี พหลภักดี
63013035336 นางสาวสัตตบงกช รัตนคช
63013035337 นางสาวณาตาชา มูฮําหมัด
63013035338 นางสาวนภาภรณ� ดีสูงเนิน
63013035339 นางสาวจารุวรรณ รูปทอง
63013035340 นางสาวรุจิรา สุคําภา
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63013035341 นางสาวทัศมล กิขุนทด
63013035342 นางสาวพนมวรรณ จงลือชา
63013035343 นายวรเมธ ประเสริฐวงษ�
63013035344 นางสาวกรรณิการ� สันป]าแก3ว
63013035345 นางสาวชญานิศ สุโสะ
63013035346 นางสาวนารีรัตน� อึ้งเลิศตระกูล
63013035347 นายนพวิชญ� ธรรมใจ
63013035348 นางสาวกมลรัตน� คําเพ็ชรดี
63013035349 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ขาว
63013035350 นางสาวจอมขวัญ จันทมาศ
63013035351 นางสาวรัชนี จันพิมพา
63013035352 นางสาววรรณทิพย� ปู]ตาล
63013035353 ว:าที่ร3อยตรีสุทัศน� ทํานักสุข
63013035354 นางสาวจุฑามาศ ธัญญะ
63013035355 นางสาวสุชาดา หวันตะหา
63013035356 นายพีรยุทธ แหลมทอง
63013035357 นางสาวจุติรักษ� ศรีมันตะ
63013035358 นางสาวอัญญมณี กําเนิดบง
63013035359 นางสาวพิชยา หนูสุย
63013035360 นางสาวศิโรรัตน� ขุนทอง
63013035361 นางสาวนูรไอนิง แวนะไล
63013035362 ว:าที่ร3อยตรีชัยรัตน� เพ็งเกลา
63013035363 นายไชยยา เผ:าคนชม
63013035364 นางสาวสุภาภรณ� ชูโลก
63013035365 นางสาวพนมรุ3ง ริมประโคน
63013035366 นางสาวสุกัญญา ทองพะวา
63013035367 นางสาวตติยา สามัญ
63013035368 นางสาวเอลิษา หลักดี
63013035369 นายพรเทพ ส:งไชโย
63013035370 นางสาวชนุภา กลิ่นพงศ�
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63013035371 นางสาวณภัทร หลงมะลิ
63013035372 นางสาวสุภาพร ศรีอุ:น
63013035373 นางสาวปFยพร วงค�ละคร
63013035374 นางสาวอารีย� สวยสะอาด
63013035375 นางสาววัณณิตา รุ:งเรือง
63013035376 นายพุทธชาติ เหลืองช:างทอง
63013035377 นายธนดล เปลี่ยนทอง
63013035378 นางสาวพัชรีรัตน� เย่ือมีใย
63013035379 นางศิวพร ภัคมงคล
63013035380 นางสาวจุธาภัค มหาภาสกร
63013035381 นางสาวศิลปIศุภา จําปาเงิน
63013035382 นางสาวศิรินันท� ขะระเข่ือน
63013035383 นายทัชช ทองกิตติกุล
63013035384 นางสาววิภาวรรณ ตันตินันท�
63013035385 นางสาววัชราภรณ� ฉายะ
63013035386 นางสาวรัชนู เงินคํา
63013035387 นางสาวรุ:งทิวา ลิ้มขจรเดช
63013035388 นางสาวธันยชนก เนื้ออ:อน
63013035389 นางสาวพัฐทกรณ� มานุพีรพันธ�
63013035390 นางสาวสุกัญญา ปะเทสังข�
63013035391 นางสาวชาคริยา พวงสมบัติ
63013035392 นางสาววิภาวดี จันทร�สง
63013035393 นางสาวกานธิดา หาหลัก
63013035394 นางสาวปFยวรรณ มณีกุล
63013035395 นางสาวสิริน รัตนประภาวุฒิ
63013035396 นางสาวจารุวรรณ นันตา
63013035397 นางสาวปพิชญ�ชญา ทับมาก
63013035398 นางสาวพรกนก ไชยภักดี
63013035399 นางสาวอฐิพร เหมือนสีเลา
63013035400 นายณัฐดนัย ไกรนุกูล
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63013035401 นางสาวฉัตรชนก ไพศาลศักด์ิ
63013035402 นางสาวเจนจิรา ทองมาก
63013035403 นายปณิธาน วรรณพฤติ
63013035404 นางสาวเยาวรัตน� ภูม่ิงเดือน
63013035405 นางสาวเจนจิรา สุขนุ:ม
63013035406 นางสาวปราณี ลิ้มกุล
63013035407 นายปราโมทย� ม:วงขาว
63013035408 นางสาวภัทรพร พลรักษ�เขตต�
63013035409 ว:าที่ ร.ต.หญิงชุติกาญจน� อ:องเกษม
63013035410 นางสาวมัฏสิกาญจน� ทอรี
63013035411 นางสาวฉัตรธิดา อาดัม
63013035412 นางสาวนิริสรา แสงหล3า
63013035413 นายธนกร สร3อยสังวาลย�
63013035414 นางสาววรรณศิริ ศรลัมภ�
63013035415 นางสาวสัจจพร แปCนห3วย
63013035416 นายไพพันธ� พุ:มพวง
63013035417 นางสาวสุจิตรา พันตาเอก
63013035418 นางสาวสกุลรัตน� โป[วประยูร
63013035419 นางสาวไพลิน บึงลอย
63013035420 นางสาวสิริญา ฤทธ์ิสําแดง
63013035421 นายวรพล อารักษ�
63013035422 นายวีระ กลองวงษ�
63013035423 นางสาวอภิชญา ไทยรัตน�
63013035424 นางสาวพัณณิตา เย็นประเสริฐ
63013035425 นางสาวนิศาชล อาจวงษา
63013035426 นางสาวสายธาร เสนานิมิต
63013035427 นายกิตติศักด์ิ เพชรเทวี
63013035428 นายพลาย กะภูทิน
63013035429 นางสาววิไลพร ศฺลปกุล
63013035430 นายณภัทร หลงสมบูรณ�
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63013035431 นางสาวณัฏฐกันย� กาวิชัย
63013035432 นายปองสิชฌ� เจริญสุข
63013035433 นายกรกิจ บนป7นเชื้อ
63013035434 นายสุวิทย� สาเรียง
63013035435 นางสาวจุฑามาศ มีประวัติ
63013035436 นางสาวสุวนันต� ทุมพร
63013035437 นายสุทธิรักษ� สวนเข3ม
63013035438 นางสาวณปภัช อยู:ทิม
63013035439 นางสาวเบญจมาศ โล3วม่ันคง
63013035440 นางสาวพรศิริ คงขํา
63013035441 นายสหรัฐ ไทยเจริญ
63013035442 นายนันท�ทัต พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
63013035443 นายประกฤษฏ์ิ สายแก3ว
63013035444 นางสาววินัดตา ชัยพุทธา
63013035445 นางสาวสิรินยา คําภาคต
63013035446 นายสราวุธ โตจะโปะ
63013035447 นายสุรเดช โพธ์ิแดง
63013035448 นายพฤฒ ธีระวิชิตชัยนันท�
63013035449 นางสาวทัตพิชา พูลเจริญ
63013035450 นายสรณัฐ ขันคํา
63013035451 นางสาวกมลวรรณ ชูธัญญศักด์ิ
63013035452 นางสาวฟานิสรีน ลอตันหยง
63013035453 นางสาวอรดี ปานเกิด
63013035454 นางพรรณชยาภรณ� ใจเสง่ียม
63013035455 นางสาวมนันยา มีไชย
63013035456 นายอัษฎาวุธ เสนาบุตร
63013035457 นางสาวกัลยาณี ทําทอง
63013035458 นางสาวทิพวดี ศรีคร3าม
63013035459 นางสาวแคทรียา จอมมี
63013035460 นางสาวศิโรธร ชุมทอง
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63013035461 นายอาทิตย� หมู:สิน
63013035462 นางสาวสุประภา วิศิษฎ�สมบัติ
63013035463 นางสาวนพรัตน� ใจเที่ยงธรรม
63013035464 นายพีรเชษฐ� ธราป7ญจทรัพย�
63013035465 นายภูวิพัฒน� ธีรชัยสมบูรณ�
63013035466 นายธัญเทพ อารยชูเกียรต์ิ
63013035467 นายนราธิป จงจิตต�
63013035468 นางสาวเบญญาภา ภู:ประดิษฐ�
63013035469 นางสาวพิมภินันท� จันทร�ภา
63013035470 นางสาววิศินี ดนตรี
63013035471 ว:าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล
63013035472 นางสาวนันทนัช ม:วงปาน
63013035473 นางสาวนุสลัน อิสลาม
63013035474 นางสาวพรนิการ� โตDะงาม
63013035475 นางสาวชิดชนก บุญมุสิก
63013035476 นางสาววิภารัตน� จงดี
63013035477 นางสาวเดือนฉาย เจริญเรืองสกุล
63013035478 นายวชิระ กาลพัฒน�
63013035479 นางสาวดวงกมล โสมทัศน�
63013035480 นางสาวอนงค� พริกบุญจันทร�
63013035481 นางสาวนภสร เบญจศิริลักษณ�
63013035482 นางสาวพัณณ�พิชญา หลีประไพ
63013035483 นางสาวนุชนาถ สินธํารงรักษ�
63013035484 นางสาวเก็จไพฑูรย� สีลาพัฒน�
63013035485 นางสาวชุธิดา โฮมหงษ�
63013035486 นางสาววีระวรรณ ทองคง
63013035487 นายสมบูรณ� นามสุข
63013035488 นางสาวภาวิตรี หลงประดิษฐ�
63013035489 นางสาวสุชาดา ธรรมชาติสุขใจ
63013035490 นางสาวอัสมะ สือแมง
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63013035491 นายอธิวัฒน� พัชรปรีชาสิทธ์ิ
63013035492 นายธนพงษ� พรหมคํา
63013035493 นางสาวพัชรินทร� น3อยสอาด
63013035494 นายอชิรพงศ� ภิวัฒน�ธนบูรณ�
63013035495 นางสาวนิลาวัลย� เป\ยงตา
63013035496 นางสาวพชรพร ตระกูลดี
63013035497 นายณัฐณวัฒน� อธิธนืกเตชาภัค
63013035498 นางสาวกนกวรรณ คํานวน
63013035499 นางสาวชญาน�พัชร กันกา
63013035500 นางสาวปฐมรัตน� ภาณุพินทุ
63013035501 นางสาวสุพิชชา อนุศาสนนันท�
63013035502 นายภัคพล สุวรรณาภรณ�
63013035503 นายธนพล จามรเนียม
63013035504 นางสาวกรกนก สุวรรณไชยรบ
63013035505 นางสาวกานฬดา บรรทกิจ
63013035506 นางสาวพิชญ�นรี เกิดสุข
63013035507 นายนันท�นภัส เป\Zยมอําไพภักดี
63013035508 นางสาวจุรินทร�มาศ บุญเกิด
63013035509 นายจิรายุส เกราะแก3ว
63013035510 นางสาวหทัยชนก ธูปแจ3ง
63013035511 นายสุวิทย� หลีแจ3
63013035512 นางสาวณัฐชา แซ:ฉ่ัว
63013035513 นางสาวจารุชา โพธ์ิอุไร
63013035514 นางสาวศิริรัตน� เหมแดง
63013035515 นางสาวกมลภัทร สุทธิสุทธ์ิ
63013035516 นายวันชนะ อ:อนทา
63013035517 น.ส.นันทพร บุตรวงษ�
63013035518 นายประภาณ ดวงสังข�
63013035519 นายอภิชาต ศรีปFZนแก3ว
63013035520 นางสาววรัชญา ใสเหลี่ยม
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63013035521 นางสาวต3องตา ยาชมภู
63013035522 นางสาวศิริประภา ชมพูพันธ�
63013035523 นางสาวอัญชนา ใจกล3า
63013035524 นางสาวคุณากร จันทระ
63013035525 นายชินราช ซ3ายเซ้ีย
63013035526 นางสาวพนิดา นามสีฐาน
63013035527 นายชาตรี พรหมจรรย�
63013035528 นางสาวอลิสา สนิทใจ
63013035529 นายสิทธิเดช จรูญกิจภัทรกุล
63013035530 นางสาวปาณิศรา ทองรามัญ
63013035531 นายสุพัฒน� สุขสวัสด์ิ
63013035532 นางสาวกนกกาญจน� ขวัญคํา
63013035533 นางสาววรรณพร อัคคี
63013035534 นางสาวอังค�ริสา ธีระพันธ�
63013035535 นางสาวนุชจิรา ไชยกันทะ
63013035536 นายปริญญา หมอยาดี
63013035537 นางสาวกรรณิการ� ก:อแก3ว
63013035538 นายกฤตมุข อินทรโชติ
63013035539 นางสาวสุธาสินี ศิริวงค�
63013035540 นางสาวพรนภา จบศรี
63013035541 นางสาวนฤมล แซ:จึง
63013035542 นางสาวบุณยานุช คําจูม
63013035543 นางสาวอีกือมัส สีนุ
63013035544 นางสาวมนันญา ทีรวม
63013035545 นางสาวกัณฐาภรณ� กอคูณ
63013035546 นางสาวสุภาพร นันตา
63013035547 นางสาววิราวรรณ� คําลา
63013035548 นางสาวครองขวัญ คะนานิน
63013035549 นางสาวกุลพิพิทย� ต้ังจิตมโนธรรม
63013035550 นางสาวสุภาวดี ดีอุดม
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63013035551 นายสุเมธ ดาวสุข
63013035552 นายวัชรพล พันธุมจินดา
63013035553 นางสาวนันทิการณ� ฐิตะฐาน
63013035554 นางสาววนิสา อามาตมนตรี
63013035555 นางสาวพรนภา ศรีจันทร�
63013035556 นางสาวพสชนัน ชัยวิริยะพงศ�
63013035557 นางสาวรัตติยากร นวลแปCน
63013035558 นางสาวอมรรัตน� ทับทิมสี
63013035559 นางสาวณัฐชา ทบแก3ว
63013035560 นางสาวยุภาพรรณ ไกยสิทธ์ิ
63013035561 นางสาวสุดพชร ฤทธ์ิชู
63013035562 นางสาวพิมพ�ชนก อุทธตรี
63013035563 นางสาวภัทรพร ปลาดศรี
63013035564 นางสาวพัณณิตา ม่ิงมงคล
63013035565 นางสาวโศรยา ปlกขาว
63013035566 นางสาวรุ:งรวิน รอดศรี
63013035567 นางสาวศรัณยา คุ3มไพรันต�
63013035568 นางสาวทัศนีย� ฉุยเนียม
63013035569 นางสาววารุณี จักรกระโทก
63013035570 นางสาวชนิษฐา แก3วศักด์ิ
63013035571 นางสาวณัฏฐ� จันทวี
63013035572 นายเขมราฐ รอดเนียม
63013035573 นางสาววัจนารัตน� ดวงนาค
63013035574 นางสาวอัญชลีรัตน� สีสดดี
63013035575 นายอติวัส ศิริพันธ�
63013035576 นางสาววนิดา ปาละลี
63013035577 นายปFยะดนัย ทุมมานอก
63013035578 นายชัยยุทธ สุขพกาแก3ว
63013035579 นายอรรถพล กรรมการ
63013035580 นายอนุรักษ� ต้ังม่ัน
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63013035581 นางสาวฐิติวรฎา ไชยทิพย�
63013035582 นายฉายกริช หุ:นจําลอง
63013035583 นางสาวอภิญญา พจน�ประสาท
63013035584 นายเบญจภัทร ก3อนคํา
63013035585 นางสาวณัฐชา กุลรัตน�
63013035586 นายจักรวาล สร3อยจิต
63013035587 นางสาวรัตนา เรืองสงคราม
63013035588 นายภรต สุภางค�ยุทธ
63013035589 นางสาวศศิวิมล อมแก3ว
63013035590 นายวงศ�กร กันจินะ
63013035591 นายสิริวัฒน� มูสิกะสง
63013035592 นางสาวณัฐฐรินทร� บุญชด
63013035593 นายปFยณัฐ ไชยเวช
63013035594 นางสาวกมลชนก แก3วสมนึก
63013035595 นางสาวสุนารี ทะนงค�
63013035596 นายธัญกร รัฐวาทิน
63013035597 นางสาวบุญรวี คําเป\Zยม
63013035598 นางสาวเกศรินทร� เวียงภักด์ิ
63013035599 นางสาวอภิศรา เจริญศิริ
63013035600 นางสาววันทนีย� แสงดี
63013035601 นางสาวเอมอร สอนศรี
63013035602 นางสาวกฤติยานันทน� พิทูรวรวิทย�
63013035603 นางสาววิภาภรณ� พรมสิงห�
63013035604 นางสาวเชิญขวัญ จันตDะวงศ�
63013035605 นายสุวิช พุ:มโพธ์ิ
63013035606 นางสาววิมลตรี แก3วประชุม
63013035607 นางสาวนริสา แสนดวงแก3ว
63013035608 นายสัมพันธ� อินปาน
63013035609 นายเอกอนันต� จันทร�งาม
63013035610 นางสาวนันทกานต� พูลศรี
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63013035611 นางสาวสุวลี แดงเอียด
63013035612 นางสาวสุทธญาณ� สืบสายดี
63013035613 นางสาวสุภาวดี ศรีละออง
63013035614 นางสาวสุชาดา ทองหยด
63013035615 นางสาวสมฤทัย ทองดอนเเต3ม
63013035616 นางสาวนภัสสรณ� เป\Zยมสุริยไกร
63013035617 นางสาวสายฝน สิงห�อุDด
63013035618 นายธนาศักด์ิ คงศรี
63013035619 นางสาววิภารัตน� เสมอจันทร�
63013035620 นางสาวดวงนภา จันทร�หอมกูล
63013035621 นางสาวรัชชา พยุงชัยพิมาย
63013035622 นางสาวธัญลักษณ� พีระทวีเวทย�
63013035623 นางสาวลภัสหทัย อังคกิจสุวรรณ
63013035624 นางสาวกัลยกร อ:อนน:วม
63013035625 นายกฤษฏิภัสณ� ฤทธิเดช
63013035626 นางสาวจุฬารัตน� บุตรบุญ
63013035627 นางสาวปFยวร อํามาตย�
63013035628 นายวรรณชัย ชารี
63013035629 นางสาวกนกพร กลิ่นโลกัย
63013035630 นางสาวอังคณาพัศ วัจนะสวัสด์ิ
63013035631 นางสาวอัญธิกา พรรคอนันต�
63013035632 นางสาวชนาภัทร คล3ายแก3ว
63013035633 นางสาวปFยะธิดา จันทร�โท
63013035634 นางสาวกัลยกร ยศบุรี
63013035635 นายณฐพงศ� งามศรี
63013035636 นายวิศิษฐ�ศักด์ิ บุญจิตต�
63013035637 นางสาวกิติยา รัตนเจริญ
63013035638 นางสาวชลธิชา แก3วมีศิล
63013035639 นางสาวปวันรัตน� ผจญศิลปI
63013035640 นางสาวจิตรตรี แซ:อึ้ง
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63013035641 นายปฐมพงษ� ทัศนีย�ชัยพร
63013035642 นายตุลา หน:องพงษ�
63013035643 นางสาวน้ําฟCา มีศิลปI
63013035644 นางสาวพิมพรรณ หงอเทียด
63013035645 นางสาวสุภาพรรณ กัลยาณมิตร
63013035646 นายนําชัย เพ็งนาม
63013035647 นางสาวธันย�ชนก ปานสง:า
63013035648 นางสาวปนิดา นวนมุสิด
63013035649 นางสาวสิรินทรา ราษฎร�มณี
63013035650 นายเกษมชัย โพธ์ิเกษม
63013035651 นายกฤตพัศ นาสาร
63013035652 นางสาวนาถรวี ไพรวรรณ
63013035653 นางสาวธัญพิชชา จันทร�อํารุง
63013035654 นางสาวอรอนงค� วงศ�โสภา
63013035655 นางสาวศุภสิริ อุตตมะ
63013035656 นางสาวศรัญญา ก3อนศรี
63013035657 นายพงษ�สิทธ์ิ โรจนประสิทธ์ิกุล
63013035658 นางสาวเยาวลักษณ� เฉลียวศิลปI
63013035659 นางสาวมะลิวรรณ อาจอาริ
63013035660 นางสาวสุธาสินี อวดผล
63013035661 นางสาวสุทธิตา ป7ญจะแก3ว
63013035662 นางสาววีรอร ยอดนวล
63013035663 ว:าที่ ร.ต.วรรณพร เลิศการช:าง
63013035664 นายภานุวัฒน� วงศ�ราช
63013035665 นางสาวดาวประกาย เงินไพบูลย�เจริญ
63013035666 นางสาวจิรายุส สุขสําราญ
63013035667 นายวีระวัฒน� ทองประดิษฐ�
63013035668 นางสาวเบญจมาส พันธเสน
63013035669 นายอานุภาพ เลาะเด
63013035670 นางสาวโสรยา สุมาตรา
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63013035671 นางสาวนันทินี ปูนทอง
63013035672 นางสาวญาดา ณ ถลาง
63013035673 นางสาวนงนุช ศรีหะ
63013035674 นายชัญญวัฒน� พลชนะ
63013035675 นางสาวเบญจวรรณ บุญยะสิงห�
63013035676 นางสาวตุลญา มะสีพันธ�
63013035677 นางสาวสุจริยา ทยานสมุทร
63013035678 นางสาวป7ญญาณี ป7ทมวิจิตร
63013035679 นายปรัชญา สิทธิกิจ
63013035680 นางสาวศศิณัฎฐ� ประดิษฐ�สาร
63013035681 นางสาวนัทธมน มูลธนานิธิสรดี
63013035682 นางสาวอัญญาทิพย� ทองแสง
63013035683 นางสาวศรีสุดา ไข:มุกข�
63013035684 นายสุธน พัสกุล
63013035685 นางสาววิชุดา พรมพิลา
63013035686 นางสาวช:อทิพย� สมรูป
63013035687 นางสาวจิตติพัฒน� มูลสาระ
63013035688 นางสาววิยะดา สุวรรณมงคล
63013035689 นางสาวชลิดา สนิทนาน
63013035690 นางสาวศุภมาส ตาปFง
63013035691 นายสยมภู สุขเสรีรักษ�
63013035692 นางสาวมาลินี ทับบุรี
63013035693 นางสาวสุพัตรา บุตรรักษา
63013035694 นางสาวอังคนา บุญโยดม
63013035695 นางสาวนันทภรณ� หนูแก3ว
63013035696 นางสาววัชราภรณ� แสงสว:าง
63013035697 นางสาวพนิตพิชา เพ็ชรดี
63013035698 นางสาวธันย�ชนก ลาภประเสริฐ
63013035699 นางสาวหทัยภัทร สังข�ประเสริฐ
63013035700 นางสาวเกศริน ภมร
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63013035701 นายชัยเชษฐ� ช:วยสองเมือง
63013035702 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�ใหญ:
63013035703 นางสาววรรณกาญจน� สําเภาพานิชย�สุข
63013035704 นายณัฏฐกาณต� ชาญพัฒนากร
63013035705 นางสาววารุณี บุญศิริ 
63013035706 นางสาวปรานอม แสงอํายวน
63013035707 นางสาวเบญจรัตน� ช:วยดํารงค�
63013035708 นางสาวชุติมณฑน� นุ:นเซ:ง
63013035709 นางสาวเกษศินี พวงเกตุ
63013035710 นายจารึก ชํานาญ
63013035711 นางสาวปวีณอร โทเอี่ยม
63013035712 นางสาวชลิตา อย:างกลั่น
63013035713 นางสาวธีรภัทร� อนันทพิทักษ�
63013035714 นางสาวปาริชาติ นวลแก3ว
63013035715 นางสาวรัชนีกร ช:างป7Qน
63013035716 นางสาวกรรณิการ� แก3วสุรินทร�
63013035717 นางสาวปรียานุช เด่ือคํา
63013035718 นายพิชญ�พชร ทรัพย�นันท�
63013035719 นายธนากร ดลภราดร
63013035720 นายเอกสิทธ์ิ ทองหัสนะ
63013035721 นายกิตติธัช แจ:มจันทึก
63013035722 นายธนกฤต เทียมสุข
63013035723 นายรักชาติ ศรีสูงส:ง
63013035724 นางสาวสิริกาญจน� สินสาย
63013035725 นายเฉลิมพล เริงฤทธ์ิ
63013035726 นายกิตติเดช อัมพปานิค
63013035727 นางสาวจอมธัญญ� ธราพร
63013035728 นางสาวสุวรรณณา ลานทอง
63013035729 นางสาวสุมาลีรัตน� เฉลิมพันธ�
63013035730 นายจิรชยุตม� สินชัยธเนษฐ�
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63013035731 นางสาวสุวรรณา รวงผึ้ง
63013035732 นางสุชาดา พวงมณี
63013035733 นางสาวอรทัย เรือนนา
63013035734 นางสาวสมใจ ศรีสถาวร
63013035735 นายวิสุทธ์ิ ประทีบธนากร
63013035736 นางสาวกัญญารัตน� ภู:ไชยานุสรณ�
63013035737 นางสาวธานที สินจุ3ย
63013035738 นางสาวเจนจิรา ชุ:มชาติ
63013035739 นายอุดมเกียรติ พรหมชาติ
63013035740 นายหาญกิจจพล เพชรหิน
63013035741 นางสาวกวิสรา ยอดเมืองนาย
63013035742 นางสาวสุนีย� ลายทอง
63013035743 นางสาวรชยา คงโพธ์ิ
63013035744 นางสาวจิญมิกา เฉลียวการ
63013035745 นางสาวณัฐฐาพร คําโคตรสูนย�
63013035746 นางสาวกัญญาภัค บูชากรณ�
63013035747 นางสาวอัมพวรรณ อาภาวุฒิชัย
63013035748 นางสาวอรมณี ชาคําสัย
63013035749 นางสาวศิรินภา วงค�ตุ3ย
63013035750 นายรพี โพธ์ิพันธุ�
63013035751 นางสาวดวงฤดี วิเศษพันธ�
63013035752 นายกฤษฎา วงษ�ทิพรัตน�
63013035753 นางสาวปภัสสรณ� โตDะซา
63013035754 นายณัฐชา บุญส:ง
63013035755 นางสาวธิตินันท� เกษรมาลี
63013035756 นางสาวกรกนก สันธิ
63013035757 นายชาครีย� พ่ึงสุดใจ
63013035758 นางสาววนัชพร คงแก3ว
63013035759 นางสาววาสิตา ปFZนทองทิพย�
63013035760 นางสาวจุรีรัตน� โพธิเดช
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63013035761 นางสาวศศิวรรณ นันทิรังรอง 
63013035762 นายธีรพัฒน� อรุณรัตน�
63013035763 นางสาวสุกัญญา พวงเพชร
63013035764 นางสาวธัณฐภรณ� ธรรมดา
63013035765 นางสาวอริสา รักอริยพงศ�
63013035766 นางสาวประภัสสร อาลัย
63013035767 นางสาวภัทรภรณ� ขาว
63013035768 นางสาวเสาวลักษณ� บรรณาการ
63013035769 นางสาวธิษณารินทร� ชุมแดงภักดีกุล
63013035770 นางสาวศิรินภา จันทร�ชื่น
63013035771 นางสาวพัชนิภา สายโอภาศ
63013035772 นายอัสนันต� แก3วสลํา
63013035773 นายพุทธินันท� ทําทอง
63013035774 นายชัชนันท�ชัย ไชยแก3ว
63013035775 นางสาววิชุดา จินาเคียน
63013035776 นางสาววระภัทร เทพธรณี
63013035777 นางสาวชนม�ปภัสร� สุมารินทร�
63013035778 นางสาวศศิวิมล รัตนพล
63013035779 นางสาวปวีณ�ธิดา คล:องแคล:ว
63013035780 นางสาวกมลชนก ทองฉิม
63013035781 นางสาวเมธินี ป7ญจทวี
63013035782 นางสาววิภาณี ประดิษฐธีระ
63013035783 นางสาวอาภา พงษ�มนตรี
63013035784 นายธนาวุธ แก3วเสถียร
63013035785 นางสาววชัญญา สุริยันต�
63013035786 นางสาวฤทัยวรรณ มีโรจน�
63013035787 นางสาวป7ทมพร สุแดงน3อย
63013035788 นางสาวพรกมล พุ:มโพธ์ิ
63013035789 นางสาวศศิธร จันทร�เก้ือ
63013035790 นางสาวชนม�นิภา กองจันทร�
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63013035791 นางสาววริษฐา เดชดํารง
63013035792 นางสาวภัทรานิษฐ� ดําสะอาด
63013035793 นางสาวอติพร สมศรี
63013035794 นางสาวศิวพร จงจิตร
63013035795 นางสาววรางคณา นิลโมทย�
63013035796 นางสาวเขมกร ทับทิมจันทร�
63013035797 นางสาวกมลเนตร มีพูล
63013035798 นางสาวกรรณิกา จอกแก3ว
63013035799 นางสาวสุมาลี คันทจันทร�
63013035800 นางสาวฐาปนีย� นามโชติ
63013035801 นางสาวศิลปIศุภา หมายสุข
63013035802 นางสาวอรุณรัตน� สมบูรณ�บดีบุตร
63013035803 นางสาวสุภาพร แย3มสุวรรณ
63013035804 นางสาวสิริลักษณ� สัยเกตุ
63013035805 นายธิติพัฒน� สกุลชาญ
63013035806 นางสาวชลันธร ชาวชน
63013035807 นายจีรวัฒน� แสนศรี
63013035808 นายศุภกิจ สนธิวงศ�
63013035809 นางสาวสุพัตรา บุดตานันท�
63013035810 นางสาวอารยา อรรนพ
63013035811 นางสาวลภัสรดา ห3วยจันทร�
63013035812 นางสาวพิมพิกามาส แสงศรี
63013035813 นางสาวนริศรา มะลิงาม
63013035814 นายนันทวัฒน� เพ:งพินิจ
63013035815 นางสาวธีราพร แปงใส
63013035816 นายมนัสพงษ� เภกอง
63013035817 นางสาวสายสมร ตระกูลอํานวยผล
63013035818 นางสาวฐิติรัตน� ไมตรี
63013035819 นางนันทิยา จันทรามยุเรศ
63013035820 นายพัชระ ชื่นบาน
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63013035821 นางสาวจิรนันท� ตันตยานนท�
63013035822 นางสาวรัตติกาล ยาวุธ
63013035823 นายจิระยุทธ์ิ ร:วมสุข
63013035824 นายฐพงศ�ธัช สมบูรณ�
63013035825 นางสาวสุพจี ทองทรัพย�
63013035826 นายศิรวิทย� จันทะเสน
63013035827 นางสาวเมธาพร เมืองตัง
63013035828 นางสาวดวงกมล เหมยลิน
63013035829 นางสาวรุ:งอรุณ อยู:ม่ัน
63013035830 นายนนทนัตถ� ดวงมืด
63013035831 นางสาวนรมล วิจิตราการลิขิต
63013035832 นางสาวพัทธรัตน� โคกแก3ว
63013035833 นางสาวจินดาพร เสาม่ัน
63013035834 นายกิตตินันต� มาตวัน
63013035835 นางสาวหัทยา ถาวรนิมิตร
63013035836 นางสาวกฤษติกา น3อยมะลิวัน
63013035837 นายชัยณรงค� อกอุ:น
63013035838 นายกอปรลาภ เชาวน�ลักษณ�สกุล
63013035839 นางสาวมณฑาทิพย� ตลอดไธสง
63013035840 นางสาวชนณิกานย� จันชะดา
63013035841 นางสาวธิติมา เฟ̂Zองฟู
63013035842 นายสุวิทย� เกษมรัชต
63013035843 นางสาววรนุช โสมภีร�
63013035844 นางสาวดวงกมล ศรีกรด
63013035845 นางสาวศิริพา ชัยศิริมิตร
63013035846 นางสาวนิชกานต� พ:วงทอง
63013035847 นางนิตยา ก่ิงมาลา
63013035848 นายวีรวัฒน� ประเสริฐสิน
63013035849 นางสาวเนตรกมล ศรีมันตะ
63013035850 นางสาววนัชพร กาญจนศิราธิป
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013035851 นางสาวเพ็ญพรรษ� พุ:มเพชร
63013035852 นางสาวกัญลิญา บุญขาว
63013035853 นางสาวปวิมล สีสวนแก3ว
63013035854 นางสาวพรทิพย� อํานาจเจริญพันธ�
63013035855 นายสหรัตน� ย้ิมน3อย
63013035856 นางสาวอัจฉรา กันธิยะ
63013035857 นางสาวณัฎยา เทพแสง
63013035858 นายกองรบ พุกเฉย
63013035859 นายวิโรจน� ประหยัด
63013035860 นางสาวประภัสสร เพ่ือนใจมี
63013035861 นางสาวประกายมาส ศิริวัฒน�
63013035862 นางสาวประภัสสร อาจศึก
63013035863 นางสาวกนกวรรณ เทพมณี
63013035864 นางสาวสุธิดา ทองรับแก3ว
63013035865 นางสาวสุวลี สุขสุเพ็ชร�
63013035866 นางสาวปราณปรียา พิพัฒน�พงศ�ภวิน
63013035867 นายอธิป จันทรมณี
63013035868 นางสาวศรัณยา ปFไชโย
63013035869 นางสาวละอองรัตน� ช3างนาย
63013035870 นางสาวอภิชญา ปลาดศรี
63013035871 นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสด์ิ
63013035872 นางสาวกัญญารัตน� ทวีหนุน
63013035873 นางสาวจริยา จันทร�ไตรรัตน�
63013035874 นางสาวป7ทมา พรหมจันทร�
63013035875 นางรัตนวรรณ ประเวศตระกูลชัย
63013035876 นางสาวจุฑารัตน� หนูแก3ว
63013035877 นางสาวภาวิณี ทุมเกษร
63013035878 นางสาวอมรรัตน� คําน3อย
63013035879 นางสาวทักษพร จูพลาย
63013035880 นายนนท�ดิฐพัฒน� ลีละบุตร
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ระดับปริญญาตรี

63013035881 นางวิมลรัตน� ศรีสุขเจริญ
63013035882 นางสาวศรสวรรค� หล3าประเสริฐ
63013035883 นางสาวปาณิสรา วัชรากรวรชิต
63013035884 นางสาวเมธ�นิธิญา สิงห�จิรพลกุล
63013035885 นางสาวอรณัฐ สมัครการ
63013035886 นางสาวณัฐศรินทร� อินทชัย
63013035887 นายพัชรพล พุทธา
63013035888 นางสาวสุภาพร แพงศรี
63013035889 นางสาวณัฐสุดา พันธ�กุ3ย
63013035890 นายอติชาติ แพรสี
63013035891 นายภาณุพงศ� คู:พันธวี
63013035892 นางสาวธันยกานต� สุคันธาพฤกษ�
63013035893 นายธีรวัฒน� คงดํา
63013035894 นางสาวรวิสรา เชื้อจันทร�
63013035895 นางสาวฉัตรนภา บุญปกครอง
63013035896 นางสาวเกษร ผิวเอี่ยม
63013035897 นายณัฐวุฒิ เลิศการ
63013035898 นายธัชพงษ� ทับทิม
63013035899 นางสาวกมลวรรณ ป7ตตา
63013035900 นางสาวบุษยมาศ บุญวาที
63013035901 นางสาวทิพย�วรรณ จันทะนา
63013035902 นางสาวชณิภา ล่ําสุข
63013035903 นายถิรวรรธน� เพ็งผลวินิจ
63013035904 นางสาวธนัญญา บุญกําเนิด
63013035905 นางสาวพีรดา สุขเงิน
63013035906 นายไพฑูรย� หลายชูไทย
63013035907 นางสาวจิดาภา สว:างพาณิชย�
63013035908 นายธงชัย ถึกคุ3ม
63013035909 นายอัสนี อากรนิธ์ิ
63013035910 นางสาวพรนภา เป\Zยมเนตร

หน3า 1197 จาก 2368                  
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ระดับปริญญาตรี

63013035911 นางสาวสุนทรี โหลสกุล
63013035912 นางสาวชนก ใหญ:ย่ิง
63013035913 นายภาสกร เกตุพละ
63013035914 นางสาวพัชราพร บุญเข็ม
63013035915 นางสาวโสรยา เสาธง
63013035916 นางสาวเบญจภรณ� ร3องเสียง
63013035917 นางสาวธิติภา จันทรอาภา
63013035918 นางสาวยอดสร3อย ชุ:มเกตุ
63013035919 นางสาวปรียาภรณ� คําเครือ
63013035920 นางสาวชบา บุญศรี
63013035921 นางสาวสุกัญญา บุญมี
63013035922 นายวุฒิชัย สุขะ
63013035923 นายภูมิพัฒน� สิริธนาธิรัชต์ิ
63013035924 นางสาวนัฐฐาภรณ� เปaงยาวงศ�
63013035925 นายพิสิฐ จิตรดี
63013035926 นางสาวจันทร�ทิพย� ชิตพิรดา
63013035927 นางสาวสุพรรษา เทพวาที
63013035928 นางสาวผกาวรรณ ใหญ:จริง
63013035929 นางสาวยุพิน ทองแท:น
63013035930 นางสาวณัฐริกา ธรรมศิริ
63013035931 นางสาวภาวินี รัชอินทร�
63013035932 นางสาวมัณฑนา ธรรมเสนา
63013035933 นายชวลิต แก3ว เขียว 
63013035934 นางสาววีสินันท� ศรีสุนนท�
63013035935 นางสาวเขมิกา ทิพย�คีรี
63013035936 นางสาวดารินทร� อ3อมค3อม
63013035937 นางสาวกัญญาภัค ปริญญาพรหม
63013035938 นายเอกอนันต� เพ็ชรชุมแสง
63013035939 นายกฤษณะ ดีชูศร
63013035940 นายสุพจน� ศรีชัยภูมิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63013035941 นายเนติพงษ� แผนจันทึก
63013035942 นายธนรักษ� กูลเก้ือ
63013035943 นางสาวเพ็ญนภา ผิวทวี
63013035944 นางสาวทิพวรรณ สมมงคล
63013035945 ว:าที่ ร.ต.หญิงปภาวรินท� สมบูรณ�ทอง
63013035946 นายวิชชุศักด์ิ จ่ันครุธ
63013035947 นายอภิสิทธ์ิ สีม:วง
63013035948 นายธิติ ภูวธนฤทธิกุล
63013035949 นางสาวกนิษฐา อุ:นศรี
63013035950 นางสาวอารยา จันทร�ละมูล
63013035951 นางสาวสุดา อยู:คง
63013035952 นางสาวจิรัชญา มัณฑะวงศ�
63013035953 นายกรกฤต จานตา
63013035954 นางสาวอารินธร น3อมสุวรรณ�
63013035955 นางสาวแพรวพลอย จันทนาประเสริฐ
63013035956 นางสาววิภามาส วงษ�จันทร�
63013035957 นายประดิพัฒน� พิสิฐนฤดม
63013035958 นายหัสธชัย แปCนแก3ว
63013035959 นางสาวกรรณิการ� แก3วก่ิง
63013035960 นางสาวพัทธมน สินอุปการ
63013035961 นางสาวนพรัตน� เรืองสุวรรณ�
63013035962 นางสาวอรทัย เเม:นทอง
63013035963 นางสาวเบญจพร บุญคําภา
63013035964 นางสาววรัญญา วรกิจ
63013035965 นายวุฒิพงษ� หอมดี
63013035966 นายเนติธร นาคสวัสด์ิ
63013035967 นางสาวนภาวรรณ อินศวร
63013035968 นางสาวกมลพรรณ ยะต๋ัน
63013035969 นางสาวปFยวรรณ อังกุด
63013035970 นางสาวสิริมา ไตรศิลปI
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ระดับปริญญาตรี

63013035971 นายวิกรณ� วิริยะสัมมา
63013035972 นางสาวอมลรุจี ขันธิกุล
63013035973 นางสาววันสิริ ไชยสุวรรณ
63013035974 นายสุริย�วงศ� นานอน
63013035975 นายพงศกร แก3วประจุ
63013035976 นายธีรวัฒน� บุตรเมือง
63013035977 นางสาวกนกอร พูนสง
63013035978 นางสาวสรินธร พงษ�สมทุร
63013035979 นางสาวอมรรัตน� คันฉ:อง
63013035980 นางสาวศศิโสภา สุวรรณทับ
63013035981 นางสาวกาญจนสิริ อ:อนน:วม
63013035982 นายสุรนันท� พวงมาลัย
63013035983 นายกษิดิศ กีรานนท�
63013035984 นางสาวศรานตา พรนราดล
63013035985 นางสาวอาซียะห� เจDะฮะ
63013035986 นางสาวสุทธิดา สุขสมัย
63013035987 นายจักรี ธนามี
63013035988 นางสาวณิชารัตน� ตงเตDา
63013035989 นายนภัทร ดีกัลลา
63013035990 นางสาวณัฐรินทร� ทรงทองคํา
63013035991 นายณัฏฐ�วัฒน� พิXXพัฒนสุข
63013035992 นางสาวรุสลีนา เจDะมูดอ
63013035993 สิบเอกชนุตร� สุทธะ
63013035994 นางสาวจุฑารัตน� เอี่ยมประไพ
63013035995 นางสาวมณต�ฑรัตน� ปุณยธรธิวัฒน�
63013035996 นางสาวจุฑามาศ มีเพชร
63013035997 นางสาวศิรประภา น:วมทิม
63013035998 นางสาวสุทธิดา ปFZนเวหา
63013035999 นางสาวบุญธิดา บุญโต
63013036000 นางสาววันวิสาข� พรมเลิศ
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63013036001 นางสาวพัชราพรรณ สุวรรณมณี
63013036002 นางสาวนุสบา กิตติธรกุล
63013036003 นายกิตติพงศ� เลิศศิริกรณ�เดชา
63013036004 นางสาวรัชนีกร คําภาเคน
63013036005 นายอานัส ยูโซะ
63013036006 นางสาวปนัดดา แก:นพิทักษ�
63013036007 นางสาวมาลี เดชรัชชยา
63013036008 นางสาวพรธิภา เพ่ิมศรี
63013036009 นางสาวเจนจิรา มืดหล3า
63013036010 นายเขมินทร� ประเสริฐศักด์ิ
63013036011 นางสาวป7ทมวรรณ พรพิริยะวงษ�
63013036012 นายธีรดนย� สิ้นภัย
63013036013 นางสาวพิจิตรา เสาวกูล
63013036014 นายณัฐชา เอียดใหญ:
63013036015 นางสาวทิพย�รัตน� เกตุวร
63013036016 ว:าที่ ร.ต.จักรภัทร ปานเพ็ชร
63013036017 นางสาวสุพัตรา เก้ือก:ออ:อน
63013036018 นายศุภกร ลิ้มภักดี
63013036019 นางสาววนิดา สมศรี
63013036020 นางสาวโสรยา ซุ:นยะโม
63013036021 นางสาวปรีดาวรรณ เดือนฉาย
63013036022 นายธนาวุฒิ สุริยะ
63013036023 นายสุกฤษฎ์ิ อัมพรพงษ�
63013036024 นางสาวภคกุล เรือนงาม
63013036025 นางสาวศิริภัสสร รัตนา
63013036026 นางสาวศศิพร สุขหวาน
63013036027 นายพงษ�ฑิพัฒน� ไชยมงค�
63013036028 นางสาวศิรการภิมม� เกียรติกุลวาทิน
63013036029 นางสาวสมใจ รัตนอําภา
63013036030 นางสาวลลิตา จันทร�สว:าง
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63013036031 นางสาวกรองขวัญ ขามก3อน
63013036032 นางสาวอารียา วิสัยสังข�
63013036033 นายทรงพล พรหมเย็น
63013036034 นางสาวกชกร มานะจิตต�
63013036035 นางสาวกัลยกร เชาว�ฉลาด
63013036036 นางสาวอุชุกร โยคี
63013036037 นางสาวปพิชญา เจริญสุข
63013036038 นายกฤติธี อิทธิชัยวัฒนา
63013036039 นางสาวณัฐกานต� บุญภิละ
63013036040 นางสาวธันคิชา ใจเพียร
63013036041 นายไตรภพ เข่ือนคํา
63013036042 นางสาวบัวหลวง โชระเวก
63013036043 นางสาวชมพูนุช อร:ามเรือง
63013036044 นางสาวปุริวัตร สมสอางค�
63013036045 นางสาวธีรดา ลิขิตธรรมวาณิช
63013036046 นางสาวอรระวี คุณโลกยะ
63013036047 นางสาวธาดารัตน� สิทธิเม:ง
63013036048 นางสาววราภรณ� สุทธิโสม
63013036049 นางสาวปรภาว� ณ ปCอมเพชร
63013036050 นางสาวณิชากร รักเมือว
63013036051 นางสาวพัชราพร อิ่มเขียน
63013036052 นายอดิเทพ นิ่มทอง
63013036053 นางสาวพรรษชล ทิศมุสิก
63013036054 นางสาวพิมลพรรณ ทองมาก
63013036055 นางสาวบุษกร นุตาลัย
63013036056 นางสาวณัฐนรี ทรงเจริญ
63013036057 นายเสฎฐวุฒิ พันธนะบูรณ�
63013036058 นางสาวจีรนันท� อ่ําน3อย
63013036059 นางสาววิชุตา กุลสุวรรณ�
63013036060 นางสาวพรวดี เพ็ชราวรรณ
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63013036061 นางสาวแทนธาวัลย� เพชรทอง
63013036062 นางสาวพรนภา สินสอน
63013036063 นางสาวพัศนันท� ทองนาค
63013036064 นางสาวเกศกมล ประสานรมย�
63013036065 นางสาวอาภัสรา จันทร�หอม
63013036066 นางสาวรอฮานี แวสามะ
63013036067 นายพิทักษ� กําพล
63013036068 นางสาวพนิดา พรมเทศ
63013036069 นายกฤตภัค ใจกล3า
63013036070 นางสาวกรกช ลิ่มพานิช
63013036071 ว:าที่ร.ต.หญิงเพ็ญสุดา จันทวงศ�
63013036072 นางสาวอภิญญา แสงเก้ือหนุน
63013036073 นางสาวสุภาพรรณ ศรีกัลลา
63013036074 นางสาวสุภัสสรา คําแก3ว
63013036075 สิบตํารวจตรีอัครพล จวบศรี
63013036076 นางสาวเขมจิรา ดวงแข
63013036077 นางสาวอรุณี ทองอุ:น
63013036078 นางสาวดารารัตน� สุกันญา
63013036079 นายเสาวภาคย� สีห�จักร�
63013036080 นายกันตภณ เนาวบุตร
63013036081 นางสาวอรุณรัตน� สร3อยเงิน
63013036082 นายวรมันต� คงบุญ
63013036083 นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ
63013036084 นายณัฐพงษ� ศรีอุดร
63013036085 นางสาวศรวณีย� เพ็งจันทร�
63013036086 นางสาวธมลวรรณ กันตังกุล
63013036087 นางสาวทิพยรัตน� อาบรัมย�
63013036088 นายสัมมาวัชร� แพทยานันท�
63013036089 นางสาวสายธาร นิจไสว
63013036090 นางสาวชนัญชิตา อ:อนเจริญ
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63013036091 นายเมทนี พูลสมบัติ
63013036092 นางสาวสุธิดา แก3วดวงดี
63013036093 นางสาวกันย�รัตน� ทับทิมทอง
63013036094 นายสาธิต ภู:ระหงษ�
63013036095 นางสาวธนพร ปกรณ�เพ็ชร
63013036096 นางสาวพีรยา โกษาจันทร�
63013036097 นางสาวพรพรหม รุ:งเรือง
63013036098 นายนิพนธ� เจิมประเสริฐ
63013036099 นางสาวกชามาศ พัฒนเศรษฐไพศาล
63013036100 นางสาวพัชรวดี จันทพัฒน�
63013036101 นางสาวพรพิมล เทียนมณี
63013036102 นางสาวชนัญชิดา คําวัง
63013036103 นางสาวอัญชัญ แก3วระหัน
63013036104 นางสาวสุพรรณิการ� ศิริสาน
63013036105 นางสาวชุติพร จําเริญ
63013036106 นางสาวธนพร รักษาพล
63013036107 นางสาวนงนภัส สีดอกบวบ
63013036108 นางสาวศจีวิมล ทิมกลับ
63013036109 นายอดิเรก นวลงาม
63013036110 นางสาวกรกนก เชี่ยวบัญชี
63013036111 นางสาวกานต�ธีรา เสมาเมือง
63013036112 นางสาวรัชดาภรณ� รักโคตร
63013036113 นางสาวรัฎสิตพร รัตนพันธ�X
63013036114 นางสาวสุนทรี ศรีเรือง
63013036115 นางสาวโชติกา สีหาทับ
63013036116 นางสาวสุพัตรา ทองขาว
63013036117 นายจรัล ทิพย�พาณี
63013036118 นางสาววรรณิกา เพชรสังข�
63013036119 นางสาวลัดดาวัลย� แสงนัน
63013036120 นางสาวสาวินี ธะนู
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63013036121 นางสาวน3องหญิง สุมาลัย
63013036122 นายนิอิฟฟาน แว
63013036123 นางสาวโสภิดา ศรีมูล
63013036124 นางสาวนิรมล ย้ิมเรือง
63013036125 นางสาวธิติกานต� ก3อนกู:
63013036126 นางสาววัชลาวลี รุ:งวิไลโรจน�
63013036127 นางสาวทิพย�สุดา มานะพระ
63013036128 นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก
63013036129 นางสาวอิษญา อุชชิน
63013036130 นายอลงกรณ� เพชรวโรทัย
63013036131 นายณัฐวุฒิ ชูเดชา
63013036132 นางสาววนัสยา แสงแก3ว
63013036133 นางสาวพิชชาภา นุชถนอม
63013036134 นายศุภวิชญ� สีจันทร�ดํา
63013036135 นางสาวชนากานต� ชุมศรี
63013036136 นางสาวฐาปนีย� พันชูกลาง
63013036137 นางสาวณฐพร บาเลศักด์ิ
63013036138 นายพงศกร การขยัน
63013036139 นางสาวณัฐริกา สุขดิษฐ�
63013036140 นางสาวป7ณพร ต้ังอมรศิริ
63013036141 นางสาวจิรภัทร� โชติสุวรรณ
63013036142 นายธนู เข็มวิจิตร�
63013036143 นางสาวสาลินี อินสม
63013036144 นางสาวพิมพ�ชนก ปFZนพาน
63013036145 นายพิสิฐพล พุดเกิด
63013036146 นางสาวขัตติยา ยอดคํา
63013036147 นางสาวกาญจนา พรมบุตร
63013036148 นางสาวศิริพร นิสสะ
63013036149 นางสาวจุฑารัตน� ชูขันธ�
63013036150 นางสาวจิตรลดา จิราพงษ�
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63013036151 นางสาวณัฐพร จุมศักด์ิ
63013036152 นายยติ สุขไมตรี
63013036153 นางสาวเนตรนภา ตาอินตDะ
63013036154 นางสาวสมัชญา วัฒเสน
63013036155 นายณัฐภัทร� เชาวน�เกษม
63013036156 นางสาวณัฐณิชา นาคธน
63013036157 นางสาวอริศรา พลนามอินทร�
63013036158 นางสาวพนิดา จันทวงศ�
63013036159 นางสาวจรัลพร วัฒนสิงหะ
63013036160 นางสาวณัชชาวีณ� ชาติลักษมีศักด์ิ
63013036161 นางสาวอัจฉรา พุ:มใจดี
63013036162 นางสาววรรณิดา รักอยู:
63013036163 นางสาวศิริขวัญ สุทธิพล
63013036164 นายปฏิพล เวชสาร
63013036165 นายณภัทร หาวัตร�
63013036166 นายนันทิพัฒน� พรเลิศ
63013036167 นางสาวนัฐธิยา จันทร�ศรีโคตร
63013036168 นางสาวพัฒนฉัตร ทองคํา
63013036169 นายจักรวุฒิ วงศ�คณิต
63013036170 นายปฏิภาณ พรมจันทร�
63013036171 นางสาวศศิภรณ� เสรีอรุโณ
63013036172 นางสาววราภรณ� ทําเนียม
63013036173 นางสาวเรืองศิริ อยู:ยืด
63013036174 นายภาษิต จุฑามณี
63013036175 นายชัยวิชิต นันทสันติ
63013036176 นางสาวอิศรา ศรีธรรมราช
63013036177 นางสาวสุชาดา ศรีทองแก3ว
63013036178 นางสาวกัลยรัตน� โพธ์ิอ:อน
63013036179 นางสาวปรียานุช หวังพิทักษ�
63013036180 นางสาวจุฑาทิพย� เด็ดดวง
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63013036181 นายณัฐพงศ� ปFZนนาค
63013036182 นางสาวฉัตฑริกา บ3านปFน
63013036183 นางสาวพรพรรณ พร3อมประพันธ�
63013036184 นางสาวมุทิตา ภูผิวผา
63013036185 นางสาวแววมณี ประจําถ่ิน
63013036186 นายชัยนิรัตน� ทองจํารูญ
63013036187 นางสาวสุวนันท� โชติรัตน�
63013036188 สิบตํารวจโทชินาธิป โรจนไพบูลย�การ
63013036189 นางสาวจุฑารัตน� อุปแก3ว
63013036190 นางสาวนภาวรรณ รัตนสุขสมบูรณ�
63013036191 นายมาโนชญ� กิจบํารุงรัตน�
63013036192 นางสาวพัชรา พานทอง
63013036193 นางสาวกัญญารัตน� แก3วจักร�
63013036194 นางสาวเกศริน ขนอม
63013036195 นางสาวจันทร�ทิพย� เผือกร:มโพธ์ิ
63013036196 นางสาวณัฐชา ร3อยกรอง
63013036197 นางสาวภิรญา สะริมา
63013036198 นายภูริ ศิริพานทอง
63013036199 นางสาวนภัสสร โกศล
63013036200 นางทิพย�รัตน� ร:มพุดตาล
63013036201 นางสาวสุพิชญา ประเคน
63013036202 นางสาวพรรณวิสา โยธา
63013036203 นางสาวเนตรนภา สวาทนาวิน
63013036204 นางสาววินิตตา ขาวดี
63013036205 นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ
63013036206 นายป]านตะวัน คํายนต�
63013036207 นางสาวอินทุกานต� วิเศษศรี
63013036208 นางสาวนงค�นุช สกุลไพบูลย�ดิลก
63013036209 นายฉัตรชัย วรวงษ�
63013036210 นางสาวอภิรุจี พุ:มจําปา
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63013036211 นางสาวนลิน สุลีสถิร
63013036212 นางสาวกัลชนก อํานักมณี
63013036213 นางสาวระพีพรรณ พยายาม
63013036214 นางสาวปาลิตา การัณยภาส
63013036215 นางสาวพรนิภา ใจน้ํา
63013036216 นางสาววรรณ�ลดา ทองพูน
63013036217 นางธสชา นิตศิริ
63013036218 นายพีรชัย อบรมวัน
63013036219 นางสาวยลดา คงรอด
63013036220 นางสาวปFวรา เล:ห�กล
63013036221 นายกฤตพณ เทพวงษ�
63013036222 นางสาวอูมีสบะห� เจะกอเดร�
63013036223 นางสาวศศิวิมล เอ:งฉ3วน
63013036224 นางสาวศิริพร อุปะทะ
63013036225 นางสาวดวงแก3ว ศรีชมชื่น
63013036226 นางสาวอรวรรณ ฮวดสวัสด์ิ
63013036227 นางสาวพนิดา จันทร�เทพ
63013036228 นางสาวเอกภาวี หนูสง
63013036229 นางสาวจิราวรรณ จุ3ยนิ่ม
63013036230 นางสาวณภัทร เจียรนัย
63013036231 นายดีน บูรณะพงศ�
63013036232 นายสมชาย น3อยด3วง
63013036233 นายยอดเพชร ดวงแก3ว
63013036234 นางสาวภัทราวดี ศรีอ:อน
63013036235 นางสาวพรทิพย� กาญจนาทิพย�
63013036236 นางสาวณัฏฐธิดา ดาวแจ3ง
63013036237 นางสาวปวีณา พรมสิงห�
63013036238 นายอมรเทพ ใจเย็น
63013036239 นายศุภณัฐ เสนีย�ศรีสันติ
63013036240 นายศิวกร แซ:จ่ัน
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63013036241 นายวงศ�ธวัช อรรญชาสัย
63013036242 นายกฤษณ� เกลี้ยงช:วย
63013036243 นางสาวอัญชลี เอี่ยมอําพร
63013036244 นายทักศิลปI บัวคํา
63013036245 นางสาวจณิสตา พัฒนสาร
63013036246 นางสาวนพฤกษ� ย้ิมรุ:งฤกษ�
63013036247 นางสาวณิชา สมบัติวิชาธร
63013036248 นายพงศ�พล ค:องสกุล
63013036249 นางสาวชุติมา จุมปาทอง
63013036250 นางสาวอารียา ทองดีนอก
63013036251 นางสาววนิดา คุมหมู:
63013036252 นางสาวพัชราภรณ� แก3วเมฆ
63013036253 นายสหยศ โชติษฐยางกูร
63013036254 นางสาวภัททราภา บุญพันธ�
63013036255 นางสาวสาธิดา อุบลกาญจน�
63013036256 นางสาวรพีพรรณ สุริยสิงห�
63013036257 นายภรากร ดําคํา
63013036258 นางสาวกัญวดี เจียรภัทรานนท�
63013036259 นางสาวศิริรินทิพย� จันทรัมพร
63013036260 นายสมศักด์ิ ศรีบุญเรือง
63013036261 นายวีระยุทธ บรรหาร
63013036262 นางสาวปFยฉัตร อินยะวิน
63013036263 นางสาวกาญจนาพร ตะติชรา
63013036264 ส.ต.ท.หญิงสุชาดา สมนาม
63013036265 นายพงศกร บรรจงจิตร�
63013036266 นางสาวรุจรดา อุปชัย
63013036267 นางสาวอาทิตญา ประเสริฐศิลปI
63013036268 นางสาวภิรมย�ญา วรินทรา
63013036269 นางสาวสุวิณี มะณีเทพ
63013036270 นางสาวพิมพิชชา มโนพัฒนะ
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63013036271 นางสาวปวีณอร คีรีแสนสุข
63013036272 นางสาวพิมพ�นิภา พิกุนทอง
63013036273 นางสาวอารดา วิเชฏฐพงษ�
63013036274 นางสาวขวัญรัศม� สุทธิเกษมศานต�
63013036275 นางสาวอัจฉรา เตียงนิล
63013036276 นางสาวสุนิสา สง:าเนตร
63013036277 นายพงศ�พญา แก3วประทุม
63013036278 นางสาวอนันตญา พุฒพิมพ�
63013036279 นางสาววารุณี แซ:โซ3ง
63013036280 นายวิทวัช ตาใส:
63013036281 นางสาวสุชาดา บัวพันธ�
63013036282 นายประเสริฐ แสงเดชะ
63013036283 นางสาวมัลลิกา มิสกิจ
63013036284 นางสาวชนิกานต� ศรีชู
63013036285 นางสาวสโรชา รอดทัศนา
63013036286 นายวรพล เรืองจันทร�
63013036287 นางสาวผกากานต� เพ็ชรบุรี
63013036288 นายณัฐนรินทร� โฉมศรี
63013036289 นางสาวอรอุมา คงเกียรติณรงค�
63013036290 นายศตคุณ บุญบูชาไชย
63013036291 นางสาววรรณวิศา วงศเภา
63013036292 นางสาวสุวภัทร หลีน3อย
63013036293 นางสาวชนิกานต� วงษ�ธรรม
63013036294 นายภูมินทร� ขันอินทร�
63013036295 นางสาวนัฏฐาพร ลาดเหลา
63013036296 นางสาวชลดา แต:งเครือมาศ
63013036297 นางสาวชุติมน เกรียงณรงค�
63013036298 นางสาวชุลีพร พนมวงศ�
63013036299 นางนลินทร� เจริญเลิศ
63013036300 นางสาวอัญชิษฐา ม:วงน3อย
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63013036301 นางสาววศินี ลิ้มสกุล
63013036302 นายคณุตม� พะลัง
63013036303 นางสาวผึ้งน3อย ทองจันทร�
63013036304 นางสาวอัญชลี มูลคํา
63013036305 นางสาวฐิติมา เปลี่ยนกริม
63013036306 นางสาวจันทร�รัตน� หล:อทองคํา
63013036307 นางสาวอัญชลี พูลผล
63013036308 นางสาวจินตนา จันทะไชยา
63013036309 นายอุดม ศักด์ิ ก่ิง เพ็ชร รุ:งเรือง 
63013036310 นายศุภธร ทองลิ่ม
63013036311 นางสาวรุ:งราตรี อินบุญส:ง
63013036312 นางสาวนิลุบล ศรีสว:าง
63013036313 นางสาวมนัญยา วงษ�ป7ญญา
63013036314 นางสาวนิศารัตน� แสนเปา
63013036315 นายธัชนนท� บุญรุ:งทวีทรัพย�
63013036316 นางสาววิชุตา บัวสําราญ
63013036317 นางสาววิมลสิริ ธนะจันทร�
63013036318 นางสาวศุภาวรรณ อินธิพันธ�
63013036319 นางสาวภาวิณี พิเศษฤทธ์ิ
63013036320 นางสาวกาญจนาพร จิวะราพงศ�
63013036321 นางสาวกวิสรา จวติช
63013036322 นางสาวชนิกานต� บุญยัง
63013036323 นายสุรพงศ� อ3นตระการ
63013036324 นางสาวขนิษฐา วัลมาลี
63013036325 นางสาวชนาภา จันทรานุสรณ�
63013036326 นายปวริศร� มานะเปรม
63013036327 นายกัญจน�ชาติ ชัยโชตกิจ
63013036328 นางสาวอัจจนา เชื้อชายเลิศ
63013036329 นายภาณุวิชญ� อุรบุญนวลชาติ
63013036330 นางสาวนภาพร แก3วมาตย�
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63013036331 นางสาวณัฐรัตน� แสงแก3ว
63013036332 นายวิมุตติ พวงพยอม
63013036333 นางสาวเปรมยุดา ป7นทิโป
63013036334 นางสาวอริศรา เทพพิบูลย�
63013036335 นางสาวนิตยา คุณสิม
63013036336 นายสุปรัชญ� เชียงทา
63013036337 นางสาวนราพร เซ็มมุกดา
63013036338 นางสาวนวชา จริงจิตร
63013036339 นางสาวจุฑารัตน� ผางนุย
63013036340 นางสาวเกสรา ดวงแก3ว
63013036341 นางสาวชัสมา เชิดเพ็ชรัตน�
63013036342 นางสาววิภาวินี วิริยะผล
63013036343 นางสาวธนานันท� เวทยสุธรรม
63013036344 นางสาวชนิตา น3อยประเสริฐ
63013036345 นางสาวสาธิมา เทพธานี
63013036346 นางสาวอมริศา น3อยนคร
63013036347 นางสาวสุนันทา อาษา
63013036348 นายดลฉัตร ส:งสุข
63013036349 นางสาววณิชชา วิชชุไตรภพ
63013036350 ส.ต.อ.สิทธิโชค ฉิมอําพันธ�
63013036351 ว:าที่ร3อยตรีสมพงษ� แซ:กอด
63013036352 นางสาวศีรดา ตระกูลพรายงาม
63013036353 นางสาวปณิชา ก3อนพรหม
63013036354 นางสาวภัทรวดี สอนแปCน
63013036355 นางสาวอภินทร�พร กาญจนพันธุ�
63013036356 นายปฏิภาณ หาญยุทธ
63013036357 นางสาวรุจิรา ทับทิมศรี
63013036358 นายสหธร ชุณหศาสตร�
63013036359 นายสุภาพ ขาวเสน
63013036360 นางสาวสุกัญญา ผลประเสริฐ
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63013036361 นางสาวณัฌมน ประวัดศรี
63013036362 นางสาวอภิญญา คูณศรี
63013036363 นางสาวนภาวรรณ แสงสว:าง
63013036364 นางสาวชนิษฎา จันทรา
63013036365 นางสาวขนิษฐา ชวนชื่น
63013036366 นางสาวทาริกา มูลผม
63013036367 นางสาวธันย�จิรกานต� เขียวออน
63013036368 นางสาวสิริมา กุลจิรัชยา
63013036369 นางสาวชลธิชา พละศักด์ิ
63013036370 นางสาววทันยา สุขเหมือน
63013036371 นางสาวปทุมพร สงศรีอินทร
63013036372 นางสาวอัญชิสา บัวหยาด
63013036373 นางสาวจณิสตา กุ3ยอ:อน
63013036374 นายศุภโชค สุวรรณกาศ
63013036375 นางสาววิภาดา น3อยอ:อนโพธ์ิ
63013036376 นายภควัฒน� บูชา
63013036377 นางสาวกรกนก แก3วระมล
63013036378 นางสาวพิชยา ทองเพ่ิม
63013036379 นางสาวจินดารัตน� คงเหนียง
63013036380 นางสาวกุสุมาย� เกตุแก3ว
63013036381 นางสาวกนกวรรณ แหวนสูงเนิน
63013036382 นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ�สกุล
63013036383 นางสาวนัยนา ดอนชัย
63013036384 นายคุณากรณ� แก3วมาตย�
63013036385 นางสาวกุสุมา โตศักด์ิ
63013036386 นางสาวชฎากานต� เฟ̂Zองแก3ว
63013036387 นางสาวจันทิมา ยาดํา
63013036388 นางสาวสุธินี สิงห�แก3ว
63013036389 นางสาววันทนีย� จันทวงษ�
63013036390 นางสาวจุฬารักษณ� เคร:งจริง
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63013036391 นายณัฐพล อรุณไพร
63013036392 นายศุภณัฐ เนตรมณีทิพย�สิริ
63013036393 นางสาวพัชรินทร� คงพูล
63013036394 นางสาวพจนาถ วิเศษกุล
63013036395 นางสาวเจนจิรา ป7ญญาใส
63013036396 นางสาวโสพิศ หมัดหลี
63013036397 นางสาวลัดดาศิริ ภุมมาลา
63013036398 นายวัฒนา เทียนหอม
63013036399 นายวรวุฒิ โทไข:ษร
63013036400 นางสาวจีรวรรณ ไชยชนะ
63013036401 ว:าที่ร3อยตรีอนล ศรีสําราญ
63013036402 นางสาววิชชุดา ชิราพร
63013036403 นางสาวโสภิดา วรรณศิลปI
63013036404 นายธีรวัฒน� วัฒนสิน
63013036405 นางสาวณัฐสุดา เวียงหก
63013036406 นางสาวเสาวลักษณ� จันทะคุณ
63013036407 นางสาวมลฑาทิพย� ยุติกา
63013036408 นายสุภกิณห� ลําภา
63013036409 นางสาวขวัญชนก พรหมไพโรจน�
63013036410 นางสาวนลธิชา ทับขํา
63013036411 นางสาวนรินทรา แซ:เอี้ยว
63013036412 นางสาวกันยรัตน� สุขสด
63013036413 นางสาวทิพย�พนิตา โสตทิพย�
63013036414 นางสาวสิรินาฎ ภักดี
63013036415 นางสาวสุพัตรา แซ:ลิ่ม
63013036416 นางสาวธัญญรัศม� รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
63013036417 นางสาวอภิรดี เสียมศักด์ิ
63013036418 นายมาหามะอาบีเดน สหนิ
63013036419 นางสาวนิรมล ชัยนราทิพย�พร
63013036420 นางสาวชนาพร ท3วมศรี

หน3า 1214 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013036421 นางสาวฉวีวรรณ ขาวคง
63013036422 นางสาวนวรัตน� ณัฏฐิยกุล
63013036423 นายชัยณรงค� ใจเที่ยง
63013036424 นางสาวฑุลิกา คงทวี
63013036425 นางสาวสิริพร ศรีเพชร
63013036426 นางสาวมุกรวี โคกทุ:ง
63013036427 นางสาวกัญญาวีร� สีวะสุด
63013036428 นางสาววิรัลยุพา มณีโชติ
63013036429 นางสาวมุกฑารีย� ชูความดี
63013036430 นายอัทยา กล3าฉุน
63013036431 นางสาวรุมมาน อินเฮง
63013036432 นางสาวเบญจวรรณ วิเชียรทอง
63013036433 นางสาวศิริยาภรณ� กุมภา
63013036434 นางสาวณัฐชยา ม:วงปลอด
63013036435 นายโชติพิพัฒน� ชิดชอบ
63013036436 นายป7ญจพล จิตรสมหวัง
63013036437 นางสาวลลินภัสสร คงบัน
63013036438 นางสาวกัลยาณี สามงามยา
63013036439 นายปริญญ� นิธิเจน
63013036440 นางสาวธีราพร นุ:มมีศรี
63013036441 นางสาวจริยา พรมท3าว
63013036442 นางสาวกฤษรีญา มาชาวป]า
63013036443 นางสาวอัมรินทร� ไตรแก3ว
63013036444 นางสาววิจิตรา แก3วสะเทือน
63013036445 นางสาวศิริวรรณ สิงห�สุข
63013036446 นางสาววณิชยา ไกรวงษ�
63013036447 นายธัสฑวัฒน� อินทมาศ
63013036448 นางสาววราภรณ� เกตศรี
63013036449 นางสาวธิมาพร จาริ
63013036450 นางสาวปาริชาติ โพธ์ิทอง
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63013036451 นายนฤพนธ� ป\นถา
63013036452 นายปฏิภาณ จิตต�ประเสริฐ
63013036453 นายธรรม�ธวัช ทิมธวัช
63013036454 นางสาวกมลชนก ดวงคํา
63013036455 นางสาวอริศรา คําอ3น
63013036456 นางสาวพัชรี รุ:งทอง
63013036457 นายกิตติพงศ� สมพงศ�
63013036458 นางสาวอรพิน แสนสุริวงค�
63013036459 นายดันยา ลานง
63013036460 นางสาวพิมพ�ลภัส ทวีวัฒนา
63013036461 นางสาววรนุช รุ:งเรืองวัฒนา
63013036462 นางสาวขวัญเดือน ลิ้มอ:อง
63013036463 นายภีรพัฒน� เพียรดี
63013036464 นายธรรมรงค� งามจิตสิทธิชัย
63013036465 นางสาวภาวิณี ไชยวัง
63013036466 นายธวัชชัย ทองประภา
63013036467 นางสาวจารุชา คํามุขวรโชติ
63013036468 นางสาวจันทร�เพ็ญ ศรีนาเมือง
63013036469 นางสาวสุมาลี บึงอ3อ
63013036470 นางสาวณัฐรีน สุนทรนันท�
63013036471 นายพันธมิตร ศรีนันทพันธ�
63013036472 ว:าที่ร3อยตรีหญิงทิพวรรณ เกษแก3ว
63013036473 นางสาวบัวบงกช มากัต
63013036474 นางสาวลักษมณ สร3อยทอง
63013036475 นางสาวพรฤดี กาเบ3า
63013036476 นางสาวมินตรา จารวัฒน�
63013036477 นายยุทธสิทธ์ิ ม่ิงขวัญ
63013036478 นายสุเทพ ศิริวาโภ
63013036479 นางสาวจุฑาทิพย� คีรีมาศทอง
63013036480 นางสาวสรัลพร อินทรโมฬี
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63013036481 นางสาวไพลิน ยะฝ7Qน
63013036482 นางสาวกาญจนา กุลหาญ
63013036483 นางสาวอริยา อุปนันท�
63013036484 นางสาวณัฐวดี บุญคํ้าชู
63013036485 นางสาวธิดารัตน� บูรณนัติ
63013036486 นายอนัส กาเร็ง
63013036487 นางสาวทรรศนีย�วรรณ ชูเพชร
63013036488 นางสาวพินพิพา แสงจันทร�
63013036489 นางสาวนัสพรรณพร เย่ียมบุญชัย
63013036490 นางสาวกัญญานัฐ นันทวงษ�
63013036491 นางสาวเบญจพร เกษตรสิน
63013036492 นางสาวกุลวดี ริ้วแดง
63013036493 นางสาวอาทิติยา รื้อยอด
63013036494 นางสาวภริตา พรมเช็ก
63013036495 นางสาวสุภาสินี มาตวังแสง
63013036496 ว:าที่ร3อยตรีถาวร ชื่นคง
63013036497 นางสาวออนขจี โอนฉะเอก
63013036498 นางสาวอรวรรณ มาวาลย�
63013036499 นายเรวัต กาศสนุก
63013036500 นายทศพร แก3วเป\Zยม
63013036501 นางสาวชุติมาภรณ� สกุลจันทร�
63013036502 นางสาวพิมพ�พรรณ แวดล3อมญาติ
63013036503 นายธีรัตม� ทองแก3ว
63013036504 นางสาววณิษญา สลุงใจดี
63013036505 นางสาวพุทธิดา สิริทวีสิน
63013036506 นางสาววรางคณา สุขถาวร
63013036507 นายอภิชาติ โสวัตร
63013036508 นางสาวทัชชา ปานเขียว
63013036509 นางสาวศุภนิดา บัวขาว
63013036510 นางสาวธัญญารัตน� ไกรสิทธ์ิ
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63013036511 นางสาววิลาวรรณ แสงวิสุทธ์ิ
63013036512 นางสาวนฤมล เหล:าไชย
63013036513 นางสาวพัชรนันท� สีหานาท
63013036514 นางสาวศรพรรณราย แสงสีรุ3งเพชร
63013036515 นางสาวภานุมาศ อ:อนวัน
63013036516 นางสาวอัจฉรา มัดดอเลาะ
63013036517 นางสาวศศิรดา ช3างแรงการ
63013036518 นายระพีร�พัชญ� สังข�สอน
63013036519 นางวราภรณ�  ุบุญประสม
63013036520 นางสาวธันย�ชนก อินทร�บํารุง
63013036521 นางสาวกนกอร นรานุวัฒน�
63013036522 ว:าที่ร.ต.หญิงอภิรมย� แป[ะสมัน
63013036523 นางสาวปนัดดา ประวัติ
63013036524 นางสาวสุธิตา ดวงจันทร�
63013036525 นางสาวชุติมา แสงระวี
63013036526 นายชนวิชญ� เมธา
63013036527 นางสาวกุลธิดา พรหมสมบูรณ�
63013036528 นางสาววรรธิดา จีนประชา
63013036529 นางสาวกรรณิการ� วรรณราช
63013036530 จ:าตรีหญิงเบญญา วงศ�จันทรา
63013036531 นายปรัชญ� ฝากคํา
63013036532 นางสาวบุษบาวรรณ สายสินธ�
63013036533 นางสาวพัชราภา วิเชียรกุล
63013036534 นางสาวสุธิดา ประสานศักด์ิ
63013036535 นางสาวอรอุมา แดงสี
63013036536 นายวิเชษฐ� เพชรรัตน�
63013036537 นางสาวธันย�ชนก ประจิมทิศ
63013036538 นางสาวภัคจิรา ปาละทา
63013036539 นางสาวคัทลียา ทองแผ:น
63013036540 นางสาวพิชชาพร สังข�มาลา
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63013036541 นางสาวสุกัญญา ดุงสูงเนิน
63013036542 นางสาวซอลีฮะ โตDะดานอมือตือรี
63013036543 นางสาวอณัญภร จิตต�บรรเทา
63013036544 นางสาวเบญญาภา เม:นเกาะ
63013036545 นางสาวนารถชนก พูลกล่ํา
63013036546 นางสาวสิเรียม เสรีบูรณวิทย�
63013036547 นางสาวอาภาสิริ ม:วงคํา
63013036548 นางสาวรัตติกร มากทรัพย�
63013036549 นางสาวจิราภรณ� จันทิมา
63013036550 นางบลตรี เนื้ออ:อน
63013036551 นายรัตนพัฒน� โชคสุขธนพงศ�
63013036552 นางสาวชมพูนุท กันเขียว
63013036553 นายฐกร ธัญวัฒน�เดชา
63013036554 นางสาวทัตติยา ใสทอง
63013036555 นางสาวดวงกมล ปทุมชาติ
63013036556 นางสาวอริยา ราวินิต
63013036557 นายยุทธภูมิ ดุลยไพรี
63013036558 นางสาวจินดาพร เลิศวานิชย�กุล
63013036559 นางสาวกาญจนา อินทวัน
63013036560 นางสาวชญานิศ ครุฑใจแผ3ว
63013036561 นางสาวอภิชญา ต้ังประเสริฐ
63013036562 นายศิรสิทธ์ิ ป7กกาเวสูง
63013036563 นางสาวสรารัตน� จิตรต้ังตรง
63013036564 นายอนุชา ไชยวัต
63013036565 นางสาววิลาวัลย� เพ็ชรสุวรรณ�
63013036566 นางสาวปุณยนุช ศุกรวรรณ
63013036567 นางสาวทัศนียาภรณ� สาธุการ
63013036568 นายภัทรพงศ� เจริญศรี
63013036569 นายธนพล เมืองโคตร
63013036570 นายณัฐพล ศรีธิราช

หน3า 1219 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013036571 นางสาวจิตรธิดา สนธิจิตร
63013036572 นางสาวศกุลตลา สิทธี
63013036573 นางสาวธิดารัตน� ธรรมสอน
63013036574 นางสาวอรญา คงมะลวน
63013036575 นางสาวกัลยา สัมมา
63013036576 นางสาวเกศินี อุ:นเจริญดี
63013036577 นางสาวภัทรสุดา มาสระคู
63013036578 นายมงคล ประทุมจําปา
63013036579 นางสาวธิดารัตน� ทองชัย
63013036580 นางสาวนิตยา โพธ์ิขาว
63013036581 นางสาวสุมีนตรา พัฒชนะ
63013036582 นางสาวสมฤดี วรรณศิลปI
63013036583 นางสาวอุไรรัตน� หวานนุรักษ�
63013036584 นางสาวอรปภา วรรณทอง
63013036585 นายชาญวิทย� สากลวารี
63013036586 นางสาวกาญดา ป7ญญาดี
63013036587 นางสาวฐิตินันทา แก3วสม
63013036588 นางสาววไลวัฒนา อยู:เกษม
63013036589 นางสาวอังค�ณิสา บุญกลิ่น
63013036590 นางสาวชลีกร ไกลถ่ิน
63013036591 นางสาวอัจฉรา แพงงาม
63013036592 นางสาวอนุสรา เทพสุธรรม
63013036593 นายธนาคม บุญยืน
63013036594 นายธนาวิน พูลสุวรรณ
63013036595 นางสาววรางคณา แซ:ลิ้ม
63013036596 นางสาววริตา บ:อน3อย
63013036597 นางสาววัชรีพร หมวดโพธ์ิกลาง
63013036598 นางสาวชัญญาณัฏฐ� สิงห�สนั่น
63013036599 นางสาวธัญพร เพ็งสุวรรณ
63013036600 นางสาวดวงฤทัย สุภาพ
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63013036601 นายสืบศักด์ิ คงสุวรรณ
63013036602 นายนาวิน เชียงวิราฑา
63013036603 นายรัฐนนท� กําหนดความ
63013036604 นางสาวสามินี พาลี
63013036605 นางสาวกุลพัชร จันทร�สว:าง
63013036606 นางสาวดลฤดี อมรชร
63013036607 นายประเสริฐ ประทุม
63013036608 นางสาวไอริณ นาคปานเสือ
63013036609 นางสาวนิภาพร นุ:มยองใย
63013036610 นางสาวพุทธิพร อัครชลานนท�
63013036611 นางสาวรุ:งนภา ต๊ิบจ๋ี
63013036612 นางสาวขวัญชีวา ทิพย�แสนคํา
63013036613 นายจิรกิตต� จิรเลิศไพบูลย�
63013036614 นางสาวสุชาดา หงส�พันธุ�
63013036615 นายสุรชัย ต3นสียา
63013036616 นางสาวภริดา ระตะขันธ�
63013036617 นางสาวพรสวรรค� พลหลา
63013036618 นายยุวรัตน� ขวัญมณี
63013036619 นางสาวชลธิชา ดีกล3า
63013036620 นางสาววชิราภรณ� นารีสา
63013036621 นางสาวกิติยา เมฆบุญส:งลาภ
63013036622 นายธนาธร วงค�ศรีวิชัย
63013036623 นางสาวศุภสุตา สังข�ประไพ
63013036624 นางสาวชณิตา กล3าหาญ
63013036625 นายธนาวุฒิ วรรธนะภูติ
63013036626 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอังคณา มานะเว3น
63013036627 นางสาวภัทรวดี อุ:นทรัพย�
63013036628 นางสาวอภิญญา หม่ันเรียน
63013036629 นางสาววิจิตติพร ฤทธิมนตรี
63013036630 นางสาวจิราพร แฝงจันดา
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63013036631 นายกนกศักด์ิ หอมกรุ:น
63013036632 นางสาวธิดาแก3ว พิมพ�สารี
63013036633 นายสรายุทธ ศิลภัณฑ�
63013036634 นางสาวสุทธิดา ศิลารัตน�
63013036635 นางสาวเบญจวรรณ ชาพิลา
63013036636 นางสาวสุนารี ขุนสุริชัย
63013036637 นายกิตติพงษ� พรมปFก
63013036638 นางสาวสุธาทิพย� นาวาทอง
63013036639 นางสาวดวงกมล เทพจินดา
63013036640 นางสาวพิมพ�นารา ศรีจันทร�
63013036641 นายสัณหณัฐ ศิริไกรวัฒนาวงศ�
63013036642 นางสาววีณา เหลืองสมบูรณ�
63013036643 นางสาวศยามล ป7Qนประเสริฐ
63013036644 นายดํารงศักด์ิ แก3วดวงเด:น
63013036645 นางสาวดารินทร� ตันติยะสกุล
63013036646 นายณพวิทย� วอนไวย
63013036647 นายนรุตม�ชัย วัฒนศัพท�
63013036648 นางสาวมาเรียม อาดตันตรา
63013036649 นางสาวนิตญา แสนคําภา
63013036650 นางสาวมนัญชยา ภู:ระโหง
63013036651 นางสาวปFZนแก3ว ศิริวัฒน�
63013036652 นางสาวกนกวรรณ แก3วอุดร
63013036653 นางสาวชนิสรา สีลาดเลา
63013036654 นางสาววรัญญา พุ:มดอกไม3
63013036655 นางสาวจิตรานุช อยู:แก3ว
63013036656 นางสาวอลิศษา ฮุงสูงเนิน
63013036657 นางสาวจิราพร คลําเฉยดี
63013036658 นางสาวอัญชลี สนแสบ
63013036659 นายกฤตนัย เมตตา
63013036660 นางสาวโสภิดา พรหมสุวรรณ�
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63013036661 นางสาวกัญจนพร พุ:มแก3ว
63013036662 นางสาวศิริพรรณ เครือไพรวัลย�
63013036663 นางสาวอรนลิน จันทร�กฤษ
63013036664 นางสาวภัสสร ลุงจาย
63013036665 นางสาวสิริกร ขันทองดี
63013036666 นายวรพล จันทร�คง
63013036667 นางสาวอุดมลักษณ� ป7ตถา
63013036668 นายวรปรัชญ� แฮรี
63013036669 นางสาวบุญตา บุตทชน
63013036670 นางสาวเบญจมาศ พ่ึงฉ่ิง
63013036671 นายปุณณวิช วิเศษสุวรรณ
63013036672 นางสาวน้ําตาล ปานเพ็ชร
63013036673 นายณัฐภัทร� พิรพัฒน�
63013036674 นายปฏิพัทธ์ิ เครือนาค
63013036675 นางสาวหทัย ทองใส
63013036676 นางสาวพรนภัส เพชรขํา
63013036677 นางสาวชมพูนุช ชมภูวิเศษ
63013036678 นายศรนรา เกิดแก3Xว
63013036679 นางสาวณัฐณิชาช� มาศวิศาลพงศ�
63013036680 นางสาวสุปรียา ทองโท
63013036681 นางสาวธันยนันท� ไทยเดชา
63013036682 นายชานนท� ต:างโอฐ
63013036683 นางสาวสุภาพร สุดคุ3ม
63013036684 นางสาวธิดาชนก โยธา
63013036685 นางสาวอันติญา สุขยุภักด์ิ
63013036686 นางสาวจุฑามาศ เจียมกุล
63013036687 นางสาวดุจฤดี จงรัตน�
63013036688 นางสาวพลอยไพลิน ศิริกุล
63013036689 นางสาวนพมาศ ฤทธิเกิด
63013036690 นางสาวมะลิวัลย� ใจคง
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63013036691 นางสาววนิดา จันทร�เจียม
63013036692 นายยุรพันธ� ประพิมพ�พันธ�
63013036693 นางสาวนฤมล แสงขาว
63013036694 นางสาวชลธิชา อินนา
63013036695 นางสาววาสนา โชคช:วยภิรมย�
63013036696 นางสาวซูมัยยะห� เจะโซะ
63013036697 นางสาวกรกมล ไชยชาติ
63013036698 นางสาวสาลินี เรืองวัฒนา
63013036699 นายธฤติพันธ� แสนสุด
63013036700 นางสาวศวิตา พัทฉายา
63013036701 นางสาวชนิศรา มณีรัตน�
63013036702 นายมูหามะ เลาะมะอะ
63013036703 นางสาวเกสรา กองจุมพล
63013036704 นางสาวธันย�ชนก สว:างจิตร�
63013036705 นายเสฎฐวุฒิ เหลืองไตรรัตน�
63013036706 นางสาวกัลยรัตน� บุญเก้ือ
63013036707 นางสาวเพชรรัตน� มลีรัตน�
63013036708 นางสาวธิดาพร แสนแก3ว
63013036709 นางสาวมัญชรี พรพัฒน�กุล
63013036710 นายอมรเทพ ศรีคํา
63013036711 นางสาวเสาวลักษณ� ชูเรือง
63013036712 นายภานุภาค เขาลาด
63013036713 นางสาวขวัญชนก อินทศักด์ิ
63013036714 นางสาวศุภวันท� ขําครุฑ
63013036715 นายธันวา กล่ําเจริญ
63013036716 นางสาววริศรา ประไพ
63013036717 นางสาวศิรินาถ ตรึกตรอง
63013036718 นางสาวมิธิลา แซ:ลี้
63013036719 นางสาวรุ:งนภา ขุนรงณ�
63013036720 นางสาวอินทีวร ไพบูลย�รัตน�
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63013036721 นางสาวเนตรชนก ชุมชุย
63013036722 นางสาวอัญธิกา ศรศิลปI
63013036723 นางสาวพรพิมล ปราบปราม
63013036724 นางสาวณิชาภา พุฒตาล
63013036725 นางสาวอรอนงค� เมืองพิณ
63013036726 นางสาวสุปรียา อิษฎานนท�
63013036727 นางสาวชนมน คนหลัก
63013036728 นางสาวภูริชญา บุญจนะ
63013036729 นางสาวกฤติกา โสรินทร�
63013036730 นางสาวรพีพร สุไชยะ
63013036731 นางสาวฐาวรีย� คําพอง
63013036732 นางสาวปFยะพร บุญเพชร
63013036733 นางสาวพัชรินทร� เสายอด
63013036734 นางสาวสุภาวดี ศรีอินทร�
63013036735 นายนิทัศน� จุลเจนใจ
63013036736 นางสาวศลิษา เรืองวัฒนกุล
63013036737 นางสาวสุทธิดา พลายระหาญ
63013036738 นางสาวอรวรา กระแสเทพ
63013036739 นางสาวนัทธมน ไผ:ทองพันธุ�
63013036740 นางสาวณัฐสิมา นครกัณฑ�
63013036741 นางสาวมาริษา ศรัณยูประสิทธ์ิ
63013036742 นางสาวอัญชลีพร บุญมาก
63013036743 นางสาวปวริศา สุวรรณคาม
63013036744 นายภูษิต ภาระศรี
63013036745 นายธนวัฒน� สัจจารักษ�
63013036746 นางสาวทิพย�ทิวา คนซ่ือ
63013036747 นางสาวกําไลทิพย� มาศพงษ�
63013036748 นางสาววิไลวรรณ ไกรศิริ
63013036749 นางสาวสุกัญญา คงบัว
63013036750 นางสาวกชภัส สดมพฤกษ�
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63013036751 นางสาวปFยะภรณ� หงษ�หิน
63013036752 นายพชร บุษราคํา
63013036753 นางสาวเบญจพร ทาลุมพุก
63013036754 นางสาวณัฐช�ชาภัค นินท�ธนศักด์ิ
63013036755 นางสาวชยุดา สุวรรณป7ญญา
63013036756 นางสาวดวงสมร หาญณรงค�
63013036757 นางสาวกรองแก3ว อิสริยเกล3า
63013036758 นางสาวจินตนา เปลวเฟ̂Zอง
63013036759 นางสาวสุรัญญา แสงทับ
63013036760 นายอนันต� จันทะนา
63013036761 นางสาวธัญลักษณ� ลาภส:งผล
63013036762 นายฐานวุฒิ พรายสังข�
63013036763 นางสาวธนันพัชญ� เลิศวุทรงศิริ
63013036764 นางสาวณัฐรติ จันทร�ประอบ
63013036765 นางสาวกัญตพร ภัทรติวงศ�
63013036766 นางสาวสัชฌกร ถาน3อย
63013036767 นางสาวพิมพ�ใจ เตรณวิวัฒน�
63013036768 นางสาวดวงกมล โสภา
63013036769 นางสาวภัทธินันท� เลิศวิริยะศิลปI
63013036770 นายสันติราษฎร� รัตนไชย
63013036771 นางสาวมินท�ธิตา ตันตระประเสริฐ
63013036772 นายสุทธิพันธ� ดาวสว:าง
63013036773 นายเฉลิมชาติ สาธิตอภินันท�
63013036774 นางสาวปานใจ ถาวร
63013036775 นางสาวอาทิตยา ช:วยชู
63013036776 นางสาวปริญาภรณ� สมชัย
63013036777 นายกิตติพัฒน� มูสิกะ
63013036778 นางสาวศกุนทิพย� ทองล3วน
63013036779 นายจิรวัฒน� ศรีม่ันมีชัย
63013036780 นางสาวจุฑาภรณ� เร:งเหิม
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63013036781 นายนพนนท� ศรีทองวรกุล
63013036782 นายอรรถพล บัวสัมฤทธ์ิ
63013036783 นางสาวอริสรา อาตวงศ�
63013036784 นางสาวเกศรินทร� ธรรมนุส
63013036785 นางสาวณัฐลภัส กอบัว
63013036786 นายพชร นนทธิ
63013036787 นางสาวสุธิษา พงษ�สวัสด์ิ
63013036788 นางสาวจันทิมา ขจรศรีวีรวงศ�
63013036789 นางสาวณิชกมล วิสุทธิพันธุ�
63013036790 นางสาวกิติยา กองแก3ว
63013036791 นางสาวรัตน�ดา เสนารักษ�
63013036792 นางสาวระพีพรรณ ลือฤทธ์ิ
63013036793 นางสาวชนนิกานต� สดแสงสุก
63013036794 นางอรฉัตร หาบุบผา
63013036795 นางสาวณัฐนรี ผลบุญ
63013036796 นายชนฤทธ์ิ บุญญานุวัตร�
63013036797 นายวรวรรณ อรุณวรรณ
63013036798 นางสาวจิราภา ศรอินทร�
63013036799 นายณัฐพล บุญนุวงค�
63013036800 นายพันธกานต� รอดจันทร�
63013036801 นางสาวเมษา บรรณรงค�
63013036802 นายศุภชัย ชํานาญกิจ
63013036803 นายสุภัทรชัย อุทัยทอง
63013036804 นางกชกานต� ปานแก3ว
63013036805 นางสาวสิริรัตน� พัฒนภรณ�
63013036806 นางสาวกนกกาญจน� หล3าวิลัย
63013036807 นางสาวสิตมณี พงพันธ�
63013036808 นายศรทรรศณ� จันทรัสม�โภคิน
63013036809 นายปรีดา แซ:เอีย
63013036810 นายณัฐวุฒิ ริศศรี
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63013036811 นายพิทักษ�เผ:า ทองคํา
63013036812 นางสาวกัลยลภัส รินโพธ์ิสาร
63013036813 นางสาวพัชราภรณ� แก3วพิลา
63013036814 นางสาวขนิษฐา ปานประโคน
63013036815 นางสาวสุภารัตน� จันดี
63013036816 นางสาวชญาณัชช� สิทธิชัย
63013036817 นางสาววิชุดา สลายแผ3ว
63013036818 นางสาวพิมลพักตร� ฉุยยุเนย
63013036819 นางสาวภักจิรา ดวงใหญ:
63013036820 นางสาวณัฐกฤตตา ศรีสวัสด์ิ
63013036821 นางสาววิจิตรา พรมสร3อย
63013036822 นางสาวนิตยา มาตรคําจันทร�
63013036823 นางสาวจารุวรรณ ไปวันหน3า
63013036824 นางสาวสุภาณี บังจันทร�
63013036825 นายณัฐพงศ� โมกขาว
63013036826 นางสาวสุรีย�พร พิมสบาย
63013036827 นายปFยวัฒน� ผุดเพชรแก3ว
63013036828 นางสาวผกามาศ เมืองวงค�
63013036829 นายทรงจิตติ วรภัย
63013036830 นางสาวฉัตราภรณ� โพธ์ิทอง
63013036831 นางสาวรุจิรา ศรีอุบล
63013036832 นางสาวกนกวรรณ เพชรรอด
63013036833 นางสาวสริตา สุตสุนทร
63013036834 นางสาวอรวรางศ� คนเพียร
63013036835 ว:าที่ร3อยตรีหญิงรินทร�ปภัส วรรักษ�วัฒนาพร
63013036836 นายก3องภพ พงศ�สุพัฒน�
63013036837 นางสาวบุษรินทร� อําไพจิตร
63013036838 นายหนึ่งนธี จอมทอง
63013036839 นายกฤตภพ เก่ียวข3อง
63013036840 นายพัชรพงษ� ทรงสกุล
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63013036841 นางสาวพัชราพร ใจวงค�
63013036842 นางสาวธนาพร ระดับป7ญญาวุฒิ
63013036843 นางสาวถิรดา วงษ�หาญ
63013036844 นางสาวชลธิดา หัสนันท�
63013036845 นายชาติเชื้อ เชิงหอม
63013036846 นายเจตริน นนทแก3ว
63013036847 นางสาววรรณณา ทองศิริ
63013036848 นางสาววรินทร�นิดา ออไอสูนย�
63013036849 นางสาวสุทธิวรรณ เจริญสวัสด์ิ
63013036850 นางสาวฐิติมา ขันขาว
63013036851 นางสาวแพร อารักษ�ภิบาล
63013036852 นางสาวนีรวรรณ จุฬาทิพย�
63013036853 นางสาวพิชญ�สินี สายถ่ิน
63013036854 นายภควิตต� สืบวิเศษ
63013036855 นายธีระวัฒน� จันทร�หอม
63013036856 นางสาวอรวรรณ จันทะลี
63013036857 นางสาวรูฮายา เสลิ่มและ
63013036858 นางสาวรุ:งนภา ลมอ:อน
63013036859 นางสาวชลดา เพ็ญสวัสด์ิ
63013036860 นางสาวพรรณิภา นะบุญยงค�
63013036861 ว:าที่ ร.ต.ฐานพงศ� ราชเดิม
63013036862 นายภูรินทร� พงศ�ขจรหิรัญ
63013036863 นางสาวจารุวรรณ ตาลไธสง
63013036864 นางสาวมาภามาศ ทับย3อย
63013036865 นางสาวดวงพร ต๊ิบกันเงิน
63013036866 นายกาจพล เหล:าอินทร�
63013036867 นายธัญเทพ ศรีมูล
63013036868 นายธรรมปพน เพชรอนันต�
63013036869 นางสาวนิชานันท� จันท�กะพ3อ
63013036870 นางสาวศิริพร นฤภัย
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63013036871 นางสาวนฤมล ธรรมคุณศรี
63013036872 นางสาวมนัสนันท� เจริญสําเร็จกิจ
63013036873 นางสาวอรวรรณ รูปสม
63013036874 นายฉัตรชัย ภิญโญย่ิง
63013036875 นายวีรชิต ประดับพันธ�
63013036876 นางสาวชาริยา รอดเนตร�
63013036877 นางสาววราภรณ� รุ:งหลํา
63013036878 นายกลวัชร เพ็ญอิ่ม
63013036879 นายศุภณัฐ สายดี
63013036880 นายดร เทพบริสุทธ์ิ
63013036881 นางสาวอมรรัตน� พลอยสีสังข�
63013036882 นางสาวสุรีวัลย� คุ3มสุวรรณ�
63013036883 นางสาวอัญชลี นิจกรรม
63013036884 นางสาววรัญญา เหลื่อมกลาง
63013036885 นางสาวโสภาดา สวัสด์ิ
63013036886 นางสาวรมิดา แก3วอําไพ
63013036887 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ป7จจัย
63013036888 นางสาวปFยะศิกาญจณ� ประวันตัง
63013036889 นายสหรัฐ รัตนกาศ
63013036890 นางสาวธัญญาภร จันทรภิบาล
63013036891 นายพงศธร บุญทูล
63013036892 นางสาวนิชดา ภักดีเกล3า
63013036893 นางสาวนิฐิพร มณีรัตน�
63013036894 นางสาวศิริลักษณ� บุญโพธ์ิ
63013036895 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
63013036896 นางสาวปาริชาติ คําเปลว
63013036897 นายวรวัฒน� ศรีชนะ
63013036898 นางสาวพัชราภรณ� คําเลิศ
63013036899 นางสาวศิวกานต� สัมโมทย�
63013036900 นางสาวบุญยธิดา วิเศษลา
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63013036901 นายสมนึก ผดุงจรูญ
63013036902 นางสาวภาวินี ไข:หนู
63013036903 นางสาวธนัชชา บุญม่ัง
63013036904 นายศรายุธ สวนหลวง
63013036905 นางสาวนิชนันท� แสงสว:าง
63013036906 นางสาวชัญญานุช ยังดี
63013036907 นายจิตรภณ เพชรนุ:น
63013036908 นางสาวสุนทรี สุขประเสริฐ
63013036909 นางกัลยาณี บุญทา
63013036910 นายกิตติศักด์ิ กิจเกตุ
63013036911 นางสาววิมลพรรณ กฤตยกุลชาติ
63013036912 นางสาวศิริพร เสือยศ
63013036913 นายอรรถพล กุมภาพันธ�
63013036914 นางสาววันนิสา ทองดอนขันธ�
63013036915 นายนพรัตน� เง่ือนกลาง
63013036916 นายณัฐพนธ� ป7ดถาทุม
63013036917 นายสุเมธ ยอดวัลลภ
63013036918 นางสาวดวงพร ชมที
63013036919 นายเปรมินทร� จันทกาญจน�
63013036920 นางสาวสุพัชรา แสนเรือง
63013036921 นางสาวนัสรีน ไวถนอมสัตว�
63013036922 นางสาวสุดารัตน� ปานบุญลือ
63013036923 นางสาวจันทร�เพ็ญ พิณทอง
63013036924 นายอรรถชัย เพ็ชนิล
63013036925 นางสาวกาณจนาภรณ� สุขเรือง
63013036926 นางสาวจันทร�จิรา แก3วมา
63013036927 นายกฤษฎา จันทร�เพชร
63013036928 นางสาวณัฐฐพัชร� ทรงกระสินธุ�
63013036929 นางณัชชา จันทร�เกษ
63013036930 นายสุธาวัชร� ปานเงิน
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63013036931 นางสาวสุนิษา ใบหมุด
63013036932 นางสาวนูอาฟ\ซา ตีเยDาะ
63013036933 นางสาวศรัญญา มีมุ3ย
63013036934 นางสาวกฤติกา ระย3าแก3ว
63013036935 นายพีรพล ธานี
63013036936 ส.อ.ธีระพงษ� จวงหัวโทน
63013036937 นางสาววริศรา สุขบุญ
63013036938 นางสาวอัญรัตน� กSงเม:ง
63013036939 นางสาวจิรัชญา ย่ิงยงวงศ�สกุล
63013036940 นางสาวอมรรัตน� สุขบุญ
63013036941 นายรัฐธรรมนูญ จันทร�กระจ:าง
63013036942 นายเอกภพ เอกสมทราเมษฐ�
63013036943 นางสาวจันจิรา เพชรดําดี
63013036944 นายกฤษดา ปลาสุวรรณ
63013036945 นายจตุโชค ทองส:งศรี
63013036946 นางสาววันดี พรหมทอง
63013036947 นางสาวณิชมล ศรีบัวจับ
63013036948 นางพนิดา จําปาสุข
63013036949 นางสาวซูไรณีย� เจะเหาะ
63013036950 นางสาวรัฐฐา วิริยานนท�
63013036951 นายสรนิตย� คล3ายพิกุล
63013036952 นายทินภัทร ด:านแพ
63013036953 นางสาวศิริพร ศรีเดช
63013036954 นางสาวกนกพร ชัยเพชร
63013036955 นายฐานิต สุทธปรีดา
63013036956 นายอัครพนธ� วิรุฬห�ศรี
63013036957 นายวรพงษ� แซ:คู
63013036958 นางสาวสุพัตรา คงแสง
63013036959 นายณรงค�ฤทธ์ิ แววมณี
63013036960 นายปFยะเทพ ผาสุข
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63013036961 นายกันทรากร ชัยประภา
63013036962 นางสาวเบญจมาภรณ� มุลละม:อม
63013036963 นายธีรพงศ� จําปาทอง
63013036964 นายศุภชัย ป7ญญาคําเลิศ
63013036965 นายอดิศักด์ิ ข:ายม:าน
63013036966 นางสาวสุรัญญา ทิพโอสถ
63013036967 นางสาวสุพัตราพร นิลพร3อม
63013036968 นางสาวอัญชลิกา ดวงสุวรรณ
63013036969 นางสาวศุภิสรา ผันผักแว:น
63013036970 นางสาวกมลภรณ� ไพบูลย�
63013036971 นางสาวแพรพรรณ แก3วฤาชัย
63013036972 นายอัมรินทร� พรมประโคน
63013036973 นางสาวจันทกานต� มากมา
63013036974 นางสาวชนานันทน� พุดลบ
63013036975 นายสุทธิพงษ� กรัพณานนท�
63013036976 นางสาวสุพรรษา โตอุ:นเพชร
63013036977 นางสาวณัฏฐธิดา แท:นทิพย�
63013036978 นายชนัญRู มัดศิริ
63013036979 นายชนม�วิชญ� ธัญญะสุขวณิชย�
63013036980 นายธีรพงศ� สิงห�อินทร�
63013036981 นายอานนท� ทองสังข�
63013036982 นางสาวจุฑามาศ ขันติบารมี
63013036983 นางสาวสุลักษณ� แซ:ห:อ
63013036984 นายวิมุตติ กอผจญ
63013036985 นางสาวโชติกา จารุทวีนันท�
63013036986 นางสาวกัญญณัท ศรีสวัสด์ิ
63013036987 นายอภิชัย คล:องดี
63013036988 นายณฐภัทร ปะระทัง
63013036989 นางสาวชุติมา ชวนสมบูรณ�ศิริ
63013036990 นายจตุรเทพ อรัญโสด
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63013036991 นางสาวพิมพ�วรักษ� อินจันทร�ศรี
63013036992 นางสาวภัทราพร เปรมศิริ
63013036993 นายธเนศ สุกสุต
63013036994 นายสุทธิพร สุดอุปถัมภ�
63013036995 นางสาวจริญญา ปFยะเกศิน
63013036996 นางสาวชลธิชา จําปาทอง
63013036997 นางสาวณัทภร ศรีพันอ3วน
63013036998 นางสาวสุปรียา ขัติยะ
63013036999 นางสาวปนัดดา ย้ิมถาวร
63013037000 นางสาวศศิธร ใจเปaนใหญ:
63013037001 นายวุฒิสรณ� วีระเผ:า
63013037002 นางสาวสาวิกา ดีวรรณ�
63013037003 นายวุฒิพันธ�X สว:างพงษ�
63013037004 นางสาววลัยลักษณ� มาศเกษม
63013037005 นางสาวจุฑามาศ เลขศักด์ิ
63013037006 นางสาวมีนตรา จันทรภักตร�
63013037007 นางสาวธนวรรณ สมร:าง
63013037008 นางสาวศรีสุดา ป7ญหากิจ
63013037009 นางสาวฐิติมน เทือกสุบรรณ
63013037010 นายคมกริช เครือวงค�
63013037011 นางสาวณัฐวรรณ ศรีสันต�
63013037012 นางสาวนารี สิงห�สา
63013037013 นางสาวปราณี ป7นทา
63013037014 นางสาวเจนจิรา สุขเสริม
63013037015 นายสันติพงษ� นิสวงค�
63013037016 นายสุรศักด์ิ ศิวะเพชรากร
63013037017 นายสามารถ คําแก3ว
63013037018 นางสาวพิศชา พิมพ�นวลศรี
63013037019 นางสาวเสาวรัตน� แกนภูเขียว
63013037020 นางสาวปวีณา อินทรธรรม
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63013037021 นางสาวป7ทมา เพ็ชรสุข
63013037022 นายศุภณัฐ เสริมหิรัญ
63013037023 นางสาวอนงค�นาง ภู:ขํา
63013037024 นางสาวศุภลักษณ� อธิวาส
63013037025 นางสาวป7ณฐิสา แตงรื่น
63013037026 นายนราวิชญ� คล3ายสุวรรณ�
63013037027 นางสาวสฐิตญา ลอยวิสุทธ์ิ
63013037028 นางสาวนรัตยา หลักชัย
63013037029 นางสาวขนิษฐา จูขจร
63013037030 นางสาวปวิตรา ศรีตะบุตร
63013037031 นางสาวชยาภา สีหาคุณ
63013037032 นางสาวลัดดาวัลย� ชูเจริญ
63013037033 ว:าที่ร3อยตรีหญิงทิฆัมพร สมพิลา
63013037034 นายนคร หมอยา
63013037035 นางสาวภัสราภา เพ็ญจันทร�
63013037036 นางสาวญานิกา ปลอดภัย
63013037037 นายนิพนธ� สีธุ
63013037038 นางสาวธัญลักษณ� คงเอียง
63013037039 นางสาวสิวากร เถาทอง
63013037040 นางสาวนฤพร วัชกรอมรไชย
63013037041 นางสาวพรรณพร ลาสุ
63013037042 นางสาวจิตราภรณ� ชีรนรวนิชย�
63013037043 นางสาวธัญญาทิพย� หมาดหมีน
63013037044 นางสาวปวีณ�สุชาดา แสงคํา
63013037045 นางสาวแพรวพัชร วิรัชกุล
63013037046 นางสาวการะเกด เดชกุมพล
63013037047 นายพรมลิขิต บู:ทอง
63013037048 นายนฤพงศ� ภูนิคม
63013037049 นางสาวฐาปะนีย� บุญสร3าง
63013037050 นายอัฐภูมิ จอประยูร
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63013037051 นางสาววิชชุตา จินตาคม
63013037052 นายธีระวุธ จงจิตต�
63013037053 นายชัยกฤต กาญกาวี
63013037054 นางสาวณัฐกานต� กัลยาณธรรม
63013037055 นายศิวา กมลรัตนกุล
63013037056 นางสาวสุพัตรา คุณยา
63013037057 นางสาววรรณการต� ทันบุตร
63013037058 นายวิชญสิษฎ� ปวศฎานันท�
63013037059 นางสาวบุษบาวรรณ วิเศษทอง
63013037060 นายณัฐนันท� ดํารงรัชพลไพศาล
63013037061 นางดารุณี มหาบุณย�
63013037062 นางสาวสิริมา แผนสุพรรณ�
63013037063 นางสาวสุชาดา กงแก3ว
63013037064 นางสาววิภาพร ป7Qนอุทัย
63013037065 นางสาวนพมาศ พ่ึงสุภา
63013037066 นางสาวป7ทมาวรรณ มูณี
63013037067 นางสาววิไลพร ยศธสาร
63013037068 นางสาวโชติรส สุขพัฒน�
63013037069 นางสาวอทิตยา ใจสม
63013037070 นางสาววิภาวรรณ คล3ายแก3วสกุล
63013037071 นางสาวสมนภา วุฒิพิมลวิทยา
63013037072 นายณัฏชา ตาเที่ยง
63013037073 นายชินวัตร จันทร�ฉายรัศมี
63013037074 นางสาวจุรีพร แสงแก3ว
63013037075 นางสาวสิริยาภรณ� บุญลาด
63013037076 นางสาวอัญชลีพร อารมณ�
63013037077 นางสาวสิตานันท� นครจันทร�
63013037078 นายวชิร บุญคง
63013037079 นายชินรัตน� ปานผัน
63013037080 นางสาวธนาภรณ� จ้ีโนเปaง
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63013037081 นายธันยวิทย� วรรณบูรณ�
63013037082 นางสาวธัญลักษณ� ตุ:นจันทร�
63013037083 นางสาวกาญจนาภา คชานันท�
63013037084 นางสาวจันธิมา ประสาทเขตรการ
63013037085 นางสาวณิชกานต� ดวงเดช
63013037086 นางสาวนิภาพร ป7ญญาศิริวงค�
63013037087 นางสาวศิริรุ:ง บัวเงิน
63013037088 นางสาวฟารฮานา มามะ
63013037089 นายรวินท� ไพศาลธีรเดช
63013037090 นางสาวดารารัตน� หยงสตาร�
63013037091 นางสาวจิรารัตน� อธิรัตน�
63013037092 นางสาวนฐาพร แสงสว:าง
63013037093 นายเลิศอัฐชาญ เอกทนงศิลปI
63013037094 นางสาวณัฐรัตน� สุทัศน�เสถียรภาพ
63013037095 นายเมธา บุญยะประสพ
63013037096 นางสาวชลธิชา ม่ันต:อพงษ�
63013037097 นายปกรณ� นิลพยัคฆ�
63013037098 นางสาวทัตติยา กล่ําบัว
63013037099 นางสาวแพรวพรรณ จุลอักษร
63013037100 นางสาววิชนันท� มนตรีโพธ์ิ
63013037101 นายวิบูลย�ศักด์ิ เบ็ญจวงค�
63013037102 นางสาวนิสิตา ปลัดสิงห�
63013037103 นางสาวอรทัย รอดรัษา
63013037104 นายวีรพงษ� ดํารักษ�
63013037105 นายตติยวัท หอยนกคง
63013037106 นางสาวณัฎฐา ดาบสมุทร
63013037107 นายธนพงษ� ดาระกะมาศ
63013037108 นางสาวชลธิดา ดวงคํา
63013037109 นางสาวขวัญเรือน อารีย�
63013037110 นางสาวแวซัลวานี หะยีเจDะเตDะ
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63013037111 นางสาวปภัสสรา สัพทานนท�
63013037112 สิบโทอุกฤษฎ� สุวรรณมงคล
63013037113 นางสาวภัทร�ธีรา โพธ์ิงาม
63013037114 นางสาวชฎาภา พรมขลิบนิล
63013037115 นายกิตต์ิฤพัฒน� แสงสุวรรณ
63013037116 นายภูวิท แก:นคุณธรรม
63013037117 นายยุทธนา ตันยุชน
63013037118 นายยุทธภูมิ วิหาโคต
63013037119 นางสาวนัทธมน พลายอินทร�
63013037120 นางสาวพันทิพา ขันธะรี
63013037121 นายเสฐียรพงษ� สมพิทักษ�
63013037122 นางสาวสุชาลินี เหล็กสูงเนิน
63013037123 นางสาวพิชญา เตระจิตร
63013037124 นางสาวกัลย�สุดา หาปCอมชัย
63013037125 นางสาวธัญชนก ชูย่ิงสกุลทิพย�
63013037126 นายศิวกร รุ:มรวย
63013037127 นางสาวจริยา เวียงลอ
63013037128 นางสาวฐาปนี จันทะ
63013037129 นางสาวรุ:งฤดี วรพิมพ�รัตน�
63013037130 นางสาวสุปรียา วงทะนี
63013037131 นางสาวณัฐชา พิกุลทอง
63013037132 นางสาวณัฐจกานต� เพ็ชศรี
63013037133 นางสาวสุธินี นาคเมือง
63013037134 นางสาวฐิตาภา ร:าหมาน
63013037135 นางสาวน้ําฝน พริ้งจํารัส
63013037136 นางสาวกรรณิการ� พฤกษ�กานนท�
63013037137 นายสุธารักษ� ยอดครุฑ
63013037138 นางสาวณัฏฐิญาภัค กาครุฑ
63013037139 นายธนากรณ� สุขสวัสด์ิ
63013037140 นางสาววราภรณ� นักเสียง
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63013037141 นายณัฐวัตร มังคละศิริ
63013037142 นางสาวนิชาดา ศรีสว:าง
63013037143 นายสุธิ นันท� วิจิตร 
63013037144 นางสาวชณิษกาญจน� อรุณพิพัฒนสกุล
63013037145 นางสาวสายทิพย� แสงส:อง
63013037146 นายอนุชาติ กาศวิบูลย�
63013037147 นางสาวปริณา เข่ือนคํา
63013037148 นายทะเล กลับกลาย
63013037149 นางสาวขวัญตา สุวรรณพรรณ
63013037150 นางสาววาสนา พูลทอง
63013037151 นางสาวกุลปรียา ศรีสอน
63013037152 นายภัทรชนน สุระทิพย�
63013037153 นายนุตร สมบุญพล
63013037154 นายวรัญRู ช3างอยู:
63013037155 นางสาวญาณิศา นทีประสิทธิพร
63013037156 นางสาวชนกนาฎ สหทรัพย�เจริญ
63013037157 นางสาวณชหรรษ ชุมศรี
63013037158 ว:าที่ร3อยตรีพงษ�ณภัทร กรดมาก
63013037159 นายวรรณลภย� ศิริกุล
63013037160 นายสันตวิญญ� แก3วตาสาม
63013037161 นางสาววรินทร�ญา ทิมแก3ว
63013037162 นางสาวลักษมี แก3วกําเนิด
63013037163 ว:าที่ร.ต.หญิงวนิดา สืบสา
63013037164 นายวรุตม� จันทร�ดี
63013037165 นางสาวอุษณีย� ย้ิมสะอาด
63013037166 นายธนศักด� กุศลสร3าง
63013037167 นายตันติกร เหล:าสุข
63013037168 นางสาวณฐพร ปานแปCน
63013037169 นางสาววรินทร ช:วยเต็ม
63013037170 นางสาวภัคสิตา อยู:สุภาพ
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63013037171 นางสาวนิภาพร มะหะพันธุ�
63013037172 นางสาวพจนา เศษฐนันท�
63013037173 นางสาวเอมปวีร� สุรกิจจานุฤทธ์ิ
63013037174 นางสาวธิดารัตน� บุญช:วย
63013037175 นางสาวนาตาชา ชัยชนะ
63013037176 นางสาววนิดา วงษ�เป\Zยม
63013037177 นายณัฐวุฒิ สีมา
63013037178 นายศักด์ิชาย มุธุวงศ�
63013037179 นางสาวรุจาภา โพธินาม
63013037180 นางสาวปวีณา ศรีวงแก3ว
63013037181 นางสาวนิภาวัน จินาตุ3ย
63013037182 นางสาวนฤมล กลิ่นพูล
63013037183 นางสาวอันนิยา รักนิยม
63013037184 นางสาวธิติลดา บุพศิริ
63013037185 นางสาวกุลิสรา แย3มบุญชุม
63013037186 นางสาวอริสา เลิศจีรกุลวงศ�
63013037187 นางสาวสุมาลี หลักกําจร
63013037188 นายสุรบถ สารบรรณ�
63013037189 ร.ต.ต. หญิงนันทิพร โชติรัตน�
63013037190 นายชัยวัฒน� บุญมา
63013037191 นางสาวศรารัตน� ใหม:วงค�
63013037192 นายพีรสันต� เดชะชีพสาคร
63013037193 นางสาวศุภัทร�ศิรา ธิอินโต
63013037194 นางสาวนัฐติยา จงจิตร
63013037195 นายวีรยุทธ นามะยอม
63013037196 นางสาวสุรีย�นิภา วิเวกวิน
63013037197 นางสาวธนาภรณ� ทองมา
63013037198 นายอโณทัย อรุณทอง
63013037199 นางสาวออฤดี สุขเสริม
63013037200 นางสาววราพร ศรีวิชัย
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63013037201 นางสาววิภารัตน� เกิดสมจิตร
63013037202 นายสุทัศน� คงสุทธิ
63013037203 นางสาวอรจณา อําพันกาญจน�
63013037204 นางสาวณิชนา กวีนันทชัย
63013037205 นางสาวณัฐวรรณ ไชยวงค�ดี
63013037206 นางสาวหทัยชนก เข่ือนวัน
63013037207 นายรณชัย ทองเที่ยง
63013037208 นางสาวขวัญใจ เต:าทอง
63013037209 นางสาวพชรพรรณ ถาวระ
63013037210 นางสาวกมลทิพย� ทองทิพย�
63013037211 นางสาววันวิสาข� ชีวะวุฒิ
63013037212 นางสาวฌาฐิภา พุทธปราโมทย�
63013037213 นางสาวอัญชิสา สุขสัมพันธ�
63013037214 นางสาววงศิญา โพนพันธ�
63013037215 นางสาวรัตนา คําอาจ
63013037216 นางสาวกรองกาญจน� ตนฉลาด
63013037217 นางสาวอรวรรณ ประดา
63013037218 นางสาวพนิดา ศรีสาคร
63013037219 นางสาววิยะดา สัตนันต�
63013037220 นางสาวโอบระวี สดศิริ
63013037221 นางสาวกิตติพร จันทมาศ
63013037222 นายจตุพร เกตุลักษณ�
63013037223 นางสาวบุญญารัตน� แก3วมุลลา
63013037224 นายกฤษกร ลือชาติเมธิกุล
63013037225 นางสาวม่ิงขวัญ ภูมะณีย�
63013037226 นายศุภจิตต� รักษาพรสวรรค�
63013037227 นางสาวสิริวรัตม� สุริยะ
63013037228 นางสาวเหมือนฝ7น เสลาหอม
63013037229 นางสาวธัญชนก ทองรักษ�
63013037230 นายอภิสิทธ์ิ สหัสสุขม่ันคง
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63013037231 นางสาวฑิตยา ฐิโตปะการ
63013037232 นางสาวจีราภา ใจหนิม
63013037233 นางสาวนิภาพร ชัยธนะภิญโญ
63013037234 นางสาวปFยดา จํานงศาสตร�
63013037235 นางสาวชยานิษฐ� รวิหิรัณยกรณ�
63013037236 นางสาวเจDะฟารีดะห� อาลี
63013037237 นางสาวนุชนารถ เชื่อมกลาง
63013037238 นางสาวอารีรักษ� จํานงศิลปI
63013037239 นางสาวฉัตรทิพย� เนียมปาน
63013037240 นายธนวัฒน� แสงสว:าง
63013037241 นายอานนท� มนทิรมาโนชญ�
63013037242 นางสาวนุรฮูดาร� แมเราะ
63013037243 นางสาวลีลาวดี พิมพ�ศรี
63013037244 นางสาวมยุรี พร3อมเพรียง
63013037245 นายเวคิน ล3อมเวียง
63013037246 นางสาวสมพร ไชยพันธ�
63013037247 นางสาวธมลวรรณ ทองรักษา
63013037248 นางสาวณัฐญา ประวัติร3อย
63013037249 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยมาตร
63013037250 นางสาวนิภาพร อัศวภูมิ
63013037251 นางสาวภัททาวัลคุ� ชวลิต
63013037252 นางสาวจันทร�จิรา คงทวี
63013037253 นายมนัส วงษ�บัณฑิตย�
63013037254 นายธนเดช ดอกประทุม
63013037255 นางสาวสาวิตรี สรสอาด
63013037256 นางสาวเยาวลักษณ� มงคลครุฑ
63013037257 นางสาวกนกวรรณ ย่ิงทวี
63013037258 นางสาวชินเรศ ศรีสวัสด์ิ
63013037259 นางสาวอุมาภรณ� แซ:อึ้ง
63013037260 ว:าที่ ร.ต.ลัทธวิทย� วิวัฒนทรัพย�
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63013037261 นายณัชวรางค� พฤกษศรี
63013037262 นางสาวสุพิณญา พูลเพ่ิม
63013037263 นางสาวพัชชา เทศกะทึก
63013037264 นางสาวศิวนันท� มาแจ3ง
63013037265 นางสาวชิตินทรี บุรีรัตน�
63013037266 นายรติ แวบือราเฮง
63013037267 นางสาวสสิภา เพชรสุธี
63013037268 นางสาวสรญา แสนบุดดา
63013037269 นายณัฐวุฒิ พ:วงเจริญ
63013037270 นางสาววราลี พรมกะจิน
63013037271 นางสาวรัตนา บุญม่ิง
63013037272 นางสาวณิชาภัทร เกตุพันธ�
63013037273 นางสาวพนิตพร วิศวเมธี
63013037274 นางสาวสิริรัตน� ภิรมพันธ�
63013037275 นางสาวเจนจิรา เปลี่ยนชุ:ม
63013037276 นายสิทธิชัย จิรป7ญญานนท�
63013037277 นางสาวปาริชาติ คุณุทัย
63013037278 นางสาวประดิษฐา แสงทวี
63013037279 นายกิตติศักด์ิ ไกรทองดี
63013037280 นางสาวสุภารัตน� คล3ายหะนา
63013037281 นางสาวรุ3งนภา แสนสีแก3ว
63013037282 นางสาวกรรณิกา แพงสุข
63013037283 นางสาวนุชฎาพร พุทธกุล
63013037284 นางสาวภรภัทร สารโพพันธ�
63013037285 จ:าสิบเอกหญิงพิชาพร นามอาษา
63013037286 นางสาวอังคณา อ:อนแปCน
63013037287 นางสาวกัญญาวรรณ ดวงรัศมี
63013037288 นายปุรเชษฐ� ประดับสุข
63013037289 นายนคินทร� ศรีสว:าง
63013037290 นางสาวจิราภรณ� ประมูลนี
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63013037291 นางสาวกานดา กอนรัมย�
63013037292 นางสาวลักษณาวดี เด:นดวง
63013037293 นางจันทร�จิรา สุวะไกร
63013037294 นางสาวชัญญานุช ฟ7กปลั่ง
63013037295 นางสาววิไลพร อินทร�งาม
63013037296 จ.ส.ต.ธวัชชัย ยอดขํา
63013037297 นายวัชรกานต� ประมาคะเต
63013037298 นางสาวสุวรรณา จงมีเดช
63013037299 นางสาวศุจารี ประกอบดี
63013037300 นางสาวทัชชภร ศริพันธ�
63013037301 นางสาวภาวิณี ถิระอุดมโชค
63013037302 นายบุดดี แสนจันทร�
63013037303 นางสาวสุภารัตน� เดชสุรางค�
63013037304 นางสาวณิศดาพัชร� งามขํา
63013037305 นางสาวชลิตา เอ:งฉ3วน
63013037306 นายรัชต�ชานนท� อําพันทองปภากุล
63013037307 นางสาววันวิสาข� แก3วเผือก
63013037308 นายเกียรติศักด์ิ จันดี
63013037309 นางสาวมธุรส เกาะเกตุ
63013037310 นางสาวอนิศ สมัยวิทยาวงค�
63013037311 นายรุ:งอรุณ ยุบลชิต
63013037312 นางสาวสายสุนีย� อุ:นใจ
63013037313 นายอรรถโกวิท คงย่ิง
63013037314 นางสาวกมลชนก อาบวารี
63013037315 นางเบญจพร ขุนทํานาย
63013037316 นายภักฐ�สุ ฉันท�ธนนันท�
63013037317 นางสาวนภัสวรรณ พุทธพรหม
63013037318 นางสาวสรัตนาภรณ� โลหะ
63013037319 นายรัชชานนท� นาคสิงห�
63013037320 นางสาววรางคณา ขวัญเรือน
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63013037321 นางสาวนิภาพร สีหาวัตร
63013037322 นายกฤษฎา เพ็ชรกลับ
63013037323 นางสาวทัตพร พัวเรืองเลิศ
63013037324 นางสาวกัญญาพัชร แก3วมณีชัย
63013037325 นางสาวปFยวรรณ วิสุทธิแพทย�
63013037326 นางสาวปFยธิดา สงกาที
63013037327 นางสาวสุพรรษา ภูมิณรินทร�
63013037328 นางสาวพรชนก แซ:ลิ่ม
63013037329 นายวัชรินทร� สมเขาใหญ:
63013037330 นางสาวชัญญานุช สุขเจริญ
63013037331 นางสาวภูรดา มงคลวิวัฒน�
63013037332 นางสาวนนทิยา เศรษฐ�สันติพงศ�
63013037333 นายพิเชษฐ� แนมน3อย
63013037334 นายนาถพงศ� สุขกลั้ง
63013037335 นายบุตรคุณ เอี่ยมพงษ�ไพฑูรย�
63013037336 นางสาวดวงนัดดา สุวรรณพงษ�
63013037337 นางสาวสุภาภรณ� ธรรมบุตร
63013037338 นางสาวดาวใจ ธรรมเชตภรณ�
63013037339 นางสาวชไมพร ช:างเจริญ
63013037340 นางสาววัลวิภา พันทโชติ
63013037341 นางสาวนิฤชา ใจเสมอ
63013037342 นางสาวอินทิรา ศรีกัลยา
63013037343 นางสาววชิราภรณ� มินมาศ
63013037344 นายพิชญา บวรสกุลโชค
63013037345 นางสาวรุ:งนภา เจริญรักษา
63013037346 นางมัฑนา สุมะโน
63013037347 นางสาวรุจิระ โพธิติ
63013037348 นางสาวหฤทัย เปลี่ยนสะอาด
63013037349 นางสาวภคมน ส:องแก3ว
63013037350 นางสาวนภาพร รักสถาน
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63013037351 นายยศภัทร ช:วงมณี
63013037352 นางสาวณัฏธณิชา ภมร
63013037353 นางสาวนราภรณ� สวัสดี
63013037354 นางสาวกนกกาญจน� แก3วหลํา
63013037355 นางสาวกัลยพัฐ ทวีโคตร
63013037356 นางสาวพัชราภรณ� บุญคํา
63013037357 นางสาวกุลธิดา จันทนาวิเวท
63013037358 นางสาวเกศรา แก:นจันทร�
63013037359 นางสาวจิราภรณ� บุญตา
63013037360 นางสาวภัทรวดี ป[อกเทิ่ง
63013037361 นางสาวเกวารี สีแสด
63013037362 นางสาวชนกนันท� เขียวบัว
63013037363 นางสาวชุติพร สีโน
63013037364 นางสาวขนิษฐา เสาสมภพ
63013037365 นางสาวปริยากร ศรีเมธากุล
63013037366 นางสาวชุติกาญจน� กางถ่ิน
63013037367 นางสาวนัทธมน แก3วจันทร�ทอง
63013037368 นางสาวสุดารัตน� บุญมะหันต�
63013037369 นางสาวศีตภา จิตรโชติธารา
63013037370 นางสาวณัฏฐนันท� ฝายจะโป\ะ
63013037371 นางสาวญาณพัฒ ละมูลมอญ
63013037372 นางสาววิภาดา จันทร�สว:าง
63013037373 นางสาวพีรัชฌา ทองแย3ม
63013037374 นางสาวชุติมา ภัยมณี
63013037375 นายปรเมศวร� สายพรม
63013037376 นายปราโมทย� พาสนุก
63013037377 นางสาวผุสชา เต็นประโคน
63013037378 นายธรุตม� นาวีกิจ
63013037379 นายวิบูลย�ชัย นวลศรี
63013037380 นางสาวมณียา โพธ์ิไพจิตร
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63013037381 นางสาววรรณิศา เก:งธีระพัฒน�
63013037382 นายพงศธร เรืองวุฒิ
63013037383 นายชนะสงคราม อ:อนนาค
63013037384 นายภราดร หรสิทธ์ิ
63013037385 นางสาวพนิดา ทานะมัย
63013037386 นางสาวฟารียาณี บาซอ
63013037387 นายนัชชสิทธ์ิ วิจิตร�พรป7ญญา
63013037388 นางสาวสุพัตรา สมศรี
63013037389 นางสาวสุภากาญจน� ก3องเอกภพ
63013037390 นางสาวศินีนาถ สุทธิประภา
63013037391 นางสาวบุญญรัตน� กลิ่นหวล
63013037392 นางสาวรุจิรัฐ ต3นเหลือง
63013037393 นางสาวเบญจมาศ คําทา
63013037394 นางสาวผกาณัชชยา เกียรติจิรดา
63013037395 นางสาวสุภัสสร ธีรอัครวิภาส
63013037396 นายธนรัตน� ชโนดมสิริ
63013037397 นางสาวฐานิสา บุญรักษ�
63013037398 นางสาวจีราพร จันทุดม
63013037399 นางสาววิชญาดา จิรังดา
63013037400 นางสาวดรณีรัตน� วัลลภศิริ
63013037401 นางสาวประไพพักตร� คําก3อน
63013037402 นางสาวปาริฉัตร ฑีฆายุ
63013037403 นางสาวณัชกุลกร ธรรมสอน
63013037404 นางสาวกิติยา วงษ�ภักดี
63013037405 นายวัชระพงษ� พงค�ถ่ิน
63013037406 นายชุติเดช ย่ีก้ิม
63013037407 นางสาวกชกร กอบธัญกรณ�
63013037408 นางสาวพิชชา ศรีจันชัย
63013037409 นางสาวปFยนุช ชิตชลธาร
63013037410 นางสาวชนิศรา ทองคําสุก
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63013037411 นางสาววริศอัณณ� เลาหะวัฒน�
63013037412 นายมูฮําหมัด รักไทรทอง
63013037413 นางสาวสุนิสา ยอดฉลูด
63013037414 นายพีรพล อภิญญานุกูล
63013037415 นางสาวธัญญาภรณ� คําแก3ว
63013037416 นางสาวพิมพ�ชนก โพชะคุ3ม
63013037417 นางสาวสุดารัตน� มัชชะ
63013037418 นางสาวฐิติชญา สิทธิยา
63013037419 นายวิสิทธ์ิ คําศรี
63013037420 นางสาวอริศรา เลิศกิจป7ญญากุล
63013037421 นางสาวหัทยา สําอางค�
63013037422 นางสาวสุภัชชา อินทรผล
63013037423 นางสาววรัญญา วัฒนกุล
63013037424 นายวรุตม� อัศววุฒิเวคิน
63013037425 นางสาวนิตยา แคล3วบาล
63013037426 นางสาวป7ทมวรรณ ช:วงวัดหาด
63013037427 นายอานนท� วงค�ไชยา
63013037428 นางสาวณิชนันท� สุวรรณศรี
63013037429 นางสาวฑิฆัมพร หวังพิทักษ�
63013037430 นางสาวชาลิสา พิมพ�สุทธ์ิ
63013037431 นางสาวธีรนันท� บุญม:วง
63013037432 นางสาวธนัชพร จันทร�ทอง
63013037433 นางสาวมานิตา ทรัพย�เจริญ
63013037434 นางสาวสุคนธา ปาระนะ
63013037435 นางสาวป7ทมา จันทร
63013037436 นายกิตติชัย แก3วกา
63013037437 นางสาวมนธิชา จันปุ]ม
63013037438 นางสาวกอแก3ว ศรีสกุลเมฆี
63013037439 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ทองคํา
63013037440 นางสาววชิราภรณ� โฮโยส

หน3า 1248 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013037441 นางสาวพนิดา บัวพันธ�
63013037442 นางสาวชญาณี อู:รอด
63013037443 นางสาวเจนจิรา พันธ�พฤกษ�
63013037444 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณี ขุนใหญ:
63013037445 นางสาวสุวนินทร� ดวงบุบผา
63013037446 นายศิระ ซ่ือมิตร
63013037447 นายป7ณณวัฒน� สมบุญทวงษ�
63013037448 นายรัตตัญRู จิตต�เอื้อเฟ̂Qอ
63013037449 นางสาวป7จถมา อินย้ิม
63013037450 นางสาววงศ�สุริยา พยัคฆกุล
63013037451 นายปราชญา รักสกุล
63013037452 นางสาวจารุชา วรินทรา
63013037453 นางอรอนงค� ปรางทอง
63013037454 นางสาวณัฐชนก ลลิตชาญชัยวิช
63013037455 นางสาววรรณวิภา มังกษัตริย�
63013037456 นางสาวอุมาภัณฑ� เข็มคง
63013037457 นางสาวพิชญาภรณ� ฤทธิเดช
63013037458 นายพงศ�ภัค แซ:ลิ้ม
63013037459 นางสาวชญานุตม� คงชุ:ม
63013037460 นางสาวสุพพัตรา ชาทองยศ
63013037461 นางสาวณหทัย คล3ายทอง
63013037462 นายวุฒิชัย สุยะใหญ:
63013037463 นางสาวนฤมล มิตรเทวิน
63013037464 นายวราพงษ� แสนคําแก3ว
63013037465 นางสาวชณิดา หลีโกDะ
63013037466 นางสาวสุรัมภา ทิพรักษ�
63013037467 นางสาวชัชชฎา ภัทรพงศ�กิจ
63013037468 นางสาวคอบือเสาะ ดือมานิ๊
63013037469 นางสาวบุญสิริ อัมหิรัญ
63013037470 นายรุจเวศม� ตรีสิริอวยชัย
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63013037471 นางสาวศุภลักษณ� กุลสุทธ์ิ
63013037472 นางสาวปุณยวีร� เกียต์ิสกุลชัย
63013037473 นางสาวน้ําทิพย� นาคหิรัญ
63013037474 นางสาวหนึ่งฤทัย แก:นแดง
63013037475 นางสาวเยาวลักษณ� สินบุญรอด
63013037476 นายทรงพล จรรยาภรณ�
63013037477 นายณัฏฐกร ศิริสลุง
63013037478 นางสาวเสาวณีย� นามมะ
63013037479 นางสาวสิริมาศ สวนานนท�
63013037480 นางสาวดาวัลย� วิชาดี
63013037481 นางสาวทัศนีย� ดีพี้
63013037482 นางสาววาสนา เสือไพร
63013037483 นายนครินทร� เซ:งเจริญ
63013037484 นางสาวภัทรลภา สุวรรณศรี
63013037485 นางสาวนัสสวรรณ ดาวงศ�ศรี
63013037486 นางสาวณัฐสุดา เรืองรุ:ง
63013037487 นายปฏิญญา อาชวโศภณ
63013037488 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ไชยศรี
63013037489 นางสาวหทัยชนก พันธุ
63013037490 นางฉวีลักษณ� พิมพา
63013037491 นายนพวิชญ� ศรีสุวรรณ�
63013037492 นายศุภณัฐ จันทร�สง:า
63013037493 นายเอกพล แววหงส�
63013037494 นางสาวปFยวรรณ จันร:องคํา
63013037495 นางสาวสุพรรณา อายาเมือง
63013037496 นางสาวนารีรัตน� คงเพชร
63013037497 นายณัฐสิทธ์ิ สุขด3วง
63013037498 นางสาวอิสรีย� พูนสินนันทโชติ
63013037499 นางสาวจารุวรรณ เพ่ิมดี
63013037500 นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช
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63013037501 นางสาวบุญธิดา แก3วระวัง
63013037502 นางสาวชนิกานต� อภินันทาสุวรรณ
63013037503 นางสาววรรณวิภา สืบเนื่อง
63013037504 นางสาวนูรฮัน หะยีมูมิง
63013037505 นางสาวศิราพร จัตติไทย
63013037506 นางสาวปทุมพร ยังอยู:
63013037507 นางสาวรวิวรรณ พันธ�ลิมา
63013037508 นายเสริมศักด์ิ อยู:ญาติวงษ�
63013037509 นายธนภัทร วงษ�กิติคุณ
63013037510 นางสาวศศิธร จันทวัง
63013037511 นางสาววรรณศิริ ชะอ3อนชม
63013037512 นายสัมพันธ� มาระสาร
63013037513 นางสาวอารีย� แดวอสนุง
63013037514 นางสาวนูรไอนี กูรุ
63013037515 นางสาวเกตุศนีย� อินทนนท�
63013037516 นายอุดมศักด์ิ ศรีเสริม
63013037517 นางสาววิชญาดา บุญวงศ�
63013037518 นายณัฐพงค� จันทร�ขุน
63013037519 นางสาวสุพิชชา วาระเพียง
63013037520 นางสาวมานิสา บุพตา
63013037521 นางสาวภัทรศมน จันทโชติ
63013037522 นางสาวธิดามาศย� บัณฑิตเลิศรักษ�
63013037523 นางสาวณัชนันทิรา หนักแน:น
63013037524 นางสาวกัลยรักษ� ลิ่มโอภาสมณี
63013037525 นางสาวสาริศา คงสมทอง
63013037526 นายวิชญ�พล ลิ่วพฤกษพันธ�
63013037527 นายจุมพล ศรีประภาวงษ�
63013037528 นายธีระยุทธ มาตสุต
63013037529 นางสาวสุกัญญา บุญเสริม
63013037530 นายพัฒนา แสงจันทร�
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63013037531 นางสาววณิชชญา สมสาร�
63013037532 นางสาวแสงรวี โมมขุนทด
63013037533 นางสาวเบญจวรรณ สุมหิรัญ
63013037534 นางสาวเพชรณาลักษณ� อนันต�เดชะกุลกร
63013037535 นางสาวเนรัญญา หนูเกลี้ยง
63013037536 นางสาวปริชาติ กรพันธ�
63013037537 นายพีรวัฒน� สายบุญมี
63013037538 นางสาวนัฐติยาพร นุพพล
63013037539 นางสาวสัตตบุษย� รัตนกันทา
63013037540 นางสาวปุณยนุช ขําทอง
63013037541 นางสาวสุภาพร กลั่นฟ7ก
63013037542 นางสาววรรษมล สนทิม
63013037543 นางสาวธิดาภร กลิ่นโทพาน
63013037544 นายอานนท� มีทิศ
63013037545 นางสาวสุภาพร ศรีสังวรณ�
63013037546 นางสาวพิมพวรรณ หาญสถิตย�
63013037547 นางสาวจารุวรรณ แซ:เฮง
63013037548 นายชัชนันท� ชูไชย
63013037549 นายรณันชัย ศรีประยูร
63013037550 นางสาวณภัค นวลแก3ว
63013037551 นางสาวชไมพร คนฟู
63013037552 นางสาวสมาภรณ� อัศนียวงศ�
63013037553 นายคณิน อยู:ดี
63013037554 นางสาวปFยะรัตน� เจริญลิ้มกุล
63013037555 นายอิทธิพัฒน� พรธรรมโชติ
63013037556 นางสาวเมธาพร ทองคําวิไล
63013037557 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจันทนา มังคละ
63013037558 นายนัทพงษ� หน3านวล
63013037559 นายตรีทเศศ นิยะโมสถ
63013037560 นางสาวปFยะวรรณ� เนียมคํา
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63013037561 นางสาวธัญชนก สุทธิวัฒนะ
63013037562 นางสาวกิตต์ิธัญญา โสภัคค�ธนานนท�
63013037563 นางสาวมัณทนา โกเลิศฤทธ์ิ
63013037564 นางสาวศิริกาญจนา ย่ิงกําแหง
63013037565 นางสาวสุธินี ชะม3าย
63013037566 นางสาวฐิติพร ชูรัตน�
63013037567 นางสาวพรรณนิภา ฉัตรพรม
63013037568 นายจรัญ สิวินทา
63013037569 นายณรงค�ฤทธ์ิ เกิดจิตต�
63013037570 นางสาวรวมใจ อึงไพเรา
63013037571 นางสาวพลอยไพลิน เอี่ยมเจริญ
63013037572 นายฉัตริน มีรีวี
63013037573 นางสาวมลฤดี มาตุเวส
63013037574 นายลภน ทองพบ
63013037575 นางสาวกัญภัฏฐ� ไหมบุญอุ3ยกวิน
63013037576 นายอนนท� คําสิงห�
63013037577 นางสาวลลิตา เฮ:าหนู
63013037578 นางสาวหทัยชนก บัวผัน
63013037579 นางสาวจิตลดา เพิกปุCย
63013037580 นางสาวอมรรัตน� พันทะท3าว
63013037581 นายประเสริฐ สุขสงวน
63013037582 นางสาวสุภาภรณ� รักบัวทอง
63013037583 นางสาวศุภมาส วงษารัตน�
63013037584 นางสาวธัญชนก มาสันเทียะ
63013037585 นางสาวศุภธิดา ยามารี
63013037586 นางสาวโสภิดา ทองไสย
63013037587 นางสาวสุธิมา ปฏิรัตนัง
63013037588 นางสาวกัญจิรา อิสโม
63013037589 นายศุภฤกษ� ธรไมตรีจิตต�
63013037590 นายอัครชัยเยนร� เตหะโชตระกูล
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63013037591 นางสาวนิภาภรณ� แก3วอุดร
63013037592 นายสิทธิชัย ผลจันทร�
63013037593 นางสาวรัตติกานต� สระเเก3ว
63013037594 นางสาวสุวิมล ทองส:องแสง
63013037595 นางสาวปริชญา สุทธิทรงธรรม
63013037596 นางสาววิสสุตา พลฤทธ์ิ
63013037597 นายณัฐวัตร คงจินดา
63013037598 นางสาวปFยวรรณ ยุ3งศิริ
63013037599 นางสาวนิฐิตา เจนจัดการ
63013037600 นายหัถชัย ทิพย�รัตน�
63013037601 นางสาวอิสริยา แก3วเหลี่ยม
63013037602 นายศุภิวัฒน� เมืองเกษม
63013037603 นางสาวณัฐรดา ทีปสว:าง
63013037604 นางสาวนฤสรณ� ไทรแก3ว
63013037605 นางแสงทิพย� อิ่มอําไพ
63013037606 นางสาววัศยา อุบลรังสีกุล
63013037607 นางสาวพิชชาพร ธนาพรพสิษฐ�
63013037608 นางสาวชนิกานต� เจือกโว3น
63013037609 นายพัสกร คล3ายแก3ว
63013037610 นางสาววิลาวัลย� ศรีวารี
63013037611 นายเจนณรงค� กินขุนทด
63013037612 นางสาวชุติมาภร เล:งอี้
63013037613 นายสมรรถพงศ� ย่ิงยงค�
63013037614 นายกิตติภาค นันศิริ
63013037615 นางสาวณัฐมนกานต� อุ:นโค3
63013037616 นางสาวปรัชญาดา นิลพันธ�
63013037617 นางสาวลักขณา โชคพรมากสกุล
63013037618 นายภควัต น:าบัณฑิต
63013037619 นางสาวดวงฤทัย บุญศรี
63013037620 นางสาวดิชิรา เคยทํา
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63013037621 นายรติพงษ� กSาวิโล
63013037622 นางสาวสาวิตรี หมีคง
63013037623 นางสาววิชุดา ชีวเรืองโรจน�
63013037624 นายจักรกฤช ศักดา
63013037625 นางสาวหัสถญา สุวรรณรัตน�
63013037626 นายปFยะวัฒน� ป7ญจาคะ
63013037627 นางสาวพรปรีญา เที่ยงพูนวงศ�
63013037628 นางสาวภัทร ขันธะ
63013037629 นางสาวศศิมา ด3วงที่สุด
63013037630 นางสาวณัฏฐนิตา เขตกุฎี
63013037631 นางสาวสุพรรษา พิทักษธรรม
63013037632 นางสาวประภาวดี ภูษา
63013037633 นางสาวสิณีนารถ ไตรทิพย�ศิริกุล
63013037634 นางสาวรัชดาพร มารอด
63013037635 นางสาวกชกร วัฒนมีแก3ว
63013037636 นางสาวพรพรรณ ฉัตรเงิน
63013037637 นางสาวชญานิษฐ� สมจอมชาญ
63013037638 นางสาวนิภาดา รักญาติ
63013037639 นางสาวอนงค�วดี พวงบุหงา
63013037640 นางสาวศจีภรณ� พลหินกอง
63013037641 นางสาวพัชรินทร� สารฤทธ์ิ
63013037642 นางสาวจุฑารัตน� ทองแผ:น
63013037643 นายมงคล แก:นจันดา
63013037644 นายณัฐพงศ� อ่ําศรี
63013037645 นางสาวฐิติรัตน� ฉํ่าสิงห�
63013037646 นางสาวณัฐนรี สีแตงอ:อน
63013037647 นางสาวศิวภรณ� อนุเกรียงไกร
63013037648 นางสาวรปานดา กริชณิรัตน�
63013037649 นายปุณยวัทนื แก3วประดิษฐ�
63013037650 นายนัฐวุฒิ เกตุกรุต
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63013037651 นายวรพจน� เตลัมพุสุทธ์ิ
63013037652 นายธนพล นาระทะ
63013037653 นางสาวชมพูนุท ฟูเทพ
63013037654 นายกฤตบุญ แสงสว:าง
63013037655 นายปริญญา ขาวประเสริฐ
63013037656 นางสาวสมพิศ เมฆษา
63013037657 นางสาวกาญจณา ทรัพย�ประดิษฐ�
63013037658 นายวุฒินันท� ป7ญญาสุ
63013037659 นายมนัส ชุติธรรมนาถ
63013037660 นายสมิทธ์ิ ภิญโญ
63013037661 นางสาวอาภัสรา แท:นประทุม
63013037662 ว:าที่ ร.ต.หญิงสรญา รุกขพันธุ�
63013037663 นายวรุฒ ศรีกระจ:าง
63013037664 นางสาวขนิษฐา กับตัน
63013037665 นางสาวนิธิอร เกิดศักด์ิ
63013037666 นางสาวสุธาสินี สีหานาท
63013037667 นางสาวอรัญญา ภู:ฉิม
63013037668 นางสาวอรวรรณ บุญอํานวย
63013037669 นางสาวปรียาพร กาละ
63013037670 นางสาวศศิธร วรลักษณ�
63013037671 นางสาวนพรัตน� วิทยาการโกวิท
63013037672 นายฉัตรชัย สารีวัลย�
63013037673 นางสาวสุคนธา อินทรวิเชียร
63013037674 นางสาวลัดดา เหย็บหนุด
63013037675 นางสาวสุภาภรณ� สุภาลี
63013037676 นายณัฐกร หลวงแก3ว
63013037677 นางสาวดวงพร ประทุมแก3ว
63013037678 นางสาวจันทิดา ไชยสีหา
63013037679 นางสาวสุปราณี จวบบุญ
63013037680 นายกิตตินันท� อุทิศอุทัยสรรณ
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63013037681 นางสาวนันท�นภัส อัศวโชติวัฒน�
63013037682 นางสาวกรวรรณ รัตนรังษี
63013037683 นางสาวนันท�มนัส ตรีเดช
63013037684 นายอนุวัฒน� รติเรืองรอง
63013037685 นางสาวเบญจมาศ แก3วแสง
63013037686 นางสาวปาณิสรา พูลเกษม
63013037687 นางสาวสุชาดา หลงสอน
63013037688 นางสาวมนัชชา ภิรมย�อยู:
63013037689 นายพงศกร อรุณรัศมี
63013037690 นางสาวชญาณภัส กองอาษา
63013037691 นายนพดล แย3มบาน
63013037692 นางสาวปณิดา ปานเอียด
63013037693 นางสาววัฒนา โคกรักษา
63013037694 นางสาวชุติกา เพ่ิมสิน
63013037695 นางสาวอาแอเสาะ ตือเงาะ
63013037696 นางสาววราภรณ� ชวดพันธ�
63013037697 นายธาดา วิรุณพันธ�
63013037698 นายปฏิพล ชูขาว
63013037699 นางสาวกมลภัส พิศพัชระ
63013037700 นางสาวศุภิสรา อินทรถาวร
63013037701 นางสาวกฤตยภรณ� รักษา
63013037702 นางสาวนัฐธิดาพร กุฎิน้ํา
63013037703 นางสาวประภาศิริ นิลบ:อ
63013037704 นางสาววิชชุดา อุชุวิจารย�
63013037705 นางสาวสุรีย�พร ล:องวิไล
63013037706 นายอภิชา ไหลเจริญกิจ
63013037707 นางสาววรางคณา ทะลิ
63013037708 นายจตุวัฒน� หาเรือนพืชน�
63013037709 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร�
63013037710 นางสาวนริษา แตงร:ม
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63013037711 นายสิรภพ จึงธนากรกุล
63013037712 นางสาวสุกัญญา ชนะพล
63013037713 นายพรมงคล พรพิชิตวัฒนากิจ
63013037714 นางสาวกนกวรรณ สมบุญ
63013037715 นางสาวนิลาวรรณ อินทะนัน
63013037716 นางสาวจิราพรรณ ชินบุตร
63013037717 นายเทพฤทธ์ิ เทพศรี
63013037718 นายภูธเนศ สิริโชติชัย
63013037719 นางสาวศศิโสม เรือนแก3ว
63013037720 นางสาวกรวรรณ ผกามาศ
63013037721 นางสาวนภัสสร มหาวงศ�
63013037722 นายธนวรรษ วารีทิพย�
63013037723 นางสาวพฤษวัลย� เพ่ิมนาม
63013037724 นางสาวฐิฆัมภรณ� กาญจนศิราธิป
63013037725 นางสาวนิลวดี ไชยยศ
63013037726 นางสาวพัชราภรณ� มังสา
63013037727 นางสาวสริยาภรณ� เวชกุล
63013037728 นางสาวอรพิมล อินทราช
63013037729 นางสาวรัญชิดา มาประชุม
63013037730 นางสาวธนพร ฉิมประดิษฐ
63013037731 นางสาวกนกวรรณ เกตุแก3ว
63013037732 นางสาวอนัญญา ประทุมชาติ
63013037733 นางสาวเมตตา ประดิษฐพงษ�
63013037734 จ:าสิบตรีสรกฤช นันตะนะ
63013037735 นางสาวอรนิตย� ศรีพรหม
63013037736 นางสาวอัมพร ช:างเรือน
63013037737 นายอรรถพล ชาวไร:นาค
63013037738 นายปริยวัฒน� ชนะจิตต�
63013037739 นางสาวอัญชุลี มาตบรรเทา
63013037740 นางสาวสุนทรี ดุริยประทีป
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63013037741 นางสาวชนนิกานต� อ:อนเกตุพล
63013037742 นายสมรักษ� พิมพ�สราญ
63013037743 นางสาวสุชานุช บริสุทธิพงศากุล
63013037744 นายกฤติกร อุประวรรณา
63013037745 นางสาวกัญญาณัช หีมมะวัน
63013037746 นางสาวสลักจิตร เพ็งเดือน
63013037747 นางสาวปาจรีย� โชติดิลก
63013037748 นางสาวฟารีดา เศษระนํา
63013037749 นายกรณ� เนติ มณีวงศ� 
63013037750 นางสาวศุศิชา ช:วงชิด
63013037751 นายภราดร ศิริมงคล
63013037752 นางสาวเสาวลักษณ� ปวงแก3ว
63013037753 นางสาวกัญญารัตน� ภักด์ิใส
63013037754 นางสาวปวีณ�นุช รัตนคม
63013037755 นางสาวพิชชาพร เมฆอากาศ
63013037756 นางสาวรวินท�นิภา ช:วยพัฒน�
63013037757 นางสาวสุรัญญา อุ:นงามพันธุ�
63013037758 นางสาวเกศินี ย้ิมกระโทก
63013037759 นางสาวธภิรมญ�ฐา พรรษา
63013037760 นางสาวสาธินี ทิมสวาสด์ิ
63013037761 นางสาวพิมพ�ผกา ใจไว
63013037762 นายพศวัต จันทร�สนิท
63013037763 นางสาวนันธิดา สมละออ
63013037764 นายบัญญพนต� เชาวน�ไวย
63013037765 นายกัณรวีร� กุลพัฒน�สุวรรณ
63013037766 นายเมฆมงคล อุทัยแสน
63013037767 นางสาวณัฐพร เซ่ียงฉิว
63013037768 นายสิริกุล แก3วศรีทัศน�
63013037769 นางสาวบุณยาพร แก3วถึง
63013037770 นายสนั่นชัย เตชะภู
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63013037771 นายประณิธาน ถนอมกาย
63013037772 นายธนเดช พรหมยก
63013037773 นางสาวมาริษา เนตรสง:า
63013037774 นายพลากร คําพระบุรี
63013037775 นางสาวธัญญลักษ� จิตอํามาตย�
63013037776 นางสาวชลธิดา นันทนเสรีวัฒน�
63013037777 นางสาวกาญจนา แสงวงศ�
63013037778 นางสาววีรัญญา จําเดิมวุฒิวัฒน�
63013037779 นายอภิสิทธ์ิ ถนัดรบ
63013037780 นางสาวเสรณีย� ทองศรีชุม
63013037781 นางสาวญาฑิตา มณีสาย
63013037782 นางสาวชาติยา แซ:ต้ัน
63013037783 นางสาวเพ็ญพิชชา นิสภา
63013037784 นายธนพัฒน� ธีรพงษ�พิพัฒน�
63013037785 นางสาวชัญญาพัชญ� กลิ่นทองคํา
63013037786 นายปFติภัทร ตันเขมจารี
63013037787 นายพรรษกร คํามุ3ย
63013037788 นางสาวภัทรพร ลิ้มรทีพงษ�
63013037789 นายธีรยุทธ ไชยมาโย
63013037790 นางสาวนงค�นุช เนื้อสอาด
63013037791 นางสาวสุวรรณา ชูเชิด
63013037792 นางสาวศิริพร นาสอน
63013037793 นางสาวกัญญ�วรา เนียมสะอาด
63013037794 นายจิรัฎฐ� โชธนาวิสิทธ์ิ
63013037795 นางสาวณัฐกมล บริสุทธ์ิ
63013037796 นายภานุพงศ� ธนโรจนวัฒน�
63013037797 นางสาวธิดารัตน� พลลาภ
63013037798 นางสาวภรมน จันตDะขัน
63013037799 นางสาวปาริตา กายา
63013037800 นางสาวพรปวีณ� มีเพียร
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63013037801 นายกัมพล ณะสุโห
63013037802 นายเลิศวรวิช ลําXเดชา
63013037803 นางสาวกนิษฐา เทียนศิริ
63013037804 นางสาวกาญจนา จันทร�ประเสริฐ
63013037805 นายเอกรินทร� ฤทธ์ิกริชชัย
63013037806 นางสาวสุจิตรา วิถี
63013037807 นายธนกฤต สิทธินนท�
63013037808 นางสาวมัลลิกา บุญศักด์ิ
63013037809 นางสาวอาทิมา จันทร�เสรี
63013037810 นางสาวจิราภรณ� กุลเทพ
63013037811 นายประชัน เดชชัย
63013037812 นายวัชรพงศ� จิณะกับ
63013037813 นางสาววิริยาภรณ� บุญมาก
63013037814 นายวัฒนชัย เมืองจันทึก
63013037815 นางสาววรลักษณ� เอกวงษ�
63013037816 นางสาวตรีทิพ กลั่นแก3ว
63013037817 นางสาวรัชนก พวงมะลัย
63013037818 นางสาวพรพัสนันท� ย3อยคุณา
63013037819 นางสาวจินตนา แสงกระจ:าง
63013037820 นางสาวถักฝ7น อุตมขจรกุล
63013037821 นางสาวเปรมวราภรณ� รู3พอ
63013037822 นางสาวสิริรัตน� ลุนวิรัตน�
63013037823 นายศิรสิทธ์ิ เพชรสังข�
63013037824 นางสาววนิดา รักเขตรวิทย�
63013037825 นายชัชวาลย� มากเพ็งมี
63013037826 นายวัชรินทร� กลิ่นแก:นจันทร�
63013037827 นางสาวเบญจวรรณ ต้ันต๋ี
63013037828 นางสาวนิตยา เจียมทอง
63013037829 นายรังสิมันต� วัฒนจิตติ
63013037830 นายสิริเรืองชัย สิงห�โตทอง
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63013037831 นางสาวเนตรชนก วิเชียรบุตร
63013037832 นางสาวกุลนาถ ปFZนประดับ
63013037833 นางสาวจิดาภา วงษ�ภักดี
63013037834 นางสาวจันทร�เพ็ญ ชูใส
63013037835 นางสาวจุฬาลักษณ� เกตุมาน
63013037836 นางสาวสรัญญา พุฒพันธ�
63013037837 นางสาวกัญรินทร� กองพล
63013037838 นายกษิดิศ บุษบา
63013037839 นางสาวนันทัชพร อินเทวา
63013037840 นายรัฐเศรษฐ� ชัยเพ็ชร�
63013037841 นางสาวพรเพ็ญ วงค�แฝด
63013037842 นางสาวธนิตา ร:าเริงใจ
63013037843 นางสาวสุนิสา หอมชื่น
63013037844 นางสาวพรพิมล คนรู3
63013037845 นายธีรพันธ� อังสโวทัย
63013037846 นางสาวอรจิรา ผ:องญาติ
63013037847 นางสาวประพัสศร แสงอําพร
63013037848 นางสาวณัฐธิดา เอื้อประเสริฐ
63013037849 นางสาวอุมาวดี คํามุล
63013037850 นายปFติกร เหล:าธรรมทีป
63013037851 นางสาวป7ฐมาราตรี ทิพาเสถียร
63013037852 นางสาวกนกรัตน� สิงห�เถ่ือน
63013037853 นางสาวรุ:งทิวา พลายมนต�
63013037854 นางสาววิภา พงษ�สุทัศน�
63013037855 นางสาวเอษณี เอกคณี
63013037856 นางสาวฐิตินันท� ตรีผลวิจิตร�
63013037857 นางสาวณัฐฐา สุขแสงธรรม
63013037858 นางสาวพนิดา ทรัพย�ผาด
63013037859 นายกิติพงษ� วุฒิญาณ
63013037860 นางสาวกนกพร เสง่ียมศักด์ิ
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63013037861 นางสาวกัญญ�ปภัส มณีเจริญกันต�
63013037862 นางสาววสุพร บุญสุทธ์ิ
63013037863 ว:าที่ ร.ต.นคเรศ คําจันทร�
63013037864 นางสาวปฏิญญา หล:อสุวรรณ
63013037865 นางสาวพิมอนงค� สีแตง
63013037866 นางสาวรศนา พ่ึงสาย
63013037867 นางสาวจันจิรา ศิริวาลย�
63013037868 นายศุภณัฐ จิรกาลนุกุล
63013037869 นางสาวกมลภา ประทุมทรัพย�
63013037870 นายปริญญา จุ3ยวงษ�
63013037871 นางสาวจุฑามาศ แสงพรม
63013037872 นางสาวศรัณยา สิมมา
63013037873 นางสาวปวริศา ยังส3มป]อย
63013037874 นางสาวพัชราภรณ� เฉลิมธํารงเวช
63013037875 นางสาวชิดชนก เจริญต้ังศิริกุล
63013037876 นางสาวสุทธิดา รัตนสงวน
63013037877 นางสาวเจนจิรา พินสอน
63013037878 นายธีรพงศ� โฉมอําไพ
63013037879 นายณัฐกิตต� รัตน�งามประดิษฐ�
63013037880 นางสาวนาป\ซะห� ดอนิ
63013037881 นายคมกฤช เศษนิยม
63013037882 นางมยุรี โหน:งบัญฑิต
63013037883 นางสาวชนิดา คําผาย
63013037884 นางสาวรัตนา แอ:งสุข
63013037885 นางสาวอิฟตีซาม อับดุลดานิง
63013037886 นายอุดมศักด์ิ ภักดีบุญ
63013037887 นางสาวมินทร�ตรา ขุนบรรเทิง
63013037888 นายวรินทร ค3อทอง
63013037889 นางสาวแอม วงศ�สุทัศน�
63013037890 นายสุริยา พาหา
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63013037891 นายพงค�ธรม� ชุมภู
63013037892 นางสาวกุสุมา บอสู
63013037893 นางสาวธัญญารัตน� คงดํา
63013037894 นางสาวทัดดาว ชูทอง
63013037895 นางสาวโสธญา สุภาพงษ�
63013037896 นางสาวฉัตรบงกช จันทศรี
63013037897 นางสาวมณฑกาณต� ตDะป7ญญา
63013037898 นางสาวกรชศา บุญชัย
63013037899 นางสาวปทิตตา มาอ3าย
63013037900 นางนิตทยา ปลื้มใจ
63013037901 นางสาวอัจจิมา งามขํา
63013037902 นางศิริจันทร� ธงไชย
63013037903 นางสาวอภิญญา ปวงงาม
63013037904 นางสาวรสสุคนธ� จอมมงคล
63013037905 นางสาวปพิชญา ตรีโกศล
63013037906 นางสาวอารียา มาลาวงษ�
63013037907 นายประทานพร เศวตศิลา
63013037908 นางสาววศินี เดชสุวรรณ
63013037909 นางสาวป7ทมา ทองใส
63013037910 นางสาวอรสา ภักดีเมือง
63013037911 นางสาวศศิพัชร� วัฒนะประการชัย
63013037912 นางสาวอัญชลี สุวรกุล
63013037913 ว:าที่ร3อยตรีสิริวัฒน� มังคลาด
63013037914 นางสาวจีรภิญญา วัฒนวงศ�วิสุทธ์ิ
63013037915 นางสาววนิตา เอี่ยมสอาด
63013037916 นายอุทัย อินทโชติ
63013037917 นางสาวปวีรา เดวีเลาะ
63013037918 นายสุภัทร� มณีพูนทรัพย�
63013037919 นางสาวอติพร ย่ิงยงค�
63013037920 นางสาวนิธิมา ขําสําอางค�
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63013037921 นายกันตภณ พิสิฐบรรยง
63013037922 นายพงศกร คงคากุล
63013037923 นางสาวกฤษณา เป\Zยมศุภมงคล
63013037924 นายธนากร บุตรพรม
63013037925 นางสาวพรรณนิภา ตันศิริ
63013037926 นายสหพล ทองแสง
63013037927 นายภีรณัฏฐ� วงศ�วีระชัย
63013037928 นายนวณิต อินทนนท�
63013037929 นางสาวนลินรัตน� วงศ�ประเสริฐ
63013037930 นายปราโมทัย โรจนกุล
63013037931 นางสาวภคพร ช3างพินิจ
63013037932 นางสาวหทัยชนก ศรีวิไลย
63013037933 นางสาวธัญญาลักษณ� แหยมไทย
63013037934 นายกฤตภาส พรงาม
63013037935 นางสาวพรนภา พวงมณี
63013037936 นางสาวกิติยา ศารทประภา
63013037937 นางสาวอัฐนาถ คงเมือง
63013037938 นายภัทรพล จันทร�เทพา
63013037939 นางสาวณัฐกุล ม:วงมณี
63013037940 นางสาวนภัสสร มหาชัย
63013037941 นางสาวกานต�นภัส ท3าวเข่ือน
63013037942 นายศุภเชษฐ� สิทธิสุนทรวงศ�
63013037943 นายฤทธิพันธ� อินทร�จันทร�
63013037944 นายวโรดม จิระปฐมไท
63013037945 นางสาวคมเพชร มาจากนอก
63013037946 นางสาวเบญจภรณ� ขจรศักดิพันธ�
63013037947 นายณัฐพงษ� กองอาษา
63013037948 นางสาวอมรรัตน� ภู:ห3อย
63013037949 นายวีระชัย อรัญคีรีไพร
63013037950 นางสาวภาวิดา วงศ�ป7ญโญ
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63013037951 นางสาวศิลาดล บันดาลบุญ
63013037952 นางสาวจารวี ขลิบสุวรรณ
63013037953 นางสาวสโรชา สํารีดี
63013037954 นางสาวธารารัตน� วงศ�เดือน
63013037955 นายรัตนวัฒน� ฉิมพลี
63013037956 นางสาวณัฏฐณิชา กาฬมาตย�
63013037957 นางสาวภัทรา ศรีวงษ�
63013037958 นายจักรราช กะระกล
63013037959 นางสาวเสาวลักษณ� คชแสง
63013037960 นางสาวปาริมา ขําอิน
63013037961 นางสาวกมลกานต� เตชะน3อย
63013037962 นายยรรยง ศิริอินทร�
63013037963 นายโชคชัย หีบเพชร
63013037964 นางสาวสุธิตา ศรีม:วง
63013037965 นางสาวกัญญนัช จําปาน3อย
63013037966 นางสาวสุรัชนี ตันศรี
63013037967 นางสาวป7ณฐ�ชนิต ศรีประเสริฐ
63013037968 นางสาวทรรศนีย� บัวรุ:ง
63013037969 นางสาวภัทลดา วิรุณกาญจน�
63013037970 นายชลวัช ป7ดเป]า
63013037971 นางสาวฉัตรฏิญารินทร� โสดี
63013037972 นายธนวัฒน� ด:านศรีสุข
63013037973 นางสาวชนากานต� จันโทสถ
63013037974 นางสาวดารารัตน� ไทยเอื้อ
63013037975 นางสาวสุวารี วงษ�สละ
63013037976 นายศรัญ ชัยเกษตรสิน
63013037977 นางสาวจริยาพร สินยา
63013037978 นางสาวบุณณดา วาณิชย�จรรยา
63013037979 นางสาวญาณิพัชญ� ทองสกุล
63013037980 นางสาวดารารัตน� รูปเอี่ยม
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63013037981 นางสาวธารทิพย� พลเกษตร
63013037982 นางสาวฐานิตา จอมศรี
63013037983 นางสาวอภิญญา อกอุ:น
63013037984 นายพัทธพล ศิลากุล
63013037985 นางสาวพัชรี พร ปFงแก3ว
63013037986 นางสาวทิพาพร ม่ันจิต
63013037987 นางสาวศิรินัน พิมพ�ตะคุ
63013037988 นายอนุวัฒน� สายฟู
63013037989 นางสาวนัฐฑริตา โตDะยง
63013037990 นายกวินวัชร� วีรนนท�วัฒนกุล
63013037991 นางสาวตติยาภรณ� หีตลําพูน
63013037992 นางสาวเภาวิณี แสงเดช
63013037993 นางสาววิรัชนันท� และกา
63013037994 นางสาวน้ําอ3อย พันธเนตร
63013037995 นางสาวศิริรัตน� สอสุธรรม
63013037996 นายวัชรวิทย� เสนคง
63013037997 นางสาวสุภาวรรณ วงษ�วานิช
63013037998 นายชวัลลภ จันทนกูล
63013037999 นางสาวเบญจพรรณ รัตน้ําหิน
63013038000 นางสาวมานิยา ศรีจันทรากูล
63013038001 นางสาวรุจิเรข ฮุยจง
63013038002 นางสาวชนมน หน:อใจ
63013038003 นายเฉลิมชัย วงค�สมัคร�
63013038004 นางสาวพิจิตรา มาเอม
63013038005 นายไซนูดี ดาแมง
63013038006 นายณรงค�วุฒิ ปานจันทร�
63013038007 นางสาวธิดารัตน� ตุ3ยเต็มวงค�
63013038008 นางสาววรรณา แสนจําหน:าย
63013038009 นางสาววรธนพัณ แก3วแก:น
63013038010 นางสาวสุปราณี ใจบุญ
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63013038011 นายกิรัณ ดนตรี
63013038012 นางสาวฟาติมะฮ� เย่ียมนิคม
63013038013 นายคุณากร หอมขาว
63013038014 นายต:อตระกูล มุมณี
63013038015 นางสาวภัทราพร แสนคําภูมิ
63013038016 นางสาวสุชาดา ทองแถม
63013038017 นายอลงกรณ� สังขะวรรณะ
63013038018 นางสาวฉันทพิชญา บุญศรี
63013038019 นายวีระชัย หอมหวล
63013038020 นายพงศนาถ บุญรวบ
63013038021 นางสาวกาญจนา ถานิล
63013038022 นางสาวฟารีซา สาและ
63013038023 นางสาวจิรินันท� เตชะนัง
63013038024 นางสาวกนกนภัส อุดมอุกฤษฏ�
63013038025 นางสาวฉลองขวัญ จีบหีด
63013038026 นางสาวคณิตรี ตองอ:อน
63013038027 นางสาววรรณวิภา ผดุงเขตร�
63013038028 นายจิรกิตต์ิ ประดิษฐ�อัสดร
63013038029 นางสาวนารีรัตน� ปรีเปรม
63013038030 นางสาวพิไลวรรณ ท3าวดี
63013038031 นางสาวสุภาณี ยังสี
63013038032 นางสาวฐิตินันท� ม:อมพะเนาว�
63013038033 นายณัฐพล ข่ีทอง
63013038034 นางสาวเบญจพร อ3นจีน
63013038035 นางสาวชดาภร ภูมิไพบูลย�
63013038036 นายวรชัย คงแสงไชย
63013038037 นางสาวกรรณิการ� กุนากุล
63013038038 นายภูวดล สุขสกุลบุญทา
63013038039 นายอนุสรณ� กังวานสุระ
63013038040 นางสาวดนยา อติศัพท�
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63013038041 นายธีรพิชญ� บุญมา
63013038042 นายนฤพล ชอบเพ่ือน
63013038043 นางสาวน้ําทิพย� บําเรอเจ3า
63013038044 นางสาวรัตนาพร พระชัย
63013038045 นางสาวปานเพชร ดวงดี
63013038046 นายคมกฤช เท:งเจียว
63013038047 นางสาวธัญลักษณ� เดชโชติ
63013038048 นางสาวณิชากมล แซ:ลิ้ม
63013038049 นางสาวพรชนก จิตขันธี
63013038050 นางสาวเกษศิณี พรมสี
63013038051 นางสาวสุดา พร หลักบุญ 

63013038052 นางสาวหฤทัย แซ:ย่ัน
63013038053 นางสาวณัฐญา เลิศศิริ
63013038054 นายณภัทร ฤกษ�รักดี
63013038055 นายธนกฤต วรรณวนิช
63013038056 นางสาวธิดา ศรีนัครา
63013038057 นายปฎิญา อรุณรัตน�
63013038058 นางสาวศิวพร เอี่ยมโสภณ
63013038059 นางสาวนิสากร แก3วใหม:
63013038060 นางสาวชุติมา สงสุแก
63013038061 นายณัฐพล ฐานะ
63013038062 นางสาววรรณภา เสนคราม
63013038063 นางสาวเบญจรัตน� ก3อนทอง
63013038064 นายสัญชัย เสมสฤษด์ิ
63013038065 นางสาวพิณทิพย� วัฒนศรี
63013038066 นายพัทธพล ก3อนเพียง
63013038067 นางสาวชุติกาญจน� แถววงษ�
63013038068 นายสุทิวัส พนารินทร�
63013038069 นางสาวนิภารัตน� แสงสุวรรณ�
63013038070 นางสาวกรวิ ศรีลาเลิศ
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63013038071 นายธนาเทพ เมืองไทย
63013038072 นางสาวอนิญชญา ฟุ]มเฟ̂อย
63013038073 นางสาวสุวรรณี กรรณโชติ
63013038074 นายวีรพงค� พรมแทนสุด
63013038075 นางสาวณัฐนุช สุขแก3ว
63013038076 นางสาวพัสตราภรณ� เกตุสวน
63013038077 นางสาวอาริษา พ่ึงเสนาะ
63013038078 นางสาวสุกัญญา ดีแสง
63013038079 นางสาวปFยะภรณ� บัญชาจารุรัตน�
63013038080 นางสาวกรกมล ทําสวน
63013038081 นายอิสฮาน แวบาเห็ง
63013038082 นายณพวีร� ศรีพุ:ม
63013038083 นางสาวอุษณีย� ฉลองเกียรติกุล
63013038084 นายธงไชย ดวงยอดสุข
63013038085 นางสาวภัทรกร จงเจียมใจ
63013038086 นายคณาพิชญ� ปลอดภัย
63013038087 นายณัฐนันท� เซ:งอั้น
63013038088 นางสาวรติชา รังสิมารังสรรค�
63013038089 นางสาวธัญญพัทธ� อิทธิเกียรติสกุล
63013038090 นางสาวสุดารัตน� คําเฟ̂องฟู
63013038091 นายมูฮัมหมัดอัศมี เบ็ญเจDะอาลี
63013038092 นางสาวอัจฉรา พิชพันธ�
63013038093 นางสาวศุราภรณ� ธนิกกุล
63013038094 นางสาวพิชชารีย� ทองประทุม
63013038095 นางสาวณัฐลดา เนาแสง
63013038096 นางสาวพิชญา ขาวโต
63013038097 นางสาวผกาภรณ� อินทรมา
63013038098 นายพงษ�ศักด์ิ เฟ̂Zองฟู
63013038099 นางสาวอัจฉรา วันร3อง
63013038100 นางสาวณัฐธิดา รุนรัง
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63013038101 นางสาวประการัง ป7Qนทอง
63013038102 นางสาวป7ญญาพร สุขแก3ว
63013038103 นางสาวสุพัตรา นิพขันธ�
63013038104 นางสาวณิชชาภัทร โชติบูรณ�
63013038105 นางสาวนันทกานต� คํานวนวัย
63013038106 นางสาวสุชานาฎ ใจบุญ
63013038107 นายปรมะ ช3างเถ่ือน
63013038108 นางสาววริษฐา อินทเชื้อ
63013038109 นางสาวณัฏฐ�ติยาณัญ นิยมไวทยะ
63013038110 นายสันติภาพ ชูทอง
63013038111 นางสาวรัตนาภรณ� พิมพา
63013038112 นางสาวนิภาพร สามหาดไทย
63013038113 นางสาวบุษยมาศ บํารุงสุข
63013038114 นางสาวกฤติยาณี กล:อมแก3ว
63013038115 นางสาวฐิติรัตน� รูปสม
63013038116 นายนิภัทร� หนูนุ:น
63013038117 นางสาวจารวี เกษมกุลวัฒนา
63013038118 นายชัชวาลย� จับใจ นาย
63013038119 นางสาวชฏาทิพย� ภมรเรวดี
63013038120 นางสาวศุภสุตา พานนาค
63013038121 นายอภิรัฐ จงถาวรกุล
63013038122 นางสาวนิตยา เสนวงค�
63013038123 นายดํารงศักด์ิ สุวรรณมณี
63013038124 นางสาวอุณากุล จันทร�ภู:
63013038125 นางสาวเรวิลาวรรณ เสาทอง
63013038126 นางสาววรรณิศา ชุณหะศรี
63013038127 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชัยนนท�
63013038128 นางสาวรัตติยา รู3ทัน
63013038129 นายวัชวิศ ศานติธรรม
63013038130 นางสาวศศิประภา กันทะตา
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63013038131 นางสาวณิชมน ฤกษ�สง:า
63013038132 นางสาวรัตนาพร ขันธวัช
63013038133 นายอภิษฏา ปานเกิด
63013038134 นางสาวกาญจนา ลุนคนชม
63013038135 นางสาวพรรณพัทร ศิริโสม
63013038136 นางสาวธัญญ�ฑิอร เดาวเรส
63013038137 นายสามารถ เหล:าฤทธ์ิ
63013038138 นางสาวสุพินดา กรกชสกุลวงศ�
63013038139 นายสุทธิเกียรติ เจียมพิริยะ
63013038140 นางสาวกานต�สินี โลหะเวช
63013038141 นางสาวญาสุมินทร� นิลพฤกษ�
63013038142 นางสาวปาณิสรา วันเตDะ
63013038143 นางสาวภัทรพร สุวรรณโสภา
63013038144 นางรุจิรา ป7ญญานี
63013038145 นางสาววรัญญา โสวะภาสน�
63013038146 นางสาวพิมพ�นารา แก3วหล3า
63013038147 นางสาวธนวรรณ เดียสะ
63013038148 นางสาววรัญญา คําเวียงชัย
63013038149 นางสาวนวภร จันทร�บรรจง
63013038150 นางสาวพรรณนิภา ภาคสินธ�
63013038151 นางสาวอภิลดา ชุสุวรรณ
63013038152 นางสาวศิโรรัตน� สุจิตโต
63013038153 นางสาวปวีณ�นุช ไตรยะถา
63013038154 นางสาวชัญญานุช ริมสกุล
63013038155 นางสาววริษฐา โคตะมะ
63013038156 นางสาววิยกาญจน� พุ:มน3อย
63013038157 นางสาวปFยธิดา สนองค�
63013038158 นางสาวรัชนีกร ศรีตรัยรัตน�
63013038159 นางสาวโอวรางค� วงษ�ย่ี
63013038160 ว:าที่ร3อยตรีหญิงรติธร ทองสว:าง

หน3า 1272 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013038161 นางสาวอาภานุช สุริสาร
63013038162 นางสาวนิภาพร บุญประชม
63013038163 นางสาวกฤษณา จันทร�เม:ง
63013038164 นางสาวครองขวัญ มีชัย
63013038165 นางสาวเจนจิรา ศรีวิชัย
63013038166 นางสาวพรรณรัช ศรีตะวัน
63013038167 นางสาวณัฐธิดา โกสิลา
63013038168 นางสาวธันยพร ทองคํา
63013038169 นายนนทพัทธ� เหลืองทวีผล
63013038170 นางสาววิมลวรรณ ราชวงษ�
63013038171 นายต.อัชฌ คงแก3ว
63013038172 นางสาวชนิษฐา ปรีเปรม
63013038173 นางสาววรรณธนา ดวงทา
63013038174 นางสาวณัฐธิดา กมลเวช
63013038175 นางสาวอพัฏศศิ นวะสิทธ์ิ
63013038176 นายมุขบดินทร� เนียมลมูล
63013038177 นายนรภัทร ลิมปFสวัสด์ิ
63013038178 นางสาวสุธินี อัคคะพู
63013038179 นางสาวศิริธร เรือนสูง
63013038180 นางสาวสโรชา เหียดใส
63013038181 นางสาวนิศาพร สุทธิมาร
63013038182 นางสาวกิตติยา สายรัตน�
63013038183 นายอุดมศักด์ิ เซ็นหอม
63013038184 นางสาวมาลัยวรรณ พงษ�กระฉัตร
63013038185 นายภูมิรัตน� อนวัชชสุข
63013038186 นายสุวัฒน� เต็มรัตนชัยกุล
63013038187 นายสัญชัย ปลื้มญาติ
63013038188 นายศกลรัตน� วรพงศ�
63013038189 นางสาวพุธกาญจน� สระทองโฉม
63013038190 นางสาวพัชฎาภรณ� พลหนองคูณ

หน3า 1273 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013038191 นางสาวรัตนาภรณ� อินอ:อน
63013038192 นายภัทรชนน รัตนมงคล
63013038193 นางสาวภนิดา วงค�คํา
63013038194 นายชินวัตร กาศสกุล
63013038195 นางสาววัลยา ศรีวิไล
63013038196 นางสาวเมฑารัตน� ทองเก้ือ
63013038197 นายอารยะ ปนคํา
63013038198 นางสาวอัจฉรา อินพะหะ
63013038199 นายสราวุธ ชุ:มผึ้ง
63013038200 นางสาวณัชยาณี พวงมณี
63013038201 นางสาวชรินทร�ทิพย� เพ็ชรสงค�
63013038202 นายอามีน ยีเด็ง
63013038203 นางสาวสุภาวดี ศักด์ิเคหะ
63013038204 นางสาวชนิสรณ� ชมเชย
63013038205 นางสาววัลลิกา ไชยคําจันทร�
63013038206 นายพชร สุขอาษา
63013038207 นางสาวกนกพร พุ:มงาม
63013038208 นางสาวพรพรหม วิประเสริฐ
63013038209 นางสาววรรณ�เพ็ญ อานา
63013038210 นางสุภาภรณ� จ่ันชาวนา
63013038211 นายชวาล ภูป7ญญา
63013038212 นายซูฮาร�โต3 สุมาลี
63013038213 นายธีรธร สิงห�กาล
63013038214 นางสาวตสณา อมตเวทย�
63013038215 นางสาวชัญญาณ�ภัช อุปถัมภ�
63013038216 นางสาวปรียานันท� สอวิหก
63013038217 นายรัฐพล ไชยถวิล
63013038218 นางสาวอัญชริกา ชนะแสน
63013038219 นางสาวการบูร ประสาททอง
63013038220 นางสาวกรุงกาญจน� เกษรามัญ
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63013038221 นางสาวเกตุสุดา สถิรวณิชย�
63013038222 นางสาวกนกวรรณ โตเจริญ
63013038223 นางสาววิรินทร� สรสุวรรณ
63013038224 นางสาวณธิดา สาทประสิทธ์ิ
63013038225 นางสาวอริสา บรรจงปรุ
63013038226 นายเสาร�หยก แซ:ลี
63013038227 นายวชิระ นามวงศ�
63013038228 นางสาวภาขวัญ ด3วงนุ3ย
63013038229 นางสาวซูฟ\ดา แกมะ
63013038230 นางสาวศิริพรรณ มุ:งหมาย
63013038231 นางสาวมลธิชา ขํามิน
63013038232 นายนพคุณ สังข�เป\ย
63013038233 นางสาวสราญรัตน� วิเศษสมิต
63013038234 นางสาวนฤมล คอนสาย
63013038235 นางสาวลัดดาวัลย� บรุณพันธ�
63013038236 นางสาวกฤติยา ขจรคํา
63013038237 นางสาวศิริรัตน� แก3วสม
63013038238 นางสาวสุภัสสรา ศุมานนท�
63013038239 นางสาวเนธินี ปFZนทองพันธุ�
63013038240 นางสาวอินทิรา อินทร�สุวรรณ
63013038241 นางสาวพัชรา อุ:นผัด
63013038242 นางสาวจุฑามาศ เจริญ
63013038243 นางสาวศศิประภา ธรฤทธ์ิ
63013038244 นางสาวสมฤทัย ทองชุ:ม
63013038245 นายเมธา กระแสสินธุ�
63013038246 นายชัยวัฒน� เหลาป7ญญา
63013038247 นายสรธร สุดใจ
63013038248 นายพชร จันทร�สุวรรณ�
63013038249 นายเทวฤทธ์ิ สุชาติพงษ�
63013038250 นายวุฒิชัย ไชยบุรี
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63013038251 นายสิบศิลปI เพ็ชรธงไชย
63013038252 นางสาววรภัทร พุแพง
63013038253 นางสาวธัญญ�รวี จันแก3วเกิด
63013038254 นางสาวรักษ�สุดา อัมรนันท�
63013038255 นางสาวจุฑามาศ จันทจาลักษณ�
63013038256 นายณัฏฐ� เพ็งจันทร�
63013038257 นางสาวชมพูนุช นวลประแสง
63013038258 ว:าที่ร3อยตรีสัณห�พล ธาตุทอง
63013038259 นายนพดล รอดแก3ว
63013038260 นางสาวสายชล พรมประศรี
63013038261 นางสาวธันย�ชนก ไหมอ:อน
63013038262 นางสาวจันทิมา เหมพลชม
63013038263 นางสาวธิดารัตน� ทองใหญ:
63013038264 นายอนุชา พรมสวาท
63013038265 นางสาวยลณกาญจน� จันทร�ดิษฐวงษ�
63013038266 นายวรวัตร รอดหงษ�ทอง
63013038267 นางสาวนันทิชา จันทนันต�
63013038268 นางสาวกรวิการ� วงค�ป7ญญา
63013038269 นายวุฒิไกร ชัยบุรินทร�
63013038270 นางสาวพรกนก สังข�ปFด
63013038271 นายวิโรจน บุญแก3ว
63013038272 นายชยานันท� แจ:มมี
63013038273 นายเจตรินทร� ทัดปากน้ํา
63013038274 นางสาวกวินรัชฏ� ลิบไพรวัลย�
63013038275 นางสาวบุญตา มะหา
63013038276 นางสาวแววตา ทวีกสิกรรม
63013038277 นางสาวอภิชยา คําปล3อง
63013038278 นางสาวธัญญา แจ:มจักษุ
63013038279 นางสาวเกษรา ประวัดศรี
63013038280 นางสาวณัฐวรีย� สุขพัฒน�
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63013038281 นางสาวโชติกา รูปคม
63013038282 นางสาวมณี สรหงษ�
63013038283 นายปFยทัศน� เนียมประเสริฐ
63013038284 นางสาวศีตลา สระทองดี
63013038285 นางสาวณัฐณิชา ศรีบูรณพิภพ
63013038286 นายศิภัทร เหมทานนท�
63013038287 นายปรมัตถ� เจริญย่ิง
63013038288 นางสาวเลิศลักษณ� คงกะแดะ
63013038289 นางสาวจันทร�จิรา มหาทลุง
63013038290 นางสาวบุศรินทร� วงษ�แก3ว
63013038291 นางสาวศุทธินี โทบุรี
63013038292 นายพิทยา เอมอ:อน
63013038293 นางสาวธิศวรรณ ช:วยชู
63013038294 นายศราวุธ นันทพรสวรรค�
63013038295 นางสาวนาซรินดา วาแวนิ
63013038296 นางสาววีราวัลย� บุญแต:ง
63013038297 นางสาวปวริศา เปรมปรีด์ิ
63013038298 นางสาวเกศรินทร� ภูษาแก3ว
63013038299 นางสาวจาริกา ดวงชัย
63013038300 นางสาวชลินตา ใหม:กู3
63013038301 นางสาวกนิษฐา ศรีภักดี
63013038302 นายสิริพงศ� ก่ิงนครทอง
63013038303 นางสาวภัทรนันท� ชอบรัมย�
63013038304 นายวรมนต� อนันตรัตน�
63013038305 นางสาววารินทร� อาจกล3า
63013038306 นางสาวขนิษฐา ทวิชสังข�
63013038307 นายกรกช ใจจิตต�
63013038308 นางสาวสุทัตตา ต3นคํา
63013038309 นางสาวศิริวรรณ ชาวเทิง
63013038310 นางสาวปFยะธิดา บรรลุศิลปI
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63013038311 นางสาวรมิดา ต้ังวนิชนิกุล
63013038312 นางสาวจิราพร โคตรศรีเมือง
63013038313 ว:าที่ร3อยตรีหญิงมธุสร ปลักปลา
63013038314 นางสาวธัญวรรณ จันทร�หอม
63013038315 นางสาวณัฐฐิชา มีบุญลือ
63013038316 นางสาวศิริกัญญา หนูเงิน
63013038317 นางสาวธัญญ�ธิชา เลิศอัครชัยกุล
63013038318 นางสาวณิชา ขึมจันทร�
63013038319 นางสาวอัณณ�ญาดา พรอนันท�ธนกุล
63013038320 นายนฤเดช วงพิมล
63013038321 นายศิรวัชร ปราบป7ญจะ
63013038322 นายภูดิส เลขสุนทรากร
63013038323 นายวิภูวัฒน� กัมพลานนท�
63013038324 นางสาวฬาฏีฟะห� สุไลมาน
63013038325 นางสาวธัญลักษณ� ณ ลําปาง
63013038326 นายอภินันทร� สูตถิพันธุ�
63013038327 นางกมลพร พลมณี
63013038328 นางสาวกุลณัฐ ชัยมังคโล
63013038329 นางสาวนภัสสร นาคปFZน
63013038330 นายเอกกฤษณ� ขุนศรี
63013038331 นางสาวอุมาพร เขียวทอง
63013038332 นางสาวเนตรชนก จันทร�แดง
63013038333 นางสาววรรณภรณ� เพ็ชรจ่ัน
63013038334 นางสาววรรณรดา เปรมปริก
63013038335 นางสาวสวรส แซ:โง3ว
63013038336 นางสาวกัญญาณัฐ บําเพ็ญกิจ
63013038337 นางสาวกานต�สินี ดํารงสินสวัสด์ิ
63013038338 นายมงคล มีแสง
63013038339 นายกรณ� โรจนวงศ�สกุล
63013038340 นางสาวธิดาพร เกตุรัตน�
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63013038341 นางสาวนิดา ดวนขุนทด
63013038342 นายอนุวัตร ดีสนุก
63013038343 นายจิโรจ กาญจนกุญชร
63013038344 นายวัชระพงศ� พลมิตร
63013038345 นางสาวสุชญา เปลี่ยนประเสริฐ
63013038346 นางสาวชลกานต� ไชยเอนก
63013038347 นายธิติพล วงษ�รักสันติ
63013038348 นางสาวธิปญาดากรณ� บัวพรม
63013038349 นางสาวจันทิมา ชุ:มแจ3ง
63013038350 นายอภิณัฐ จิตต�รัตน�
63013038351 นายสุรเดช เกตครองกวย
63013038352 นายจักรพันธ� แสงอินทร�
63013038353 นางสาวณิชภัทร อักโข
63013038354 นางสาวรุ:งวจี วงสิน
63013038355 นายพีรณัฐ กันงา
63013038356 นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช
63013038357 นางสาวสุพัชชา นาคปาน
63013038358 นางสาวพรชลิตา สุริโย
63013038359 นายรพีพงษ� พึงประสพ
63013038360 นายโอภาส แก3วฉาง
63013038361 นางสาวอภิชญา มาสริ
63013038362 นายพีรพัฒน� มีสุวรรณ
63013038363 นายปFยบุตร บุญเที่ยง
63013038364 นางสาวทวรรณ�ตรี เป\ยงแก3ว
63013038365 นายพศวัต อุบลไทร
63013038366 นางสาวปฐมพร ร:มหมุน
63013038367 นางสาวเพชรพิชญา พันสนิท
63013038368 นายเมธาวิน นาครินทร�
63013038369 นางสาวสิริรัตน� แรงคง
63013038370 นางสาวนริศรา ไทยประเสริฐ
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63013038371 นายนันทวัฒน� มะลาศรี
63013038372 นายณัฐวุฒิ แหลมฉลาด
63013038373 นายเกริกพล นนธิ
63013038374 นายเจริญ สินธนอนันต�
63013038375 นายณัฐพล สุขวิบูลย�
63013038376 นางสาวภัทราพร อินทรบุญน3อย
63013038377 นางสาวรอมละห� ซีนา
63013038378 นางสาวสุดารัตน� กองแก3ว
63013038379 นางสาวมณฑิรา วงษ�กอบศิลปI
63013038380 นางสาวจิณห�นิภา เปลี่ยนสมัย
63013038381 นางสาวอนุสรา ทุมแก3ว
63013038382 ว:าที่ร3อยตรีหญิงชลนรรจ� ชัยมีแรง
63013038383 นางสาวปาริชาติ เมฆประสาท
63013038384 นายอัษฎาวุธ เสน:หา
63013038385 นายบารมี แพทย�ไชโย
63013038386 นางสาวนวรัตน� เดชมี
63013038387 นางสาวสิริลดา นายะสุนทรกุล
63013038388 นางพจนีย� สัมฤทธ์ิรินทร�
63013038389 นายจักรี ศรีสถาน
63013038390 นางสาวขวัญชนก ยันตะบุศย�
63013038391 นายกฤษดา ยานDะ
63013038392 นายอิทธิผล นุชสุวรรณ
63013038393 นางสาวบุลพร ผิวนวล
63013038394 นางสาวสรัญญา สุระพิณชัย
63013038395 นายกิตติศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ
63013038396 นางสาวหทัยกาญจน� สุดตา
63013038397 นางสาวพิมพ�พิไล จันทร�แดง
63013038398 นางสาวกัญญ�ณริล ป7กการนัง
63013038399 นายศิวกร มรกต
63013038400 นางสาวภาวิณี คําแสง
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63013038401 นายพงศวัชร� ไพศาลธรรม
63013038402 นางสาวฮันน:า ย่ีเตDะ
63013038403 นางสาวศุภษร วิกล
63013038404 นายรังสรรค� พวงกิจจา
63013038405 นายณัชพล สายทอง
63013038406 นางสาวชุติกานต� ศรีชื่น
63013038407 นางสาวจิตรจิรา รามจันทร�
63013038408 นางสาวคงขวัญ เรืองศรี
63013038409 นางสาวศิรินทร� เสนแก3ว
63013038410 นางสาวชนิสรา สงค�เก้ือ
63013038411 นายบัญญพนต� สิทธิจู
63013038412 นางสาวมธุรส ชัยนันตา
63013038413 นายคมสัน บุตรเวียงพันธ�
63013038414 นางสาวสุพัตรา รุจิตานนท�
63013038415 นางสาวอรพรรณ บุญพวง
63013038416 นางสาวนิชาภา บุญย่ิงยงค�
63013038417 นางสาวอธิภัทร โกสุวรรณ�
63013038418 นางสาวมาลินี ศรีบุญกรอง
63013038419 นางสาวกันต�ฤทัย อมราภิบาล
63013038420 นางสาวรัชนก เปรมประโยชน�
63013038421 นายมูฮําหมัดซอบรี มูฮิ
63013038422 นางสาวปาวิณี สุดใจ
63013038423 ว:าที่ ร.ต.โยธิน ปลั่งเปล:ง
63013038424 นายเฉลิมพล แก3วเทพ
63013038425 นายสรายุทธ ลิ้มสุวรรณ
63013038426 นางสาวปFยธิดา ปานเกลียว
63013038427 นายศิริศักด์ิ ธรรมษา
63013038428 นางสาวพีรยา อุ:นใจ
63013038429 นางสาวพรรณฐิชา ประมาระกา
63013038430 นายอันนัส ตูแป
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63013038431 นางสาวทิพยาภรณ� พร3อมขุนทด
63013038432 นางสาวอุไรรัตน� ดวงไข
63013038433 นางสาวปภาวี จิตติภักดีสกุล
63013038434 นางวนิดา ขุนสุข
63013038435 นายอังกูร รัตนบุรี
63013038436 นางสาวพรทิภา มานุ
63013038437 นางสาวพรทิพา กลิ่นสวัสด์ิ
63013038438 นายเกียรติคุณ เจDะมะ
63013038439 นางสาววิลาวรรณ จูแวน
63013038440 นางสาวปทิตตา อัมพะณคร
63013038441 นายกวิน เสกสุวงศ�
63013038442 นางสาวพัชชา ภู:พงษ�
63013038443 นางสาวปภาวรินทร� วิวัฒน�ศิลปIชัย
63013038444 นางสาวรมย�รวินทร� ลอยทวินันท�
63013038445 นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะ
63013038446 นางสาวสิรินภัส อิศรางกูรณอยุธยา
63013038447 นางสาวสุดารัตน� จิตติศักด์ิ
63013038448 นายภาคิน ด3วงจันทร�
63013038449 นายอรรถวุฒิ โพธ�อยู:
63013038450 นายปรัชญา ทัพบุรี
63013038451 นายเสฎฐวุฒิ สายพริก
63013038452 นางสาวชนัดดา พลอํานวยเดช
63013038453 นายธีระ รอดกสิกรรม
63013038454 นางสาวเนตรอัปสร บุตรพรม
63013038455 นางสาวชุลีพร คอวนิช
63013038456 นางสาวปาลิดา พุทธา
63013038457 นายต3นตระการ ธรรมสูน
63013038458 นางสาวเจนจิรา คําสาลี
63013038459 นายมาวิน จันทสิงห�
63013038460 นางสาวเจนจิรา โลมใหม:
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63013038461 นางสาวอัญชลี มูซอแล
63013038462 นายอนิวัตต์ิ ผูกผา
63013038463 นางสาวอพัสณี แกล3วกล3า
63013038464 นางสาวสุภัสรีญา พชรเศรษฐนันท�
63013038465 นายณัฐพงษ� เสกกล3า
63013038466 นางสาวอัญชลีพร จันทร�โสม
63013038467 นางสาวณัฐิดา เที่ยงตรง
63013038468 นางสาวกนกวรรณ ธรรมชาติ
63013038469 นางสาวเมชญา คชวงษ�วีรัช
63013038470 นายนพวิทย� ขวัญเมือง
63013038471 นายณัฐพล เป\ยสวัสด์ิ
63013038472 นางสาวตุลยา โสภาน3อย
63013038473 นางจิราภรณ� ฮัคกี
63013038474 นางสาวพรนภา โพธ์ิทิพย�
63013038475 นางสาวธัญชนก หนูรอด
63013038476 นางสาวจิดาภา จันทร�โนทัย
63013038477 นางสาวอภิญญา ธุวพัฒนาวงศ�
63013038478 นางสาวสุรณีย� ซาเฮาะ
63013038479 นางสาวทิพวรรณ ลําพุทธา
63013038480 นางสาวเบญญาภา วิเศษสิงห�
63013038481 นางสาวทิติยา อรดี
63013038482 นางสาวลลิสตา ดวงสอนแสง
63013038483 นางสาวชนิดาภา ลีสุขสาม
63013038484 นางสาวพัชราพรรณ ใจต้ัง
63013038485 นายธีรวุฒิ แสงนาค
63013038486 นางสาวพรไพลิน วงศ�คําภู
63013038487 นางสาวปาจรีย� บุญรักษ�
63013038488 นางสาวประภาพร แช:มชื่น
63013038489 นางสุปราณี ร3านจันทร�
63013038490 นางสาวธนวรรณ วัดวิไล
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63013038491 นางสาวนิติภรณ� อรุณโน
63013038492 นางสาววิภานันท� จงสกุลศิริ
63013038493 นางสาวกานต�พิชชา นําทาน
63013038494 นางสาวนพรัตน� คล3ายคลึง
63013038495 นางสาวจิตภักดี เจริญช:าง
63013038496 นางสาววรรณภา แสงสุข
63013038497 นางสาวธนาพร อุ:นบุญ
63013038498 นายธนากร บุญทน
63013038499 นายกอเซ็ม ดือราแม
63013038500 นายอภิวัฒน� โลกนุเคราะห�
63013038501 นายจิรกิตต์ิ เครือษา
63013038502 นางสาวขวัญเรือน แหวนแก3ว
63013038503 นายธนบดี สีนนท� 
63013038504 นางสาวกนกวรรณ มณีรัตนโศภิต
63013038505 นางสาวนูรฮาซามีย� มะดีเยาะ
63013038506 นางสาวอัจฉราภรณ� อาทิตย�
63013038507 นางสาวดวงรัตน� วงศ�คุ3มพงษ�
63013038508 นายบุญยรัตน� ทิพย�ธรรม
63013038509 นายอรรถชัย จันทร�ชนะ
63013038510 นายอัทธายุ รัตตะรังสี
63013038511 นายพฤทธ์ิ โลหะพิทักษ�
63013038512 นางสาวกรรณิการ� มารศรี
63013038513 นายณฐพล คนปCอม
63013038514 นางสาวจินดา น3อยเกิด
63013038515 นางสาวหทัยชนก ลีราช
63013038516 นายนิวัติ สุขเอม
63013038517 นายปุณยวีร� เกตุชาญชัย
63013038518 นางสาวพนิดา วงศ�แดง
63013038519 นางสาวจิรนันท� จันทร�ประทัด
63013038520 นายกฤตยศ ป7ญญาคง
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63013038521 นางสาวศิริพร บรรลือทรัพย�
63013038522 นางสาวณิชารีย� จิวพุทธิธรรม
63013038523 นางสาวศิริวรรณ ศรีทา
63013038524 นายวัลลภ ไวยวาสนา
63013038525 นายจักราวุธ ลิ้มสมบัติอนันต�
63013038526 นายเชาวเรศ ดีใจ
63013038527 นายนัฐวัฒน� ทับด3วง
63013038528 นางสาวสุภาภรณ� ตรีสงค�
63013038529 นางยมมะณา จันทร�ฉิม
63013038530 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยคุณา
63013038531 นางสาวปรางทิพย� ธรรมสอน
63013038532 นายวิษณุกร ปรุเขตต�
63013038533 นายเจริญศักด์ิ จันทร�ช:วง
63013038534 นางสาวปราณี จันทะ
63013038535 นางสาวพัชรพร โชติรัตน�อมรกุล
63013038536 นายภัทรชXัย โชติกวณิชย�
63013038537 นางสาวชุติมา ชอบผล
63013038538 นางสาวณัฐวรรณ เชื้อเทียม
63013038539 นางสาวธนัชพร วงศ�จันทร�
63013038540 นายวัชรพร ย้ิมรุ:งฤกษ�
63013038541 นางสาวธันยรัตน� วงศ�แสงเทียน
63013038542 นางสาวเสาวลักษณ� สมบัติ
63013038543 นายหฤษฎ� ศิลปเสวต
63013038544 นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ�
63013038545 นางสาวไอรีน ซาริม
63013038546 นางสาวนุชนารถ จันทร�คํา
63013038547 นางสาวไปรผดา สันทัดการ
63013038548 นายกรกต พลอยไพบูลย�
63013038549 นางสาวสุทธิดา กระมลฉํ่า
63013038550 นางสาวซูไฮดา หวังยี
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63013038551 นางสาวจุฑาทิพย� สุพร
63013038552 นางสาวดรุณี หยุยจันทึก
63013038553 ว:าที่ ร.ต.วรินทร วิลัยศรี
63013038554 ว:าที่ร.ต.หญิงศิริณา เหล:ามูล
63013038555 นายธเณศ มะณี
63013038556 นายชนะพงษ� แจมิตร
63013038557 นายณัฐวีระนันท� บุญพรมอ:อน
63013038558 นางสาววาฝะห� แวลาเตะ
63013038559 นางสาวสุกัญญา เกิดขาว
63013038560 นางสาวศรัณยา ป7นดอนตอง
63013038561 นางสาวศรัญญา สุรวงค�
63013038562 นางสาวสุพัตรา ระมัดตน
63013038563 นางสาวประวีณา พระสาทพร
63013038564 นางสาวเกศสุดา ศรีสุวรรณ
63013038565 นางสาววรรณวิภา บุญบาล
63013038566 นายมณฑล ประทุมวงค�
63013038567 นายภูวรินทร� ดําขํา
63013038568 นายกฤตพัฒน� ทองไทย
63013038569 นางสาวชนิตา บุญมี
63013038570 นางสาววรวรรณ ทิวาลัย
63013038571 นางสาวสุทัตตา วิเศษเสือ
63013038572 นางสาวอภิญญา เสาวแก3ว
63013038573 นายพิพัฒน�พล เพ่ิมพูล
63013038574 นายฉัตรชัย เพชรหอม
63013038575 นางสาวสุพิชชา ดอกเข็ม
63013038576 นางสาวพรวิภา ไชยชิณ
63013038577 นางสาวณัฐชยา จิตสมสุข
63013038578 นางสาวพิรัมพร เพ็งสุวรรณ
63013038579 นางสาวอโนทัย โพธ์ิทะเล
63013038580 นางสาวทิตยา ต3นทอง
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63013038581 นางสาวปรารถนา บัวทอง
63013038582 นางสาวอนัญญา ศรีนอก
63013038583 นายเพชรภูมิ แก3วเติมทอง
63013038584 นางสาวศุภาณัฐ บุญศิริ
63013038585 นางสาววิภาดา ยะรังวงษ�
63013038586 นางสาวพรปวีณ� มีมากบาง
63013038587 นางสาวมัชฌิมา คําลอย
63013038588 นางสาวสินีภา บัวสรวง
63013038589 นางสาวดรัลพร แกล3วกล3า
63013038590 นายณัฐพงษ� เหลี่ยมเพ็ชร�
63013038591 นางสาวฐิติมา เพชรศรี
63013038592 นายภานุวัฒน� พลมาศ
63013038593 นางสาวฮาซีหนDะ ฮะยีมิง
63013038594 นายปฏิพัทธ� ศรีทรายคํา
63013038595 นางสาวอารียา อยู:คง
63013038596 นางสาวอัชชาพร สุชีพ
63013038597 นางสาวณัจฉรียาภรณ� มาศิริ
63013038598 นางสาวอัฐมณี อินดี
63013038599 นางสาวขนิษฐา เกิดรักษ�
63013038600 นางสาวกัลยา บุษมงคล
63013038601 นางสาวเนตรทิพย� เทพภิรมย�
63013038602 นายจักรพงศ� ใจใหญ:
63013038603 นายภาดล ธัญธงชัย
63013038604 นางสาวธนันณัฏฐ� เพชรเมือง
63013038605 นางสาวอรสุดา สิริเมธากุล
63013038606 นางสาวรุ:งอรุณ แซ:ต้ัง
63013038607 นางสาวรุ:งทิวา นวลศรี
63013038608 นางสาวธนาภรณ� เสาวดี
63013038609 นางสาวนงลักษณ� สังขพิไล
63013038610 นางสาวศศิมา เหมแดง
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63013038611 นางสาวมลิวัลย� เตวัง
63013038612 นางสาวกมลวรรณ มาเส็ง
63013038613 นางสาวกมลวรรณ แท:นเกิด
63013038614 นายปวริศร� บุญรักษ�
63013038615 นายเกียรติศักด์ิ หม่ันดี
63013038616 ว:าที่ ร.ต.จารุกิตต์ิ บุญยืน
63013038617 นายนิติพจน� ขุนพินิจ
63013038618 นายอัซรอน บราเฮง
63013038619 นางสาวศศินา การสมัคร
63013038620 นายพิษณุวัชร� พิริยะสุวิจักขณ�
63013038621 นายศรัณย� กรังพานิช
63013038622 นางสาวณัฐกานต� จันทน
63013038623 นายอัษฎายุทธ จิตต�เลขา
63013038624 นางสาวจตุพร ศิริรักษ�
63013038625 นางสาวนิสากร กSองอินตา
63013038626 นางสาวณัฐรดา รุ:งสุวรรณ
63013038627 นายปฐมพงศ� ฤกษ�ดี
63013038628 นายวัชรพล ขอประสิทธ์ิ
63013038629 นางสาวศิรินทรา น3อยหอม
63013038630 นางสาวจันทกานต์ิ ฝ7Qนเฝ^อ
63013038631 นางสาวกันต�กนิษฐ� ช:วยชู
63013038632 นางสาวญาณิศา เจริญราช
63013038633 นายวิทยา พลวงศ�
63013038634 นางสาวเวฬุรีย� คําชุ:ม
63013038635 นางสาวไอลดาร� พุทธแก3ว
63013038636 นายป7ทวี จิตรหลัง
63013038637 นางสาวธัญวรัตม� โรจนวรฤทธ์ิ
63013038638 นางสาวกิตต์ิฐิตา ธารีฉัตรไพศาล
63013038639 นางสาวพิมพ�ชนก เฉลียวฉลาด
63013038640 นางสาวรัตนาภรณ� แสนกูล
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63013038641 นางสาวพิชญาภา บุญเสริม
63013038642 นายณัฏฐพล ศรีเกษม
63013038643 นางสาววรัญญา ขํากลิ่น
63013038644 นางสาวเสาวลักษณ� ภูมิภาค
63013038645 นางสาวกมลพร วิจิตรป7ญญา 
63013038646 นายชรัญญ�ชัย ไทยบัณฑิตย�
63013038647 นางสาวณัฐธิดา ดวงจําปา
63013038648 นายยุทธนา ลาภบุญส:งเสริม
63013038649 นางสาวรวิวรรณ นําสันเทียะ
63013038650 นางสาวอัชฌา สิทธิวิพัฒน�
63013038651 นางสาวสินีนาถ แก3ววิเศษ
63013038652 นางสาวณัฏฐ� พันธุ�ธนาชัยกุล
63013038653 นายศุภกิต์ิ ฟ7กแก3ว
63013038654 นางสาวน3องปลา ต่ิงอ:วม
63013038655 นางสาวรุ:งทิวา จงจํา
63013038656 นางสาวอัญชลี ปริยเมธางกูร
63013038657 นางสาวพิมพ�ชนก กลิ่นจันทร�
63013038658 นางสาววาสนา นิตมา
63013038659 นางสาวกาญาจนา แทนพรม
63013038660 นายอภิวุฒิ เมตตามตะกุล
63013038661 นางสาวปริญ ตะกรุดเดิม
63013038662 นางสาวยุวธิดา ทองสุพล
63013038663 นางสาวพิชญาภา สุทัตโต
63013038664 นางสาวณิชากร วงศ�จันทร�
63013038665 นายชัชวาลย� คําศรี
63013038666 นายกิตติภณ ชาญศรี
63013038667 นางสาวธัญชนก พรมภักดี
63013038668 นางสาวสุภัค บุญโต
63013038669 นางสาวเบญจมาศ ช3างหิน
63013038670 นางสาวดาราวรรน รวยปCอม
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63013038671 นางสาวสิริวิภา ชูศิริ
63013038672 นางสาวปาริฉัตร เพไร
63013038673 นางสาวมณีรัตน� รักษาราช
63013038674 นายศิรวัฒน� สุจริต
63013038675 นางสาวศุภาวรรณ เรียงหา
63013038676 นางสาวภัทรสุดา สุขสมบุญ
63013038677 นางสาวพรจรัส สิงหวรชัย
63013038678 นางสาวพัชรียา แก3วลอย
63013038679 นางสาวรุ:งทิวา สนิทชัย
63013038680 นายศราวุXฒิ ภูมิครสาร
63013038681 นางสาวนิษฐเนตร� สว:างศิลปI
63013038682 นางสาวกันตินันท� อินธรประเสริฐ
63013038683 นายนัทธพงศ� นุชเนื่อง
63013038684 นางสาวมนกร จิโรชวรากร
63013038685 นายทักษิณ นานกระโทก
63013038686 นางสาวบัญจรัตน� ทิพย� บ  ู ลย�
63013038687 นางพรทิพา สาขะจันทร�
63013038688 นางสาวพิมพ�สรรค� เกิดโภคา
63013038689 นางสาวดลพร สุขพูล
63013038690 นางสาวอัญชลินทร� ถายะ
63013038691 นางสาวภัทราวรรณ หมู:ใหญ:
63013038692 นางสาวภิญญา ตันติภัทรกุล
63013038693 นางสาวอัญชนา ราชพิบูลย�
63013038694 ว:าที่ร3อยตรีพัสกร เณรรักษา
63013038695 นายยศพล ธิมาคํา
63013038696 นายกฤตภาส สมพรานนท�
63013038697 นางสาวพรรณระวี จงประสิทธ์ิพร
63013038698 นางสาวณัฐวิภา เชียงทอง
63013038699 นายธนกร แก3วลอย
63013038700 นางสาวศิรินภา แซ:Xอึ้ง
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63013038701 นางสาวมณี จันทร�โสภา
63013038702 นางบุหลัน นพวงศ�
63013038703 นางสาวอังคณา จันทร�โอภาส
63013038704 นางสาวณัฐนิชา พงษ�ธนู
63013038705 นางสาวสิดาพร ป7ญญา
63013038706 นางสาวปวีณา ทรัพย�กรณ�
63013038707 นางสาวศรินนา ภารสําเร็จ
63013038708 นายอดิศร ศรีมหันต�
63013038709 นายวิชเสริม เอกเมธา
63013038710 นายอภิชาติ คล:องดี
63013038711 นางสาวสุวพิชญ� รักษาวงค�
63013038712 นางสาวรังสิมันต� มงคลหมาย
63013038713 นางสาวทิพย�สุดา อ:อนหวาน
63013038714 นางสาวสุกฤตา อัมภาราม
63013038715 นายพลกฤต วงศ�อนุการ
63013038716 นายตรีสวัสด์ิ เจะแต
63013038717 นางสาวจิราพร สายรัตน�
63013038718 นายอาทิตย� สองสมุทร
63013038719 นางสาวรัชนก อนุรักษ�ขจร
63013038720 นางสาวรอนียะห� หะยีเด็ง
63013038721 นางสาวฮาลีเมDาะ ดีแม
63013038722 นางสาวณตวัน ใจบุญ
63013038723 นายภูมิ ประเทศ
63013038724 นางสาวสุนทรีลักษณ� จันทร�ศิลปI
63013038725 นางสาวนฤมล คําสอน
63013038726 นางสาวเกศินี หอมหวาน
63013038727 นางสาวอภิระมณ เสน:ห�วงค�
63013038728 นางสาวจิราทิพย� ตรีวงศ�พาณิชย�
63013038729 นางสาวจิรวรรณ พันทรกิจ
63013038730 นายชัยวัฒน� นาแหลม
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63013038731 นายสัชฌุพงศ� หวังพันธุ�ขจร
63013038732 นางสาวเสาวลักษณ� วาดเขียน
63013038733 นายรัฐพงศ� เยตา
63013038734 นางสาวจันทกานต� จิตรพรหม
63013038735 นายจิระ ธรรมาจารย�จรัส
63013038736 นางสาวสุชาดา ประทังคํา
63013038737 นายศิริศักด์ิ กุลชนะเมธี
63013038738 นายวิทธวัช เกตุทอง
63013038739 นางสาวอรุโณทัย สมศรี
63013038740 นางสาวพิชญาภา เที่ยงจิตร�
63013038741 นางสาวสาวิตรี เตมียะ
63013038742 นางสาวลักขณา ขําเมือง
63013038743 นางสาวพรพรรษา โหมดรุ:ง
63013038744 นายบุลากร คชลัย
63013038745 นางสาววัลยา นาคเที่ยง
63013038746 นางสาวซูนีตา อาเยDาะ
63013038747 นายร:อเฉด เจDะสัน
63013038748 นายอนุพงศ� ดาวช:วย
63013038749 นางสาวภัทราวดี นางสวย
63013038750 นางสาวนนทิรา กล3าวิกย�กรรม
63013038751 นายมารุต ผาสุขกิจ
63013038752 นายชลธี พงค�แปง
63013038753 นางสาวชุติมา ชื่นนคร
63013038754 นางสาววิระวรรณ เมืองประทับ
63013038755 นางสาวอินทุอร อ:อนหวาน
63013038756 นายฉริยะพงศ� คงความสุข
63013038757 นางสาวฐิติมาภรณ� พันชารี
63013038758 นางสาวฐิติรัตน� ว:องสกุล
63013038759 นางสาวกุลนาถ ผลาผล
63013038760 นายอานนท� ฉัตรทอง
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63013038761 นางสาวนลินทิพย� พลายน3อย
63013038762 นางสาวนุจรี เทพโภชน�
63013038763 นางสาวธิติพร เขียวใหญ:
63013038764 นางสาวนูรีน หะมะ
63013038765 นางป7ญณินันต� แสงสุวรรณ
63013038766 นางสาวสิริรัตน� เที่ยงตรง
63013038767 นางสาวบุญรักษา สถาวรสมิต
63013038768 นางสาววิไลรัตน� อุ:นสัมฤทธ์ิ
63013038769 นายอนุกูล ชาญปCอม
63013038770 นายพงศกร ฮองต3น
63013038771 นายกุลกร อ:อนน3อม
63013038772 นางสาวศุภนุช สินหิรัญวิวัฒน�
63013038773 นางสาวบุบผา จิตรภักดี
63013038774 นางสาวกนกวรรณ ขอเหล็ก
63013038775 นางสาวจุฑามาศ สุนทรศารทูล
63013038776 นายมงคล จันทร�รุ:ง
63013038777 นางสาวเกษสุนีย� บุญนําพา
63013038778 นางสาวเมธาวี บุญมีโชติ
63013038779 นางสาวกชพรรณ กงถัน
63013038780 นายสัญชัย พลายละหาร
63013038781 จ.ส.อ.ธีระ ป7งประเสริฐ
63013038782 นางสาวกมลรัตน� คูหา
63013038783 นางสาวปวีณา สุขประเสริฐ
63013038784 นางสาวภัฑรภา ผูกพันธ�
63013038785 นางสาวธันยาภรณ� แก3วย:อง
63013038786 นางสาวชิดชม ธวัชไชย
63013038787 นางสาวปนัดดา เหลาป7ญญา
63013038788 นางสาวมินตรา วงศ�นิกร
63013038789 นางสาวกุสุมล โตศักด์ิ
63013038790 นางสาวพรสุดา คําเหลือง
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63013038791 นายสถาป7ตย� วชิระมณี
63013038792 นางสาวกฤตยา ลําจวน
63013038793 นายชาตรี ธรรมรัฐ
63013038794 นายธนดล สุขสมปราถนา
63013038795 นางสาวระพีพรรณ บุญธรรม
63013038796 นางสาวป7ญฐิตา สนธิเศวต
63013038797 นางสาวธัญชนิต แก3วประไพ
63013038798 นางสาวเสาวนีย� ถาวรแก3ว
63013038799 นางสาวณัชชา ประกอบดี
63013038800 นางสาวนพวรรณ จิยะพานิชกุล
63013038801 นางสาวพิมลสิริ นามเขต
63013038802 นางสาวรัฐติพร กีหงษ�
63013038803 นางสาวปนัสดา ดุจมะยูร
63013038804 นายพงศ�ภูปกรณ� สุขเสง่ียม
63013038805 นายญัตติ สุภัทรนิยพงศ�
63013038806 นายคณากานต� รอบการ
63013038807 นางสาวจันจิรา อุทัยวัตร
63013038808 นางสาววรพิชชา แซ:เตียว
63013038809 นางสาวอาจารีย� เพชรศิริ
63013038810 นางสาวฐิตาภรณ� จันทร�คงวงษ�
63013038811 นายศุภวัฒน� ตุป7นนา
63013038812 นางสาวสุฑาทิพย� โชควิเศษชัยสิทธ์ิ
63013038813 นางสาวฐิติรัตน� โอวาทจรูญโรจน�
63013038814 นางสาววลัยภรณ� ธนีเจริญ
63013038815 นางสาวสุกฤตาพร ไชยสูง
63013038816 นางสาวผกามาศ ประเสริฐ
63013038817 นายอัฐพล กําเนิดมณี
63013038818 นางสาวรมิตา บรรจง
63013038819 นางสาวยุพารัตน� ศรีสวัสด์ิ
63013038820 นายนราวิชญ� สุวรรณี

หน3า 1294 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013038821 นางสาวนิตยา ขาวทั่ว
63013038822 นางสาวปFยนุช อินธิทา
63013038823 นางสาวพิชชา ชัยสกุล
63013038824 นางสาวพรรณิภา ใจม่ัน
63013038825 นางสาวจิรัชยา พรมดี
63013038826 นางสาวมัทริญยา อ:อนชื่นจิตร
63013038827 นายอาณกร รอดอ:อง
63013038828 นางสาวชุติมา วงศ�จันทร�
63013038829 นายอริยะ เวชรังษี
63013038830 นางสาวเบญจรัตน� มุณีพรหม
63013038831 นายระพีภัทร� ผลาสิริสิทธ์ิ
63013038832 นายเกียรติศักด์ิ บุญตา
63013038833 นางสาวกฤษณีกร พนะการ
63013038834 นายนราวิชญ� เหล:าสนธ์ิ
63013038835 นายกิตติพิชญ� เหล็กเพชร
63013038836 นางสาวรณิณญา ด3วงหรน
63013038837 นางสาวปFยะณัฐ ชูเชิด
63013038838 นางสาวเกศินี โพยมทองสุข
63013038839 นายวชิระ วงศ�สุภา
63013038840 นายสุรัตน� จีนจร
63013038841 นางสาวรัตติกาล เผื่อแผ:
63013038842 นางสาววัชราภรณ� คชภักดี
63013038843 นายอัษฎา เกิดลําเจียก
63013038844 นางสาวกานต�พิชชา พรมมา
63013038845 นายวรท รูปสมศรี
63013038846 นางสาวปภัสรา มาชัยภูมิ
63013038847 นายวัฒนพงศ� บุญเกิด
63013038848 นางสาวรจนนท� มงคล
63013038849 นางสาวกชกร แสงจ:า
63013038850 นางสาวภัทรวรรณ สุครีพ
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63013038851 นางสาวมณฑ�สิริ แซ:จู
63013038852 นางสาวธนพร เถาว�อั้น
63013038853 นางสาวกนกพรรณ ชินทัศน�
63013038854 นางสาวณิชกานต� ฤกษ�สังเกตุ
63013038855 นางสาวเทวีลักษณ� ปFตะโหตะระ
63013038856 นายธนภูมิ ศุกรสุคนธ�
63013038857 นางสาวชุติกานต� ไทยสงฆ�
63013038858 นางสาวนารีรัตน� แก3วย3อย
63013038859 นางสาวเกวรินทร� ศิริรวง
63013038860 นางสาวจิราพร จิตทะเน
63013038861 นางสาวภัทราวดี สมาธิ
63013038862 นายพงศธร หลีสิน
63013038863 นายกฤษณพันธ� เหล็กดี
63013038864 นางสาวกาญจนา สุขย่ิง
63013038865 นางสาววราพร สุขลิ่ม
63013038866 นายกมลธรรม มาลัยแดง
63013038867 นางสาววันทิพย� จําปานนท�
63013038868 นางรวิษฏา พงศ�ดี
63013038869 นางสาวมาริสา ไตรทิพย�
63013038870 นายธนพล ฉันทธีระ
63013038871 นายภรัณยู อ:อนนวม
63013038872 นางสาวพัชริดา ไชยปาละ
63013038873 นางสาวสริตา เอ็นดู
63013038874 นางสาวชุติมา ทวีศักด์ิ
63013038875 ว:าที่ ร.ต.หญิงปาริชาต ขุนเศษ
63013038876 นางสุภาภรณ� ไกรษี
63013038877 นางสาวปฐมาวดี สุขก3อน
63013038878 นายวโรตม� วิริยะพาณิชย�
63013038879 นางสาวขนิษฐา ทาประดิษฐ�
63013038880 นางสาวฐิตารีย� หุตะศิริ
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63013038881 นางสาวสุดาทิพย� เกิดเส3ง
63013038882 นางสาวนันทพร อนุรักษ�
63013038883 นางสาวฟาตีมี ยีบือราเฮง
63013038884 นางสาวพิมล พนาเชิงชาญ
63013038885 นางสาวจิตรประไพ ผันผล
63013038886 นายสากล ทองงาม
63013038887 นางสาวกมลศิริ บุญมี
63013038888 นางสาวขวัญฤดี มงคลสระ
63013038889 นายถนันสิริพงศ� ปฏิสังข�
63013038890 นางสาวปริยาภัทร คําอินทร�
63013038891 นายธนพนธ� สุขสมบูรณ�
63013038892 นางสาวสุจิตรา ดวงคุณ
63013038893 นางสาวกมลวรรณ กิจฉัตร
63013038894 นางสาวธิดาพร หนูชูไชย
63013038895 นางสาวอิมตีซาล มะกะนิ
63013038896 นางสาวพิชญา คชาชีวะ
63013038897 นางสาวปนัสยา ฤทษ�วิไล
63013038898 นางสาวณิชมน ยูเตDะ
63013038899 นางสาวบุษรินทร� ทองจันทร�
63013038900 นางสาวศิรินทิพย� สุดจิตร�
63013038901 นางสาวอาริษา นาวงศ�
63013038902 นายคมสันต� เที่ยงตรงกิจ
63013038903 นางสาวอุทัยวรรณ เนตรพนาง
63013038904 นางสาวพิมพ�วลัญช� โอจันทร�
63013038905 นายชรัมภ�พล ฟุCงขจร
63013038906 นางสาวชนิตา แจ3งผล
63013038907 นายธนาพัฒน� ร:มรื่น
63013038908 นางสาวเปลแก3ว ทะประสพ
63013038909 นายวีรยุทธ เหล:ามะลอ
63013038910 นางสาวอังคณา ชูช:วย
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63013038911 นายชินภัสสร� คํานนท�
63013038912 นางสาวมนสิชา ไทยบุรี
63013038913 นางสาวสิรินดา สันติปรีชาจิตต�
63013038914 นางสาวฤติมา ช:วยชูกูล
63013038915 นางสาวรัชนีกร โซว
63013038916 นางสาวแคทลียา บุษบงกรด
63013038917 ว:าที่ร3อยตรีธีรวงศ� วังศพ:าห�
63013038918 นางสาวรุ:งนภา พวงสิงห�
63013038919 นางสาวณัฐธิดา คาระวี
63013038920 นางสาวกาญจนา บุญบรรลุ
63013038921 นางสาวกชวรรณ ชุตินธร
63013038922 นางสาวกัญญาภัค พ3นภัย
63013038923 นายธนบดี กุญชร
63013038924 นางสาวนลพรรณ ใบไม3
63013038925 นางสาวธิดา จันดวงตา
63013038926 นางสาวณัฏฐิคุณ ทัฬหะวาสน�
63013038927 นายชัชพงศ� นิ่มอุดมสุข
63013038928 นางสาวมนสิชา ศรีปานเงิน
63013038929 นางสาวรสยา เกตุคง
63013038930 นางสาวนนทนีย� วิบูลย�กุล
63013038931 นางสาวมลฤดี สุปะทัง
63013038932 นายธัญชนิต จงกมลวิวัฒน�
63013038933 นายภูชิต กระจ:างเรืองศรี
63013038934 นางสาวจุติพร เกิดบ3านบ:อ
63013038935 นางณภัค บัวสอน
63013038936 นายชัชชัย พัดมงคล
63013038937 นางสาวดนิตา ช3อนรัมย�
63013038938 นายประพล บุญช:วย
63013038939 นางสาวกฤตชพร เลาหมี
63013038940 นางสาวสุกัลยา สวัสเอื้อ
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63013038941 นางสาวสัณห�ฤทัย นิ่มนวลงาม
63013038942 นางสาวป7ทมา ภู:ศรีสลับ
63013038943 นางสาวเจนจิรา เพ่ือน รัมย� 
63013038944 นางสาวชญานุช สมณช3างเผือก
63013038945 นางสาวสุภาลักษณ� พุทธิยาวัฒน�
63013038946 นายกฤษฎา สุกันทอง
63013038947 นางสาวสุนิดา ไทยนุกูล
63013038948 นางสาวบุญตา พันธุ�ภู:หม่ืนชิต
63013038949 นางสาวอรอุมา ชาวปลายนา
63013038950 นางสาวกมลนัทธ� มกราภิรมย�
63013038951 นายดิเรก แพงสุภา
63013038952 นายอภิชาติ ทองนํา
63013038953 นางสาวอาทิตยา ปานขวัญ
63013038954 นางสาวศรสวรรค� สายกูด
63013038955 นายนนทพัทธ� คุณสาระ
63013038956 นายเดชธชาติ ตุ3ยมูล
63013038957 นางสาวอัจฉรา โสดา
63013038958 นางสาวกชกร สุทธิพงศ�
63013038959 นางสาววิภาริณี กระบวนศรี
63013038960 นายภาติยะ สุขสุวรรณ
63013038961 นางสาวณิศรา โชติเกษมสุข
63013038962 นายป7ญจวัฒน� แก3ววิเศษกุล
63013038963 นางสาวจิราภรณ� งามดอกไม3
63013038964 นางสาววิยดา ศรีพุฒ
63013038965 นางสาวบัณฑิตา บุญพร:อง
63013038966 นางสาวสุวัจนี พินเสี้ยว
63013038967 นางสาวอริสรา วิจิตรแพทย�
63013038968 นางสาวณชญาดา หิรัณนันทโชติ
63013038969 นางสาวอ3อมใจ ฟองลม
63013038970 ว:าที่ร3อยตรีฉัตรพร หม่ืนพันธ�ชู
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63013038971 นายชานนท� โคสุวรรณ
63013038972 นายกฤษณะ ศรีบัวทอง
63013038973 นายอรรถกร นาคบุญช:วย
63013038974 นายอัธยา วันดี
63013038975 นางสาวแสงดาว กําจัด
63013038976 นายพิชิต พิลาวุฒิ
63013038977 นางสาวศิรินันท� ขัติยนนท�
63013038978 นางสาวสุรัตนา ดอนประจง
63013038979 นางสาวอรณิษา พลแสน
63013038980 นางสาวกนกกร แก3วกอง
63013038981 นางสาวประภาภรณ� สุนทรพัฒน�
63013038982 นางสาวสุกัญญา ชิงชัย
63013038983 นางสาวนฤมล นิลกําแหง
63013038984 นายสานศิลปI นาคเกษม
63013038985 นางสาวลัดดาวรรณ คงชูศรี
63013038986 นางสาวญาดา อยู:สถาพร
63013038987 นางสาววราลี โยธาวิจิตร
63013038988 นายศักด์ิณรงค� นาครอด
63013038989 นางสาวภัคจิรา ราชวงษ�
63013038990 นางสาวรุจิษยา การเพียร
63013038991 นางสาวเนตรนภา คําอินตDะ
63013038992 นายชวลิต ยางจันทร�
63013038993 นางสาวนิศานาถ โพธิป[อ
63013038994 นางสาวศศิกัญญ� ผ:องชมภู
63013038995 นางสาวประยูร นาใจคง
63013038996 ว:าที่ร3อยตรีหญิงชนาภา เนตรบังอร
63013038997 นายอลงกรณ� พลีกร
63013038998 นายกิตติศักด์ิ เพชรเกลี้ยง
63013038999 นายเลิศนรินทร� ศรีษะภูมิ
63013039000 นางสาวนัทต�ภัสสร เครือแสง
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63013039001 นางสาววิภาดา หนูนุ:น
63013039002 นางสาวประภาพร เตชะโสด
63013039003 นางสาวน้ําฝน ร:องเสอียบ
63013039004 นางสาววนิดา รุ:งเรือง
63013039005 นางสาวจริยา นาคคํา
63013039006 นายชวกร เขษมสุนทร
63013039007 นางสาวจินตนา เกษแก3ว
63013039008 นางสาววิภารัตน� กล:อมสังข�เจริญ
63013039009 ว:าที่ร3อยตรีภาณุพงศ� เผือกกันสี
63013039010 นางสาวศศิธร พิญญารักษ�
63013039011 นายวรปรัชญ� ทองแท3
63013039012 นางสาววิไลพร ก่ิงพวง
63013039013 นางสาววนิดา ทองสร3อย
63013039014 นางสาววรัณพักร โสลิกี
63013039015 นางสาวสุนีย� สุทธิกรณ�
63013039016 นางสาวณัชชา เพ็ญสุข
63013039017 นางสาวนาตยา สิงหาด
63013039018 นายมารุต บมขุนทด
63013039019 นางสาวเบญจรัตน� ยังประดิษฐ�
63013039020 นางสาวปวีณา สัตนันท�
63013039021 นางสาวพัชรี คงเทพ
63013039022 นายธันย� ไชยฉกรรจ�
63013039023 นางสาวศิริรัตน� แก3วทวี
63013039024 นางสาวกาญจนา รัตภิรมย�
63013039025 นางสาวกนกกาญจน� ฤกษ�มาก
63013039026 นางสาวนพวรรณ อาษา
63013039027 นางสาวพรฑิตา โตเร็ว
63013039028 นางสาวฐิติธัญญ� รัตนไชยสีมา
63013039029 นางสาวปวริศา ชัยวิชิต
63013039030 นายกฤษณะ พรหมเมศร�
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63013039031 นางสาวสกุลรัตน� นวลรอด
63013039032 นางสาวณัฐนันท� นาทอง
63013039033 ว:าที่ร3อยตรีทิวัตถ� แก3วเศวตพันธุ�
63013039034 นางสาวจุฑามาศ จุฬากาญจน�
63013039035 นางสาวมาสสุภา เดชประภาพร
63013039036 นางสาวนิศารัตน� สมัญญา
63013039037 นางสาวยุพิน ยังแหยม
63013039038 นางสาวสุธิดา จ๋ิวเทศ
63013039039 นายเกียรติศักด์ิ อ:อนตามา
63013039040 นางสาววไธวัล มะสุวรรณ
63013039041 นางสาวรุ3งลาวัลย� ใจเก้ือ
63013039042 นางสาวชลธิชา จิตกล3า
63013039043 นายเอกลักษณ� พ่ึงสุรินทร�
63013039044 นายบรรพต ศรีอ:อน
63013039045 นางสาวชนกานต� มณี
63013039046 นางสาววราภรณ� บัวผัน
63013039047 นายนพดล พรศิริ
63013039048 นางสาวสุภาวดี ภูธรฤทธ์ิ
63013039049 นายภูวดล พิมพ�สีทา
63013039050 ว:าที่ ร.ต.หญิงพรรณราย อํานาจบุตรธิคุณ
63013039051 นางสาวจรรยา แปลกทิ้ง
63013039052 นางสาวหยกฟCา เจริญวนิช
63013039053 นายณัฐวรา เพชรมา
63013039054 นางสาวณฐพร ป7นเงิน
63013039055 นายกนิษฐ�ฌาน มุกลีมาศ
63013039056 นางสาวสุภาวรรณ พิมพ�จันทร�
63013039057 นางสาวณฐลดา เนียมถนอม
63013039058 นายวรายุภัสร� ท3าวโพธ์ิเอน
63013039059 นายธันวา หนองนงค�
63013039060 นางสาววีรวรรณ การถาง
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63013039061 นางปราฐิดาห� ชมแก3ว
63013039062 นางสาวพัชรา อินธิสิทธ์ิ
63013039063 นางสาวนรีกานต� ธีรภัทรลดา
63013039064 นางสาววิภาวี มะคําไก:
63013039065 นางสาวชาลิสา ชํานะ
63013039066 นายชาคริต รัตนโชติ
63013039067 นางสาวละออง ราชรินทร�
63013039068 นางสาวสรัลชนา จันทรวงศ�
63013039069 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีพรหม
63013039070 นางสาวอารีรัตน� นามหงษา
63013039071 นายถิรวัฒน� เกียรติบํารุง
63013039072 นางสาวรวีวรรณ รัศมี
63013039073 นางสาวอลิศา ลําเทียน
63013039074 นางสาวอลิสา ปFZนทอง
63013039075 นายกฤชณรงค� ทิพย�รัตน�
63013039076 นางสาวณริสสา เมฆประดับ
63013039077 นางสาวนวรัตน� อยู:ภักดี
63013039078 นางสาวณัฐกรานต� ด3วยสาร
63013039079 นางสาวทัศนีย� แย3มประนิตย�
63013039080 ว:าที่ ร.ต.ชยกฤต สุขสวัสด์ิ
63013039081 นางสาวป7ณฑิตา เทียนหิรัญ
63013039082 นางสาวโชติมา ชัยคงสถิตย�
63013039083 นางสาวนิลุบล ฉาไธสง
63013039084 นายอาทิตย� อุ:นทอง
63013039085 นายเดชิษฐ� สุหา
63013039086 นางสาวประภาพร จ่ันแก:Xว
63013039087 นายวรดร วงศ�สวรรค�
63013039088 นายไตรรัตน� มุสิกวัตร
63013039089 นางสาวชลิตา สารักษ�
63013039090 นายวัชรินทร� เจริญรักษา
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63013039091 นางสาวกานต�ธิดา ปาละเขียว
63013039092 นางสาวจิราภรณ� ปาเจริญ
63013039093 นายวริษฐ� รัตนพันธ�
63013039094 นางสาววรัชยา จารุวัชร�พรชัย
63013039095 นางสาวตวิษา สุตSา
63013039096 นายสรธร อินทร�ด3วง
63013039097 นางสาวสุพิชชา จารุภูมิ
63013039098 นายกิตติภณ คํามูลนิธินนท�
63013039099 นางสาวนัทสร ทองกําเหนิด
63013039100 นายนพเกียรติ พวงทิพย�ศิริพร
63013039101 นางสาวสุนิสา สิงขร
63013039102 นางสาวศุภิสรา ศรีธรรม
63013039103 นางสาวยุพาวรรณ ทองทศ
63013039104 นางสาวอลิษา สุรัตน�
63013039105 นายณรงค�ฤทธ์ิ ฟองอาภา
63013039106 นายวิศรุต สุวรรณรัตน�
63013039107 นางสาวกฤตพร พลเย่ียม
63013039108 ว:าที่ร3อยตรีหญิงกานต�ชนิต ประดับเพ็ชร
63013039109 นายสุรชัย เอี่ยมสุนทร
63013039110 นายปาฏิหาริย� บูชาร�ลี
63013039111 นางสาวธนพรรณ ทิบุญ
63013039112 นางสาวเจษฎาภรณ� ปริยดํากล
63013039113 นายสุรสิทธ์ิ จันทร�บุญพิทักษ�
63013039114 นางสาวปริชาติ สาระพล
63013039115 นางสาวอนุสสรา สุขประเสริฐ
63013039116 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ สาระณะ
63013039117 นางสาวศศิธร ยีสมัน
63013039118 นายพงศ�พิทักษ� ขักขะโล
63013039119 นางสาวดารารัตน� สอนพันธ�
63013039120 นางสาวนฤมล จันทร�เหลี่ยม
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63013039121 นายวุฒินันท� อันทะหวา
63013039122 นางสาวณฤดี ล3อธรรมจักร
63013039123 นางสาวพิชญา คล:องการเงิน
63013039124 นางสาวศศิชา เสนเผือก
63013039125 นายมงคล สุวรรณขันธ�
63013039126 นายฮากีมีน มะยาซิง
63013039127 นายวิระพล สีระวิต
63013039128 นางสาวนลพรรณ มณีโชติ
63013039129 นายสุรัตน� อุบลฉาย
63013039130 นางสาวอัจฉรา ศรีณะอารังค�
63013039131 นายฐาปกรณ� สังข�ทอง
63013039132 นางสาวหทัยชนาถ บุญโท
63013039133 นางสาวจิราพร บุญเติม
63013039134 นายวายุภูมิ กุสุโมทย�
63013039135 นางสาวสุวรรณา เป\ยโชติ
63013039136 นางสาวศศิภา ศรีเศรษฐ
63013039137 นางสาวกัญญาพัชย� สุกาวาส
63013039138 นางสาวอาภาพันธ� เด่ียวสุวรรณสุข
63013039139 นายการัณย� บิลละ
63013039140 นางสาวณิชารัศม� ศิรประทินโรจน�
63013039141 นายอาทิตย� ลูกอินทร�
63013039142 นางสาวเอื้ออัชฌา ธนเศรษฐ�วรภัค
63013039143 นางสาวกรวิกา หนองดี
63013039144 นางสาวพนิดา คงชุ:มชื่น
63013039145 นางสาวนุชจรี จุ3ยเจริญ
63013039146 นางสาวปฏิภาภรณ� ศรีคํา
63013039147 นางสาวณัฐมน สุขศิล
63013039148 นายนัฏฐากรณ� ทองสุข
63013039149 นายวิศรุต รุจิฉาย
63013039150 นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ
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63013039151 นางสาวสุธาทิพย� พวงมณี
63013039152 นางสาวนัทธมน สกุลทองดี
63013039153 นางสาวอุไรรัตน� บริบูรณ�
63013039154 นางสาวศิริพรรณ กํ่าทอง
63013039155 นางสาวอุมาพร พลอยจ๋ิว
63013039156 นางสาวฐานิสา ภู:เจริญ
63013039157 นายหาญณรงค� คงสีหา
63013039158 นางสาวปุณจารีย� สมโภชน�
63013039159 นายสุธีนนท� ธาระณะ
63013039160 นายเกียรติศักด์ิ โสภาหล3า
63013039161 นางสาวณัฎฐริกา พรหมสวัสด์ิ
63013039162 นางสาวธนัฏฐา กาวี
63013039163 นางสาววนิดา กํ่าเสริฐ
63013039164 นางสาวกุลนิภา เครือเจริญ
63013039165 นายศิริเขต เวทสรากุล
63013039166 นางสาวอรทัย มะปราง
63013039167 นางสาวปFยาพัชร คงเกต
63013039168 นางสาวพิศมัย วงโขนง
63013039169 นางสาวภัทราพร ร:มไทร
63013039170 นายธงชัย ดีคําวงค� 
63013039171 นางสาวภัทรียา กลิ่นคล3าย
63013039172 นางสาวดวงพร หีบแก3ว
63013039173 นางสาวตูแวสารีฮะ ลอนิ
63013039174 นางสาวกนกวรรณ ย่ังยืน
63013039175 นางสาวสวรส เลิศสัฒนนนท�
63013039176 นางสาวนลินทิพย� เซ:งย:อง
63013039177 นายฉันท�ทัต เหล:าเทิดเกียรติ
63013039178 นายเศรษฐพงศ� รอดคําดี
63013039179 นายวีรชัย ศรีอรุณฉาย
63013039180 นางสาวนภาศรี โชตินัย
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63013039181 นางสาวดารินทร� กาเซ็ม
63013039182 นางสาวอาทิตยา ภู:แพร
63013039183 นายตุลพล อรุมชูตี
63013039184 นายอนุทัย พรเลิศรังสรรค�
63013039185 นางสาววรวรรณ� ขันคํา
63013039186 นางสาววรรณฑิกา พรมไทย
63013039187 นางสาวริญรภัสร� จรัสพุทธินันท�
63013039188 นางสาวปรางค�เพชร นิยมพงศ�
63013039189 นางสาวณัฐกานต� ขาวประเสริฐ
63013039190 นางสาวกนกพรรณ บัวคง
63013039191 นางสาวไอริณ ทักษิณาวาริน
63013039192 นางสาวมะลิวรรณ ประทุม
63013039193 นางสาวปริศนา สาระประไพ
63013039194 นางสาวศรัณย�พร ณ เชียงตุง
63013039195 นางสาวภัทรภร แสงจันทร�
63013039196 ว:าที่ ร.ต.ฐาปกรณ� เจนจิตร
63013039197 นางสาวเกณิกา รางแดง
63013039198 นางสาวสุภาพร แขะสิงห�
63013039199 นางสาวธันยมัย ศรีบุญนาค
63013039200 นางสาวกิติยา ช3อนพิมาย
63013039201 นายสุรศักด์ิ วรรณราม
63013039202 นางสาวสุกัญญา มีพวก
63013039203 นางสาวพรรณทิภา ฤทธ์ิไกรกุล
63013039204 นางสาวศิริลักษณ� ด3วงนา
63013039205 นางสาวปFยวรรณ เก้ือสกุล
63013039206 นางสาวศิริลักษณ� รอดหลง
63013039207 นางสาววฤณพร รัตนภักดี
63013039208 นายภัทรดนัย สุขบุญส:ง
63013039209 นายอนันต�เทพ จันทร�ช:วยนา
63013039210 นางสาวไพวรินทร� สืบบุก
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63013039211 นายยุทธนา พันธ�หอม
63013039212 นางสาวเรวดี นิขัน
63013039213 นายจิรภัทร จันทร�ชุ:ม
63013039214 นางสาวทิพวรรณ ยะหม่ืน
63013039215 นางสาวเนตรทิพย� ตะโฉ
63013039216 นางสาวสุภัทศจี จันทรกําเนิด
63013039217 นางสาวศศิธร ใจสุข
63013039218 นางสาวสุตาภัทร ศรีประดับรัตน�
63013039219 นางสาวนราพร อินทรวงส�สักด์ิ
63013039220 นายศุภชัย แพงอก
63013039221 นางสาวกิตติธรา ธนสัมพันธ�เจริญ
63013039222 นายปรัชญา แผ3วพลสง
63013039223 นายพรพิพัฒน� ศรีบุญเรืองไชย
63013039224 นางสาวอิสรา ประเสริฐสกุล
63013039225 นายศรัณย� ทับเกษม
63013039226 นายสาริษฐ� อรุณ
63013039227 นางสาววฤนดา กูลเกตุวงศ�
63013039228 นายชนาธิป สบายจิตร
63013039229 นางวราภรณ� วัฒนะนุกุล
63013039230 นางสาวเสาวลักษณ� โทนหงษา
63013039231 นางสาวริยาภรณ� อินทเสม
63013039232 นายอภิชาติ เปaนพวก
63013039233 นางสาวเบญจมาศ คําใจ
63013039234 นางสาวกนก เตชะสืบ
63013039235 นางสาวกรรณ�ฒิมา สุขปาน
63013039236 นายแคน รูปคม
63013039237 นางสาวขนิษฐา มูลสุวรรณ
63013039238 นายขจรศักด์ิ ปทุมมารศรี
63013039239 นางสาวพันธ�ทิพย� การุญ
63013039240 นางสาวณัฐกานต� สุดชะนะ
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63013039241 นางสาวธัญวรรณ ทิพย�พิมาลย�
63013039242 นายพฎาศรัย เชาวนะกิจ
63013039243 นางสาวณัฐณิชา อุ:นทุโล
63013039244 นางสาวพิศมัย โยธี
63013039245 นายธนวัตน� เสมาชัย
63013039246 นายชวลิต เวฬุวนารักษ�
63013039247 นางสาวสุนิสา คงชู
63013039248 นางสาวสุชานาฎ สุยะราช
63013039249 นายมงคล วุฒิยา
63013039250 นางมนัสนันท� ราชาวงษ�
63013039251 นายวศินเทพ ตุลยนิษก�
63013039252 นางสาวนิสิตา วงษ�บุญมาก
63013039253 นางสาวกรณิศ พิพิธพรพงศ�
63013039254 นางสาวบงกชพร พนาภรศิริกุล
63013039255 นางสาวจันทิมา อาจกิจ
63013039256 นายตรีเทพ ณรังษี
63013039257 นางสาวจุฑาทิพ โอโน
63013039258 นายนภพล อินทรพิน
63013039259 นางสาวธันพร รักษาศรี
63013039260 นางสาววราภรณ� เทวินรัมย�
63013039261 นายพรรณนพ อ:อนแก3ว
63013039262 นางสาวสุทธิดา นาคชู
63013039263 นายพงศกร บุระผากา
63013039264 นางสาวปFยธิดา ศรีโคตร
63013039265 นายฐิติกร จุลวานิช
63013039266 นายสิทธิพงษ� ชุมพล
63013039267 นางสาวศุภธนา โกศล
63013039268 นายกริชพล ราวะดี
63013039269 นางสาวดิรญา ศรีอ:อน
63013039270 นางสาวกมลรัตน� ไตรทิพย�ศิริกุล
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63013039271 นางสาวนิรชา แก3วโคราช
63013039272 นางสาวชญาพร ชุ:มชิต
63013039273 นายไชยวัฒน� สกนธ�ผดุงเขต
63013039274 นางสาวไพลิน อนุชิตไพลิน
63013039275 นางสาวสิรินดา ต๋ิวโวหาร
63013039276 นางวันเพ็ญ อาจหาญ
63013039277 นายซาอีด วรสูตร
63013039278 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีสันต�
63013039279 นางสาวชลิตตา สมเจริญ
63013039280 นางสาวณัฐฌา งามเรียบ
63013039281 นางสาวสุรีพร แสนโท
63013039282 นางสาวชญานี หนูมาน3อย
63013039283 นางสาวนริศรา โสมโสก
63013039284 นายปFยังกูร แก3วป7นมา
63013039285 นางสาวกชกร ผอมคลี่
63013039286 นางสาววรรณพร แซ:ลี้
63013039287 นางสาวพรนพา บาลนคร
63013039288 นางสาวนุชจรินทร� จริตงาม
63013039289 นางสาวณัฐวรรณ เอี่ยมประคอง
63013039290 นางสาวประกายดาว ผดุงกล3า
63013039291 นายสมพร ภู:ไพจิตร�กุล
63013039292 นางสาวสรินยา เกตุรูป
63013039293 นางสาวฌัชนันท� ดวงเที่ยง
63013039294 นางสาวพิชยา วงศ�ป7ญโญ
63013039295 นางสาวจิดาภา จตุเรศ
63013039296 นายเทวินทร� วงศ�รักษ�
63013039297 นางสาวดวงกมล พรวิจิตรพิศาล
63013039298 นางสาวอินทุอร เจตบุตร�
63013039299 นางสาวปราญชลี ผาทา
63013039300 นายณัฐดนัย ตรงสกุล
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63013039301 นายนที นามวงค�
63013039302 นางสาวยลดา บุญยะบุตร
63013039303 นางสาวศิริวรรณ กSองคํา
63013039304 นายธัชพงษ� ศรีหิรัญเดช
63013039305 นายวรวงศ� สุนันต�
63013039306 นางสาววิภาดา อ:อนละมูล
63013039307 นางสาวธนิดา แชประเสริฐ
63013039308 นางสาวเจนจิรา คังฆะสุวรรณ
63013039309 นางสาวอัยม่ี หวังพิบูล
63013039310 นายพลากร ญานะ
63013039311 นายอัชฌา สระชมภู
63013039312 นางสาวขนิษฐา อินทร�สุวรรณ�
63013039313 นางสาวอัจฉรา เซ:งแตง
63013039314 นางสาวจิรัชชญา ปรักมานนท�
63013039315 นางสาวศิริกัญญา พลอยมาลี
63013039316 นางสาวเกษิณี เพ็งอุดม
63013039317 นางสาวอวัสดา ดําแก3ว
63013039318 นางสาววรินทร ทองสิน
63013039319 นางสาวนิจวรรณ ปวุตินันท�
63013039320 นางสาวสาริกา วงเวียน
63013039321 นายศุภวิชญ� วัชระมโนกานต�
63013039322 นางสาวนวรัตน� วรรณวงษ�
63013039323 นายนันตชัย อ:อนสลวย
63013039324 นางสาวกัญญาพัชร ชะโนภาศ
63013039325 ว:าที่ร.ต.ธิติ หยกสุวรรณกุล
63013039326 นางสาวอรทัย นราพล
63013039327 นางสาวเจติญญา ปะนาเต
63013039328 นางสาวสุภานันท� เตียวมณี
63013039329 นางสาวภัทรพร สิตบุศย�
63013039330 นายชัยนันท� ควินรัมย�
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63013039331 นางสาวเมธาวี จันทร�มล
63013039332 นางสาวศศิมนตร� หนูขจร
63013039333 นายวิรศักด์ิ มูลสาร
63013039334 นายอรรถพร ประเสริฐวิทย�
63013039335 นางสาวณัฐฌา นิติเนตรตระกูล
63013039336 นางสาวอิฟฟะฮ� สะยาคะ
63013039337 นางสาววิไลวรรณ กล3าหาญ
63013039338 นางสาวจินตนา กรชมชื่น
63013039339 นางสาวพิมพ�ชนก ชุมภูชัย
63013039340 นายธีรภาพ พัฒนใหญ:ย่ิง
63013039341 นางสาวรุ:งทิวา ลื่นภูเขียว
63013039342 นายวัฒนชัย ชํานาญ
63013039343 นางสาวศิริลักษณ� คําเข่ือน
63013039344 นางสาวนันทนา อริยจินดา
63013039345 นางสาวกรณิกา ชูเสือหึง
63013039346 นางสาวสิรินยา หมานหยะ
63013039347 นางสาวอรุโณทัย หินสม
63013039348 นางสาวณัฐวรรณ พานทอง
63013039349 นายศุทธิพงศ� ป7ญญา
63013039350 นางสาวกัญญ�วรา กองประดิษฐ
63013039351 นางสาวกัญญาภรณ� แก3วเนตร
63013039352 นางสาวพรรณทิพา มาพร
63013039353 นางสาวกาญจนา อุ:นใจ
63013039354 นางสาววรรษมน ทูลเชื้อ
63013039355 นางสาวชนิกานต� จิตรศิริ
63013039356 นางสาวสมฤดี อิ่มเฮง
63013039357 นางสาวฐิฏิลักษณ� เครือพฤกษ�
63013039358 นางสาวจันทิมา ทองรัศมี
63013039359 นางสาวนัทธพร โคกเทียน
63013039360 นางสาวรุ:งนภา สังข�กูล
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63013039361 นายธีรพันธ� ศรีนวล
63013039362 นายกันตวรรธน� สุขทอง
63013039363 นางสาวเมทินี กงพาล
63013039364 นางสาววันเพ็ญ จันทร�เมธา
63013039365 นางสาวศิริลักษณ� ขําบุญรอด
63013039366 นายชัยพร ลิขิตชัยศักด์ิ
63013039367 นายวชิรวัฒน� ไชยฮะนิจ
63013039368 นางสาวยศวดี วงษ�สวัสด์ิ
63013039369 นางสาวปFยากร หล:อเจริญ
63013039370 นางสาวปริศนา ศรีวะอุไร
63013039371 นายอิทธิพล กลีบมณฑา
63013039372 นายพีรธัช ชัยศาสตร�
63013039373 นางสาวขนิษฐา จิตนิยม
63013039374 นางสาวพรพรรณ ตรงดี
63013039375 นางสาวกรรณิการ� ต๊ิตาวงศ�
63013039376 นายปFยะพงษ� ฉิมธง
63013039377 นายกิตติศักด์ิ ฟ7กแก3ว
63013039378 นายณัฐปคัลภ� พิพัฒน�วรชัย
63013039379 นางสาวจุฑา ยอดศิลป
63013039380 นายศิราเมษฐ� เงินถาวรญาพัฒน�
63013039381 นางสาวอรทัย ถ่ินทัพไทย
63013039382 นายภานุทัต วีระชาติ
63013039383 นางสาวศิริประไพ ไขกระวิง
63013039384 นางสาววันวิสา จันทร�ภักดี
63013039385 นายนันทพล เกียรติกุลชัย
63013039386 นางสาวศิรินาฎ พลเย่ียม
63013039387 นางสาวอมรรัตน� ชีโพธ์ิ
63013039388 นายรหัส จันทรทักษิน
63013039389 นางสาวนภาพร หนวดหอม
63013039390 นายอาณัตชัย สีสด
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63013039391 นางสาวมาริษา เก้ือกูล
63013039392 นายอัสฮาน เสะหมะ
63013039393 นางสาววิภาพร มหาสาร
63013039394 นางสาวณัฐพร กล:อมเกลี้ยง
63013039395 นางสาวฑุลิกา เพชรนุ3ย
63013039396 นายสวพล ศรีวิเชียร
63013039397 นายเอกพันธ� บํารุงสุข
63013039398 นางสาวชาทัส ไทยพร
63013039399 นางสาวอารียา ทรารมย�
63013039400 นายปรีชา ทามัน
63013039401 นายอนุชิต จันตา
63013039402 นางสาวกมลชนก วังไธสง
63013039403 นางสาวกมลลักษณ� นิลคง
63013039404 นายอริยะ พัฒนแสง
63013039405 นางสาวปาจรีย� เกิดในมงคล
63013039406 นางสาวสุภาวดี สีภา
63013039407 นางสาวสวราพร รอดเนียม
63013039408 นางสาวจิราภรณ� สะสงค�
63013039409 นางสาวสุพพัตรา สุดใจ
63013039410 นางสาวสาคร อึ่งอ3ง
63013039411 นายศรุต พงศ�ศรี
63013039412 นางสาวกัญญาภัค วนมา
63013039413 นางณภัทร พีระพงศ�ธนา
63013039414 นางสาวธิดาพร ชุ:มเสนา
63013039415 นายอีมรอน บากา
63013039416 นางสาวมินตรา มากนวล
63013039417 นางสาวอรอนงค� วงศ�ฝ7Qน
63013039418 นายชนาธิป ภู:วัฒนนันทกุล
63013039419 นายภูวดล ยอดนุ:ม
63013039420 นางสาวศลัยลา รัตนะ
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63013039421 นางสาวสลักจิตร เพชรดํา
63013039422 นายธนพล ย่ิงยงย่ังยืน
63013039423 นางสาวปFยาภา ภูทะวัง
63013039424 นางสาวไพลิน ลิ้มทอง
63013039425 นายภาณุพงษ� เสนาพิทักษ�
63013039426 นางแสงโสม นภสินธุ�
63013039427 นายศักด์ิดา สามา
63013039428 นายพีรสิชฌ� ปลื้มจิตต�
63013039429 นางสาวจารุรัตน� เลาสุวรรณาหยก
63013039430 นางสาวจารุวรรณ หนูทอง
63013039431 นายณัฐวุฒิ ไชยเลิศ
63013039432 นางสาวสุภาพร จันทร�จับ
63013039433 นางสาวฐิชาวีร� วรรัฐเจริญสิน
63013039434 นางสาวแคทลียา ทองแจ:ม
63013039435 นางสาวเจนจิรา จงสกุล
63013039436 นางสาวพนิดา เมืองมูล
63013039437 นางสาวณัฐนิสา โฉมงาม
63013039438 นายธนกร ต้ังเจริญอารีย�
63013039439 นายธนพันธุ� วุธยากร
63013039440 นางสาวนพณัฐ วิภูษิตวรกุล
63013039441 นางสาวปาณัสมา ศรีสวัสด์ิ
63013039442 นายพิสุทธิพร ชาญสว:าง
63013039443 นางสาวโสภิกา เทพกัน
63013039444 นางสาวธนินทร อินทรเกษตร
63013039445 นางสาวทิพวรรณ ศรีทอง
63013039446 นายโอภาส อมรพิทักษ�สุข
63013039447 นางสาวภัทรวรินทร� ปาลวัฒน�
63013039448 นางสาววันวิสาข� เหล็งทอง
63013039449 นางสาวพรรณนิภา พันธ�ลา
63013039450 นางสาวพรพิมล ศรจอน
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63013039451 นายตุรงค�กร คงวุ:น
63013039452 นางสุพรรษา กุลศรี
63013039453 นางสาวหทัยชนก นาหัวนิล
63013039454 นางสาวมลฤดี พุฒพันธ�
63013039455 นางสาวจุฑามณี ชังเจริญ
63013039456 นางสาวณัฐชยา กองอุดมการ
63013039457 นายประสพกาญจ� เสนาะดี
63013039458 นายราชภูมิ มีมงคล
63013039459 นางสาวพรธิดารัตน� หนูแสง
63013039460 นายนที คุ3มโฉม
63013039461 นายวรรณลักษณ� สุริยะ
63013039462 นางสาวสุนิสา ศรีธิยาพร
63013039463 นางสาวอัมรินทร� สีเหลืองอ:อน
63013039464 นายวรพล เฉียงกลาง
63013039465 นางวิภาดา เจริญสุข
63013039466 นางสาวสุนิฏฐา อดิเรก
63013039467 นายธันเทพ สิทธิกรณ�
63013039468 นางสาวนิภัทรา ฉํ่าน3อย
63013039469 นางสาวโรจนา คงธนสุนทร
63013039470 นางสาวสุรัสวดี สมบัติแก3ว
63013039471 นายสมยศ มากชุมโค
63013039472 นางสาวณัฐภัสสร ลาดโฮม
63013039473 นางสาวญาตา เตียวเจริญ
63013039474 นางสาวชนัญชิดา เทพรัตน�
63013039475 นายภาศฎา สัจจมาศ
63013039476 นายเมธัส ชัจชโยทิต
63013039477 นายเจตดิลก เดชะคุ3ม
63013039478 นางสาวซูฮัยลา เจDะฮะ
63013039479 นางสาวชมพูนุช อัศวชัยสุวิกรม
63013039480 นายปริญญา จันทร�แสง
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63013039481 นางแสงจันทร� หวังป7ญญา
63013039482 นางสาวสุภัทรา สุขแสง
63013039483 นางสาวธีร�กานต� ตันติพิมลพันธ�
63013039484 นายสิทธิ คงสะอาด
63013039485 นางสาวอุทุมพร แซ:ว:อง
63013039486 นางสาวปราณปรียา สุคนธสาร
63013039487 นางสาวกันยกร เพชรแก3วนา
63013039488 นางสาวอังศญา เจนดง
63013039489 นายศักรินทร� หม่ืนเดช
63013039490 นางสาวกรรณิการ� ทาอินเปaง
63013039491 นายวรพล พรหมเงิน
63013039492 นางสาวสุกัญญา เด็ดแก3ว
63013039493 นางสาวมนิสา สีเสน
63013039494 นางสาวณัฐนันท� เสริมส:งสกุลชัย
63013039495 นางสาวพรพิมล วิไลวรรณ
63013039496 นางพรสุดา สัจจมาศ
63013039497 นายกิตปกรณ� สวยงาม
63013039498 นายคํานึง จันทะปาโต
63013039499 นางสาวพรธีรา สมบัติพิบูลย�
63013039500 นายโอฬาร เพชรรัตน�
63013039501 นางสาวพนิดา ม่ันขัน
63013039502 นางสาวพิชญา เวชจันทร�
63013039503 นางสาวชญานิษฐ� จีนนาพัฒ
63013039504 นายวิวัช หล:อศรีจันทร�
63013039505 นางสาวสาธวี จรัสวิโรจน�
63013039506 นางสาวเพ็ญนภา บุญมี
63013039507 นายปFยวัทน� บางแสง
63013039508 นางสาวสุดารัตน� ผุยประกออบ
63013039509 นางสาวเปรมกมล ทิพย�ประดิษฐ�กุล
63013039510 นางสาววรรณศิริ ชมเชย
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63013039511 นางสาววรรณนิภา ทุมมาจันทร�
63013039512 นางสาวพิชญาภา แก3วพฤกษ�
63013039513 นายสัญชัย ยะเจริญ
63013039514 นางสาวจินตนา พันจันทร�
63013039515 นางสาวอัฟร:า เย็ง
63013039516 นายพชกร ปานบุญยืน
63013039517 นายกฤตภัทร� เหลือชั่ง
63013039518 นางสาวพุทธชาด วงศ�ทองบาง
63013039519 นางสาวณัฏฐนิช เฮงพัฒนา
63013039520 นางสาวดลฤทัย ศรีเจ3า
63013039521 นายประวิทย� เสนแก3ว
63013039522 นางสาวสุนิศา ภู:ใจเที่ยง
63013039523 นางสาวสโรชา รังสีรัตนกําจร
63013039524 นายภาณุชิต สานุรักษ�
63013039525 นางสาววชิรญา บุญยัง
63013039526 นางสาวศศิโสม วิลัยวรรณ
63013039527 นางสาวอารียา อินทรโตนด
63013039528 นายรุ:งเพชร งามพร3อม
63013039529 นางสาวหทัยชนก ม่ันตัญRู
63013039530 นางสาวอินธุอร ศรีพรม
63013039531 นางสาววสุนธรา ยืนยง
63013039532 นางสาวเมสิตา กะมิง
63013039533 นายสุทธิพงศ� ผ:องใส
63013039534 นายสิริโชค แคนยุกต�
63013039535 นางสาวอัญชลี สุขสมโภชน�
63013039536 นางสาวณัฐพร แก3วบุตรดี
63013039537 นางสาวสิริยาพัณ พลเดช
63013039538 นายปFยณัฐ พาเรือนคํา
63013039539 นางสาวเมธาพร จักรหา
63013039540 นางสาวอภิญญาลักษณ� ลิขิตวงษ�
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63013039541 นายดุสิต สวนไผ:
63013039542 นางสาวนิภัทรา คงเกลี้ยง
63013039543 นายวันไชย กมลวิสัยย่ิง
63013039544 นางสาวธัญพร บุญวรรโณ
63013039545 นายจิระศักด์ิ เทียนมงคล
63013039546 นายนที สินเสมอ
63013039547 นางสาวหนึ่งฤทัย จิตเพ็ง
63013039548 นางสาวอ3อยทิพย� แสงสุดตา
63013039549 นางสาวสรารัตน� หนองหลวง
63013039550 นายประวิทย� เหมือนนึก
63013039551 นายเกรียงไกร แก3วปลั่ง
63013039552 นายณัฐวุฒิ ต3องถือดี
63013039553 นางสาวเสาวลักษณ� สมสอน
63013039554 นายณพศร ขุนฤทธ์ิแก3ว
63013039555 นางสาวสินีนุช รงศิริกุล
63013039556 นางสาวเกศกนก สินศิริ
63013039557 นางสาวบุษกร บรรจงรัตน�
63013039558 นางสาวจันท�ทิมา แสงเงิน
63013039559 นางสาวภัทรา ขิกขํา
63013039560 นางสาวสุทธิดา วิจิตรการ
63013039561 นางสาวอนุสรา สุริยาวงษ�
63013039562 นางสาวอลิศา จันพิมพา
63013039563 นางสาวณัฐปภัสร� ปะทิ
63013039564 นางสาววลีจันทร� สุภโส
63013039565 นางสาวขวัญชนก เภาสลัก
63013039566 นางสาวเกษราพร พันธุ�เขตรกิจ
63013039567 นายพงศกร เรือนสุข
63013039568 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี
63013039569 นางสาวปฐมาวดี ชูทอง
63013039570 นายชยพงศ� ศิริลักษณ�
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63013039571 นายบําเพ็ญ กลิ่นหอม
63013039572 นางสาวพิมพ�พรรณ วรรณสุทธะ
63013039573 นางสาวป7ณชญา ภาพเจริญ
63013039574 นางสาวลาวัลย� ทองนรินทร�
63013039575 นางสาวสมฤทัย คําเเสนโคตร
63013039576 นางสาวแวมารีแย ประจัน
63013039577 นางสาวศิรินรี สุพรรณสมพร
63013039578 นายภาณุพล นามเกิด
63013039579 นายศิริเมขล� เจริญสุข
63013039580 นางสาวญาณิน เพ็งพิน
63013039581 นางสาวชนม�นิภา ชํานาญไพร
63013039582 นางสาวอุบลพันธุ� ศรีวรศาสตร�
63013039583 นายปริญญา วิศวกรวิศิษฎ�
63013039584 นายกฤตภาส เวชวิทยาขลัง
63013039585 นางสาวภาวิณี ตันติภัทรกุล
63013039586 นายเอกพล มีเจริญ
63013039587 นางสาวอัญชัน กลิ่นพิกุล
63013039588 นางสาวชรินทร�ทิพย� ศรีสุวรรณ
63013039589 นายศุภชัย บุติพันคา
63013039590 นางสาวสิราวรรณ ช3างสัมฤทธ์ิ
63013039591 นางสาวธนัชญา มากพงษ�
63013039592 นางสาวกาญจนา วรรณโส
63013039593 นางสาวรินทร�ลภัส สมบูรณ�กิตติโชค
63013039594 นางสาวเกศรินทร� ศิริคุณ
63013039595 นางสาวศิริพร คงสินรัตนชัย
63013039596 นายธนกฤต ดีก:อผล
63013039597 นางสาวรําไพ สิทธิคง
63013039598 นางสาวธีราพร แก3วสมนึก
63013039599 นายนพดล กาญจนพยัคฆ�
63013039600 นางสาวจุฑามาศ เทพรักษา
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63013039601 นายธีรภัทร คํามะวงค�
63013039602 นายศตวรรษ แก3วน3อย
63013039603 นางสาวภาพิมล อุดมรุ:งเรืองกิจ
63013039604 นางสาวศรีวิกา ปลุกใจหาญ
63013039605 นายภูเบศ โฆษิตณรงค�
63013039606 นางสาวนารีรัตน� ก้ัวจรัญ
63013039607 นางสาวณิชากร รวยดี
63013039608 นางสาวสายชล มุธะระพัฒน�
63013039609 นางสาวศรารัตน� ขวัญเมือง
63013039610 นางสาวนุรมา วาเตะ
63013039611 นายวสุธร ศรีประมวล
63013039612 นางสาวรุ:งรัตน� นิ่มเนียม
63013039613 นางสาวชริญา ซ่ือสัตย�
63013039614 นายยศพัทธ� เหลืองประเสริฐ
63013039615 นางสาวเพ็ญภิรมย� ศรีทรง
63013039616 นางสาวกัญญา บุญมี
63013039617 นางสาวภาวิณี นาคประเวศน�
63013039618 นางสาวอริษา สิงห�เขียว
63013039619 นายจักรกฤษณ� พลสวัสด์ิ
63013039620 นางสาวชุติกาญจน� ตาตDะคํา
63013039621 นางสาวปFZนมณี อินทรัตน�
63013039622 นางสาวไพลิน ปCองกันยิง
63013039623 นางสาวสุณี โฆษิตศาสตร�
63013039624 นางกรรณิการ� บุญช:วย
63013039625 นางสาวณัฐนรี แย3มนาก
63013039626 นางสาวกุลนัท มะนาวนอก
63013039627 นายระพีพรรณ เชื้อบุญ
63013039628 นายพุฒิพงษ� สมพิพงษ�
63013039629 นางสาวชภัทรพร รองเดช
63013039630 นางสาวบุษยารัตน� สูยะศรี
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63013039631 นายณรงฤทธ์ิ หว:าหลิ่งตDะ
63013039632 นางสาวศิวพรรณ อุดมพร
63013039633 นางสาวสุภาพร กันสุด
63013039634 นายชนินทร� นาคเกษม
63013039635 นางสาวณหทัย รัตนพันธุ�
63013039636 นางสาวธนัชญ�กาญจน� เมตตาสุต
63013039637 นางสาวชนากานต� สุดแดน
63013039638 นางสาวสกุลรัตน� น3อยสําลี
63013039639 นายณัฐนันท� ลัดดาดํา
63013039640 นางสาวปนัดดา ผาบสละ
63013039641 นางสาวนิสาชล โปดํา
63013039642 นายศิริวัฒน� บุณยสิทธ์ิพิชัย
63013039643 นายจารุทัศน� เพ็ชรสุวรรณ
63013039644 นางสาวกมลชนก ศรีประดิษฐ�
63013039645 นางสาวดารุวรรณ เมืองชื่น
63013039646 นางสาวมาซีลา ตีแล
63013039647 นางสาวระวีวรรณ จันทร�เขียว
63013039648 นางสาวสุพิชญา อ3วนอินทร�
63013039649 นายกานต�พฤทธ์ิ จงคง
63013039650 นางสาวกนกวรรณ ทองทิพย�
63013039651 นางสาวปาลิตา บุญอ:อน
63013039652 นายไพบูลย� ศรีสด
63013039653 นายอภิสิทธ์ิ ปFยะสุนะ
63013039654 นางสาวณิชมน เชาว�วัลแล:น
63013039655 นางสาวศุภมาส อินทร�อุริศ
63013039656 นายชนิสร จิสัณทนนท�
63013039657 นางสาวพัทยา ชารีแก3ว
63013039658 นายศตายุ พานแก3ว
63013039659 นางสาวสุภาวดี รอดเพชร
63013039660 นางอักษิพร วรฉัตรวิทยา
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63013039661 นางสาวไปรนันท� จันทนาวิเวท
63013039662 นางสาวนันธิญา วงค�ประชา
63013039663 นายวิฑูรย� บุญมาก
63013039664 นางสาวอนัญลักษณ� พงษ�พันธ�
63013039665 นางสาวบุษกร อินทรพิทักษ�
63013039666 นายป7ญญา วาหะรักษ�X
63013039667 นายพัชรกิตต� รัตนถาวร
63013039668 นายณัฐวัชร มหาสุคนธ�
63013039669 นางสาวเสาวลักษณ� คารวะพิทยากุล
63013039670 นางสาวกุลรดา ป7นทะโย
63013039671 นางสาวแพรวา คงมีผล
63013039672 นายอนุพงศ� สลีอ:อน
63013039673 นางสาวเนตรนพิศ กันทะรา
63013039674 นางสาวสุรินทร�พร แก3วชา
63013039675 นางสาวอุรัสยา มีมะแม
63013039676 นางสาวลักขณา ชรินทร�
63013039677 นายอภิชาติ พันนะราช
63013039678 นางสาวอรวัฒน� ยอดนวล
63013039679 นายอภิชัย เองสิริดํารงกุล
63013039680 นางสาวลฎาภา ศรีสุวรรณ
63013039681 นางสาวพรพิมล โพธ์ิหล:าย
63013039682 นางสาวรัชฎาภรณ� คงบุญ
63013039683 นางสาวมะยุรี พรมดี
63013039684 นางสาวพรธิดา ไชยโย
63013039685 นางสาวพนิดา วงศ�ใหญ:
63013039686 นางสาวชลธิชา เสนาคํา
63013039687 นางสาวพาขวัญ แสงทอง
63013039688 นางสาววารุณี สมนวล
63013039689 นางสาวจิดาภา อินทวงษ�
63013039690 นางสาวณีรนุช ศรีสวัสดินันท�
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63013039691 นางสาวรัชนีวรรณ เฮ็งสันเทียะ
63013039692 นางสาวกรรณนิภา ชุนหชัย
63013039693 นางสาวโชติกา ผาศุข
63013039694 นางสาวฐิติกาญจน� วรวะลัย
63013039695 นายทินภัทร เพนเทศ
63013039696 นางสาวกมลวรรณ แสนดี
63013039697 นายธีรติ ไตรศักด์ิศรี
63013039698 นางสาวนวลพักตร� พรมมา
63013039699 นางสุปราณี บุญเป\Zยม
63013039700 นางสาวพุทธชลี เสาธง
63013039701 ว:าที่ ร.ต.หญิงนุ:มละไม พิมพ�คํา
63013039702 นายอนุรักษ� ราคา
63013039703 นายพิชญ ปานมี
63013039704 นางสาวชุติมา ฤทธิศาสตร�
63013039705 นายจิรพงศ� บุตรเกตุ
63013039706 นางสาวอุไรวรรณ สีราช
63013039707 นายนิมัดราซิด มามะ
63013039708 นายธวัชชัย ม:วงผุด
63013039709 นางสาวศุภมาส ศิริจันทรา
63013039710 นางสาวอรทัย หมอยาดี
63013039711 นายณัฐพล แจ3งอักษร
63013039712 นางสาวสุนิษา มณีบางกา
63013039713 นายทินกรณ� มูลจันทร�
63013039714 นางสาวธัญเรศ เสริมสวย
63013039715 นางสาวปาริฉัตร บัวมูล
63013039716 นางสาววิภารัตน� แบ:งส:วน
63013039717 นายทวีเกียรติ ทวีกสิกรรม
63013039718 นางสาวชโลมใจ รนกระโทก
63013039719 นางสาวเมย�ปาลิณ เจริญศรีฐิติกร
63013039720 นางสาวจิราวรรณ สุขกลัด
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63013039721 นางสาวสกาวเดือน สุขศรีนวล
63013039722 นายกําพล จําเนียรพล
63013039723 นายวิวัฒนชัย ไสยกรรม
63013039724 นางสาวปวินทร� แก3ววรรณวงศ�
63013039725 นางสาวกมลพรรณ น:วมศรีนวล
63013039726 นางสาวกัญวรา ยาประจัน
63013039727 นายนันทวัฒน� ศรีนอ
63013039728 นางสาวศิริลักษณ� ศรีบุญเรือง
63013039729 นางสาวรัตติกาล คุณากรอนันต�
63013039730 นายอภิวัฒน� อาสน�สถิตย�
63013039731 นายพงษ�เพชร ป7ญญาสิทธ์ิ
63013039732 นางสาวพิรุณรัตน� มูลฐี
63013039733 นางสาวธันยาภรณ� สิงหมงคล
63013039734 นายทวีเกียรต์ิ เพชรชาติ
63013039735 นางสาวนันทรัตน� ช:วยจันทร�
63013039736 นางสาววาสนา สุมาลี
63013039737 นางสาวนพรัตน� ชารีสูงเนิน
63013039738 นายสุทธิรักษ� บางลอย
63013039739 นางสาวพิมศิริ พรหมอินทร�
63013039740 นางสาวปาริฉัตร ชดช3อย
63013039741 นางสาวสุดารัตน� ม่ันมี
63013039742 นายอิทธิวุฒิ คุ3มญาติ
63013039743 นายวรวัฒน� ศรีมีชัย
63013039744 นางสาวจินนารีย� เอียดทองใส
63013039745 นายอิสมาแอล โตDะนอ
63013039746 นางสาวอรยา กินรี
63013039747 นางสาวธัญพิมล เอี่ยมสอาด
63013039748 นางสาวสุธาทิพย� สายทอง
63013039749 นางสาวนิธิวดี ธนู
63013039750 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ ส:วยสินธ�
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63013039751 นายปFยวัตร ณ  พิมาย
63013039752 นางสาววิกานดา มาลัยรุ:งสกุล
63013039753 นายกลวัชร ทิพย�บุญลือ
63013039754 นางสาววรกร กาวิลเครือ
63013039755 นางสาวปรียาภัทร บุญมา
63013039756 นางสาวยุพาวดี รัตนไพวงศ�
63013039757 นางสาวสุพรรณ หนูวรรณะ
63013039758 นายวันชัย ภูมิซองแมว
63013039759 นางสาวชนมน สังข�ศิริ
63013039760 นางสาวจิดาภา ประสงค�สันต�
63013039761 นายเก้ือกูล สังข�ทอง
63013039762 นางสาวสุขฤทัย อุ3มอารีกุล
63013039763 นายวีรภัทร โรจน�วิรุฬห�
63013039764 นางสาวณัฐนันท� โพธ์ิโพ3น
63013039765 นางสาวศุภักษร อนุกูล
63013039766 นายกําธร ตันศิริรุ:งเรือง
63013039767 นางสาววนิดา คําหงษา
63013039768 นางสาวชุติกาญจน� แก3วประดิษฐ�
63013039769 นายปราการ พานทอง
63013039770 นางสาวนิยดา เกตุรักษ�
63013039771 นางสาววนัสนันท� เสมแจ3ง
63013039772 นางสาววนิดา กิติอาสา
63013039773 นางสาวสิริกร จันทิมา
63013039774 นางสาวสุภาวดี สุดศรี
63013039775 นางสาววศมน จวนรุ:ง
63013039776 นางสาวศิรินทร เตชะป7น
63013039777 นางสาวสิริภัทร สังข�ตรีเศียร
63013039778 นายไพโรจน� ศรีเพ็งแก3ว
63013039779 นายจักรี ฮาดดา
63013039780 นางสาวกัลยรัตน� พุทธขันธ�
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63013039781 นางสาวพานทอง ชัยพิมพา
63013039782 นางสาวธิดารัตน� ป7ตลา
63013039783 นางสาวอาทิตยา กองสกุลพงศ�
63013039784 นางสาวธันยา พลสิมมา
63013039785 นางสาวพิมพัตรา สิทธิสาร
63013039786 นายธนภัทร ไพศาลจิรสกุล
63013039787 นางสาวธนภรณ� เจริญวิริยะภาพ
63013039788 นายอดิเทพ จูเจริญ
63013039789 นางสาวปวีณา สารพงษ�
63013039790 นางสาวสุธาวัลย� มณีวรรณ�
63013039791 นายปริญ ประเสริฐ
63013039792 นางสาววนิดา สายบัว
63013039793 นางสาวจิราวรรณ� นาวิชิต
63013039794 นางสาววชิราภรณ� ตรีริยะ
63013039795 นางสาวนิศาชล ปงกาวงศ�
63013039796 นางสาวเรณุกา จันทรรักษ�
63013039797 นางสาวขวัญจิรา โพธาราม
63013039798 นางสาวนิศาชล ฉิมพาลี
63013039799 นายสุวัฒน�ชัย ยังเฟ̂Zอง
63013039800 นางสาวณัฐพร ต้ีกุล
63013039801 นางสาวไอรดานันท� สุริยะจรัสแสง
63013039802 นายธนโชติ ขุนศรี
63013039803 นางสาวสุภชาดา สุริยะโสภา
63013039804 นางสาวกาญจนา เกษกุล
63013039805 นางสาวพัทธมน วงษ�กวน
63013039806 นายสิงหนาถ เด:นดวง
63013039807 นางสาวอัมรา บวชชุม
63013039808 นางสาวมาณวิกา ศิริเรือง
63013039809 นายรัชพล เทพศิริ
63013039810 นางสาวว ราภรณ� ช่ําชอง 
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63013039811 นางสาวปรXิยากร คําอ:อนศรี
63013039812 นางสาวสุนิตย� เกินการ
63013039813 นางสาวธัญพร อภิชวนันท�กุล
63013039814 นางสาวสุดารัตน� ส:องกระโทก
63013039815 นางสาวพุชนีย� ศรีละพันธ�
63013039816 นายชาคริต เอี่ยมเอกสกุลณี
63013039817 นางสาวปวริศา ธุงฤทธ์ิ
63013039818 นางสาวณัฐสิตา บุตรคํา
63013039819 นางสาวประไพพรรณ เดชสาหร:าย
63013039820 นายเสรี แสงเพชร
63013039821 นายฉัตรมงคล คงแสงบุตร
63013039822 นางสาว3อรญา เฟ̂Zองมณี
63013039823 นางสาวกุลญาดา แจ:มป7ญญากุล
63013039824 นายพรชัย ก3านจันทร�
63013039825 นางสาวจริยา พิมายกลาง
63013039826 นางสาวกนกวรรณ โปร:งจิต
63013039827 นางสาวศวรรญา พลายละมูล
63013039828 นางสาวนราพร สัมฤทธ์ิสุขโชค
63013039829 นางสาววัสสิกา จิตต�เจริญ
63013039830 นางสาวฐิติวัลคุ� ลาชมภู
63013039831 นางสาวพันธ�ทิมา ทองดี
63013039832 นางสาวทิพวรรณ อาจพงษา
63013039833 นางสาวนวรัตน� สรรพพิชย�
63013039834 นายอําพล สุขสมาน
63013039835 นางสาวเนตรนภิส สาลีเพ็ง
63013039836 นางสาวมุธิตา พุทธรักษา
63013039837 นายพงศธร ก3อนใหม:
63013039838 นายจิรกิตต์ิ บัวก3านทอง
63013039839 นางสาวศศิมาพร เสือเอก
63013039840 นางสาวภัสสร จอมแพะ
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63013039841 นางสาวสาธิญา เด่ียววานิชย�
63013039842 นางสาวตวงรัตน� คงนิ่ม
63013039843 นายชยากร วงศ�ลมาย
63013039844 ว:าที่ร3อยตรีวิเศรษฐ� แสงทอง
63013039845 นางสาวปรรณพัชร เป\Zยมไพบูลย�
63013039846 นางสาวภานุสรณ� พลไชย
63013039847 นายศักด์ิชัย พุกมาก
63013039848 นายชาญวิทย� พลรัตน�
63013039849 นางสาวสุวรรณวัฒน� ตาเดอิน
63013039850 นางสาวรัตนา แสนซุ3ง
63013039851 นางสาวศิริพรรณ มังกะลู
63013039852 นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
63013039853 นางสาวก่ิงดาว ประเคนาตัง
63013039854 นางสาวอุสารัตน� ศรีอDอด
63013039855 นางสาวอรินดา งามสอาด
63013039856 นางสาวอภิญญา อินตDะแก3ว
63013039857 นางสาวรัชนี ทองพล
63013039858 นางสาวจตุพร แสงตุD
63013039859 นางสาวพิมลนาฏ นิเรียงรัมย�
63013039860 นางสาวนิกษ�นิภา แฟCมคลองขอม
63013039861 นางสาวรัชนีภรณ� ข:วงทิพย�
63013039862 นายเอกกมล ภู:น3อย
63013039863 นางสาวสุพิศตรา รัตน�ทอง
63013039864 นางสาวสุทธิดา สุวรรณรินทร�
63013039865 นางสาวเมธา นิ่มนวล
63013039866 นางสาวมัลลิกา สุรินทร�
63013039867 นางสุนีย� จาริพันธ�
63013039868 นางสาวฉันชนก ทองคํา
63013039869 นางสาวสุมาลี มูนะ
63013039870 นางสาวศุภกานต� อาจหาญย่ิง
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63013039871 นางสาวกันธิมา อ3อมนอก
63013039872 นางสาวพรวนัช เจริญวงศ�
63013039873 นางสาวอพินยา หนูแปCน
63013039874 นางสาวเบญจมาศ พลทะณู
63013039875 นายอรรถวุฒิ รองเดช
63013039876 นางสาวกัญจาน� เย็นใจดี
63013039877 นางสาวณัฏฐ�ธนัน โน3มอินทร�
63013039878 นางสาวหทัยรัตน� แดงทรงเจริญ
63013039879 นางสาววีรยา น3อยสวัสด์ิ
63013039880 นายวิสิฐ สังข� สร
63013039881 นางสาวศิณินกานจต� ศักด์ิบุญญาธัมม�
63013039882 นางสาวอุมาพร หุ:นทรง
63013039883 นางสาวกัญธมาศ ลาดใจ
63013039884 นางสาวธิติกาญจน� พูลสวัสด์ิ
63013039885 นางสาวอาลดา อยู:จุ3ย
63013039886 นายธีรพงศ� เทียนเพชร
63013039887 นางสาวปFยพัชร ทรงพล
63013039888 นายดนุสรณ� สุมาลยศักด์ิ
63013039889 นายศิริพงศ� โตพิพัฒนมงคล
63013039890 นายนราธิป พวงแก3ว
63013039891 นายทรงฤทธ์ิ สุรินทราโช
63013039892 นายชยุต พีรพชรกุล
63013039893 นางสาวเอกวี แช:มจันทร�
63013039894 นายณัฐนันท� เวสประศาสตร�
63013039895 นายณัฐวรรธน� คูณอเนกสิน
63013039896 นางสาวสุภาวดี สิงหันต�
63013039897 นางสาวฐิติมา ศรีนาเคนทร�
63013039898 นางสาวศิรภัสสร ศิริมงคล
63013039899 นางสาวธัณย�จิรา ขัดจา
63013039900 นายนภัทร� จันทร�เกษม
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63013039901 นางสาวรัตมณี ขํานิล
63013039902 นางสาวธรภครส พรหมเงิน
63013039903 นายฐิติพงษ� ต้ังสุนันท�ธรรม
63013039904 นางสาวนิรมล อ3นพุ:ม
63013039905 นางสาวศุภสุตา รุ:งเรืองชัยสิทธ์ิ
63013039906 นางสาวจุฬาพร สรวงนอก
63013039907 นางสาวณัฐธิกา แสงเทียนประไพ
63013039908 นางสาวธมลวรรณ� พุ:มคุ3ม
63013039909 นายณัฐนันท� จันทร�อร:าม
63013039910 นางสาวโสภิดา จันทร�สุข
63013039911 นายณัฐชนน แก3วดวงดี
63013039912 นางสาวหฤทัย เผือกพงศ�พัฒน�
63013039913 นางสาวรัตนาภรณ� พันธ�กระทึก
63013039914 นางสาวอภิรดี สิทธิ
63013039915 นางสาวดวงฤทัย ขวัญงาม
63013039916 นายเนติภาคย� พีรแสงทอง
63013039917 นางสาวกิตติพร มูลชมภู
63013039918 นางสาวเปมิกา ศรีจริยะ
63013039919 นายนิวัฒน� ม่ิงเทศ
63013039920 นางสาวสุจิตรา หนองม:วง
63013039921 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดวงชัย
63013039922 นางสาวประไพพร สําเนียงล้ํา
63013039923 นายวิชิตพล จันทร�จงปราณี
63013039924 นางสาวประภัสสร ธรรมชาติ
63013039925 นายวีรวัฒน� แดงท:าขาม
63013039926 นายนรากร เจริญรุกขชาติ
63013039927 นายณัฐวัชร� ยู:ไล3
63013039928 นายชินวัฒน� ศิริสมพันธ�
63013039929 นางสาวสิวาพร ชาวไทย
63013039930 นายธนายุต สินสุข
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63013039931 นางสาวอัจจิมา นีรชรานุสรณ�
63013039932 นายณรงค�เดช ขันธ�ขวา
63013039933 นายภูวเทพ รัศมี
63013039934 นางสาวอรอุมา แย3มป7Qน
63013039935 นางสาวชนากานต� สร3อยสมวงษ�
63013039936 นางสาวกนกวรรณ บุญส:ง
63013039937 นางสาวอรอนงค� ดํารงวุฒิวงศ�
63013039938 นางสาวกรรณิกา จิรังดา
63013039939 นางสาวอัญญาวัชร� ทรัพย�บางยาง
63013039940 นายอภินันท� แสนเสมอ
63013039941 นายธนภัทร แก3วบุญเรือง
63013039942 นายฐิติพงศ� ทรงมิตร
63013039943 นางสาวฤทัยรัตน� อินสุข
63013039944 นางสาวอนุธิดา บุญสาคร
63013039945 นางสาวรังสิมา ลาเกิด
63013039946 นางสาวกมลวรรณ ภิรมย�แทน
63013039947 นางสาวกัญญ�ฐพิมพ� สิงห�โต
63013039948 นางสาวสมจินต� เชื้อวงษ�
63013039949 นางสาวเสาวภา รอดพันธ�
63013039950 นายสมอนันต� สมาภิรัติ
63013039951 นางสาวสวลี วงษ�ชัยยา
63013039952 นางสาวทิพากร นันตเวช
63013039953 นางสาวทิพาพร เผ:าเหลืองทอง
63013039954 นางสาวคณัสนันท� ชูนาค
63013039955 นางสาวเพชรรัตน� สวนเศรษฐ
63013039956 นายธณพล ศรสงวน
63013039957 นางสาวณฐวดี ศรีวรรณยศ
63013039958 นางสาวจินห�จุฑา แปCนดวงเนตร
63013039959 นายจรัญ อภินันท�อวยพร
63013039960 นางสาวสิริพร นิ่มอนงค�
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63013039961 นางสาววณุศรา ณัฐปภากรณ�
63013039962 นางสาวปุนยนุช อุ:มออง
63013039963 นางสาวพวงผกา ตDะเสี้ยว
63013039964 นางสาวกตัญชลี สุวรรณชาตรี
63013039965 นางสาวนิศารัตน� ประมงกิจ
63013039966 นางสาวณิชา อินพานิช
63013039967 นางสาวปาณิตา อินทร�กระโทก
63013039968 นางสาวพัชราภรณ� วิระทูล
63013039969 นายสิรวิชญ� ชูเพ็ชรทอง
63013039970 นายอรรถพล ไชยกอง
63013039971 นางสาวชุลีกร ภูสนาม
63013039972 นางสาวยิษฐา เศรษฐี
63013039973 นางสาวอภิรดี แต3สุนทรไพเราะ
63013039974 นางสาวนันทนา วิยะโส
63013039975 นางสาววราภรณ� แสงเดือน
63013039976 นายวิทยา สินสัจธรรม
63013039977 นายณวัสพล อภิรัตธิรานันท�
63013039978 นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย
63013039979 นางสาวเพชรรัตน� วงศ�จันทร�
63013039980 นางสาวปาริชาติ ทวีธรากุล
63013039981 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นพยูร
63013039982 นายปฏิวัติ มาสอน
63013039983 นายสุรวุธ ไชยยศ
63013039984 นางสาวนรมี บินมะอุง
63013039985 นางสาวกนกอร บัวแดง
63013039986 นางสาวสายสุดา ภักดีแก3ว
63013039987 นางสาวกิตติยา จําปาม:วง
63013039988 นายรชต พิทักษ�ธรรมกุล
63013039989 นางสาวอิสยาภรณ� ถิระทัศน�เจริญ
63013039990 นางสาวชุตินธร อมาตยานนท�
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63013039991 นายจิตรเทพ เหมือนหมาย
63013039992 นายชญตว� คําหมอก
63013039993 นางสาวดวงเดือน คําเฉลียว
63013039994 นางสาวหนึ่งฤทัย มูซอ
63013039995 นางสาวฉันทิศา บุญศรัทธา
63013039996 นายยุทธวีร� สุขโสภี
63013039997 นางสาวรัศณี บุหมัน
63013039998 นางสาวนุชนาฏ ระดาบุตร
63013039999 นางสาวลลิล สกุลวรรณวงศ�
63013040000 นายจักรวุธ เสนาธรรม
63013040001 นางสาวพีรภา เฉ่ือยกลาง
63013040002 นางสาวพรญาณี สุขสบาย
63013040003 นายกริช พันธุเสน
63013040004 นายลัญจกร กลิ่นสน
63013040005 นางสาวรสรินทร� หมัดสมาน
63013040006 นายกฤษณ� แก:นแก3ว
63013040007 นางสาวพิชชานิน ชัยมานิต
63013040008 นายคมเพชร พรหมจรรย�
63013040009 นายพงศธร พันธ�จินดา
63013040010 นางสาวปุณนภา เทพประสิทธ์ิ
63013040011 นายสมหมาย โพธ์ิขาว
63013040012 นางสาวสุทธิพร มาจันทร�
63013040013 นางสาวปFยะนุช จักรดี
63013040014 นางสาวสุธิดา เขียวหวาน
63013040015 นางสาวสุไฮณี มะดีเยาะ
63013040016 นางสาวกมลพร มะลิธง
63013040017 นางสาวภัคจิรา ผลจันทร�
63013040018 นางสาวอัจฉรา สุขนา
63013040019 นายทศวรรษ วีระนะ
63013040020 นางสาววิลาวัลย� เอียดเอก
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63013040021 นางสาวพูนทรัพย� พานเงิน
63013040022 นางสาวปภิชญา สายสวาสด์ิ
63013040023 นางสาวกุสุมา โภคา
63013040024 นางสาววิไลวรรณ รักไร:
63013040025 นายจตุโชค มาคล3าย
63013040026 นางสาวชัญญา เดชกล3า
63013040027 นางสาววิภัทรพร นาคพวง
63013040028 นายชลนที ชาญสมิง
63013040029 นายธนนารถ รัชตศรี
63013040030 นางสาวธัญชญา ศิริอําพล
63013040031 นางสาวณัฏฐา แก3วศักดานุรักษ�
63013040032 นางสาวอัจฉรีย� จ่ันกระแสร�
63013040033 นางสาวสุชานาถ เข็มขํา
63013040034 นายไพฑูรย� บุญตวง
63013040035 นายพรชัย สุภาโชค
63013040036 นางสาวพรทิพย� วงศ�จินดา
63013040037 นางสาวนันทิญา นันทกาญจน�
63013040038 นายธนกร ขนบธรรมกุล
63013040039 นายกิตติศักด์ิ ลาโพธ์ิ
63013040040 นางสาวสุชานันท� ม่ันคง
63013040041 นางสาวกชกร เครือกลางรงค�
63013040042 นางสาวนภัสวรรณ สุขสมชัย
63013040043 นางสาวปวีณา กล3าหาญ
63013040044 นางสาวสิริพร เอี่ยมวัฒนะ
63013040045 นายกิตติภพ กุลภัคธนโชค
63013040046 นางสาวสมัชญา เชื้อจิต
63013040047 นางสาวอัจฉรา จงประสานเกียรติ
63013040048 นางสาวพวงผกา ช:องสว:าง
63013040049 นางสาววรรณภิรมย� เนียมนวล
63013040050 นางสาวปรียาภรณ� ภูสุวรรณ�
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63013040051 นางสาวเสาวรส ชูเกษร
63013040052 นางสาวสุกัญญา นาควิจิตรไพฑูรย�
63013040053 นางสาวณัฏฐนันท� อนุศิริ
63013040054 นางสาววรินดา นามวงศ�
63013040055 นายธฤต คําทา
63013040056 นางสาวมยุรี ก3อนคําใหญ:
63013040057 นางสาวนุชนาถ ฤกษ�ดี
63013040058 นางสาวกาญจนา แก3วนวล
63013040059 นายอติชาติ พรสุรบดี
63013040060 นายศุภชัย ยโสธร
63013040061 นางสาวขวัญภิรมย� จิตรบุณย�
63013040062 นายธีระนันท� จันตDะคาด
63013040063 นางสาวลักษิกา ผลพัฒนกุล
63013040064 นางสาวเครือขวัญ เปาจีน
63013040065 นางสาวภารดี ป7กษา
63013040066 นางพัชรี ศิริรวม
63013040067 นายกิตติชัย ไชยวงค�
63013040068 นางสาวภานิณี ต้ังบุบผา
63013040069 นางสาวพัชรการ จินดาสมุทร�
63013040070 นายกษิดิศ เกียรติสุขไกรศรี
63013040071 นางสาวสิริอําไพ ชอบทํากิจ
63013040072 นางสาวปุณยวีร� ศรสุวรรณ
63013040073 นางสาวชาลินี หนูทอง
63013040074 นายธนา พรมมา
63013040075 นางสาวยศวดี เผือกผล
63013040076 นายมณฑล กะระกล
63013040077 นายศุภัช ป7ตตพัฒน�
63013040078 นายวนัส สมนึก
63013040079 นางสาวณัฐสินี ทิชากร
63013040080 นางสาวปรัศนา ศิริขันธ�
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63013040081 นายมนต�ชัย แสงสิทธ์ิ
63013040082 นางสาวภูรยาย� พงษ�พันธ�
63013040083 นายอานนท� กวนฮางฮอง
63013040084 นายพิสิทธ์ิ เพชรแดง
63013040085 นายวีรยุทธ สุริยันต�
63013040086 นายกัญจน� ถาแก3ว
63013040087 นางสาวภานุรักษ� สมปCอ
63013040088 นายกรินทร� แยกโคกสูง
63013040089 นางสาวอัญชนา พุฒเป\Qย
63013040090 นางสาวเพชรไพลิน คําประดับ
63013040091 นางสาวจารุวรรณ ค3างสี
63013040092 นางสาวธิดารัตน� ถวิลหวัง
63013040093 นายนพปภัทร จันทะนะ
63013040094 นายกรกช โล:วณิชเกียรติกุล
63013040095 นายธนันท� ตัณฑ�เอกคุณ
63013040096 นางสาวสุชานัน พ่ึงพา
63013040097 นางสาวณัชชา ชื้นโชติ
63013040098 นางสาวสุพัตรา โตบุญมา
63013040099 นางสาวณัฐชญา อยู:เลิศ
63013040100 นางสาวสิรยาพร นวชัย
63013040101 นางสาววธัญยุตา คําสอน
63013040102 นายฉัตรชัย ซ่ือสัตย�
63013040103 นางสาวสุพจิต ปรารถนา
63013040104 นางสาวณหทัย นิติพานจันทร�กุล
63013040105 นางสาวธัญชนก ศิริบุญ
63013040106 นางสาววรัญญา ศิริสมบัติ
63013040107 นางสาวปรีญาพร พงษ�เพชร
63013040108 นางสาวพัชลีวรรณ ป7ญญากรเขมะกุล
63013040109 นางสาวสุนิสา แสงแก3ว
63013040110 นางสาวเบญจ� ปCองกันภัย
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63013040111 นายหิรัณย� เกษทองมา
63013040112 นางสาวนูรมี บาโวDะ
63013040113 นายวัชรสาร อเนกศรี
63013040114 นางสาวยุพิน เหมาะสมาน
63013040115 นางสาวรินลดา พรมภิภักด์ิ
63013040116 นางสาวขณิฐา จิอูS
63013040117 นางสาวดวงรัตน� เนตรน3อย
63013040118 นายทิวา บุศรา
63013040119 นางสาวสุชาดา เตียศรีพัฒนสุข
63013040120 นางสาววลัยพร ปทาน
63013040121 นางสาวธัญญารัตน� พงษ�เรื่อง
63013040122 นายอุเทน ไม3สนธ์ิ
63013040123 นางสาวภัทรธิดา พันโน
63013040124 นางสนธยา แย3มไสย
63013040125 นางสาวลักษณา ตันตรัตนพงษ�
63013040126 นายขวัญชัย ต่ิงอินทร�
63013040127 นางสาวกนกวรรณ เปรมชื่น
63013040128 นางสาวรังษิมา ชุมพงษ�
63013040129 นางสาวกัญญาภัทร สมร:าง
63013040130 นางสาววิสสุตา ไชยชนะ
63013040131 นางสาวนิลวรรณ สุทัศนศึกษา
63013040132 นางสาวกมลชนก ช:วยบํารุง
63013040133 นางสาวณัฐริกา สะมะ
63013040134 นางสาวปพิชญา ถาวรสาร
63013040135 นายปฏิภาณ ยศเมฆ
63013040136 นางสาวมัธณา สืบทับ
63013040137 นางสาววรัทมนต� พลับเที่ยง
63013040138 นางสาวพรชนก ศรีหะทัย
63013040139 นางสาวสุทธิดา ทิพย�ศรีบุตร
63013040140 นางสาวดาราวลัย นิลมณี
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63013040141 นายโสภณัฐ งามคณะ
63013040142 นางสาวสญามล ประสาทสิทธ์ิ
63013040143 นางสาวนันติยา แซ:ด:าน
63013040144 นางสาวพรทิพย� สินธพเรืองชัย
63013040145 นายสถาวร น้ํารักษ�
63013040146 นางสาวอมรรัตน� เขียวคํา
63013040147 นางสาวธนาภรณ� พรมมา
63013040148 นางสาวปภัชญา อนุรัตน�
63013040149 นางสาวนันท�นลิน จามพัฒน�
63013040150 นางสาวรัชนีกร จันแปงเงิน
63013040151 นางสาวธนันวลัญชน� พ่ึงพักตร�
63013040152 นายธนโชติ เที่ยงธรรม
63013040153 นางสาวจันทิมาพร ภูษาแก3ว
63013040154 นายจตุพร ไชยงค�
63013040155 นายกันตะภณ โค3วประเสริฐ
63013040156 นางสาวสิริรัตน� คงหอม
63013040157 นางสาวญาดาภา ฉลาดล3น
63013040158 นางสาวณัฐรดา จิรพิสัยสุข
63013040159 นางสาวอาภรณ� สดสูง
63013040160 นางสาวสุพรรณี วันปา
63013040161 นางสาวนรีภัทร อัตตะพันธ�
63013040162 ว:าที่ร.ต.หญิงสุธาสินี แก3วสองศรี
63013040163 นางสาวกันต�ฤทัย ลิ่มศิลา
63013040164 นางสาวพิมภิลาพร นันดี
63013040165 นางสาวศิรภัสสร มะลิงาม
63013040166 นางสาวอรวรรยา ชูสาย
63013040167 นายฐิติพงษ� หอมขจร
63013040168 นางสาววีรวรรณ สอนวิสัย
63013040169 นางสาวณัฐวรา พวงร3อย
63013040170 นางสาวนรีรัตน� บุญมาทน
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63013040171 นางสาวฐิติพร แก3วพินิจ
63013040172 นางสาวณัฐสินี ขวัญทอง
63013040173 นายจตุรศิลปI จํานงนอก
63013040174 นายชินดนัย เนินหาด
63013040175 นายโกสินทร� รูปกลม
63013040176 นางสาวชนาภา เจ่ียสกุล
63013040177 นายสุวิจักขณ� เกียรติทัพพ�ภูดิส
63013040178 นางสาวสุจิรา เจDะดุหมัน
63013040179 นางสาวจุฑาทิพย� พรมประศรี
63013040180 นางสาวไปรยา ยะม:อนแก3ว
63013040181 นายศุภภักด์ิ สีตาวัน
63013040182 นางสาวกณชิญากร เสียงกอง
63013040183 นางสาวชไมพร เซ:งซ้ิว
63013040184 นางสาวธัญพิชชา วิบูลย�เชื้อ
63013040185 นางสาววรรณพร เจริญรูป
63013040186 นางสาวรักชนก พุทธจันทร�
63013040187 นางสาวภทรวรรณ สุคันธมาลัย
63013040188 นายณชพล พรหมมาลี
63013040189 นายจตุพล บุญช:วย
63013040190 นายนที หลบหลีกพาล
63013040191 นางสาวสุจิตรา เปรมจิตต�
63013040192 นางสาวอรณิชา โฉมวัฒนา
63013040193 นายอํานาจ ฉลาดจิต
63013040194 นายพีรวัส ทองทวี
63013040195 นางสาวพรชนก เจริญสุข
63013040196 นางสาวอาจรีย� จิตชื่น
63013040197 นางสาวรัชนีกร ออมทรัพย�
63013040198 นางสาวพรพรรณ ตีรกานนท�
63013040199 นางสาวป7ทมาพร แขกเมือง
63013040200 นางสาวปุณยาพร พันธุ�ดี
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63013040201 นางสาวภัคจิรา นามวงษ�
63013040202 นายจตุรพร พูลเพ่ิม
63013040203 นางสาวรุจิฬา บุญพา
63013040204 นางสาวศศิธร ราชมลตรี
63013040205 นางสาวชญานันท� แก3วลา
63013040206 นางสาววิภา พุฒทอง
63013040207 นางสาวจิระญา พูนเขตกิจ
63013040208 นางสาวทับทิม ย้ิมกล่ํา
63013040209 นางสาวพิชญาภรณ� ทวีผล
63013040210 นางสาวกรรณิการ� แซ:ย:าง
63013040211 นางสาวสุพรรณษา พวงสิงห�
63013040212 นางสาวศุภกัญญา บุญธิมา
63013040213 นายวีรวัฒน� สุขแดง
63013040214 นางสาวปรียารัตน� แทนบุญ
63013040215 นางสาวจนาพร ไทยจิตร
63013040216 นางสาวป7ญญดา นิสัน
63013040217 นายเทพพิทักษ� โสขุนทด
63013040218 นางสาวสุพัฒตรา ชวดเป\ย
63013040219 นางสาวนิษฐเนตร� ภู:ยาโต
63013040220 นางสาวพัชราภรณ� สันประเทียบ
63013040221 นายจิรสิน ศรีปFยะพันธ�
63013040222 นายชยพัทธ� วันโพนทอง
63013040223 นายณัฐพงษ� ศิริมงคลรัตน�
63013040224 นางสาวภัคเปมิกา สมสะอาด
63013040225 นางสาววิมลณัฐ ปลอดชูแก3ว
63013040226 นางสาวสิรินดา เหมอุดม
63013040227 นางสาวปาริฉัตร ดํารงวุฒิ
63013040228 นางสาวพิมลพรรณ บุญเต้ีย
63013040229 นางสาวนัสรี หะยียามา
63013040230 นางสาวนิชานันท� นวมโคกสูง
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63013040231 นางสาวราชภัทร คุณกมุท
63013040232 นางสาวอาภาพร มณีวัลย�
63013040233 นางสาวนัฏฐิกา ขุนนุ3ย
63013040234 นางสาวนุชนารถ คงช3าง
63013040235 นายภูมิภัทร ระเบียบโอษฐ�
63013040236 นางสาวมณดานันท� สุขวิญญา
63013040237 นางสาวนัชชา มุ:งอุ3มกลาง
63013040238 นางพิไลวรรณ จงจิตต�
63013040239 นางสาวศิริเพ็ญนภา ทวีสิทธ์ิ
63013040240 นางสาวจุภามาศ สะการ
63013040241 นางสาวกานดา ลักษณะขํามาก
63013040242 นางสาวสกุลรัตน� สุวรรณ�
63013040243 นางสาวบุษกร พุทธมณี
63013040244 นางสาวปFยะนุช บัวสาย
63013040245 นายกิตติพงศ� ก:อการ
63013040246 นางสาวธัญลักษณ� ภัสสรภาคภูมิ
63013040247 นางสาวสุชญา จรัสพิทยากุล
63013040248 นางสาวหัทยา เตชะธีรป7ญญา
63013040249 นางสาวชญานี นาคมี
63013040250 นางสาวมานิตา กลิ่นจันทร�
63013040251 นางสาวจัตตารีย� มุงคุณ
63013040252 นางสาวเสาวลักษณ� ปาด3วง
63013040253 นางสาวภัสสิริ ฉายากุล
63013040254 นางสาวธนพร พูลสวัสด์ิ
63013040255 นางสาวดรุณวรรณ เกษรังสรรค�
63013040256 ส.อ.จตุพล อ:อนสุข
63013040257 นางสาวจุฑารัตน� สงวนสัตย�
63013040258 นายอนุพงษ� จาดเมือง
63013040259 นางสาวสุนันทา จันทร�สม
63013040260 นางสาวสุพิชญา เลาะสุริยา
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63013040261 นางสาวณัฐรี วงค�รอบ
63013040262 นางสาวหทยา ก:อเกียรติพงศ�
63013040263 นายกิตติพงศ� แซ:เฮ3ง
63013040264 นายไกรเลิศ ข:ายแก3ว
63013040265 นางสาวมนฤดี มุ:งดี
63013040266 นายจิรภาส อุปรไมยมาศ
63013040267 นางสาวหฤทัย กิตติกุล
63013040268 นางสาวณิชนันทน� ป7ดกอง
63013040269 นางสาววัชรี ลัภยบุญ
63013040270 นางสาวจีรภา ตรัยการม่ันมติ
63013040271 นางสาวอัญชรา ตัญญะสิทธ์ิ
63013040272 นางสาวอนัญญา จันใต3
63013040273 นางสุจิตรา เปรมวิทยะภูริ
63013040274 นางกันต�กนิษฐ� พ่ึงภูมิ
63013040275 นางสาวชนิตา คํามุกชิก
63013040276 นางสาวทรรศชนก รักไทย
63013040277 นายไพรน้ํานอง รู3รอบดี
63013040278 นางสาวรัตนาภรณ� ชมชัย
63013040279 นางสาวภิณยะภัชร� เหมือนเปลื้อง
63013040280 นายธนวิทย� ป7ญญาดี
63013040281 นางสาวศิวภรณ� พรหมประเสริฐ
63013040282 นายธชณัฐ ทองเนื้อห3า
63013040283 นางสาวรมิตา มาฉาย
63013040284 นางสาวอ3อมฤดี แสงจันทร�
63013040285 นางสาววิลาศิณี ศรีวิเชียร
63013040286 นางสาวเทพยุดา พรหมศรี
63013040287 นายสุทิวัส ทองกัน
63013040288 นางสาวธิดารักษ� จันทร�โพธ์ิ
63013040289 นางสาวพัชราภรณ� นุสุข
63013040290 นางสาวเกณิกา นิลพัฒน�
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63013040291 นางสาวรุจิรางค� พรประกายศิลปI
63013040292 นางสาวรดามณี ธิบดี
63013040293 นางสาวอภิชญา ไชยฤทธ์ิ
63013040294 นางสาวพัชรี ครุฑจ3อน
63013040295 นางสาวนิรมล หงษ�เทพ
63013040296 นางสาววรรณิภา งามป7ญญา
63013040297 นางสาวชกีเราะห� ละใบแด
63013040298 นางสาวฤทัยรัตน� ชุ:มสุวรรณ
63013040299 นายประสิทธ์ิ บาหลัง
63013040300 นางสาวสกุลรัตน� สุนสนาม
63013040301 นางสาววรัญช�ธิตา ชินคุปต�ภูวนนท�
63013040302 นางสาวนิสารัตน� สัปคง
63013040303 นางสาวชนัญชิดา จันทร�แก3ว
63013040304 นางสาวนุศรา จันทรัตน�
63013040305 นางสาววริศรา ทาบทอง
63013040306 นางสาววันทนา ศิริ
63013040307 นายวิวัฒน� โถมกระโทก
63013040308 นางสาวศิริพรรณ สมหวัง
63013040309 นางสาวพิชญานัน ปานทอง
63013040310 นางสาวรวิวรรณ อักษร
63013040311 นายเทพพิทักษ� บุญมี
63013040312 นายสหรัฐ เฉลิมชีพ
63013040313 นางสาวปFยะนันท� ทองรอด
63013040314 นางสาวศศิประภา ป7ดภัย
63013040315 นายชาญเลิศ ชาญเฉลียว
63013040316 นางสาวเกวลิน เอียดรา
63013040317 นายทินภัทร โรจนรักษ�
63013040318 นางสาวจารุวรรณ กุลีน3อย
63013040319 นางสาวสุดารัตน� ด3วงสีดา
63013040320 นางสาวธนัญญา นาคะวะรังค�
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63013040321 นางสาวสุวิชาดา เชื้อสวน
63013040322 นางสาวรังสิมา รอดถนอม
63013040323 นายชัยสิทธ์ิ เกิดสัตย�
63013040324 นายพลรัตน� เฉลยพล
63013040325 นางสาวอรทัย พูนไธสง
63013040326 นายเกษมสุข สิงห�ทอง
63013040327 นางสาววรรณิสา น:วมเจริญ
63013040328 นางสาวศศิพิมล คําพิคํา
63013040329 นางสาวมลฤดี ชูเขียว
63013040330 นางสาวศิรินันท� ศรีพยอม
63013040331 นางสาวผกามาส กิจประชา
63013040332 นางสาวสตางค� ต้ังวีรวรรณ
63013040333 นางสาวลลิตา วงษ�จินดา
63013040334 นางสาวภัทรานิษฐ� หงษ�โสภา
63013040335 นางสาวศุภิสรา บุญมา
63013040336 นางสาวธิดารัตน� ศรีภาสุรโสภณ
63013040337 นางสาวหัศนีย� ไพรินทร�
63013040338 นางสาวพัชรนันท� เนื้อเขียว
63013040339 นางสาวภาสุทธิ เจริญสุข
63013040340 นางสาวปวีณา เธียรป7ญญา
63013040341 นางสาวสุธาลินี เต็มรัตน�
63013040342 นางสาวนงนภัส คันทะมูล
63013040343 นายธนภัทร ปCองกันภัย
63013040344 นางสาวฮายาบี ภูมรินทร
63013040345 นางสาวปองขวัญ ศรีรัตน�
63013040346 นางสาววรรณา เส็นเหยะ
63013040347 นางสาวปรัชญา ทับทิมศรี
63013040348 นางสาวสุภาวดี ลิ้มตระกูล
63013040349 นางสาวชนิตา แก3วนนท�
63013040350 นายชิษณุพงศ� สมพิมพ�
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63013040351 นางสาวบุษรินทร� อรุณโน
63013040352 นางสาวดารามาศ เจริญรักษ�
63013040353 นางสาวสุวพัชร แดงจ๋ิว
63013040354 นางสาวสุวิตรา พิมพ�ศิริ
63013040355 นางสาวศิริวรรณ สุทธิช:วย
63013040356 นางสาวจิรดา ศรีวิริยะวงศ�
63013040357 นายไกรวิทย� ชอบทํากิจ
63013040358 นายวัฒนพงศ� หอมหวล
63013040359 นางสาวนภัสวรรณ ธิเขียว
63013040360 นางสาวพาตีเมาะ ตาเยะ
63013040361 นางสาวอริยา แสงสว:าง
63013040362 นายกนกพิชญ� จันทร�สุวรรณ
63013040363 นางสาวอัณศยา มุณีรัตน�
63013040364 นางสาวอริสา คงด่ัน
63013040365 นางสาวอัณศยา จันทร�ดํา
63013040366 นางสาววาสนา เกตุบุญลือ
63013040367 นายคุณานนต� เราประเสริฐ
63013040368 นางสาวกฤษณา แก3วประชุม
63013040369 นายต:อพงษ� คุณุไทย
63013040370 นางสาวรัศมี เบญจมาศ
63013040371 นายภูทัด ชมภูวิเศษ
63013040372 นางสาวณัฐธิดา มูลน3อย
63013040373 นายธนภูมิ ทวีพัฒน�
63013040374 นางสาวพรปวีณ� บุญพรม
63013040375 นางสาวภัทร�ชลิต จันทิมา
63013040376 นายปริยวัชร� ยารญาณ
63013040377 นายทศพร กิติตุ3ย
63013040378 นายอดิเรก ไชยม่ิง
63013040379 นางสาวอิสรีย� อิสระมโนรส
63013040380 นางสาวปนัดดา จันทร�เนียม
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63013040381 นายณัฐฐิพงษ� ชุบไธสง
63013040382 นางสาวกนกวรรณ ขําทอง
63013040383 นายจักราวุธ จันทานี
63013040384 นางสาวน้ําอ3อม วาทิรอยรัมย�
63013040385 นางสาวเบญจมาศ ยอดเพชร
63013040386 นางสาวจันจิรา บุตรพรม
63013040387 นางสาวอรดา โชติพนัง
63013040388 นางสาวฐานิกา ชัยกิจ
63013040389 นางสาวนุชนาฎ เมืองทอง
63013040390 นายธีรัตม� พูลเกษม
63013040391 นายจักรี คําสี
63013040392 นางสาวธันยานาถ อุปป7ญญาคํา
63013040393 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักด์ิ
63013040394 นางสาวชุติมณฑน� แจ:มจํารัส
63013040395 นายธีระวัฒน� สุพร
63013040396 นางสาวสุภัค ป7นสกุล
63013040397 นางสาววรญา สาราณิยกิจ
63013040398 นางสาวกนิษฐา ชื่นมะนา
63013040399 นางสาวปริศนา รัตนสิทธ์ิ
63013040400 นางสาวศศิประภา ทําสีทา
63013040401 นายทีปกาญจน� คชเสน
63013040402 นางสาวธนวรรณ เมฆบริบูรณ�
63013040403 นายธํามรงค� อ:อนรู3ที่
63013040404 นายพิทยา แก3ววันทา
63013040405 ว:าที่ร3อยตรีชัยพัฒน� เครือนพรัตน�
63013040406 นางสาวป7ญญดา เอี่ยมสอาด
63013040407 นางสาวพภัสรา เดชอยู:
63013040408 นางสาวนิภาภรณ� แสงกล3า
63013040409 นายธีรชัช อาสา
63013040410 นางสาวรัญชิดา วังฆะฮาด
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63013040411 นายปารเมศ มหิเมือง
63013040412 นายภวัต อ:อนส3มกิจ
63013040413 นางสาวลีลาวดี กาเส็ม
63013040414 นางสาวกัญญาพัชญ� สาระพงษ�
63013040415 นางสาวสุภาภรณ� อารง
63013040416 นางสาววิระญา ช3างน3อย
63013040417 นางสาวชนนิกานต� พลทามูล
63013040418 สิบตรีณัฐวุฒิ จริตเอก
63013040419 นางสาวรัญณรัตน� ธีรศิลปIธนาชาติ
63013040420 นางสาวพัชรินทร�ธร เชียงล้ํา
63013040421 นายรุจิกร เข่ือนสุวงศ�
63013040422 ว:าที่ร3อยตรีหญิงศิรินุช หอเย่ียม
63013040423 นางสาวณิชกานต� ฉายแสง
63013040424 นางสาวชนานาถ ชนะดวงใจ
63013040425 นางสาววราภรณ� ลบล้ําเลิศ
63013040426 นางสาวปนัดดา แสงทอง
63013040427 นางสาวณัฐกานต� บัวแย3ม
63013040428 ว:าที่ ร.ต.เจษฎา จุลระกะ
63013040429 นางสาวกมลมาศ ทองย3อย
63013040430 นายสุภวัฒน� วินโย
63013040431 นางสาววิสาข� วงศ�ใจเย็น
63013040432 นายทศพร น้ําฟCา
63013040433 นายพรชัย แก3วเซ:ง
63013040434 นางสาวกนกอร ดาวัลย�
63013040435 นางสาวอภิชญา วงศ�ชาลี
63013040436 นายศราวุฒิ เกตแก3ว
63013040437 นางสาวสตรีรัตน� วงษ�ไล
63013040438 นางสาวมนัสชนก หวังพิทักษ�วงศ�
63013040439 นายปราชญ�ณา บุญเรือง
63013040440 นางสาวนิภาพร ผันนะลา
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63013040441 นายศรุต ชิดชม
63013040442 นายปFยะวุฒิ จันทะเกษ
63013040443 นางสาวรักชนก เพชรประพันธ�
63013040444 นางสาวเขมรัตน� เทพกัลยา
63013040445 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จันทพันธ�
63013040446 นางสาวชนัญชิดา แสงสว:าง
63013040447 นางสาวชลบล แสงนาคฤทธ์ิ
63013040448 นางสาวปFยวรรณ เทียบแก3ว
63013040449 นางสาวปุณิกา ทราธรณ�
63013040450 นางสาวนุชรี ฉางวางปราง
63013040451 นางสาวกนกนุช แสนสิงห�
63013040452 นายสิรวิชญ� ว:องวิจิตรศิลปI
63013040453 นางสาววาสนา บุญพุ:ม
63013040454 นางสาวสุภานัน ขวัญวงษ�ทิม
63013040455 นายวราสวัสด์ิ บุญชูวิทย�
63013040456 นายสุชนะ จันทรา
63013040457 นางสาวสรัลชนา ส3มส3า
63013040458 นางสาวขวัญประภา พูนพันธุลาภ
63013040459 นางราตรี ขาวนวล
63013040460 นางสาวกรวิกา สอนดี
63013040461 นางสาวอินธิรา โพิธิบุปผา
63013040462 นางสาวสุภัทรตา ศรีทองแท3
63013040463 นายธนกร เกษดี
63013040464 นายธวัช สมานเผ:าพงศ�
63013040465 นายศิร�ปรุฬห� สมิทธิโสภณ
63013040466 นางสาวรุ:งทิวา วิริยะนุสรณ�
63013040467 นางสาวอภิชยา พันธุ�คง
63013040468 นางสาวมนัสพร กําเหนิดงาม
63013040469 นางสาวมินทรตรา จุ3ยจู:เอี้ยม
63013040470 นายชินกานต� เอมสมบุญ
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63013040471 นางสาวเรืองระดา ผิวศิริ
63013040472 นางสาวมยุลี เข่ือนแก3ว
63013040473 นายธเนศ ธีรอนุรักษ�กุล
63013040474 นางสาวอัญชลี ดําแก3ว
63013040475 นางสาวรุ:งทิวา โททัสสา
63013040476 นายนันทวัฒน� ลําโกน
63013040477 นางสาวอัมพวัน พระชัยบูลย�
63013040478 นางสาวปาลิตา ชลอําไพ
63013040479 นางสาวพรศิริ นุ3ยฉิม
63013040480 นายรณยุทธ� แตงอ:อน
63013040481 นางสาวพรชนก อิสสระ
63013040482 นายณัฐกิตต์ิ สิริศรีวิมล
63013040483 นายธีระพงษ� แซ:หลือ
63013040484 นางสาวจินตนา ทองรมย�
63013040485 นางสาวปารีณา เกตตะรังศรี
63013040486 นางสาวชัญญานุช ราตรี
63013040487 นายณภัทร พิสัยพันธ�
63013040488 นางสาวนัชชา เสมประเสริฐ
63013040489 นางสาวสุกัญญา เหลืองภูมิพิทยา
63013040490 นางสาวรภัส บุญวานิช
63013040491 นางสาวชมพูนุช ลีลาเลอเกียรติ
63013040492 นางสาวพรพรรณ ฤทธ์ิพริ้ง
63013040493 นายศิริเกียรติ ต้ังใจสมสุข
63013040494 นายพัทธพล สุพัศดา
63013040495 นางสาวลินดา ภูมิภิรมย�กุล
63013040496 นางสาวจุติวรรณ จันทร�สนิท
63013040497 นางสาวพจนีย� คณะหาร
63013040498 นางสาวซารีนา โยง
63013040499 นางสาวมทนาลัย หัวไผ:
63013040500 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย

หน3า 1350 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013040501 นายสุริยา ปานเพชร
63013040502 นางสาววิชชุตา ชลเดช
63013040503 นางสาวกรชนก มูละผลารักษ�
63013040504 นางสาวจารุวรรณ แก3วก3อน
63013040505 นางสาวสะเก็ดดาว หวัดพงศ�
63013040506 นางสาวชฎารัตน� นุ3ยน3อย
63013040507 นายสิทธิพงศ� คะชา
63013040508 นางสาววิภาวี คําครุฑ
63013040509 นางสาวศิริพร ใจหาญ
63013040510 นางสาวสุดารัตน� กอสัมพันธ�
63013040511 นายสรวิชญ� กุลจรัสํนา
63013040512 นางอลีนา มะลีลี
63013040513 นายกฤษฎา ธีรบัณฑิต
63013040514 นางสาวนันทิกานต� ส:งละออง
63013040515 นางสาวนิฐิยาภรณ� โตประเสริฐ
63013040516 นางสาวสายธาร ศุภธรรมกิจ
63013040517 นางสาวอมรรัตน� บุญโท
63013040518 นางสาวสุรีรัตน� ชมสุดา
63013040519 นางสาวจุฑามาศ บุญมาก
63013040520 นายคณิน สัจจารักษ�
63013040521 นางสาววรัญญา บุญตา
63013040522 นางสาวกฤษณา ตDะชา
63013040523 นางสาวกมลวรรณ มิตเจริญสิน
63013040524 นางสาวณัฐนันท� บัวจันทร�
63013040525 นางสาววิลาวัลย� ทาทอง
63013040526 นายจิรภาส อารามรมณ�
63013040527 นายพิษณุ อยู:ดี
63013040528 นางสาวภูรินทรา สกุณา
63013040529 นางสาวณัฏฐณิชา พรมทอง
63013040530 นางกัญชนาณัฐ แก3วมณี
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63013040531 ว:าที่ร.ต.เปรมอนันต� มีปFZน
63013040532 นางสาวปาริชาติ บริสุทธ์ิพานิช
63013040533 นายสุวัฒน� ศีลวัฒน�
63013040534 นางสาวชลธิชา ตางาม
63013040535 นางสาวนัทธมน ดวงแก3ว
63013040536 นางสาวนภัสสร สินวงษ�
63013040537 นายปกครอง สัตถาวร
63013040538 นางสาวจิราวรรณ วรกิจอภิบาล
63013040539 นางสาวพิทยารัตน� ขันทรี
63013040540 นางสาวอรณัส ศรีสัจจัง
63013040541 นายพรทิพย� มัตราช
63013040542 นางสาวพัชรินทร� คําผา
63013040543 นางสาวสิริพร กSาดี
63013040544 นายพสธร สาริการินทร�
63013040545 นางสาวสุชาดา ชูยัง
63013040546 นางสาวบุษรา เปลี่ยนวงศ�เช3า
63013040547 นางสาวศิณัฐฌา สว:าง
63013040548 นางสาวพิมพ�ลภัส สุนทรศิริเวช
63013040549 นางสาวพัชรา คําสุวรรณ
63013040550 นางสาวณัฐชุตา สุขพลชัย
63013040551 นายปาณัสม� รักกสิกร
63013040552 นางสาวสารินีย� ศิริคะรินทร�
63013040553 นางสาววิไลวรรณ มาเชียงผา
63013040554 นายนัทนัน ชัยชมภู
63013040555 นางสาวรุ:งทิพย� งามวงวาร
63013040556 นางสาวณัฐนิช พุฒเหียง
63013040557 นางสาวนรากร แพ:งโยธา
63013040558 นางสาวเสาวลักษณ� ขุนทองแก3ว
63013040559 นายผดุงเกียรติ จําชาติ
63013040560 นายณัฏฐวิทย� ชาญเวชศาสตร�
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63013040561 นายวชิรวิทย� วีระปFด
63013040562 นางสาวปราณี สมมี
63013040563 นางสาวสุทามาศ อุทธพรมราช
63013040564 นางสาวเบญญาภา เพ็ญสุข
63013040565 นางสาวชญานิศ กิตตะชัย
63013040566 นางสาวชไมพร อ3นดิสถ�
63013040567 นางศิรินันท� สืบกินร
63013040568 นายวุฒินันท� เข็มทอง
63013040569 นางสาวพิชชาพร อ่ําสะอาด
63013040570 นางสาวประทุมทิพย� พูลสวัสด์ิ
63013040571 นางสาวมัทนียา ทาสีรงค�
63013040572 นางสาวขนิษฐา ดิษสวน
63013040573 นายสุธี บุญมาก
63013040574 นางสาวอรุโนทัย ดวงคํา
63013040575 นายเฉลิมพล เพ็ชรพลอย
63013040576 นายวราสิน เหมพรม
63013040577 นายนครินทร� สาครนครินทร�
63013040578 นางสาวดลพร จันทโร
63013040579 นางสาวรัตติกาล จําปาเฮียง
63013040580 นางสาวชื่นชม มอสูงเนิน
63013040581 นางสาวรัชดาภรณ� สุภเลิศ
63013040582 นายอาภา เจนพนัส
63013040583 นางสาวพันธิตรา อร:ามเรือง
63013040584 นางสาวนิธินารี มาลินันท�
63013040585 นายธีรพล คูรัตน�
63013040586 นายวิศรุฒ ปทุมานนท�
63013040587 นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย�
63013040588 นางสาวอัญชลี เหือดไธสง
63013040589 นางสาวนฤมล สมุทรถา
63013040590 นางสาวมนัสนันท� ราหุลนันท�
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63013040591 นางสาวก่ิงกาญจน� นามวง�วัฒนา
63013040592 นางสาวสิรินทร�พร ออสุคนธ�โรจน�
63013040593 นายภัทร�ชนน ชูเศษ
63013040594 นายบุญคุ3ม รักธงชัย
63013040595 นางสาวขนิษฐา โคตรสมุทร
63013040596 นางสาวณัฐสุดา หินสูงเนิน
63013040597 นางสาวสาวิตรา ขาเรรัมย�
63013040598 นางสาวเฟ̂ZองฟCา จันนุบิน
63013040599 นางสาวณัฏฐธิดา จันทร�ศรี
63013040600 นางสาวสุมินตรา สีนานวล
63013040601 นายณัฐภูมิ สัมพันธ�สันติกูล
63013040602 นางสาวภาวิณี ลาดนาจันทร�
63013040603 นายรุสดี ดอแล
63013040604 นางสาวสาวิตรี สุขหอม
63013040605 นายอดิศร พ่ึงกระจ:าง
63013040606 นางอรษา ศรีชาเยศ
63013040607 นายวีระพล คําพุก
63013040608 นางสาวศิริพร แสงกระโทก
63013040609 นางสาวชวิศา เฮงย3ง
63013040610 นางสาววริศรา ยึดพวก
63013040611 นายภิเศก โตสาระเดช
63013040612 นายสุรนที เกียงเกษร
63013040613 นางสาวอลิษา วงค�ขันธ�
63013040614 นางสาวรัชดาภรณ� หอมจันทร�
63013040615 นางสาวพัลลภา น3องดี
63013040616 นายกิตติพงศ� พันธุ�ดี
63013040617 นายสําเร็จ โพธิมัด
63013040618 นางสาวณัฐกาญจน� จิรรัตนวรรณ
63013040619 นางสาวเสาวลักษณ� เชื้อทอง
63013040620 นางสาววลีรัตน� กันทาวงค�
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63013040621 นายพลปกรณ� ศรีแก3ว
63013040622 นางสาวอรวรรณ วิมลทอง
63013040623 นายปฐมพร ปุระหล:า
63013040624 นางสาวนัทธมณ ศิริวัฒน�
63013040625 ว:าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ ภูนวลน3อย
63013040626 นายสังสิทธ์ิ ถาวรดํารงค�กุล
63013040627 นายชลิต ทิพย�คหบดี
63013040628 นางสาวเพชรียา เสาวคนธ�
63013040629 นางสาวกฤตยา โภคพิพัฒน�
63013040630 นายรังสรรค� โสพ่ึงไทย
63013040631 นางสาวจินต�จุฑา ภานะสิทธ์ิ
63013040632 นายนพธนินทร� พุฒิพรวรานนท�
63013040633 นางสาวยุพาวดี พังยาง
63013040634 นางสาววิภาวี วิเศษภักดีวงศ�
63013040635 นางสาวพัชชา โพธิพรรค
63013040636 นางสาวณัฐมน ปรียงค�
63013040637 นายสุรกานต� เชาวลิต
63013040638 นางสาวณัฏฐพัชร� นาคนิลพงศ�
63013040639 นางสาวอาสมะ วี
63013040640 นายศราวุธ วงษ�สุวรรณ
63013040641 นางสาวเสาวลักษณ� งามสมพงษ�
63013040642 นางสาวศิริธร ศิริเนตร
63013040643 นางสาวสุทธิกานต� ศิลประดิษฐ�
63013040644 นางนฤมล ถิระมนัส
63013040645 นางสาวศรัณยา ต3ายบุญเทียม
63013040646 นายวัชรพงษ� ทาต:อมวงศ�
63013040647 นายมุขพล บุญพินิจ
63013040648 นางณัฐพร ภมรพล
63013040649 นางสาวบุศรินทร� คําแสน
63013040650 นางสาวนรากร จันละคร
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63013040651 นางสาวนวลมณีย� ศรีอ:อน
63013040652 นายธีระสิทธ์ิ ก3างออนตา
63013040653 นางสาวกนกวัน การด่ืม
63013040654 นางสาวพิชญา ฉํ่าชื่น
63013040655 นางสาวธีริศรา สุนทรสถาพร
63013040656 นายกฤษฎา คณารักษ�
63013040657 นายเอกวัฒน� อิศรางกูร ณ อยุธยา
63013040658 นางสาวเบญจวรรณ เนื้อทอง
63013040659 นางสาวจินตนา แก3วกล3า
63013040660 นางสาวธันยธร โตพันธานนท�
63013040661 นายวิชัย สุภาวรรณ�
63013040662 นางสาวศิริวิไล เทพพันธุ�
63013040663 นางสาวอนงค�นาถ สร3างเขตต�
63013040664 นางสาวนภัสสร เสนาพิทักษ�
63013040665 นางสาวศิรินันท� เพชรศรีสม
63013040666 นายปรีชา สมประสงค�
63013040667 นางสาวมะลิวัลย� นามศรี
63013040668 นางสาวภูมิมาลี พรรณขาม
63013040669 นางสาวนัทธริกา กรรณทอน
63013040670 นางสาวอุไรลักษณ� แก3วแก:น
63013040671 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีไชยา
63013040672 นางสาวปรารถนา สุทาวัน
63013040673 นางสาวมาลิญญา แซ:ตัน
63013040674 นายอับดุลรอฟูร หะยีสันต์ิ
63013040675 นางสาววนาขวัญ สิทธิศิริ
63013040676 นายณฐนน นรสาร
63013040677 นางสาวกาญจนาพร ปฏิชัย
63013040678 ว:าที่ ร3อยตรีหญิงวิรัญญา แวดือมาสอ
63013040679 นางสาวกฤษนีย� ชโลปถัมภ�
63013040680 นางสาวดวงหทัย ย้ิมสรวล
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63013040681 นางสาวเบญจพร วงศ�ศักด์ิไทย
63013040682 นายไชยวัศ ชิงแก3ว
63013040683 นายเฉลิมศักด์ิ รักษา
63013040684 นางสาวณัฏฐณิฌา จินา
63013040685 นายวีระศักด์ิ อ:อนศรี
63013040686 นางสาวรัตนา บุญภักดี
63013040687 นายกฤตเมธ ณ จันทร�
63013040688 นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน�
63013040689 นางสาวมาลินี ยอดเรือน
63013040690 นายทีปกร ยาใจ
63013040691 นางสาวอรอนงค� บุรีแสง
63013040692 นางสาวปริยา สุดเสริฐสิน
63013040693 นางสาวหทัยทิพย� เกษวิริยะการ
63013040694 นางสาวนภัสกร ชัยวิชิต
63013040695 นายอรรถพล เผ:าคง
63013040696 นายวสุ ชูสังข�
63013040697 นางสาวจิรยา สุวรรณพร
63013040698 นายพีรพล รุ:งพิทักษ�ไพศาล
63013040699 นางสาวนพมาส สารพฒน�
63013040700 นายมารุต คําศรีเมือง
63013040701 นายพิเชฐ แสวงกิจ
63013040702 นายพงศ�ปณต วงศ�วีรกูล
63013040703 นางสาวชัญญานุช จันทร�เขียน
63013040704 นางสาวกฤติมา พวงทองทิพย�
63013040705 นายพฤทธ์ิ เทพริน
63013040706 นางสาวกัญชนก นิ่มดํา
63013040707 นางสาวพิมพ�ปฏิภาณ แฟมไธสง
63013040708 นางสาวชนิสรา เคหะจิตต
63013040709 นางสาวอาริญา จวนรุ:ง
63013040710 นายกิตติพศ เพ:งผล
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63013040711 นายพุฒิศักย� จุ:นปาน
63013040712 นายวีระชัย พุ:มทอง
63013040713 นางสาวกาญจณา อรรคบุตร
63013040714 นางสาวเจนจิรา เทียมจันทร�
63013040715 นายพุฒิพล เลิศปรีชาภักดี
63013040716 นางสาวสาลินี จะรักษรัมย�
63013040717 นางสาวอัตยา เก้ือกูล
63013040718 นางสาวบุญธิดา บุญมี
63013040719 นางสาวบุญยวี หอมจันทร�
63013040720 นายธนาภูมิ สําราญ
63013040721 นางสาวศุภิสรา ทวาเตชานนท�
63013040722 นายศิวศิล เล็กมาก
63013040723 นางสาวสุนทรี ถ่ินชีลอง
63013040724 นายณัฐวุฒิ ศิริเรือง
63013040725 นางสาวศศิกาญจน� ทองชุม
63013040726 นางสาวพรชิตา ชุมชํานาญ
63013040727 นางสาวกาญจนา ศิวะพิมล
63013040728 นางสาวกรกนก รอบรู3
63013040729 นางสาวณัฐกานต� แปCนเกิด
63013040730 นายการัณย�ธร ศรีธรรม
63013040731 นางสาวรุจิรา นาไชยบูรณ�
63013040732 นายวินัย ประเสริฐไทย
63013040733 นางสาวนุสราพร ชินภักดี
63013040734 นางสาวอธิติยา โคตรชมภู
63013040735 นางสาวชลลดา พันผึ้ง
63013040736 นางสาวญาณิศา ธัญญาโภชน�
63013040737 นางสาวป7ณฑารีย� ศรีขวัญ
63013040738 นางสาวดวงพร นาคสอน
63013040739 นางนภัคท เจริญหลาย
63013040740 นางสาวเหมือนขวัญ ศิริ
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63013040741 นางสาวฐิติกาญจน� บํารุงชัยกุล
63013040742 นายวสันต� กลิ่นขจร
63013040743 นางสาวจันทร�จิรา สาแดง
63013040744 นางสาวชยุดา เกลียวทอง
63013040745 นางสาวนูร�อังตา ยูโซะ
63013040746 นางสาวกนกอร เจิมจันทร�
63013040747 นายจิรายุทธ� สิริมากุล
63013040748 นางสาวศิริภรณ� แท:นมณี
63013040749 นางสาวมนธิลา ขันติกุล
63013040750 นางสาวจิราภรณ� เชยสุวรรณ
63013040751 นางสาวจรินทร�ทิพย� ศรีอํารุง
63013040752 นายสิริวงศ� งามสวนพลู
63013040753 นางสาวประวีณา อุทัยมา
63013040754 นางสาวนภาพร เมืองสิทธ์ิ
63013040755 นางสาวนัฐริชา ทองอุทุม
63013040756 นางสาวกาญจนา โคตรทาดา
63013040757 นายทศพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
63013040758 นางสาวปFยะวดี คําสุวรรณ
63013040759 นางสาวเจนจุฬา บุญญานุสิทธ์ิ
63013040760 นางสาวไวชญานีก� มนัสธรรมกุล
63013040761 นางสาวสุพัตรา เทียมไธสง
63013040762 นายจักรพันธ� สุทกรรณ�
63013040763 นายอรรถพล เจริญสุข
63013040764 นายสุวัฒน� ภูทัศน�
63013040765 นางสาวศศิมาภรณ� ซาเหลา
63013040766 นายชัชชล ณัฐสัมปทา
63013040767 นายอนุเชษฐ� สุพร
63013040768 นางสาวรุ:งรัตน�ดา ศรีประโค
63013040769 นางสาวสมพร เพ็งผล
63013040770 นางสาวปาริฉัตร เมืองแก3ว

หน3า 1359 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013040771 นายพชร ธิตานนท�
63013040772 นางสาวป7ญฑารียา ยกเส3ง
63013040773 นายวัชระ เนื่องโพธ์ิ
63013040774 นางสาวสุลีพร เก็บกลาง
63013040775 นายภูริลาภ สุวรรณรอ
63013040776 นางสาวนันทพร ทองวิจิตร
63013040777 นายศรันย� ศรีใจ
63013040778 นางสาวณัฐ�ชานันท� สีเหลือง
63013040779 นายพิชัยยุทธ ชื่นยงค�
63013040780 นางสาวอังคีรส พัฒนพร
63013040781 นายวสุพล ทิมพู
63013040782 นางสาวเปรมฤดี เชื้อคําจันทร�
63013040783 นางสาวกนกกร สุขศิริวัฒนโรจน�
63013040784 นายจักรี ต้ังตัว
63013040785 นายวงศธร ศิริมา
63013040786 นางสาวสุฐิตา หมีหมอก
63013040787 นางสาวอภิฤดี ปรีชา
63013040788 นางสาวคณิญญา วงศ�บุญธรรม
63013040789 นายปFยะพงษ� เกตุมณี
63013040790 นางสาวสิริกร กิตติวรโชติ
63013040791 นางสาวสุดารัตน� ฟองคํา
63013040792 นางสาวลัลน�ลลิน แก3วเลี่ยม
63013040793 นางสาวจุฑาวัณย� พ่ึงพระพุทธ
63013040794 นางสาวจุฑามาศ กุลสุวรรณ�
63013040795 นางสาวชัญญา เพชรแก3ว
63013040796 นางสาวฉันท�ชนิดา ทวีสันทนีนุกูล
63013040797 นางสาวยลดา นภาดล
63013040798 นายไพบูรณ� ใจคุ3มเก:า
63013040799 นางสาวณัฐกฤตา รัตนเวฬุ
63013040800 นายวัศพล เบ็ญจกุล

หน3า 1360 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013040801 นางสาวเบญญาภา คนเพียร
63013040802 นางสาวสุธิตา จันทร�เมือง
63013040803 นายปวริศ แย3มชม
63013040804 นางสาวคอรียะห� หมัดประสิทธ์ิ
63013040805 นางสาวป7ทมา เอี่ยมสะอาด
63013040806 นางสาวสาลิณี จันทบุรี
63013040807 นางสาวธนพร แก3วสุวรรณ
63013040808 นายธนากร กันทะพันธ�
63013040809 นางสาวณัฐธิดา ประทิศ
63013040810 นางสาวสุภาพร ศรีสุริ
63013040811 นางสาวมนัญชยา ทายะมหา
63013040812 นางสาวประภัสสรา สุโพธ์ิ
63013040813 นายพงศกร ทําทอง
63013040814 นายสมพร ปCองศรี
63013040815 นางสาวเพ็ญพิชญา ขันธจํานงค�
63013040816 นายวัชรพงษ� สถิรวัฒนกุล
63013040817 นางสาววลีวัลย� สุวรรณแสง
63013040818 นางสาวรัญณิดา ยังผล
63013040819 นางสาววารุณี ทรัพย�สิทธิพร
63013040820 นางสาวนลินธรณ� อริยอัมพรพล
63013040821 นายนพัตปภพ กลิ่นประชุม
63013040822 นางสาวจันทกานต์ิ บุตรเขียว
63013040823 นางสาวอนัญญา วาหะรักษ�
63013040824 นางสาวชลธิรา เรืองสุวรรณ
63013040825 นางสาวกัญญลักษณ� อ่ําเงิน
63013040826 ส.ต.ท.ธีระพงษ� ก่ิงมาลา
63013040827 นางสาวพิชามญชุ� กันยายน
63013040828 นางสาวศศิชา ฉุนหอม
63013040829 นางสาวพัชรินทร� ลาภา
63013040830 นางสาวณแขคุณ ริสอาด
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63013040831 นางสาวปFยนุช พืชผล
63013040832 นายนัตพงษ� อนงค�เวช
63013040833 นางสาววีระวรรณ เกตุท:าเสม็ด
63013040834 นางสาวกชพร กรีพันธุ�
63013040835 นางสาวณัฐริษา เปรโต
63013040836 นางสาวกัลยรัตน� นาคพันธ�
63013040837 นายธนกร แก3วรักษ�
63013040838 นางสาวสุพรรษา คําดี
63013040839 นางสาวอัญชนา ประเสริฐสังข�
63013040840 นายชยานนท� เทียนธนานุรักษ�
63013040841 นางสาวรัตนา ศรผา
63013040842 นายวโรดม ป7นมี
63013040843 นายณพสิทธ์ิ ต3นแก3ว
63013040844 นางสาวภาสินี ฤกษ�กมล
63013040845 นางสาวธันยภัทร รัตนพันธ�
63013040846 นางสาวขนิษฐา หนูคง
63013040847 นางสาวสขิลา จันทรัตน�
63013040848 นางสาวเขมรัตน� เหลี่ยมวงษ�
63013040849 นางสาวกฤมล ทองอยู:
63013040850 นายธนกฤต ทองทับพันธ�
63013040851 นางสาวจิรัฐกาล กู3ทรัพย�
63013040852 นางสาวปาริฉัตร วงค�รักษ�
63013040853 นายธีรพงษ� ชื่นชม
63013040854 นางสาวดาวเรือง หุ:นเที่ยง
63013040855 นายอัครพล เบ3าวรรณ
63013040856 นางสาวสุวิมล เชยคําดี
63013040857 นายเฉลิมชัย รัตนาวรวิเศษ
63013040858 นางสาวสุนิษา คําทา
63013040859 นางสาวบัวจันทร� กระจ:างจิตร
63013040860 นายอศิวุฒิ แสงบุญเรือง
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63013040861 นางสาวดรุณี แทนคุณ
63013040862 นางสาวกาญจนา จ3วงสินธุ�
63013040863 นางสาวมัสตูรา สาและมา
63013040864 นางสาวนฐมน ศิริมงคลขจร
63013040865 นางสาวอภิญญา หอมจันทร�
63013040866 นายสุรพงษ� เลาหปFยะกุล
63013040867 นายบุรรักษ� ดวงเนตร
63013040868 นางสาวสิริมล สายแวว
63013040869 นายโกศัลย� จตุศาสตร�
63013040870 นางสาววราภรณ� ศักด์ิป7Qน
63013040871 นายสามารถ หอมจันทร�
63013040872 นางสาวพิมพ�อร เลาหสุวรรณพานิช
63013040873 นางสาวสุวันรุ:ง ป7ญญางาม
63013040874 นางสาวชวัลญา มณีรัตน�
63013040875 นางสาวรัตน�ดามารถ ศรีเกษตรกุล
63013040876 นางกฤติญา เทพสุทธ์ิ
63013040877 นางสาวกิตติญา อนันตศัพท�
63013040878 นางสาวปริญนา หนูอ3น
63013040879 นายวัสยศ ศรีอันยู3
63013040880 นางสาวรวิภา ก่ิงจักร�
63013040881 นางสาวปฐมาวดี บุญไทย
63013040882 นางสาวหทัยรัตน� วรรณสิงห�
63013040883 นางสาวกนิษฐา กองกุล
63013040884 นางสาวจารุวรรณ นะมะ
63013040885 นายโอภาส แสนทวีสุข
63013040886 นางสาวนส.กัญชพร คงคาน3อย
63013040887 นางสาวเพ็ญผกา ธนะแก3ว
63013040888 นางสาวรวิพร อมาตยกุล
63013040889 นางสาวจิลลาภัทร สุทธิแสน
63013040890 นางสาวซันโดรา สาและ
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63013040891 นายจํานงค� ใจเอื้อ
63013040892 นางสาวนันท�นภัส ทองอ3ม
63013040893 นางสาวศิริลักษณ� ชอบแต:ง
63013040894 นางสาวพิมพิไล ศรีมูลคําสุข
63013040895 นางสาวอรษา พลเดช
63013040896 นางสาวจิราภา ประทาพันธ�
63013040897 นางสาวจริยา ราชธานี
63013040898 นางสาวธนัชชา บุตรสุวรรณ
63013040899 นายศุภณัฐ บัวผัน
63013040900 นางสาวช:อผกา ประเสริฐ
63013040901 นางสาวจิราภรณ� แซ:ตัน
63013040902 นางสาวศิริมาศ สําโรงแสง
63013040903 นายอานนท� ประเสริฐ
63013040904 นางสาวณัฐสุดา ตาทิพย�
63013040905 นางสาวศรีวรรณ สิงหะ
63013040906 นางสาวภัคพิชญ�ญา สีหพุทธิพงศ�
63013040907 นายธนยศ จันทราป7ญญากร
63013040908 นางสาวธัญมาศ โจณสิทธ์ิ
63013040909 นายภวัต ภักดี
63013040910 นายฐิติกร ศิริชัย
63013040911 นางสาววาริษา พวงระย3า
63013040912 นางสาวสวรรญา อินคง
63013040913 นางสาวเอธยา ประทุมมินทร�
63013040914 นางสาวจรวยพร กร:างทอง
63013040915 นางสาวประภาพร วงศ�ครุฑ
63013040916 นางสาวนิ่มนวล พุฒตาล
63013040917 นางสาวอรวรรณ เย่ียมวิริยะ
63013040918 นางสาวณัฏฐากร วรรณูปถัมภ�
63013040919 นางสาวประดิภา ศรีอินทร�
63013040920 นางสาวสรนันท� กองจินดา
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63013040921 นายนนทกร ละออ
63013040922 นางสาวพิชญา คงมา
63013040923 นางสาวจิรารัตน� เมฆาสวัสด์ิวงค�
63013040924 นางสาวปาริฉัตร ตระกูลพานิชย�กิจ
63013040925 นางสาววรางคณา คงหนู
63013040926 นายอกนิษฐ� เพ็ชร�ขวัญ
63013040927 นางสาวปวีณ�สุดา เกียรติสิงห�นคร
63013040928 นางสาวก่ิงกาญจน� ป7นม3า
63013040929 นางสาวสุรินทิพย� ขาคีอูป
63013040930 นางสาวพลอย จันทร�เนตร�
63013040931 นางสาวเกศสุดา คุณเจตน�
63013040932 นายโยธิน ดามหาราช
63013040933 นางสาวกมลชนก รอดถนอม
63013040934 นายธนกร อินหลงเหลา
63013040935 นางสาวสุรีย�รัตน� คําอยู:
63013040936 นางสาวพิชญ�สินี สีวรฤทธ์ิ
63013040937 นางสาวสุภัสตรา แก3วพิลา
63013040938 นางสาวเปมิกา วิเศษเสาร�
63013040939 นายกฤติพงศ� คงมณี
63013040940 นางสาวพัชรพรรณ แทนครบุรี
63013040941 นายอาทิตย� บางพงศ�
63013040942 นางสาวนิภาพร ณะเสือ
63013040943 นางสาวพัสตราภรณ� เชวงสุข
63013040944 นางสาวเนตรชนก ภู:พงษ�พันธ�
63013040945 นางสาวธัญวรัตน� สุวรรโณ
63013040946 นายคฑาวุฒิ ลือยศ
63013040947 นายสุวิทย� เขียวสระคู
63013040948 นายกาจคุปต� สร3อยสุมาลี
63013040949 นายอภิสิทธ์ิ เตชะอิง
63013040950 นางสาววรรษมน เอกรุ:งเรือง
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63013040951 นางสาวชนิดา กระจ:างยุทธ
63013040952 นางสุธีรา เตชอัครภาคิน
63013040953 นางสาวสุมาลี สืบลา
63013040954 นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ ไตรธนกิจ
63013040955 นางสาวฌานิศา สิทธิศักด์ิ
63013040956 นางสาววัลลภา หล:อเงิน
63013040957 นางสาวเนตรอักษร ศรีบุญ
63013040958 นางสาวกานต�รวี สมศรี
63013040959 นางสาววีณา คงอยู:
63013040960 นายธงชัย กิตติรัศมีวงศ�
63013040961 นายชาญวิทย� ไชยเพ็ชร
63013040962 นางสาวปพรรษวรรณ ฤทธ์ิไธสงค�
63013040963 นายณัฐดนัย กันทะโล
63013040964 นายฐิติ อู:ทอง
63013040965 นางสาวนนทิยา ธัญชะนันท�
63013040966 นางสาวลลิตา เกสร�ประทุม
63013040967 นางสาวยุพาภรณ� ไม3เกตุ
63013040968 นางสาวเมธาวี คนงาม
63013040969 นางสาวเบญจพร เดชธุราทัศน�
63013040970 นางสาวอิฟฟาลีน เสนาทิพย�
63013040971 นางสาวธันย�ชนก ก3อนสุรินทร�
63013040972 นางสาวพัทธมน ประสงค�ดี
63013040973 นางสาวพฤกษ�ณิชา มณีบุตร
63013040974 นายจักรพันธ� ป7ญญาแจ3
63013040975 นางสาวอาริสา นิลประเสริฐ
63013040976 นางสาวปรียาภา ฆ3องเล็ก
63013040977 นางสาวกรรณิการ� ภุมรินทร�
63013040978 ส.ต.ต.สุวิชัย ขามชู
63013040979 นางสาวจุฑาทิพย� สายแวว
63013040980 นางสาววิภารัตน� ไชยศิรินทร�
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63013040981 นางสาวศิริขวัญ ประยงค�
63013040982 นางสาวปFณิดา อินณรงค�
63013040983 นางสาวณิชกานต� ชนินทรเทพ
63013040984 นางสาวพรรษมน แก3วมาก
63013040985 นางสาวกมลทิพย� สินสมบุญ
63013040986 นางสาวชุติกาญจน� ด3วงชะเอม
63013040987 นางสาวณิชากร แก3วใย
63013040988 นายศิริภูมิ สุภาพ
63013040989 นางสาวสุกัญญา ภูมุลนา
63013040990 นายจิรพงศ� ทองปาน
63013040991 นางสาวธนพรรณ ผู3ภักดีประเสริฐ
63013040992 นางสาวรสริน กล่ําทอง
63013040993 นางสาวสุกัญญา รุ:งเที่ยง
63013040994 นายณัฐนันท� อําม�พรพันธ�
63013040995 นางสาวกมลนิตย� ย้ิมแย3ม
63013040996 นางสาวมนัสชนก สีทะนน
63013040997 นางสาวสุรีย�รัศม์ิ สินธุวณิก
63013040998 นายธนดล ลิ่มเจริญชาติ
63013040999 นายณรงค�เดช จันทร�หอม
63013041000 นางสาวชุดานันท� คีรีรักษ�
63013041001 นางสาวปาจรีย� คุณมี
63013041002 นายป7ณณทัต อาจสามารถ
63013041003 นางสาวอาภัสรา โสดานิล
63013041004 นางสาวกานต�พิชชา ศิริ
63013041005 นายบุรธัช ฤทัยแช:มชื่น
63013041006 นายสรอัฑฒ� ผดุงรัตน�
63013041007 นางสาวดารินทร� เรืองเนตร
63013041008 นายศุภวิชญ� มาเอียด
63013041009 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจินตนา บัวทอง
63013041010 นายรัฐนนท� ประทีป ณ ถลาง
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63013041011 นายรณกร ป7กกาสาร
63013041012 นายกรวิชญ� พิบูรณ�
63013041013 นางสาวจีระนุช กระแสโท
63013041014 นางสาวอิบตีฮัต อับดุลดานิง
63013041015 นายฐิติวิชญ� สร3อยจันดา
63013041016 นางสาวนาตยา พจน�ประสาท
63013041017 นายอนันต� ฉบับตรง
63013041018 นางสาวจันทร�เพ็ญ อัตเจตะนะ
63013041019 นางสาวรัตนาพร ศรีคําแซง
63013041020 นางสาวสิรินุช จันทิชัย
63013041021 นางสาวพัฒน�นรี ยอดเหมือน
63013041022 นางสาวเพ็ญณสิริ ธรรมคงทอง
63013041023 นางสุรภีร�  ึคําผง
63013041024 นางสาวสิรินทร�ทิพย� สุทธิพงศ�
63013041025 นางสาวพรสุดา สุดใจ
63013041026 นางสาวนิลุบล พลหนองหลวง
63013041027 นางสาวธนสินี สุทธิ
63013041028 นางสาวสิรินารถ กลิ่นมะพร
63013041029 นายปพนวิช ชูชื่น
63013041030 นายฐนะพงษ� ศาลาแก3ว
63013041031 นางสาวนภาวรรณ มาลา
63013041032 นางสาวเกษราภรณ� สีดาคํา
63013041033 นายปรินท� มุริชุน
63013041034 นางสาวนิภาพร คงสถาน
63013041035 นางสาวรุ:งนภา พ่ึงแย3ม
63013041036 นายณัฐพงษ� นิลกิจ
63013041037 นางสาวจิราพร ตันกุระ
63013041038 นางสาวชลธิชา จริยานุกูล
63013041039 นางสาวหม:อนไหม รุณชิต
63013041040 นางสาวรติพร ชมภูชนะภัย
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63013041041 นางสาวพัชชา เจริญเมือง
63013041042 นายทิพากร นิพัทธโสภณ
63013041043 นางสาวศุภลักษณ� สุวรรณโณ
63013041044 นายอดิศักด์ิ บุญจันทร�
63013041045 นายพิชRุตม� สุขป7ญญา
63013041046 นายกฤษณ� โมรากูล
63013041047 นางสาวบุษยมาส เติมเจิม
63013041048 นางสาวสุชาดา พะเนตรรัมย�
63013041049 นางสาวอภัสรา ราชพัฒน�
63013041050 นางสาวศรัณย�รัชต� แจ3งสว:าง
63013041051 นายณัฏฐรงค� สงวนรัตน�
63013041052 นายอนุชิต ภูนะ
63013041053 นางสาวสุทัศนีย� ศรีทรัพย�
63013041054 ส.ต.ท.หญิงพิชชาภา เมฆใหม:
63013041055 นางสาวนนทิณี บรรณวัฒน�
63013041056 นางสาวเกศมณี ศรีหะ
63013041057 นายวิทธวัช เทวรัตน�
63013041058 นางสาวสุพัฒตรา มีสาคร
63013041059 นางสาวเกศกนก ธนพิพัฒนศิริ
63013041060 นางส:งศรี หนูเล็ก
63013041061 นางสาวพลอยพรรษา เอนกนันต�
63013041062 นางสาวมานัสนันท� มีอินทร�
63013041063 นางอัจฉรา เทศทอง
63013041064 นางสาวฐาปณีรัตน� นามคํา
63013041065 นางสาวกนกวรรณ คุณวัฒน�
63013041066 นายปFติภัทร อาจญาทา
63013041067 นางวิภาวี หลวงเรื่อง
63013041068 นางสาวเสาวลักษณ� จํานงค�บุตร
63013041069 นายณัฐวิทย� หงส�ศิลา
63013041070 นางสาวนรารัตน� ลิ้มสุวรรณ
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63013041071 นางสาวทิพย�วรี ทองพิจิตร
63013041072 นางสาวอรทัย สุวรรณเพ็ง
63013041073 นายสุรบถ ป7ญญโรจน�
63013041074 นายภาณุพงษ� อินอ:อน
63013041075 นางสาวธิดารัตน� เหลืองวิไล
63013041076 นางสาวอรนิชา ผุดเผือก
63013041077 นางวิลัยพร ธรรมจักร
63013041078 นางสาวกัญญาวีร� ผิวเหลือง
63013041079 นางสาวอัญชิษฐา พิธกิจ
63013041080 นางสาวธันย�ชนก ปานชู
63013041081 นางสาวสุชาดา ตาสาย
63013041082 นางสาวหทัยชนก วันอ3น
63013041083 นางสาวสาลินี สมบัติแก3ว
63013041084 นายจิรวัฒน� สําเนียงหวาน
63013041085 ว:าที่ร3อยตรีหญิงนันทิตา กาฬป7กษ�
63013041086 นางสาวสกุลรัตน� สวยสะอาด
63013041087 ว:าที่ ร.ต.หญิงรังสิยา จูบ3านไร:
63013041088 นายนิธิรุจ อุไรกุล
63013041089 นางสาวอนันตญา ทุมมาส
63013041090 นางสาวสุวิชา ละม3ายพันธุ�
63013041091 นางสาวอรทัย ภูสีเงิน
63013041092 นายนนธวัฒน� พ:อเสือ
63013041093 นางสาวชโลชา กันยาประสิทธ์ิ
63013041094 นางสาวคนึงนิตย� ป7กนอก
63013041095 นางสาวพัชราภรณ� นาไพศาล
63013041096 นางสาวขวัญฤทัย ช3างเย็นฉํ่า
63013041097 นางสาวกีญาภัทร� เจียรศิริ
63013041098 นางสาวอาทิมา เด:นสุนทร
63013041099 นางสิวิภา บุญดาราช
63013041100 นางสาวชาลีมา ศรีสุวรรณ�
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63013041101 นางสาวกมลวรรณ อัคจันทร�
63013041102 นายจาตุรงค� มาเสนาะ
63013041103 นางสาวอัชราภรณ� อุ:นชัย
63013041104 นายสฤษด์ิ เงินถาวร
63013041105 นายกัปตัน อยู:เครือ
63013041106 นางสาววัลลิภา แก3วปาน
63013041107 นางสาววัชราภรณ� นาคแย3ม
63013041108 นางสาววันทนี อภินันทรักษ�
63013041109 นางสาวพรประภา ตราชู
63013041110 นางสาวอารีย� เสน:ห�ภักดี
63013041111 นางสาวภัทรสินี เอี่ยมสุธนกุล
63013041112 นางสาวปFยาภรณ� หม่ืนลึก
63013041113 นางสาวจิราวรรณ จิระโพธ์ิ
63013041114 นางสาววรรัตน� จิตรเจริญ
63013041115 นายศุภากร นิ่มแย3ม
63013041116 นางสาวฉัตทริกา สีสุข
63013041117 นางสาวสุชาดา หงษ�เวียงจันทร�
63013041118 นางสาวปาริชาติ ศรีวิลัย
63013041119 นางสาวกุลธิดา เนตสุวรรณ�
63013041120 นางสาวประกายรุ3ง มุ:งงาม
63013041121 นายณัฐพงศ� เทวสิทธ์ิ
63013041122 นายภานุภณ วงษ�จูม
63013041123 นางสาวพัชราภรณ� พรหมเต็ม
63013041124 นายนพพล อุปสุข
63013041125 นางสุจีรา หะยีอับดุลเลาะ
63013041126 นางสาวสุนีย� บาเป\ย
63013041127 นางสาวอชิรญาณ� เตชะนฤดล
63013041128 นางสาวขวัญใจ ใจปวน
63013041129 นางสาวนงลักษณ� สืบสังข�
63013041130 นายกนกชาติ เนตรน3อย
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63013041131 นางสาวยลวดี คูหาทองสัมฤทธ์ิ
63013041132 นางสาวเจษฎาพร ตอสกุล
63013041133 นางสาววิภาวี นราอาจ
63013041134 นางสาวเจนสุดา พันธุ�กอง
63013041135 นางสาวยุพารัตน� นันใจยะ
63013041136 นางสาวพิมพ�พิชฎา ฉายสันต์ิ
63013041137 นางสาวรวิรัตน� เสนาะพิน
63013041138 นางสาวณิชาภัทร ต๋ันสกุล
63013041139 นางสาวศิริรัตน� รมณีย�
63013041140 นางสาวอมราพร แย3มขจร
63013041141 นางสาวปวีณ�ธิดา สิทธิสรรค�
63013041142 นายณัฐสิทธ์ิ สุขวิบูลย�
63013041143 นางสาวธนัชชา อยู:ยง
63013041144 นายวัชระเกียรติ เก้ือกูล
63013041145 นางสาวเขมมิกา เจริญพันธ�
63013041146 นางสาวอารีย� แสนแพงดี
63013041147 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย
63013041148 นางสาวกาญจนา พลอยศรีธรรมชาติ
63013041149 นางสาวธันย�ชนก แซ:อSอง
63013041150 นางสาวอังคณา อ:อนสลุง
63013041151 นายนพรุจ พัสสระ
63013041152 นางสาวสุขรดา ทรงบัณฑิตย�
63013041153 นางสาวศรัณยา สงวนวงศ�
63013041154 นางสาววันวิสา เย็นกาย
63013041155 นายนันทพงศ� สีหมาด
63013041156 นางสาววัชราภรณ� พูลเชื้อ
63013041157 นายสุริยา เถาชารี
63013041158 นางสาวนูรมะห� จะปะกิยา
63013041159 นางสาวรัตน�ตินันท� แก3วลําหัด
63013041160 นางสาวประไพวรรณ บรมทองชุ:ม
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63013041161 นางสาวรุจิรา คําชาติ
63013041162 นางสาวพรหมสร ศรีตะลาลัย
63013041163 นางสาวฐิติชญาน� ทวีนันท�เชยโชติ
63013041164 นางสาววิศัลย�ศยา เชียงส:ง
63013041165 นายวิชยุตม� ชั้นบุญ
63013041166 นายพรรษดิษฐ� บุญศรี
63013041167 นายสุวัฒน� สินไชย
63013041168 นางสาวมณีรัตน� ศรีวิชัยจัXนทร�
63013041169 นางสาวรวิสรา บุญครอง
63013041170 นางสาวสุวจี กองสอนวิจิตร�
63013041171 นางสาวอรอนงค� บรรลือทรัพย�
63013041172 นายอรรถชัย อินทรทรัพย�
63013041173 นางสาวจินตนา ม่ันคง
63013041174 นางสาววัลลาวดี บุญมา
63013041175 นางสาวเพียงขวัญ บุญมโนทรัพย�
63013041176 นายธัญญารัตน� ทองน3อย
63013041177 นายราชัญ ซาต้ิว
63013041178 นายรัฐภูมิ เพ็ชรมีศรี
63013041179 นางสาวไปรยา ดวงมณี
63013041180 นางสาวชุลีพร สุพรรณ�เศษ
63013041181 นางสาวนฤมณ มังคลาด
63013041182 นางสาวธีรดา ลีวัน
63013041183 นางสาวสุจิตรา คนตรง
63013041184 นายณัฐภัทร คุ3มดิษฐ
63013041185 นางสาววรันธร พุ:มน3อย
63013041186 นางสาวสุพิชญาภัค เกียรติกุลวาทิน
63013041187 นางสาวซูมียะห� ซียง
63013041188 นางสาวพิมพ�ชนก มากแสน
63013041189 นายชัยชนะ จานิกร
63013041190 นางสาวศิธิษา กุลมลิวัลย�
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63013041191 นางสาวพิมพ�ชนก แขเกษม
63013041192 นางสาวอาภัสรา เถาว�ทอง
63013041193 นางสาวสุธีธิดา ตาดทอง
63013041194 นายณรงค�พล พุ:มเกตุแก3ว
63013041195 นายอานันชา สมเจริญ
63013041196 นางลักษมณี สุภาตา
63013041197 นางสาวสรินยา ไชยรัตน�
63013041198 นางสาวจิรัศยา พรานฟาน
63013041199 นางสาวสุภาสินี พิลาบ
63013041200 นางสาวมาลีวัลย� วรจันทร�เพ็ญศรี
63013041201 นางสาวธนัชพร ศรีชาพันธุ�
63013041202 นางสาวศิวพรรณ ชินายศ
63013041203 นายจตุพร สุพัฒน�
63013041204 นางสาวพรรณนารา ปานพิมพ�ใหญ:
63013041205 นายวิริยะ บุคคลากร
63013041206 นางสาวจุฑารัตน� ช:างเจรจา
63013041207 นางสาวรจนา จักเข่ือน
63013041208 นางสาวนาถนภา คําแสงดี
63013041209 นางสาวนงนภัส เทพสุข
63013041210 นายกฤษณ พิลาศรี
63013041211 นางสาวณัฐชนัน หัวเมืองวิเชียร
63013041212 นายชัยกองพล วงศ�สุเมธ
63013041213 นางสาวอภิชญา วราศรัย
63013041214 นางสาวสุภาทิพย� กาญจนพันธุ�
63013041215 นางสาวอรณิชา กลิ่นเจริญ
63013041216 นางปณิตตา จิตมงคล
63013041217 นางสาวษมาพร หนูย้ิมซ3าย
63013041218 นางสาวสุชาวดี เกิดวัน
63013041219 นายกิติพงษ� คําลือ
63013041220 นางสาววราพร พ่ึงพรหม
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63013041221 นางสาววิมลรัตน� เล็กวงศ�พร
63013041222 นางสาวกนกอร แซ:กDวย
63013041223 นางสาวรุ:งระวี วรรณวงค�
63013041224 นายศรายุทธ จันทร�ป\
63013041225 นายวีรชัย บุญเรือง
63013041226 นางสาวธัญญ�ชญานันท� ยะตินันท�
63013041227 นางสาวอติรัตน� แก3วเหลา
63013041228 นางสาวกัญญาภัค อุ:นฤทธิชัย
63013041229 นางสาวเขมจิรา แก3วศรีมล
63013041230 นางสาวชลนภา ณะจํานงค�
63013041231 นายจิรภัทร สวนจังหรีด
63013041232 นางฐิติมา ม:วงคํา
63013041233 นางสาวดาริกา มีสุข
63013041234 นายปฐมพงศ� ทรงคะรักษ�
63013041235 นางสาวกัณฐิกา ล:องลอย
63013041236 นางสาวพิณชญา พลายชุม
63013041237 นางสาวปFยะพร ครุฑธา
63013041238 นางสาวอัยชะห� บินแวะยะโกDะ
63013041239 นางสาวณิฏฐา วรดิลก
63013041240 นายอาณัติ แสงคุ3มภัย
63013041241 นางสาววีรวรรณ นาดี
63013041242 นางกิติยา หวังวรประเสริฐ
63013041243 นายฉัตรชัย โตDะอาด
63013041244 นางสาวกานดา โสประดิษฐ�
63013041245 นางสาวนวลจันทร� สัทธารังสี
63013041246 นางสาวนริสรา จ3อยรุ:ง
63013041247 นางสาวกุลสินี อักษรภักด์ิ
63013041248 นายสถาพร โดดแช
63013041249 นางสาวประทุมรัตน� ลัคนาจันทโชติ
63013041250 นางสาวอริสรา อินทรน3อย
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63013041251 นางสาวนันทิยา ศรีบุตรตา
63013041252 นางสาวอารียา ก้ัวพงษ�
63013041253 นายอภิสิทธ์ิ สีหานู
63013041254 นางสาวสาริศา พัชรไกรเวท
63013041255 นางสาวชฎาพร พรหมประสงค�
63013041256 นางสาวกฤดิณิชา จริตงาม
63013041257 นางสาวชลณิชา พัดปุย
63013041258 นางสาวกนกวรรณ ประชารุง
63013041259 นางชนิสรา ดวงเลิศ
63013041260 นางสาวพีรดา ไตรรัตนพันธ�
63013041261 นางสาวสิริพัฒน� เพ็งสุคนธ�
63013041262 นางสาวจุรีย�พร อ่ําอ:วม
63013041263 นางสาวเฌนิศา ลือชา
63013041264 นางสาวสาวิตรี เกรงพุดซา
63013041265 นางสาวอาภารัตน� รัตนเมธี
63013041266 นายภัทรพงศ� แดงประเสริฐ
63013041267 นางสาวนุษบา หันหาบุญ
63013041268 นางสาวอัจฉรา วงศ�รัตน�
63013041269 นางสาวสาวิตรี ศรีประเทศ
63013041270 นางสาวณิชกานต� จันทรภาพ
63013041271 นางสาวรินรดา ธรรมปรีชา
63013041272 นางสาวนิติพร ดีหลิ่ว
63013041273 นางสาวชลธิชา หงษ�เวียงจันทน�
63013041274 นางสาวอัจฉริยา แก3วใส
63013041275 นางสาวนลณี ปานพุ:ม
63013041276 นางสาวกัลยกร สดใส
63013041277 นางสาวนิตยา ประสมรักษ�
63013041278 นางสาวฑิฆัมพร รัตนแพทย�
63013041279 นางสาวปรัชญา เทียนทองดี
63013041280 นางสาวยศวดี คงบริรักษ�

หน3า 1376 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013041281 นางสาวสุพิชชา ภู:กลมกล:อม
63013041282 นางสาวนภาวรรณ ชะบารัมย�
63013041283 นางสาวจุฑามาศ คงศิริ
63013041284 นายเอกราช ไกลถ่ิน
63013041285 นายวัฒนา ตรีบาตร
63013041286 นางสาวญาติกา พุทธวงษ�
63013041287 นางสาวตวงพร บุญปถัมภ�
63013041288 นางสาวสุวัจณี ทองไสย
63013041289 นางสาวชไมพร นิ่มเนตร
63013041290 นางสาววิภารัตน� แนบชิด
63013041291 นางสาวปFยธิดา เรืองศรี
63013041292 นายพรชัย พงษ�พิพัฒน�
63013041293 นางสาวภัสสิตา เพ่ิมเสม
63013041294 นางสาวสุภาวดี กรณ�สิงห�
63013041295 นางสาวจารุวรรณ รจิตพันธุ�
63013041296 นางสาวสิตานันท� บุญมาก
63013041297 นายมุฮัมมัดฟาฎิล แวเด็ง
63013041298 นางสาวอัจฉรา น้ําดอกไม3
63013041299 นางสาวนรินทร� ดีรักษา
63013041300 นางสาวอัมพร ขันตินุกูลธานนท�
63013041301 นางสาวนิรุชา เตยไธสง
63013041302 นายเอกวัฒน� หนูทอง
63013041303 นายธีรธัช คงสกุล
63013041304 นายชยานันท� ภู:พันธ�ศรี
63013041305 นางสาวชุติมา วงศ�ข3าหลวง
63013041306 นางสาวรุจิราภรณ� ยุกตานนท�
63013041307 นายอนุวัตร อารินทร�
63013041308 นายอัมพร ภูสาลี
63013041309 นางสาวจิรารัตน� ช:วยดํารงค�
63013041310 นางสาวอนัญญา กรรณแก3ว
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63013041311 นายพงศักด์ิ ปFยะกอบ
63013041312 นายครองเจริญ ดีมงคล
63013041313 นางสาวจอมขวัญ สุวรรณานนท�
63013041314 นางสาวภัทรานิษฐ� นิสลา
63013041315 นายพิเนตร ตันทสุทธานนท�
63013041316 นายไพรัช สมบัติ
63013041317 นางสาวฐิติมา เก้ือสกุล
63013041318 นางสาวชลิตวรรณ ชาญสิกขกร
63013041319 นายธรรมรัตน� สุวรรณวงค�
63013041320 นางสาวปวีณา บุญมาชาติ
63013041321 นางสาวพรสินี รอดวินิจ
63013041322 นายสุชา ขีดขิน
63013041323 นางสาววาริสา อุปชิต
63013041324 นางสาวเมธินี นิลโมตน�
63013041325 นางสาวสุนันทา แว:นแก3ว
63013041326 นางสาวอลิศ ลอยมา
63013041327 นางสาวเมญาณี พลสาร
63013041328 นางสาวสาริกา อินธิกาย
63013041329 นายอุดมวิชย� กออุดม
63013041330 นายวันเฉลิม ธีระสาสน�
63013041331 นางกาญจนา สุขกาย
63013041332 นายธีรวัตร เหล:าบุรี
63013041333 นางสาวจุฑารัตน� รอบคอบ
63013041334 นายชาญชัย วัชรจิตรกุล
63013041335 นายธนะกิจ ไชยยางพานิช
63013041336 นางสาวศิริรัตน� จันทร�ศรี
63013041337 นายอนุชิต จันทร�สายทอง
63013041338 นางสาวธิดาพร หนูไพล
63013041339 นางสาวกุลพัชร จงเทียมกาญจน�
63013041340 นางสาวพลอยแพง เกียงเตียด
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63013041341 นางสาวโสภา ปล3องภา
63013041342 นางมัลลิกา เศษฤทธ์ิ
63013041343 นางสาวนิพาภรณ� คนเรือ
63013041344 นางสาววชิรา ทองนวล
63013041345 นางสาวอรทัย มณีดํา
63013041346 นายณัฐภาคย� อุปถัมภ�
63013041347 นางสาวพุทธชาติ ชิดนอก
63013041348 นางสาวณัฐริการ� หลีสุข
63013041349 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพรพรรณ จอนสุวรรณ
63013041350 นายฐิติกร ดิษฐสโร
63013041351 นายศักนิรันดร� นาควัน
63013041352 นายฮาฟFส จูม๊ิ
63013041353 นางสาวรดา เปรมปรีดี
63013041354 นางสาวทรรศวรรณ รัตนานุสรณ�
63013041355 นางสาวสุวิภา เดชสุด
63013041356 นางสาววรัญสิตา ใบเด
63013041357 นางสาวศิลารัตน� ฝอยทอง
63013041358 นางสาวอรญา สิทธิขันแก3ว
63013041359 นางสาวปวีณาฐิติ แก3วโชติ
63013041360 นางสาวกนกวรรณ พวงประทุม
63013041361 นายจริญ เมืองประทับ
63013041362 นางสาวสิรภัทร พลาบดีวัฒน
63013041363 นายทศพร แก3วจินดา
63013041364 นายศุภวัชร� ต:างใจ
63013041365 นายอรรษชัย เขียนงาม
63013041366 นางสาวพรปวีณ� บุญเรือง
63013041367 นายวรพล มงคลงาม
63013041368 นางสาวชติมณฑน� ธนเจริญทรัพย�
63013041369 นางสาวสายชล สีหะนาม
63013041370 นางสาวสุภัทรสรณ� ธรรมจาดี
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63013041371 นางสาวพิชามญชุ� วรรณภิระ
63013041372 ว:าที่ร3อยตรีวริทธ์ิ บุญประเสริฐ
63013041373 นายธีรภัทร ม่ังมี
63013041374 นางสาวชนาภัทร แต:งเกลี้ยง
63013041375 นางสาวเบญจวรรณ ม:วงมุกประพันธ�
63013041376 นางสาวอุบลรัตน� คําโสภา
63013041377 นางสาวสุทธิดา วงศ�พนาไพร
63013041378 นางสาวพินาภรณ� ศันติวิชยะ
63013041379 นายศฤงคาร รุ:งพิทักษ�ไชย
63013041380 นายธนะวัฒน� หอมจันทร�เดิม
63013041381 ว:าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย� ไชยวงษ�วัฒน�
63013041382 พันจ:าเอกธนัญชัย ทัดเทียม
63013041383 นายพีรวิชญ� ครุฑธา
63013041384 นางสาวทิพย�สุดา ถนอมกูล
63013041385 นางสาวแพรไหม โพธ์ิศรีคูณ
63013041386 ส.ต.อ.วีรชัย เฉลิมวัฒน�
63013041387 นายประวุฒิ เครือวัน
63013041388 นายรักษ�ภูมิ ขอดทอง
63013041389 นางสาวศิริญาภรณ� ช:างปลูก
63013041390 นางสาวกชนุช มิตรจันทร�
63013041391 นายนฤชา ลอดสุโข
63013041392 นางสาวปุญญพัฒน� ปุญญาธนพัฒน�
63013041393 นางลักขณา พุ:มอรุณ
63013041394 นางสาวณิชกมล แก3วแท3
63013041395 นางสาวฐืติพร เงินอยู:
63013041396 นางสาวไอณัฐดา ศรีสําเภา
63013041397 นางสาววิภาดา เรือนทอง
63013041398 นายวุฒิภัทร นพรัตน�
63013041399 นางสาวณัฐกฤตา ใจสมุทร
63013041400 นายนันทวัตร บุญสุวรรณ

หน3า 1380 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013041401 นางวิกานดา บัวทอง
63013041402 นายสันติภาพ จิตรอัมพร
63013041403 นายยศภัทธ ชนะพันธ�
63013041404 นางสาวสุพรรษา ปFยศทิพย�
63013041405 นางสาวนวพร พรหมจรรย�
63013041406 นางสาวนริศรา พงษ�อิศราพันธ�
63013041407 นางสาวโซเฟ\ย แดงงาม
63013041408 นางสาวนภัสสร สวัสด์ิกว3าน
63013041409 นายสุรเกียรติ ธนวัฒน�เดชโชติ
63013041410 นางสาวพรชนก โพธ์ิจันทร�
63013041411 นายกมลพัฒน� คํายา
63013041412 นางสาววรรณชนก ขวัญทอง
63013041413 นายชัยวัฒน� อิงทอง
63013041414 นายปภินวิช ยอดพิจิษ
63013041415 นางสาวพัชรภร สุขนาบัว
63013041416 นางสาวดวงมณี นามวิชัย
63013041417 นางสาวพรณภา แจ3งกระจ:าง
63013041418 นางสาวปานตา บัวบาง
63013041419 นางสาวกนกวรรณ สมรูป
63013041420 นางสาวณิชาภา เหล:าบ3านค3อ
63013041421 นายพงศกร เพียรผดุงสิทธ์ิ
63013041422 นางสาวณัฐกานต� พรมถัน
63013041423 นางสาวฐานิตา จักรชัยอึ๊ง
63013041424 นายสรายุทธ บุตรผล
63013041425 นายศุภณัฐ ชาวนา
63013041426 นายมนต�ธีร� นามพรม
63013041427 นายเสน:ห� นิ้มสูงเนิน
63013041428 นายศรัณย� สีดํา
63013041429 นายปฏิพล ก่ิงแก3ว
63013041430 นางสาวเขมวิกา วัฒนานุวงศ�
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63013041431 ว:าที่ร3อยตรีนพพิจิตร ป7นเจียง
63013041432 นางสาวสิริวิภา แสงดํา
63013041433 นายเฉลิมชัย หม่ืนจง
63013041434 นางสาวพุทธรักษา ศรีเรือน
63013041435 นายอาซารูดิน อับดุลเลาะห�
63013041436 นางสาวศุภณัฐ พรหมสุวรรณ
63013041437 นางธัญยธรณ� ศรีเสาวลักษณ�
63013041438 นางสาวสุชาดา ทองดี
63013041439 นายกฤตภาส โพธ์ิคาย
63013041440 นางสาววลาสิณี แก3วมะเริง
63013041441 นายปรินทร เขียวราชา
63013041442 นายปรัตถกร ทรัพย�สุข
63013041443 นายศุภากร พ่ึงเจริญ
63013041444 นางสาวกนกวรรณ พิลาแก3ว
63013041445 นางสาวนรินทร�ธรา จิรเลิศสินธุ�
63013041446 นางสาวณรัสวัลย� แอร:มหล3า
63013041447 นางสาวจันทร�ดา สุมาลี
63013041448 นางสาวพัชราภรณ� มีลักษณ�
63013041449 นางสาวชนิสรา ขวัญศร
63013041450 นางสาวประภา แข็งแรง
63013041451 นายปฐมพงศ� อิศรางกูร ณ อยุธยา
63013041452 นางสาวนิศารัตน� โสระเนตร�
63013041453 นายภัทร อิศดุลย�
63013041454 นางสาวอาทิตยา เครือหงษ�
63013041455 นางสาวนิพัตรา หะยีนิมะ
63013041456 นายไกร แก3วสว:าง
63013041457 นางสาวปาลิตา ศิริบุตร
63013041458 นางสาวพิชาดา รุยวิชิต
63013041459 นางสาววรอนงค� ลิ่วเฉลิมวงศ�
63013041460 นางสาวชไมพร เหลืองงาม
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63013041461 นายพายุ แสนสุข
63013041462 นางสาววาสนา สุทัศษา
63013041463 นางสาวปาจรีย� ผดุงศรี
63013041464 นางสาวอําไพร เหมือนพิมพ�
63013041465 นางสาวขวัญจิรา สุขรี่
63013041466 นางสาวบุณณดา พันธ�แก:น
63013041467 นายวิคเตอร�วิน เวย�การ�ท
63013041468 นายทรงยศ อ:อนทรัพย�
63013041469 นางสาวอมรทิพย� บุญรักษา
63013041470 นางสาวจินห�จุฑา ประกายแก3วสกุล
63013041471 นางสาวอรพรรณ วิไลรัตน�
63013041472 นางสาววิภาดา วิเศษภักดีวงศ�
63013041473 นายทศพล แพรสุรินทร�
63013041474 นายศักด์ิรพี บุญเที่ยง
63013041475 นางสาวพรชนก ฤทธ์ิเล็ก
63013041476 นางสาวนุสบา สาระรัตน�
63013041477 นางสาวชนมน โพธ์ิ สุ ว รรณ� 
63013041478 นางสาวกาญจนา อนันต�โท
63013041479 นายพฤฒชน อัมฤทธ์ิ
63013041480 นางสาวกาญนิสา จันทอง
63013041481 นางสาวมณีรัตน� ก3านทอง
63013041482 นางสาวมินตรา คุณธรักษ�
63013041483 นางสาวทิพวัลย� แซ:เอี๊ยะ
63013041484 นางสาวกาญจนาพร อาคะพงษ�
63013041485 นางสาววิชญ�นันท� พงษ�ธรรม
63013041486 นางกรรณิการ� กังงา
63013041487 นางสาวอรพิน ทรัพยากร
63013041488 นายนัฏฐชัย สุวรรณภูมิ
63013041489 นางสาวรสสุคนธ� แก3วมุกดา
63013041490 นางสาวปรียานันท� บุญเป\ย
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63013041491 นางสาวกาญจนา ศรีสวัสด์ิ
63013041492 นางสาวจันทิมา โสมาพงศ�
63013041493 ว:าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� เกิดศิริ
63013041494 สิบตรีหญิงกัญญาณัฐ ฤกษ�วิธี
63013041495 นางสาวศิรดา รังสิวรากร
63013041496 นายพิษณุวันฒ� บัวบาน
63013041497 นายวรพล เทียบเพชร
63013041498 นายอภิวัฒน� ศุภธนสินเขษม
63013041499 นางสาวกัลยารวิศ สายงาม
63013041500 นางสาวชมพูนุท ชื่นโกมล
63013041501 นางสาวศรกริชธาทิพย� หนูมาน3อย
63013041502 นายพิชิตชัย นาสุวรรณ�
63013041503 นายกฤษณ� สุขศิริสวัสดิกุล
63013041504 นางสาวสุจิตรา วงค�สุรินทร�
63013041505 นางสาวศศินภา ดวงดารา
63013041506 นางสาวกัญฐณา วิศวชาติกุล
63013041507 นางสาวสรัลพร รอดลอย
63013041508 นางสาวโสภา อนันตภูมิ
63013041509 นางสาววิไลวรรณ นันทะบุตร
63013041510 นายวราวุฒิ สังลี
63013041511 นายวรพล พงศ�ไพศาลศรี
63013041512 นางสาวจีรนันท� วิชญพันธ�
63013041513 นางสาวชญาภา เวียงสิมมา
63013041514 นางสาวนันทพร เลาเลิศ
63013041515 นายวสิน อริยะสัจจะธรรม
63013041516 นางสาวแพรวนภา บุญมาก
63013041517 นางสาวปองรัตน สมนึก
63013041518 นางอาระดา ทองน3อย
63013041519 นางสาวพิมพ�ชนก พรหมชาติ
63013041520 นางสาวอัญชะลีพร จํานงค�ศรี
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63013041521 นางสาวกนกวรรณ พรหมอ:อน
63013041522 นางสาวกุลภรณ� คีรีมา
63013041523 ว:าที่ ร.ท.สุรสิทธ์ิ บุญม่ัน
63013041524 นายเกียรติรัตน� อวัยวานนท�
63013041525 นายภูตะวัน ราษี
63013041526 นางสาวอมรทิพย� เลิศปFยะกรชัย
63013041527 นางสาวนิสาเรศ ราชรักษ�
63013041528 นางสาวธัญวรรณ รักถนอม
63013041529 นางสาวกนกพร เทพฉิม
63013041530 นางสาวกมลชนก สุวรรณญาณะ
63013041531 นางสาวลลิตา เจริญสุข
63013041532 นางสาวสุธีรา ยูโซะ
63013041533 นางสาวอารยา เลิศสกุลภัทร
63013041534 นางสาวสุดารัตน� กองรัตน�
63013041535 นางสาวสุรัตนา ก้ังสกุล
63013041536 นางสาวสุดาพร ขยันขาย
63013041537 นางสาวสกุลทิพย� เก:งประดิษฐ�
63013041538 สิบตํารวจเอกประสิทธ์ิ ทนทาน
63013041539 นางสาวณัฐธิดา ฤทธิไกรเดชา
63013041540 นางสาววนิดา สหรัตน�
63013041541 นางสาวพัชรินทร� ขาวรัมย�
63013041542 นางสาวธิดารัตน� แทนเจริญรัตน�
63013041543 นางสาวนันทพร เรือนคุ3ม
63013041544 นายปรัชญา บันทุปา
63013041545 นางสาวธิดารัตน� จ:ายเพ็ง
63013041546 นางสาวศุภราภรณ� หอยนกคง
63013041547 นางสาวจารุวรรณ ปFZนเมือง
63013041548 นางสาวชาริยา ฟุ]มฟู
63013041549 นายไพบูลย� คําหอม
63013041550 นางสาวฐานันท�ดา โรจน�สุระนัจ
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63013041551 นางสาวสมไสว ไพรวัน
63013041552 นางสาวกาญจน�ชนก คีรีพฤกษ�
63013041553 นางสาวธนกาญจน� บุญมา
63013041554 นางสาวดวงพร เชื้อดวงทิพย�
63013041555 นางสาวจันทิมา ยุติธรรม
63013041556 นางสาวชุติมา เกิดจันทร�ตรง
63013041557 นางสาวอัปสร อนุวงค�
63013041558 นายกิตติชัย สุขประเสริฐ
63013041559 นางสาวฟFตรี แซะเซ็ง
63013041560 นางสาวนารีรัตน� นามบุตร
63013041561 นางสาวรัตนา วรพันธ�
63013041562 นางสาวอภิญญา คงสินรัตนชัย
63013041563 นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช
63013041564 นางสาวสิริกร ช:วยครบุรี
63013041565 นายอานนท� นามวงค�
63013041566 นางสาวสุทธิกานต� ศุภกลาป
63013041567 นางสาวกัญชนินทร� สุขนิยม
63013041568 นายณัฐพล ยะปะนันท�
63013041569 นางสาวมยุรี โมงป7นแก3ว
63013041570 นางสาวฐิติยา รอดรังนก
63013041571 นายรัชพล นนทพรโภคิน
63013041572 นายณัฐวัฒน� เชยนาม
63013041573 นางสาวโชติญา เชื้อทอง
63013041574 นางสาวพรพิมล คํานวณ
63013041575 นางสาวรัตน�ติยา วงศ�สวาสด์ิ
63013041576 นางสาวรัศมี เพชรนาดี
63013041577 นางสาวจุฑาภรณ� ทิพย�มโนสิงห�
63013041578 นายธรรมรัตน� บุญมาก
63013041579 นางสาววิภา สิงห�โต
63013041580 นางสาววรัญญา แก:นประธูป
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63013041581 นางสาวพันทิวา ฟองวรรณา
63013041582 นางสาวญาณัจฉรา รัตนพรม
63013041583 นางสาวมิณฐ�ณัทชา คําทะลิ
63013041584 นางสาวปวรวรรณ ปรางถาวร
63013041585 นางสาวธัญศมน ดวงนิล
63013041586 นายศุภศิต ศรีไตรรัตน�
63013041587 นางสาวรัชฎาวรรณ ทองรัตน�
63013041588 นางสาวอรุชา สกุลรัตน�
63013041589 นายพีระพงศ� ฮวดต๋ี
63013041590 ว:าที่ร3อยตรีหญิงศุภกานต� งามธรรมชาติ
63013041591 นางสาวนิจประภา ฉิมเตย
63013041592 นายกฤษดา วงค�แสนสี
63013041593 นางสุธิดา ทองปลิว
63013041594 นางสาวขวัญฤดี วรังอาจ
63013041595 นางสาวธัญชนก จตุรคุณป7ญญา
63013041596 นางสาวฐาปนี ถัดธานี
63013041597 นายก3องเกียรติ สุดสาคร
63013041598 นางสาวกิตติกาญจน� อินติใหม:
63013041599 นางสาวรักษณาลี คัมภิรานนท�
63013041600 นางสาวชไมพร สิทธิขันแก3ว
63013041601 นางสาวศศิภา พลภักตร�
63013041602 นายสิทธิชัย กมลสิทธสถิต
63013041603 นายธนวัฒน� บุญสิทธ์ิ
63013041604 นางสาวศิริพร สุดแสงแก3ว
63013041605 นายอนุชา มุกดา
63013041606 นางสาวป7ญญาพร ฟองแก3ว
63013041607 นางสาวเกศิณี ทองไทย
63013041608 นางสาวณัฐจรีย� มีชัย
63013041609 นายตฤณ สังขพันธ�
63013041610 นางสาวปรีญาภรณ� กลางทิพย�
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63013041611 นางสาวสุนันทา นะวะกะ
63013041612 นายทรงวุฒิ ทวีแสง
63013041613 นางสาวโซเฟ\ยห� ศิริวัลลภ
63013041614 นางสาวฮัซซูนา สาเหล็ม
63013041615 นางปนัดดา เสาเกลียว
63013041616 นายเอกภาวิน เป\ยสวัสด์ิ
63013041617 นางสาวจิรนันท� ทองโกมุท
63013041618 นางสาวลัดดาวรรณ นิวาสรัมย�
63013041619 นางสาวพัธชญกรณ� แสนสบาย
63013041620 นางสาวเพ็ญนภา เจริญดี
63013041621 นางสาวภานุนาถ หวังหลี
63013041622 นางสาวมาริสา เซ:งสวัสด์ิ
63013041623 นางสาวศิริวรรณ เรืองศิริ
63013041624 นายพัลลภ อารยะสุวรรณ
63013041625 นางสาวสุพัตรา วิละขันคํา
63013041626 นางสาวศุภนิตย� บัวรุ:ง
63013041627 นางสาวธัญญาภรณ� วังคะฮาต
63013041628 นางสาวสายใจ ขันทอง
63013041629 นางสาวธนัชชา คงอิ่ม
63013041630 นายศิริชัย คําเงิน
63013041631 นายมณฑล วัยภักด์ิ
63013041632 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุข
63013041633 นายทวีศักด์ิ คําแพง
63013041634 นายปวรปรัชญ� แก3วยศ
63013041635 นางสาวกชกร เจริญศรีทวีชัย
63013041636 นางสาวปทิตตา โพธ์ิเพชร
63013041637 นายวรวุธ เพชรไพร
63013041638 นางสาวยุพเรศ รัตนวรรณ�
63013041639 นายณัฐศิวัช โชติวิท
63013041640 นางสาวพัชรินทร� อินทรสําอางค�
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63013041641 ว:าที่ร.ต.หญิงรัตนาวดี เป\Qยกาวี
63013041642 นางสาวละอองดาว จงรักษ�
63013041643 นางสาวชนกานต� สมใจเพ็ง
63013041644 นางสาวประสิตา สุวรรณ�
63013041645 นางสาวศุภาพิชญ� สุวรรณโณ
63013041646 นายภูริ รัศมีหิรัญ
63013041647 นางสาวน้ําทิพย� กระออมแก3ว
63013041648 นางสาวจุฑามาศ ศรีบุญตา
63013041649 นางสาวกาญจนา แซ:อึ้ง
63013041650 นางสาวภัทรสุดา วงศ�กันทรากร
63013041651 นางสาวณัฐชนันท� วัฒกร
63013041652 นางสาวจิราภรณ� คําเภา
63013041653 นายจิรศักด์ิ ป7ทมดิลก
63013041654 นางสาวเจนจิรา จันทนา
63013041655 นางสาววันทนา คําภักดี
63013041656 นางสาวพรชนก เย็นใจมา
63013041657 นายปาโมช บุณยะตุลานนท�
63013041658 นายเวทิน พันจันทึก
63013041659 นางสาวปติญญา หงษาวดี
63013041660 นายอรรถพล ใจคํา
63013041661 นางสาวกชกร พ:วงชัง
63013041662 นางสาวณัฏฐ�สุภางศุ� จันทร�คํา
63013041663 นางสาวนิรัชพร อินอัด
63013041664 นางสาวปวีณา อินทรจันทึก
63013041665 นางสาวจุฬาลักษณ� โชคบวรวัฒน�
63013041666 นายจิตติวัฒน� ชินวงศ�
63013041667 นางสาวณัฎฐณิชา ผิวเกลี้ยง
63013041668 นางสาวรัตนาภรณ� จันตะมา
63013041669 นายหัตถพล ย้ิมแย3ม
63013041670 นางสาวหทัยรัตน� ดําจันทร�
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63013041671 นางสาวนันทพร คงสว:าง
63013041672 นายภิญโญ ชัยชมภู
63013041673 นางสาวเครือฟCา อุดคําเที่ยง
63013041674 นายปFติกานต� ไกรราช
63013041675 นางสาวจุฑารัตน� พิณธารทอง
63013041676 นางสาวพิมพ�ชนก รัตนกุลวดีวงศ�
63013041677 นางสาวสุธาสินี แสงมณี
63013041678 นายกิตติพงษ� ลักขษร
63013041679 นางสาวราตรี แสงสุวรรณ�
63013041680 นางสาวอัญชลีพร ปริศวงศ�
63013041681 นางสาวนพมล กาญจนสมบัติ
63013041682 นางสาวดวงจันทร� ศรีเนาวรัตน�
63013041683 นางสาวศุภิสรา แพพิมาน
63013041684 นางสาวนันทิชาภรณ� เรืองนารายณ�
63013041685 นางอัจจิมา สุภา
63013041686 นางสาวณหทัย พรหมศิริ
63013041687 นางสาวหัทยา ตระกูลมัยผล
63013041688 นางสาวธนัญญา ประสาทรัตน�
63013041689 นางสาวพัชรพร กาศคําสุข
63013041690 นายสุรวุฒิ แสงแก3ว
63013041691 นางสาวปนัดดา เอี่ยมสะอาด
63013041692 นางสาวนิภาพร แก3วบาง
63013041693 นางสาวเวลาดี ก่ิงกาญจน�
63013041694 นายทวีศักด์ิ เอี่ยมอําไพ
63013041695 นางสาววรวลัญช� ภิรมย�
63013041696 นางสาวกษิรัตน� อุดมรัตน�
63013041697 นางสาวศรินญา กลันทกสุวรรณ
63013041698 นางสาวอัญญพัชร เชื้อทอง
63013041699 ว:าที่ ร.ต.หญิงระพีพร มีหวัง
63013041700 นางสาวณัฐชยา รัตนพล
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63013041701 นางสาวจริยา ครุธบุตร�
63013041702 นางสาวนารา ผุดมาก
63013041703 นายนันทิวัฒน� สอนเสียง
63013041704 นางสาววิไลลักษณ� บุราณเดช
63013041705 นางสาววนิดา ลังคง
63013041706 นายพีรวิชญ� จันทร�เครือย้ิม
63013041707 นางสาวศิรดา จันทิหล3า
63013041708 นางสาวเดือนฉาย เนตรทิพย�
63013041709 นางสาวนภารัตน� แสนทวีสุข
63013041710 นางสาวปาตีฮะ บาโด
63013041711 นางสาวจําลอง พรหมชาติ
63013041712 นางสาวเจนจิรา เอกดํารงค�
63013041713 นายนพอนันต� ปภัสศรีวิจิตร
63013041714 นางสาวพรนภัส มีระหงษ�
63013041715 นางสาวอนงนาฏ นันทพันธ�
63013041716 นางสาวจุฑามาศ มุมทอง
63013041717 นายอนิรุฑ ยมนา
63013041718 นางสาวสุวรรณี อ:อนละมูล
63013041719 นางสาวธัญญารัตน� จตุนารถ
63013041720 นางสาวธนพร ทองแกมแก3ว
63013041721 นายประชา งามกระโทก
63013041722 นางสาวพรรณนิภา วงษ�สินธุ�
63013041723 นางสาวศศิธร แตมพันธุ�
63013041724 นางสาววนิดา สุดนิด
63013041725 นายคุณานนท� เพชรรัตน�
63013041726 นางสาวภัทราพร พันธุเมฆ
63013041727 นายกฤษณะ เข็มกลัดทอง
63013041728 นายไฟซอล การี
63013041729 นางสาวธนพร เปลี่ยนดี
63013041730 นางสาวอุสนายาตี บินมะอุง
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63013041731 นางสาวฐิตารีย� ธนมิตรานนท�
63013041732 นางสาวนิภา วิระสอน
63013041733 นางสาวเพ็ญนภา พันธ�โสม
63013041734 นางสาวณิชากร จักรานุกูลกิจ
63013041735 นางสาวนุชจรินทร� คํามี
63013041736 นายศักด์ิสยาม ศรีสงวน
63013041737 นางสาววราภรณ� คําภิกุล
63013041738 นางสาววราภรณ� ปานพรม
63013041739 นางสาวจิราวรรณ มาตา
63013041740 นางสาวศุทธินี ชุมทอง
63013041741 นางสาวสุพรรษา มุงบุญ
63013041742 นายปFยะชัย ถ่ินไทยงาม
63013041743 นางสาวอาภัสรา มณีภาค
63013041744 นางสาววันวิสาข� เสนาคชวงค�
63013041745 นางสาวณฤชล ทรัพย�มี
63013041746 นางสาวจริยา หลงชิน
63013041747 นายทศพร หรุ:มรื่น
63013041748 นางสาวแพรวพรรณราห� พรายชนะ
63013041749 นางสาวดิษฐการ ศรีโกศล
63013041750 นางสาวอภิญญา สวัสด์ิลคร
63013041751 นางสาวนราทิพย� โกสุมภ�
63013041752 นางสาวสุมลฑา แสงแปCน
63013041753 นางสาวพิริยา สังข�บุญสง
63013041754 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณฤทธ์ิ
63013041755 นางสาวสุรวิภา ธงชัย
63013041756 นางสาวชวัลลักษณ� สนิทมัจโร
63013041757 นางสาวพัชรินทร� กองสินแก3ว
63013041758 นางสาวเมราณี อุบลเXลศ
63013041759 นางสาวสุพัตตา พงษ�พานิช
63013041760 นางสาวพรรณกร กลั่นฉอ3อน

หน3า 1392 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013041761 นางสาวจตุพร ไชยป7ญญา
63013041762 นายจักริน ทะลังกา
63013041763 นางสาวกรกนก นิ่มนวล
63013041764 นายธนบดี กุลาศัย
63013041765 ว:าที่ ร.ต.ประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน
63013041766 นายธีรชัย ม่ันใจอารย�
63013041767 นางสาวจิรวดี ตันคํามูล
63013041768 นายอดิศักด์ิ ส3มผล
63013041769 นางสาวณิชาภัทร ปFยปรีดารัตน�
63013041770 นางสาวศศิประภา สระกาศ
63013041771 นางสาววิภาวรรณ มานาง
63013041772 นายปกรณ� อู:ภู:
63013041773 นางสาวสุกัญญา ศรีถาการ
63013041774 นางสาวโชติยา หม:อมสมภู
63013041775 นางสาวสุธีธิดา โพธ์ิงาม
63013041776 นายสุขสันต� เจริญสุวรรณ
63013041777 นางสาวพรรณิดา ขันแข็ง
63013041778 ส.ต.ท.อัฐพร เย็นทั่ว
63013041779 นายคมสัน บุญเลี้ยง
63013041780 นายสาโรช วนาพาณิชย�
63013041781 นางสาวสุมิตรา สุกิจไพศาล
63013041782 นางสาวรุ:งอรุณ ลาชม
63013041783 นางสาวดวงชีวัน อําพันธ�
63013041784 นางสาวณลลิณ รักถ่ินไทย
63013041785 นางสาวนิตยา ป7นส:วน
63013041786 นางสาวพณศร วัฒนานนท�
63013041787 นางสาวอารียา เบ3ามีศรี
63013041788 นางสาวณัฎฐากร บุญคําภา
63013041789 นางสาวจริญญา กุลเขมานนท�
63013041790 นายนโรดม คงประดิษฐ
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63013041791 นางสาวเมษา อ3างอิง
63013041792 นายรณรณก ทองนวล
63013041793 นางสาวณัชชากัญญ� ธนานุรักษ�
63013041794 นางสาวโชติรส เซ็นหลวง
63013041795 นางสาวอรวี ลังกาวงค�
63013041796 นางสาวประภัสสร สมานจิตร
63013041797 นางสาวธนวรรณ ผึ้งทอง
63013041798 นางสาวชุติมา โชคชัยเจริญสิน
63013041799 นางสาวปารณี ภู:เพชร
63013041800 นายธีระวัฒน� อาจวิชัย
63013041801 นางสาวชนนิกานต� มีศุข
63013041802 นางสาวอรอนงค� ยอดสุรางค�
63013041803 นางสาวธนพร สายวงค�
63013041804 นางสาวพรรณี ปาลายา
63013041805 นายปFยะพงศ� แก3วเอียด
63013041806 นางสาวชาลิสา เย็นสุข
63013041807 นายธันวา เถรว:อง
63013041808 นางสาวปภัสรา แสงสว:าง
63013041809 นางสาวรัตติกาล กล:อมบรรจง
63013041810 นางสาวอรทัย ฤทธ์ิสิงห�
63013041811 นายพุทธิพงศ� เชื้อชุ:ม
63013041812 นางสาวภาวินีย� ธรรมะ
63013041813 นายนิติธร มูลมองทรัพย�
63013041814 สิบตํารวจตรีหญิงอรัญญภรณ� เพชรพรรณ
63013041815 นางสาวอาณดา พ:วงพลับ
63013041816 นายอัครเดช วรบุตร
63013041817 นางสาวกรรณิการ� ธรรมศิลปI
63013041818 นางสาวณัฐพร ยุกิจภูติ
63013041819 นางสาวธมลรรณ สวัสด์ิธรรมากุล
63013041820 นางสาวนฤพร หนูสังข�
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63013041821 นายภัณฑ�ชัย วรรณุสิทธ์ิ
63013041822 นางสาวสุฑามาศ สุขเลิศ
63013041823 นางสาวฐิติพร เอี่ยมสูงเนิน
63013041824 นางสาวบัณฑิตา ร:วมทอง
63013041825 นางสาวจุฑามาศ ดาสมกุล
63013041826 นางสาวณัฐมล ช:วยชู
63013041827 นายวิศรุต รักษ�ทอง
63013041828 นายธีระพล โพธ์ิงาม
63013041829 นางสาวสิริวิมล ทิพกันยา
63013041830 นางสาวจิตสุคนธ� แปลกฤทธ์ิ
63013041831 นายทรงวุฒิ บัวเผื่อน
63013041832 นางสาวณัฐกานต� หยกสุริยันต�
63013041833 นางสาววรรณอัฟนัน โตDะตีเต
63013041834 นางสาวกาญจนา เอี่ยมอาจ
63013041835 นางสาวนันทพร คันทะคง
63013041836 นางสาวทักษพร อินบุญญา
63013041837 นายสิทธิชัย ศิริบัญชากิจ
63013041838 นางสาวอรุณรัตน� นนท�เอี่ยม
63013041839 นางสาวคล3ายเดือน จะตุมาศ
63013041840 นางสาวชุติดาญจน� วงค�ใหญ:
63013041841 นางสาวพนิดา จิตประสงค�
63013041842 นางสาวตรีรัตน� ทองสี
63013041843 นายอดิศร อิทธิผล
63013041844 นายชลพรรษ แลกาฬสินธ์ิ
63013041845 นายนพกร กุชโร
63013041846 นางสาวอรณิชา เพ็ชรทรัพย�
63013041847 นายธนาธิป นาคสุวรรณ�
63013041848 นางสาวอรวรรณ เขียวคํา
63013041849 นายวราชัย ลีฬหวนิช
63013041850 นายนันทวัฒน� คําจันทร�
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63013041851 นางสาวฤทัยทิพย� พราหมณ�สังข�
63013041852 นางสาวป7ณฑิตา พ้ืนผา
63013041853 นายกันตพล เศรษฐบุตร
63013041854 นางสาวอภิญญา อ:อนศิริ
63013041855 นางสาวนงลักษ� วิเศษเนตร
63013041856 นางประนอม ยอดมาลี
63013041857 นางสาวกัญญาณัฐ ทองเกลียว
63013041858 นางสาวขวัญฤดี นนทกัป
63013041859 นางสาวหนึ่งฤทัย คําลือชัย
63013041860 นายวิสิทธ์ิ นุ:นงาม
63013041861 นางสาวศิราวรรณ ภิรมย�
63013041862 นางสาวอทิตยา โสภา
63013041863 นางสาวโศภิตตา ดากระบุตร
63013041864 นางสาวจารุวรรณ แปCนจํานงค�
63013041865 นางสาวเสาวนีย� สําราญสุข
63013041866 นายกิตติชัย วชิรบรรณกุล
63013041867 นางสาวมนธิดา แช:มช3อย
63013041868 นายศุภกร คุ3มทะยาย
63013041869 นางสาวอัสมา เอื้องาน
63013041870 นางสาวพรทิพย� ภู:เกตุ
63013041871 นายอภิรักษ� ณรงค�ทิพย�
63013041872 นางสาวดรณีรัตน� คํามุงคุณ
63013041873 นางสาวกานต�ชนิต แสนกัลปI
63013041874 นางสาวกัณฐ�ยกรณ� สมมะโนหมาย
63013041875 นางสาวกนกกาญจน� อ:อนแสน
63013041876 นางสาวศุอาภา พยัคฆชาติ
63013041877 นางสาวภรภัทร จิตรอาจ
63013041878 นางสาวนิศาชล สบเสถียร
63013041879 นางสาวเสาวนีย� ประกอบมิตร
63013041880 นางสาวกัลยกร บุญโสภณ
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63013041881 นายธนพล ตรีพันธุ�
63013041882 นายณัฐภัทร โพธ์ิวิจิตร
63013041883 นางสาวลักษณาทิพย� ย่ิงยวด
63013041884 นางสาวกิตติยา เรืองประคํา
63013041885 นางสาวเพชรนภา สุนาวัฒน�
63013041886 นางศุภลักษณ� ขาวปาน
63013041887 นายณรงค�ฤทธ์ิ เล็กลับ
63013041888 ว:าที่ ร.ต.ศิลา ผ:องบุรุษ
63013041889 นางสาวชุติกาญจน� ทองมอญ
63013041890 นายนที อยู:สําราญ
63013041891 นายณัฐวีร� ทรัพย�เกิดป7ญญา
63013041892 นายวิทยา สดมพฤกษ�
63013041893 นางสาวปรียาภรณ� วัชรมุสิก
63013041894 นางสาววิไลพร กมลวิบูลย�นันท
63013041895 นางสาวสุรนุช หิรัญธานี
63013041896 นางสาวเกศกัญญา สุวรรณปFยวงศ�
63013041897 นางสาวลินดา เอี่ยมฉํ่า
63013041898 นางสาวธัญญลักษณ� เอี่ยมชุติกุลสินธุ�
63013041899 นายพลพีร� วงศ�กระจ:าง
63013041900 นางสาวสาวิตรี อุไรสกุล
63013041901 นางสาวสุวรรณา สุพงษ�
63013041902 นางสาวพรรณยุภา น้ําเงิน
63013041903 นายพิทวัส ลํายอง
63013041904 นางสาวเพ็ญพักตร� สุขนวล
63013041905 นางสาวมณียา ถิระเลิศมงคล
63013041906 นายอณวัช คังคะมูสิก
63013041907 นายศักดิเมธ ทองบุญล3อม
63013041908 นางสาวช:อผกา จันทมาตร
63013041909 นายนฤดม ภักดี
63013041910 นางสาววรกมล นนทะแสง
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63013041911 นายกิตติพงษ� โตเดช
63013041912 นายณัฐวิชญ� ทองเพชร
63013041913 นางสาวโชติรส เทียนทองคํา
63013041914 นายประจบ พิสกุล
63013041915 นางสาวชฎาพร โรจน�บัวทอง
63013041916 นางสาวชมนารถ ช3างอาจหาญ
63013041917 นางสาวศิริวรรณ สาคร
63013041918 นายอัษฎาวุธ รัตนะ
63013041919 นางสาวนันนภัส ใจจิต
63013041920 นายทรงชัย นามแก3ว
63013041921 นางสาววริศรา จุไร
63013041922 นางสาวนูรียา เจDะแซ
63013041923 นางสาวอภิญญา โคมเวียน
63013041924 นายพงค�เทพ ดิลกสินสันติ
63013041925 นางสาวสุชานาถ ปานอีเม3ง
63013041926 นางสาวทิพวรรณ กาเหว:าทอง
63013041927 นางสาวอาภาภรณ� อินทร�ยอด
63013041928 นายอานนท� เกียรติยุทธชาติ
63013041929 นางสาวคุณัชญ�ชนม� วงษ�ขันธ�
63013041930 นายอัศวิน อุ:นจิตติ
63013041931 นางสาวพนิตา พัสดร
63013041932 นายสาคร พรเดช
63013041933 นางสาวจีราวรรณ บารมี
63013041934 นายประทิน เชื้ออินทร�
63013041935 นางสาวกชกร รุ:งรัตนนภากุล
63013041936 นางสาวปณิธีX สมบุญ
63013041937 นายป7ญญาวุธ พุฒคง
63013041938 นางสาวมาริสา มูลทองจาด
63013041939 นายปราการ ภูศรีนวล
63013041940 นายสXืบศักด์ิX ฤทธิกุล
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63013041941 นางสาวภาณุมาศ เข่ือนคําปCอ
63013041942 นางสาวรัตนพร พ่ึงเพ้ีย
63013041943 นางสาวรัตติยา พุ:มศรี
63013041944 นางสาวบุญศิริ แก3วทองพันธ�
63013041945 นายอรรถวุฒิ เตชา
63013041946 นายกฤษฎา สุทธ�พัฒนกุล
63013041947 นางสาวณัฐธิดา ศรีประเสริฐรัตน�
63013041948 นายอัษฎายุธ ขุนทอง
63013041949 นางสาวเกลวลิน ศรีดวงแก3ว
63013041950 นายพรเทพ กรีกูล
63013041951 นางสาวกนกวรรณ ว:องไว
63013041952 นายธนทรัพย� สีอ3น
63013041953 นางสาวนิราภรณ� ขันตี
63013041954 นางสาวอารีรักษ� การะเกต
63013041955 นางสาววราภรณ� โตนน้ําขาว
63013041956 นางสาวสุนิสา รื่นสุนทร
63013041957 นายกิตตินันท� พรหมจันทร�
63013041958 นางสาวกาญจนา เพ็งแจ:ม
63013041959 นายรัชกร หลาบนอก
63013041960 นางสาวปFยาภรณ� ชนะคุ3ม
63013041961 นางสาวสุวิสา พรรคพวก
63013041962 นางสาวจารุวรรณ อินณรงค�
63013041963 นางสาวโสภา ศรีคง
63013041964 นางสาวอลิษา แจ:มกระจ:าง
63013041965 นายปรัชญิล กรอบบาง
63013041966 นายคงดี บุญรอด
63013041967 นางสาวปณิดา คําเจียก
63013041968 นางสาวกมลชนก ขําจา
63013041969 นางสาวสาวิณีย� คล3ายสุวรรณ�
63013041970 นางสาวศุภากร ศรีประเทศ
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63013041971 นางสาวสินีนาท กายพันธ�
63013041972 นางสาวอามีเนDาะ วานิ
63013041973 นางสาวกชกร เครือวงศ�
63013041974 นางสาวเพชรรุ:ง เงินขํา
63013041975 นางสาววิมาดา ดุษิยามี
63013041976 นางสาวทองใบ ซิบเข
63013041977 นางสาวสุกัญญา ภารา
63013041978 นางสาวณิชาภา แพอาดุลย�
63013041979 นางสาวธัญสุดา สุดรักษ�
63013041980 นางสาวกนกวรรณ แสนอุบล
63013041981 นางสาวพิมลนาฎ จันทร�สุข
63013041982 นางสาวพราวนภา ชุ:มเชยกลิ่น
63013041983 นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต
63013041984 นางสาวณัฐชยา รักแปCน
63013041985 นางสาวสวรส ปFZนทอง
63013041986 นางสาวสมใจ แก3วฉวี
63013041987 นางสาวปFยาภรณ� กิไพโรจน�
63013041988 นางสาวปFยะนันท� กลิ่นหอม
63013041989 นายรัฐภูมิ มโนธรรมากุล
63013041990 นางสาวอัญชลี ศุภศร
63013041991 นางสาวพรรณิภา จันตDะยอด
63013041992 นางสาวป7ญชลิกา ชันขุนทด
63013041993 นายธีรพงษ� บุญราชแขวง
63013041994 นายจิราคม สมสกุล
63013041995 นางสาวจินตหรา บุสิงห�
63013041996 นางสลิตตา วีระชาติ
63013041997 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุภาวดี กัมปนาทบันลือ
63013041998 นางสาวเสาวลักษณ� จุ3ยงาม
63013041999 นางสาวลลิตา อัศวดํารงกุล
63013042000 นางสาวปาจารีย� ขวัญราช
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63013042001 นางสาวโสรยา มุสิกวัตร
63013042002 นางสาวจตุพร จิณารักษ�
63013042003 นางสาวสุพรรษา คําวัน
63013042004 นางสาวจินตนา ชามนต�
63013042005 นางสาวกัญญ�วรา สุขราษฏร�
63013042006 นายสุภกิตต์ิ ทองแย3ม
63013042007 นางสาวภูณิษศา บัวจันทร�
63013042008 นางสาวอรอนงค� โพธ์ิงาม
63013042009 นางสาวจิมาพร ปานรอด
63013042010 นางสาวจิราภรณ� กาเตะ
63013042011 นายอรรคพล เหรียญตระกูล
63013042012 นางสาวเบญญาภา ศิริสุข
63013042013 นางสาวนารีรัตน� ชัยชมวงศ�
63013042014 ว:าที่ร.ต.สิรวัช บาทขุนทด
63013042015 นางสาวพรนลิน สุขสวัสด์ิ
63013042016 นางสาวกรเกล3า ต:วนตาด
63013042017 นางสาวอภิญญา กาวิเต
63013042018 นายภัทรวสุ สุดปาน
63013042019 นางสาวจารุลักษณ� พลสงฆ�
63013042020 นายซัมรี บือราเฮง
63013042021 นางสาวพัชรินทร� หมายงาม
63013042022 นางสาวปFยภรณ� วิชัยยา
63013042023 นายเทพพร เสียงดี
63013042024 นางสาวสิรินทิพย� แซ:หลี
63013042025 นางสาวศิริวรรณ พุกสุนทร
63013042026 นางสาวศุภาพิชญ� อภิวัฒน�วราวงศ�
63013042027 นางสาวหทัยภัทร กิจปกรณ�สันติ
63013042028 นางสาวภัทราวดี หนุนนาค
63013042029 นางสาวอาภรณ� สุคําภา
63013042030 นางสาวนภาดา สิรวุฒิภูริช
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63013042031 นางสาวสุนิสา บุญธรรม
63013042032 นางสาวชยามร ถาวร
63013042033 นายอนุวัฒน� เมฆะ
63013042034 นายเทพนที แดงงาม
63013042035 นางสาวกาสมา เจะเลาะ
63013042036 นางสาวเจกิตาน� วรวงศ�สกุล
63013042037 นางสาวกุลิสรา พุ:มพันธ�ศักด์ิ
63013042038 นางสาวชญาณี สุนทรกิจจารักษา
63013042039 นายเนติพงษ� เพ็ญภูมิ
63013042040 นายมนตรี สกุลฮูฮา
63013042041 นางสาววิลาสินี เรืองสุข
63013042042 นายสิทธิพร คําดี
63013042043 นายธีรภพ ลิ่มอุสันโน
63013042044 นางสาวณัฐภรณ� แก3วสมนึก
63013042045 นางสาวฐานิกา ม:อมพะเนาว�
63013042046 นางสาวทิชากร จามรมาร
63013042047 นางสาวสุจิตรา จําปา
63013042048 นางสาวณัฏฐกมนตร� บุญเต็ม
63013042049 นางสาวพิชญา โกยทา
63013042050 นางสาววรรณทิพา นามวงษ�
63013042051 นางสาวนุสบา ยูนุช
63013042052 นางสาวบัสตี สารี
63013042053 นายอัยรัตน� จันทร�เพ็ญ
63013042054 นางสาวธีรนุช คําพินันท�
63013042055 นางสาวสุนิษา สนามทอง
63013042056 นางสาวรัชนุ กุยะวาป\
63013042057 นางสาวชนกนาถ แก3วเสถียร
63013042058 นายณัฐชัย เอี่ยมอาทร
63013042059 นางสาวรัศมี บุตร�ศรี
63013042060 นางสาวลัดลมัยพร พระสุนนท�
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63013042061 นางสาวกมลรัตน� โตDะงาม
63013042062 นายศิวกิตต์ิ สินพิพัฒน�เดชา
63013042063 นายวิชานนท� หอมแก:นจันทร�
63013042064 นางสาวศิริลักษณ� แก:นสา
63013042065 นายกฤดากร สารทนงค�
63013042066 นางสาวพรชิตา เนียมศรี
63013042067 นายสุรวัศ อยู:ดี
63013042068 นางสาวอําพร คุณาพันธ�
63013042069 นางสาวสุปรียา กํามะนคร
63013042070 นางสาวศุภญา วิจิตรตะธรรม
63013042071 นายอดิศักด์ิ สุขสมจิตร�
63013042072 นายป7ญญาพงษ� จริโมภาส
63013042073 นางสาวจุฑามณี ผู3เลื่องลือ
63013042074 นางสาวหฤทัย แสงอรุณ
63013042075 นางสาวนรินธร แคเขว3า
63013042076 นางสาวยุพดี เพ็ชรจํารัส
63013042077 นางชลธิชา เคลือบบุญสอน
63013042078 นางสาวจารุพร คําปา
63013042079 นายสมชาย พงษ�เกตุ
63013042080 นายนเรศ พลฤทธ์ิ
63013042081 นางสาวสุปราณี อาทร
63013042082 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
63013042083 นางสาวลัลน�ลลิต สงหนู
63013042084 นางสาวสวิตา คงสูงเนิน
63013042085 นางสาวเนตรราตรี กาลวรรณ�
63013042086 นางสาวสุชญา มาโนษยวงศ�
63013042087 นางสาวป\ย�วรา สุทธศรี
63013042088 นางสาวกมลวรรณ สังวรนิตย�
63013042089 นางสาววิกันดา เขียวแก3ว
63013042090 นายสัทธนะ เสียงเสนาะ
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63013042091 นางสาวภัทราพรรณ บุตะภักด์ิ
63013042092 นางสาวนพมาศ ธรรมสิทธ์ิ
63013042093 นางสาวอามีนะ เจะเมาะ
63013042094 นายเกียรติยศ เพชรอินทร�
63013042095 นายรัชวุฒิ สุพรม
63013042096 นางสาวสุภาพร ชํามะลี
63013042097 นางสาวนภสวรรณ สินธุรัตนพันธุ�
63013042098 นางสาววิชิตา ชีวเรืองโรจน�
63013042099 นางสาวรุสฮาณี เจDะแต
63013042100 นางสาวสุพิชฌาย� วาณิชย�ปฏิยุทธ�
63013042101 นายชัยณรงค� วงษ�สุวัฒน�
63013042102 นายณัฐกานต� ป7ญญาเรือน
63013042103 นางสาววลินี วอแพง
63013042104 นางสาวกนกวรรณ ชัยเมือง
63013042105 นายสุวิชา หาญปราบ
63013042106 นางสาวอรนุชาวรรณ ดวงใจ
63013042107 นายธนกฤต สุวรรณบันดิษฐ�
63013042108 นายวราชัย วรินทร�
63013042109 นางสาวอภินันท� ยอดสิน
63013042110 นางสาววัชลิญ เอมมาโนชญ�
63013042111 นางสาวมณิสรา คํางาม
63013042112 นางสาวพัชรนันท� รังสิมันต�รัตน�
63013042113 นางสาวไพฑูรย� อ:อนบุญมี
63013042114 นายกันตพงศ� ลีลาพตะ
63013042115 นางกมลรัตน� อัจกลับ
63013042116 นางสาวปFยนุช นันโท
63013042117 นายณัฐพงษ� พินิจมนตรี
63013042118 นางสาวรุ:งนภา สายจันดี
63013042119 นายวิทยา เข่ือนสี่
63013042120 นางวลัยรักษ� สระใหญ:
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63013042121 นายจตุพัฒน� วิชัยขัทคะ
63013042122 นางสาววศินี รัตภาสกร
63013042123 นางสาวจันจิรา บงแก3ว
63013042124 นางสาวธันยธรณ� เพชรโกมล
63013042125 นายธนา อัครกุญ
63013042126 นางสาวสุวนันท� ศรีสุข
63013042127 นางสาวกัณธิชา จันทร�อยู:
63013042128 นางสาวศศิภา กันยาสาย
63013042129 นางสาวชนินาถ เอื้อภราดร
63013042130 นายขวัญชัย เกาะแก3ว
63013042131 นางสาวพรรษวรรณ มณีรัตน�
63013042132 นางสาวเบญจทิพย� เพียรดี
63013042133 นางสาวป7ทมา พุ:มเอี่ยม
63013042134 นางสาวนลินรัตน� หงสวัฒนานนท�
63013042135 นายณัฐชา กล3าหาญ
63013042136 ว:าที่ ร.ต.หญิงเต็มศิริ เอี่ยมสกุล
63013042137 นางสาวชา-ตินันท� เกตุมาโร
63013042138 นางสาวมานิตา ใจเก:งดี
63013042139 นายวชิร กุหลาบสวัสด์ิ
63013042140 นางสาวปรางอัญญา สันติสิทธานนท�
63013042141 นางสาวนัฐภรณ� กันสุข
63013042142 นางสาวอภิญญา ดําช:วย
63013042143 นางสาวแคทรียา เรืองเจริญ
63013042144 นางสาวนัฐณิต ดิษฐด3วงปล3อง
63013042145 นางสาวณัฐนรี ธรรมเลิศหล3า
63013042146 นางสาวศิริรักษ� ทรัพย�ประวัติ
63013042147 นายอัครพงษ� นวลรัตน�
63013042148 นางสาวนัททิดา เอียดแก3ว
63013042149 นายปฏิเวธ ทุ:ยอ3น
63013042150 นางสาวอภิครา มาลัย
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63013042151 นางสาววิไลพร วงศ�ปFนคํา
63013042152 นางสาวสโรชา ใจขันธ�
63013042153 นางสาวรัชนันต� จาวิสูตร
63013042154 นางสาวคณิศร ราศรีชัย
63013042155 นายอัมรินทร� นิ่มละออ
63013042156 นายพิพัฒน� นิ่มน3อย
63013042157 นายชวภณ ข3าวสามรวง
63013042158 นายณัฐ ศรีภิรมย�
63013042159 นางสาวพลอยไพลิน นุชนวล
63013042160 นางสาวภัทรสุดา คงราม
63013042161 นางสาวสุดารัตน� พิมพานนท�
63013042162 นางสาวธีรารัตน� อุดมศักด์ิ
63013042163 นางสาวสุพัตรา ลิขิตวานิช
63013042164 นางสาวฐิติมา ฤทธิชัย
63013042165 นางสาวณัชชา แก3วกัลยา
63013042166 นายบุญฤทธ์ิ โพธ์ิดี
63013042167 นางสาวลวัณรัตน� นาคพร
63013042168 นางสาวสกุลรัตน� ศิริธรรมพันธ�
63013042169 นางสาวภานุมาศ ชิณพรม
63013042170 นางสาวปุณฑริกา หม่ืนจ๋ี
63013042171 นางสาวศศิธร เมาะราษี
63013042172 นายจิตรภาณุ โชตึก
63013042173 นางสาวรัศมี รัตสถิตย�
63013042174 นายอัครพล ชูบํารุง
63013042175 นางสาวบุษยมาส หัตถีจร
63013042176 นางสาวอัญญชนา สวนแก3ว
63013042177 นายอาคม ทวดจันทึก
63013042178 นางสาวภัทรธีญา พรหมชนะ
63013042179 นางสาวกชกร เนตะวงศ�
63013042180 นางสาวกษมา หลุยลาภประเสริฐ
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63013042181 นางสาวดวงฤทัย วงละคร
63013042182 นางสาวสุภัทรา คนงาม
63013042183 นางสาวปวีณา นวนดี
63013042184 นางสาวดวงพร ปราบใหญ:
63013042185 นางสาวสุนันทา มารศรี
63013042186 นางสาวหทัยกานต� พานประเสริฐ
63013042187 นางสาวธีรตา พรมบุตร
63013042188 นางสาวสุวรรณี อภิบาลศรี
63013042189 นางสาวจุฑาภรณ� แก3วนิ่ม
63013042190 นางสาวดุจตะวัน ภัคศุกลภัทร ชุณหถนอม
63013042191 นางสาววศินี เอื้อวีรวัฒนวงศ�
63013042192 นางสาวกาญจนา เที่ยงโคตร
63013042193 ว:าที่ ร.ต.หญิงทัศนี สมบูรณ�
63013042194 นางสาวธันยกานต� เรืองวุฒิ
63013042195 นางสาวณัฐนิชา อะปายัง
63013042196 นางสาวพิมใจ บุญนิล
63013042197 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสล:าง
63013042198 นางสาวกัญฐิภัสร� บุญมาสุ
63013042199 นายธนิสรณ� เพชรสํารวล
63013042200 นายอดิเทพ สนามทอง
63013042201 นางสาวศศิธร ประทุมมาศ
63013042202 นางสาววริศรา ไชยพุฒ
63013042203 นางสาวรัตนาวลี ธิจริยา
63013042204 นางสาวแก3วตา หงอเทียด
63013042205 นางสาววิลาสินี มังคละพลัง
63013042206 นางสาวรสลดา กิตติธรกุล
63013042207 นางสาวฟามีรา ยูโซDะ
63013042208 นางสาวณัฐมล เสือดํา
63013042209 นางสาวพัตรพิมล ภิรมย�รักษ�
63013042210 นางสาวศุภาพิชญ� ทาไธสง
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63013042211 นางสาวณัฐรุจา สาระเสริฐ
63013042212 นางสาวพูลลักษณ� อุปนันท�
63013042213 นางสาวอรอุมา แสนสุภา
63013042214 นางสาวอัญชร หลักบุญ
63013042215 นางสาววิภาดา จําเริญพัฒน�
63013042216 นายพิศิษฐ� เรือนบุตร
63013042217 นายธนเกียรติ เจ๊ียบหยู
63013042218 นายกิตติธัช เจริญทวีวัฒน�
63013042219 นางสาวสุธาสินี ศุภรัตน�
63013042220 นางสาววิไลรัตน� บันหาร
63013042221 นางสาวเจนจิรา ป7ญญาเจริญ
63013042222 นางสาวสุชานันท� แน:นอุดร
63013042223 นางสาวป7ญญวัฒน� แสงสมพร
63013042224 นางสาวณัฐรัตน� ราษฎร�นิยม
63013042225 นางสาวรัชมีนี ดะแล
63013042226 นางสาวบุณณดา กาญจนทอง
63013042227 นางสาวนุจรี มานะกุล
63013042228 นางสาวกรรณิการ� ประทีป
63013042229 นางสาวมัณฑนา เปงป7น
63013042230 นางสาวศิริวรรณ จันไทย
63013042231 นางสาวเจนจิรา เชาว�ไว
63013042232 นายธีรกานต� จันทร�แดง
63013042233 นายทัศกรณ� มะลิซ3อน
63013042234 นางสาวเนตรชลัช รีรอ
63013042235 นางสาวทิพย�อุทัย เฮ:าหนู
63013042236 นางสาวสุดารัตน� ชัยดา
63013042237 นางสาวมณีรัตน� ว่ันเล:ง
63013042238 นายเจษฎา ชุมกาแสง
63013042239 นางสาวโซเฟ\ย สะแลแม
63013042240 นางสาวหัทยา วรอินทร�
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63013042241 นายอภิเดช ยอดขันธ�
63013042242 นางสาวศิริวรรณ คํามงคล
63013042243 นายจิรภาส เนตรสว:าง
63013042244 นางสาวณิชนันทน� ศุขโกเมศ
63013042245 นายกิตติศักด์ิ เตปFน
63013042246 นางสาวสุภิญญา ครีบผา
63013042247 นายศักด์ิชาย วังระหา
63013042248 นายอาทิตย� ปCองปา
63013042249 นายจักรกฤษณ� ไสยสัตย�
63013042250 นางสาวสุชาดา ธีระพันธุ�
63013042251 นายป7ญจาวุธ วิวิธชัย
63013042252 นางสาวมุทิตา ทาพรมมา
63013042253 นายวงศภัค อยู:นิ่ม
63013042254 นางสาวรวิตรี เคลือวาล
63013042255 นางสาวภัททิรา พิมพ�เภา
63013042256 นางสาววรรณวลี กาฬภักดี
63013042257 นายสาทิส อิ่มตระกูล
63013042258 นางสาวฉัตรปวีณ� สหพงศ�โกสิน
63013042259 นางสาวกมลทิพย� จริยาธัญวัฒน�
63013042260 นายธีระศักด์ิ บุญย่ิง
63013042261 นายจิรายุทธ ยุทธกิจ
63013042262 นายไพโรจน� ทาคําสุข
63013042263 นางสาวศยามล ขาวใส
63013042264 นางสาวกรรวี ญาณฤทธ์ิ
63013042265 นายกิตติพร สินนุรักษ�กูล
63013042266 นายศุภกิตต์ิ คําแสน
63013042267 นางสาวพิไลวรรณ ประประโคน
63013042268 นางสาวขวัญนภา แก3วพวง
63013042269 ว:าที่ ร3อยตรี หญิงภัสสร พิรุณเจริญพร
63013042270 นางสาวจุฬาลักษณ� พงษ�ลือเลิศ
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63013042271 นางสาวปาณิศรา ศรีเย็น
63013042272 นางสาวอรนัญช� เรืองโรจน�
63013042273 นางสาวอรณัส ชมทะวี
63013042274 นางสาวกนกขวัญ อาจเดช
63013042275 นางสาววาสนา งามนิยม
63013042276 นางสาวบุณณดา พลับจีน
63013042277 นางสาวโชติกา ศรีทรง
63013042278 นางสาวจินต�จุฑา สุขเสมอ
63013042279 นางสาวจาริณีย� ฉายแสง
63013042280 นางสาวกาญจนา อกตัน
63013042281 นางสาวศิริรัตน� เอกนรพันธ�
63013042282 นางสาวกนิษฐา ศรีรัตน�
63013042283 นายวัชรพล ว:องมหาชัยกุล
63013042284 นายภทรชัย นันทชารักษ�
63013042285 นางวันดี วัฒนะ
63013042286 นางสาวณัฏฐ�นรี หมอทิพย�
63013042287 นางสาวชเนตินันต� บรรเทพ
63013042288 นางสาวกิติยาภรณ� วรรณรักษ�
63013042289 นายสมศักด์ิ บัณฑิต
63013042290 นางสาวพุธิตา ทวาทศภาสกุล
63013042291 นางสาวยินดี ชลย่ิงยง
63013042292 นางอมเรศวร� แก3วรักษา
63013042293 นางสาวนุชบา บดีรัฐ
63013042294 นางสาวนันทัชพร ไชยชนะ
63013042295 นางสาววณิชญา นิลพัฒน�
63013042296 นางสาวชนกวรรณ เพ็ญสมบูรณ�
63013042297 นางสาวจรัญญา ม:วงจันทร�
63013042298 นางสาวจารีย� แก3วคง
63013042299 นางสาววรัญญา พิมพ�พงษ�
63013042300 นางสาวปนิดา แปลงกิริยา
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63013042301 นางสาวจุลลดา หาญรักษ�
63013042302 นายทศวรรษ ทองคํา
63013042303 นางสาวสิริกัญญา ดีนาง
63013042304 นางสาวจิภานันท� สาลา
63013042305 นางสาวณัฐกฤตา สงวนวงษ�
63013042306 นางสาวสุธามาศย� ภูผามานัง
63013042307 นางสาวอังคณา เตชะวงศากร
63013042308 นายอนุวุฒิ เดือนประโคน
63013042309 นางสาวอัจฉรา เพียรธัญการ
63013042310 นางสาวสุนิสา ศรีชัยนาท
63013042311 นางสาวศิริกาญจน� สินทรัพย�
63013042312 นางสาวกรวิภา วินัยเจริญชัย
63013042313 นางสาวทิพวัลย� จิตต�สุทธิผล
63013042314 นางสาวทิพากร ผกาแก3ว
63013042315 นางสาวนีรนารา แย3มศรี
63013042316 นางสาวดลญา แก3วทับทิม
63013042317 นางสาวสรัญญา เกษสุข
63013042318 นางสาวนวลพรรณ พรหมสว:าง
63013042319 นางสาวเสาวลักษณ� เทพศรี
63013042320 นางสาวณิชารีญ� วิไลศิริลักษณ�
63013042321 นายกรวิชญ� อินตDะ
63013042322 นางสาวรัตนาพร เพ็ชรอินทร�
63013042323 นางสาวนิตยา ทองสอน
63013042324 นางสาวนราภรณ� ก:อแก3ว
63013042325 นายณัฐพงศ� ขจรกลิ่น
63013042326 นางสาวสัณห�ธิดา สิทธานุรักษ� 
63013042327 นางสาวจิราพร กันณิกา
63013042328 นายจัตุรัส คล3ายผูก
63013042329 นางสาวมนตรา ปFนตาเชื้อ
63013042330 นายปุญญพัฒน� ตรีสงฆ�
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63013042331 นางสาวจารุวรรณ ไวดาบ
63013042332 นางสาวนฤตย�กมล ไกรกิจราษฎร�
63013042333 นางดาลัด เสมาทอง
63013042334 นางสาวนวิยา ลัทธิธนธรรม
63013042335 นางสาวกุลนันท� เสมอศรี
63013042336 นายสุทธิพงศ� ไพเราะ
63013042337 นางสาวไพรินทร� กงทัพ
63013042338 นางสาวณัฐณิชา หอมเกล็ด
63013042339 นางสาวนวรัตน� ชาลี
63013042340 นายศุภวิชญ� พรหมทิพย�
63013042341 นางสาวภัณฑิรา เฉลยไตร
63013042342 นางสาวสุดารัตน� จันทร�หอม
63013042343 นางสาววรรษมน จําเพียร
63013042344 นางสาวฐิติมา นาดี
63013042345 นายธนนันท� เจือใจ
63013042346 นางสาวอภิชญา นาเริง
63013042347 นายพล คิดประเสริฐ
63013042348 นางสาวศรัณยา ปงกันทา
63013042349 นางสาวณัฐวลัญช� ยอดสุรินทร�
63013042350 นายจรินทร� บัวอนันต�
63013042351 นางสาวจันทร�จิรา วงศ�งาม
63013042352 นางสาวเกตุมณี ญาติโสม
63013042353 นางสาวเยาวเรศ ญานะ
63013042354 นางกัญชิสา มีแสง
63013042355 นางสาวอุมาพร คลี่เกษร
63013042356 นางสาวกมลวรรณ ธีระธนานนท�
63013042357 นางสาวเสาวลักษณ� จวบความสุข
63013042358 นางสาวชลีพร ไปแดน
63013042359 นางสาวเมวิกา ศุภ รัตน� 
63013042360 นางสาวอรอุมา จันทร�ชูกลิ่น
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63013042361 นางสาวภัทรา วรินทรเวช
63013042362 นางสาวละมัย ธรรมไขย�
63013042363 นางสาวธัญชนก หม่ันผดุง
63013042364 นางสาวกมลเนตร แอบครบุรี
63013042365 นางสาวสุรีพร ญาติปราโมทย�
63013042366 นายจักรพงษ� มุกดา
63013042367 นายสิรวิชญ� ศรีประเสริฐ
63013042368 นางสาวสโรชา ทําทา
63013042369 นายนิติ โคมปFZน
63013042370 นางสุมาลี ศรีลาชัย
63013042371 นายมงคล คําแอบ
63013042372 นางสาวบรรณฑรวรรณ ทองทับ
63013042373 นางสาวแพรลดา อิสรานุกูล
63013042374 นายยชอนันต� สิรภพสกุลวงศ�
63013042375 นางสาวญภา อินทรแพทย�
63013042376 นางสาวพรรณิภา อรรถกฤษณ�
63013042377 นางสาวชุติมา สิลาทอง
63013042378 นายวสวัตต์ิ ทีประวิภาต
63013042379 นางสาวศลิตา พลไชย
63013042380 นางสาวกฤษณา พิมาน
63013042381 นางสาวนุรไอนี ลูดิง
63013042382 นางสาวสุนิสา พรหมราช
63013042383 นางสาววนิดา สุวรรณดี
63013042384 นายวีระศักด์ิ เอียดลัง
63013042385 นางสาวเบญญา เสรีเกียรติดิลก
63013042386 นางสาวมนัสวี ขจิตเจริญชัย
63013042387 นายอรรถพล แซ:ลี้
63013042388 นางสาวชนิศา เที่ยวทั่ว
63013042389 นายชาญเดช พยัคฆ�เกษม
63013042390 นางสาวฺปFยะพร สืบสา
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63013042391 นางสาวธนวรรณ โกมาลย�
63013042392 นางสาวณัฐญาดา เขียวนอก
63013042393 นางสาววิลาสินี เดชโคตร
63013042394 นางสาวหัทยาภรณ� ณ สวาท
63013042395 นางสาวภาวดี กิตินาม
63013042396 นางสาวสุทธินันท� ศรีเทา
63013042397 นางสาวจารุภา สินสุขศรีวิไล
63013042398 นางสาวสุพิชฌาย� มนชัยภูมิวัฒน�
63013042399 นายธนพล เสียงแจ3ว
63013042400 นางกุลจิรา กัณหา
63013042401 นายเอก จงเจริญจงสกุล
63013042402 นางสาวสิรินันท� เอ:งฉ3วน
63013042403 นางสาววรพิชชา แก3วตา
63013042404 ว:าที่ร3อยตรี หญิงวรรณิษา เกิดเป\Zยม
63013042405 นางสาวสุนิสา ทองขาวเผือก
63013042406 นายฐนัท วันชัย
63013042407 นายสุทธิพันธ� กันทวงค�
63013042408 นางสาวรัตติยากร วงศ�นวล
63013042409 นางสาวปกามาศ พูลกล่ํา
63013042410 นางฐิดากาญจน� จรัญรัตน�จุฑาภัค
63013042411 นางสาววันนิสา เอนกศิริ
63013042412 นางสาวผกามาศ ยอดพิจิตร
63013042413 นางสาวภัทริกาญจน� นามวงษ�
63013042414 นายธีระวัฒน� สวยสม
63013042415 นางสาวสุรียานี อิซอ
63013042416 นางสาวฉันท�สินี แซ:เฮ3ง
63013042417 นายธนากร สังวาลย�วรวุฒิ
63013042418 นายไกรทอง แก3วเสนา
63013042419 นางสาวสุวภัทร วจีวิจิตร
63013042420 นายอัฟฮัม ปูเตDะ
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63013042421 นางสาวศรีเพชร วงศ�ศิริโสดา
63013042422 นายธนพัฒน� เสือเสน
63013042423 นายรัฐธนินท� ลีลาสวยสุด
63013042424 นายศิวากร เกิดกอบเกียรติ
63013042425 นางสาวอัมพิกา ทองดี
63013042426 นางสาวรินลณี อายินดี
63013042427 นางสาวสิรินทิพย� สุดรักษ�
63013042428 นางสาววรัญตรี วุฒิสาร
63013042429 นางสาวธัญยธรณ� เศรษฐ�นันทโชติ
63013042430 นางสาววรลักขณา ขวัญสู:
63013042431 นางสาวเบญญทิพย� อินทํา
63013042432 นางสาวศิรินภา ทองย้ิม
63013042433 นางสาวชนกกานต� นาวาลอย
63013042434 นายกาญจน� ธนตระกูล
63013042435 นางสาวอารยา ณะอิ่น
63013042436 นายวรเมธ อินทร�มา
63013042437 ว:าที่ รต.ธวัชชัย อินทริง
63013042438 นางสาวสุภารักษ� สุทธิ
63013042439 นางสาวมาริษา จันทร
63013042440 นางสาวราตรี ร3อยตรอง
63013042441 นางสาวธนภรณ� โดยดี
63013042442 ส.ต.ต.อนุรักษ� บุญเลา
63013042443 นายสิริชัย นามศรี
63013042444 นางสาวพัทธ�ธีรา ศรีวิภา
63013042445 นายธีรเจต พิงคะสัน
63013042446 นายศุภกิตต์ิ จะตุเทน
63013042447 นางสาวธัญญลักษณ� ประทุม
63013042448 นางสาวนุสรา จันทาพูน
63013042449 นางสาวรุ:งอรุณ อุ:นแก3ว
63013042450 นางสาวทรรศน�พร กาศสกุล
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63013042451 นางสาวอารียา ธงไชย
63013042452 นายภูริญ กระแสเทพ
63013042453 นางสาวสิริเพชร ศรีสารคาม
63013042454 นายกิตติโรจน� อนันทมาศ
63013042455 นายพัชระ อัลอุมารี
63013042456 นางสาวปนัสยา ดนตรี
63013042457 นายพลลภัตม� ยังสกุล
63013042458 นายฐานวุฒิ อินชิ้น
63013042459 นายอมรเทพ โพธ์ินิ่มแดง
63013042460 นางสาวจันทกานต� พงษ�กูล
63013042461 นายอํานวย เอี่ยมปาน
63013042462 นางสาวศิระวรรณ บัวศรี
63013042463 นายภูมิภักด์ิ อังคสัญญลักษณ�
63013042464 นางสาวศิริลักษณ� สูตินันท�โอภาส
63013042465 นางสาววรรณิภา เสียงเพราะ
63013042466 นางสาวธัญญลักษณ� สารอักษร
63013042467 นางสาวณัฐพร วิริยพรสวัสด์ิ
63013042468 นางสาวจุติพร ดําสงค�
63013042469 นางสาวเมธปFยา เข็มทอง
63013042470 นางสาวปภาวรินทร� เพียรธรรม
63013042471 นายพชรพล เพ็ชรคล3าย
63013042472 นายภูเบศ สายวาริน
63013042473 นางสาวเสาวนีย� เตือนสติ
63013042474 นางสาวรจนา กล3าสงคราม
63013042475 นางสาวณภัค ชมภูภูมิ
63013042476 นางสาวสุกฤตยา ทองมนต�
63013042477 นางสาวพรพิรุณ พุทธิรังษีวงศ�
63013042478 นายฉันฑิต ถ่ินพังงา
63013042479 นายณัฐพล กองคํา
63013042480 นายอดิศักด์ิ ขันเเข็ง 
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63013042481 นางสาววรัญญา ศรีชาย
63013042482 นางสาวอินทิรา สังข�ขาว
63013042483 นางสาวปFยณุช แสงโชติ
63013042484 นางสาวสุดารักษ� นิลแพทย�
63013042485 นางสาวโสภิดา ธัญญโชติ
63013042486 นายพลากร ทองพับ
63013042487 นางสาวอภิสรา สอิ้งทอง
63013042488 นางสาวพุทธิตา จิตรพสุธรรม
63013042489 นางสาวนพรัตน� เมฆขยาย
63013042490 นางสาวธิติญา คมนาคม
63013042491 นางสาวศิริกุล เชื้อหมอ
63013042492 นางสาวพนิดา จันทร�โฮ3วมณี
63013042493 นายปริญญา โพธ์ิประสิทธ์ิ
63013042494 นางสาวทัศนีย�วรรณ เดชสอน
63013042495 นายติณห�ชุพงศ� ศรีสาครสุข
63013042496 นางสาวจุไรรัตน� ขอนโพธ์ิ
63013042497 นายฉัตรเพชร วังบุญ
63013042498 นางสาวทิพวรรณ เมธานิมิตพงศ�
63013042499 นางสาวเมธาวี นุ:นคง
63013042500 นายสุริยา แสงสุวรรณโณ
63013042501 นายอังคเดช อุตตะมะ
63013042502 นางสาวแพรวแพรวา พิมพาวัฒน�
63013042503 นางสาวเกศินี โพธ์ิชัย
63013042504 นางสาวปติญญา นุกูลกิจ
63013042505 นายเอกพล ศิริพรประสาร
63013042506 นายศรชัย ภาคอรรถ
63013042507 นางสาวพรไพลิน นาบํารุง
63013042508 นางสาวชิตาพร ศรีพูล
63013042509 นางสาวนิศากร สอนทิม
63013042510 นายจรัญ ซ่ือตรง
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63013042511 นางสาวเพ็ญพิศา เมธีรัฐโรจน�
63013042512 นางสาววิมลิน วิศิษฏ�กุล
63013042513 นางสาวศิรยากร กําธร
63013042514 นายอภิพล ทองอ:วม
63013042515 นางสาวจิรนันท� จิตรพันธ�
63013042516 นายภัทรภณ สังเกตุ
63013042517 นางสาวปสุตา เกษมชัยบดี
63013042518 นายณัฐสิทธ์ิ เหลืองอุดมชัย
63013042519 นางสาวณัฐกานต� จรไธสง
63013042520 นายภานุเทพ ใยบัว
63013042521 นายปFยภัทร เวชการ
63013042522 นายธีรเดช คงพันธุ�
63013042523 นางสาวธิดารัตน� ไฉนงุ3น
63013042524 นางสาวพรวจี แสงมณี
63013042525 นางสาวฐิราภรณ� ปรางศร
63013042526 นางสาวปFญนันท� วณิชชากร
63013042527 นายธนธัช สวัสด์ิคุ3ม
63013042528 นางสาววรรณวิศา ทวยมาตร
63013042529 นางสาวชนัญญา เรียนอย:าง
63013042530 นางสาวฐิติภรณ� มารมณ�พันธุ�
63013042531 นายภานุวัตร ชูบัวขาว
63013042532 นายฐานิต ไกรลาศ
63013042533 นางฐิติมา ปุวิชา
63013042534 นางสาวจันทร�เพ็ญ คูนาดี
63013042535 นางสาวหัสดี กันทา
63013042536 นางสาวสุทธิกานต� รื่นกลิ่น
63013042537 นางสาวกมลทิพย� เนาว�ศรีสอน
63013042538 นางสาวลลิตา สุจริต
63013042539 นายกิตติภพ อภิโรจน�
63013042540 นายภัทรพล แจ3งประจักษ�
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63013042541 นายสสิษฐ� ปFZนแก3ว
63013042542 นางสาวกุลมดี กุนดี
63013042543 นางสาวสุภาวดี จันทร�จร
63013042544 นางสาวชญานิศ สําเภาเจริญ
63013042545 นางสาวธัญญา ช3างนิล
63013042546 นางมนัญญา โตDะสอี
63013042547 นายสุวินัย แสงประเสริฐ
63013042548 นางสาวฤทัยรัตน� ชูรักษ�
63013042549 นางสาวพัฒน�ธีรา รัตนธิปอังกูร
63013042550 นางสาวเพชรชรินทร� วิราพร
63013042551 นายธนากร ยศโสธร
63013042552 นางสาวสุภาวิตา โออินทร�
63013042553 นางสาวธนาภา ทิมา
63013042554 นางสาวนิชาภา สืบวงค�
63013042555 นางสาวศิริวรรณ บุญเรือง
63013042556 นายวิศิษฏ� แต3ไพบูลย�
63013042557 นางสาวยุวดี อัมพร
63013042558 นางสาวพรพิมล แก3วอ:อน
63013042559 นางสาวศุภลักษณ� เปรมขํา
63013042560 นางธนันทร ขันทอง
63013042561 นางสาวชัชลี อยู:ยัง
63013042562 นางสาวจิระนันท� พลเรียบ
63013042563 นายปกรณ� กฤษณา
63013042564 นายกิตติชัย ลับไพรี
63013042565 นายจิรทีปต� ยศม3าว
63013042566 นางสาวธนพร จันทร�สัมฤทธ์ิ
63013042567 นางสาวจุฑารัตน� ทองพะวา
63013042568 นางสาวธิดาทิพย� ธุระจริง
63013042569 นางสาวทัศณีย�วรรณ กังวะโร
63013042570 นางสาวกันยามน ดีอ3น
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63013042571 นางสาวปาลิณีย� สิริสกุลพัฒน�
63013042572 นางสาวทิติภา ยอดรักษ�
63013042573 นางสาวอัจจิมา บุญจามรสกุลรุ:ง
63013042574 นางสาวมนัสยา ศิลานิล
63013042575 นางสาวซาริตา แฮปากา
63013042576 นางสาวจรวยพร สิงหราไชย
63013042577 นายพงษ�ศักด์ิ อนันต�
63013042578 นางสาวณัฏฐ�ชญาภา จิรากิตต์ิสกุล
63013042579 นายอุดมทรัพย� สําโรงแสง
63013042580 นายก:อเกียรติ มยุระสาคร
63013042581 นางสาวประนัดดา ปFยะวงษ�
63013042582 นางสาววิรัณตรี วงค�เกตุ
63013042583 นายฐิติวัฒน� ประสงค�เกิด
63013042584 นางสาวยุรพร ธุปพงษ�
63013042585 นายจารุ พงษ�สุพรรณ
63013042586 นางสาวเดือนเพ็ญ แก3วจันทา
63013042587 นายธนภัทร กวาวป7ญญา
63013042588 นางสาวศิริลักษณ� สินบริสุทธ์ิ
63013042589 นางสาวชไมพร จันหง:อม
63013042590 นางสาวภัทรพรรณ พลอยบํารุง
63013042591 นายคณิศร ทวะชาลี
63013042592 นางสาวจันทร�จิรา รัตนา
63013042593 นายสุเมธ อินหอม
63013042594 นางสาวอัมพิกา มีขอบทอง
63013042595 นางสาวภคพร เพชรสังข�
63013042596 นางสาวชลลดา ยอดใจดี
63013042597 นางสาวฟาเวีย ดาวซ3อน
63013042598 นางสาวสุชาดา สังข�ทองจีน
63013042599 นางสาวหทัยชนก ศรีสิงห�
63013042600 นางสาวกุลธิดา คงสัมพันธ�
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63013042601 นางสาวพัทธนันท� บังคมเดช
63013042602 นางสาวสุพัตรา อุ:นวงศ�
63013042603 นายณัฐวุฒิ วงศ�จิราษฎร�
63013042604 นางสาววรารัตน� จันทร�ถมยา
63013042605 นางสาวสุทธิดา เกิดสินธ�
63013042606 นางสาวนิชดา เจะเงาะ
63013042607 นางสาวชนาภา แพรวิจิตร
63013042608 นางธารินี องอาจอดิศัย
63013042609 นายศุภณัฐ สุทธิโกเศศ
63013042610 นางสาวเขมลิตา จรูญแสง
63013042611 นายจตุรงค� สุขโกษา
63013042612 นายธนกฤต สันติประชา
63013042613 นางสาวณิชารีย� จรรัตน�
63013042614 นางสาววิมลรัตน� เสถียรโสทร
63013042615 นางสาวสกุลชนก นิลพันธ�
63013042616 นางสาวนูรา ยาการียา
63013042617 นางสาวภัทราภรณ� กาบแก3ว
63013042618 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�งาม
63013042619 นางสาวพัชราภรณ� ตันมา
63013042620 นางสาวสุภาวดี แสนบรรดิษฐ�
63013042621 นางสาวยศวดี โรยรส
63013042622 นางสาวทัศน�วรรณ มาดี
63013042623 นางสาวจุลลดา จงเกษกรณ�
63013042624 นางสาวน้ําฝน สบาย
63013042625 นางสาววาสนา แก3วอินัง
63013042626 นายพูนศักด์ิ ต๋ันทุละ
63013042627 นางสาวป7ทมาวดี เวชยานนท�
63013042628 นางสาวอัยละดา เสน:ห�วงศ�
63013042629 นางสาววลัย ลักษณ� ตรีหิรั ญ 

63013042630 นางสาวชฎาพร บุญลักษณ�สกุล
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63013042631 นางมยุรี เจริญสุข
63013042632 นายประกิจ คําเชียงเงิน
63013042633 นายวัชระ สุทธินุ3ย
63013042634 นางสาวสุธิรัตน� เชยกลิ่น
63013042635 นางสาวกรวิกา ขําสกุล
63013042636 นางสาวจุฑามาศ ป]าสลุง
63013042637 นายนพดล แซ:จSาว
63013042638 นายอรรถสิทธ์ิ สร3อยพลอย
63013042639 นางสาวอรพรรณ ขวัญมงคล
63013042640 นายธีรพงค� เทพแก3ว
63013042641 นางสาววันทนีย� จ๋ีเอ3ย
63013042642 นางสาวสุวนันท� สง:างาม
63013042643 นางสาวฟองฝน ภววิจารณ�
63013042644 นายเวธิต โอทกานนธ�
63013042645 นางสาวณัฐวิภา คุณนัดดี
63013042646 นางสาวชฎาภรณ� เจ3ยจู
63013042647 นางสาวอุษณีย� คําภักดี
63013042648 นางสาวปFยะนุช ศมนลักษณ�
63013042649 นางสาววนิดา อินทร
63013042650 นางสาวสุดารัตน� ป\ดแก3ว
63013042651 นายจีรัฐติกุล วงษ�ธิ
63013042652 นางสาววรรณนิภา ผิวขํา
63013042653 นางสาวศุภรัตน� หม่ันการ
63013042654 นางสาวณัฐสุดา ณัฐพูลวัฒน�
63013042655 นางสาวณัฐฐารัตน� อภัยจิตต�
63013042656 นางสาวหทัยรัตน� แก3วก้ิม
63013042657 นายอมร พันทอง
63013042658 นางสาวธีระวีร� สมจิตร
63013042659 นางสาวอัญชลีพร ขุนทํานาย
63013042660 นายตนุภัทร พิพัฒน�
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63013042661 นายนันท�วีวุฒิ อนันตคํานึง
63013042662 นางสาวอารียา แสงโพธ์ิ
63013042663 นางสาวธัญญารัตน� คําพระบุรี
63013042664 นางสาวมณฑา ด:านเท:ง
63013042665 นางสาวเพชรรัตน� วงค�เรือนคํา
63013042666 นางสาวสริณญา เพชรสุก
63013042667 นายกฤษณะ หฤแสง
63013042668 นายกรวิทย� ตุ:นมี
63013042669 นายหลักทรัพย� เลิศวิลาศานนท�
63013042670 นายจาตุรงค� ซ่ือตรง
63013042671 นางสาวธนัชชา สมฤทธ์ิ
63013042672 นายวัชระ คุณวงค�
63013042673 นายกิตินันท� นาวงค�
63013042674 นายศรายุทธ� จันทร�ทึง
63013042675 นายอานนท� จินวงษ�โป[
63013042676 นางสาวธนาพร สมหน:อ
63013042677 นายเดชวิทธ� รัศมี
63013042678 นางสาวนันทวัน อุตโรกุล
63013042679 นางสาวกฤติยาภรณ� นนทะภา
63013042680 นายอนุชา เรืองวงษ�
63013042681 นายนิธิพัฒน� พลอยแดง
63013042682 นางสาวขนิษฐา รมจันทร�อินทร�
63013042683 นางสาวอัชญา สงวนวงษ�
63013042684 นายสุพิเศษ ศศิวิมล
63013042685 นางสาวนุกภาพร สีใสธรรม
63013042686 นายวันชัย กันทรนวกิจ
63013042687 นางสาวสาธิตา จันทระ
63013042688 นายเศรษฐวัชร เชิดฉาย
63013042689 นายฉัตรแก3ว ชูชาติไทย
63013042690 นายธนภัทร เอกสิริกุลทรัพย�
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63013042691 นางสาวศศิธร หัฎฐะพงศ�ศิริ
63013042692 นางสาวชัญญานุช ตะวัน
63013042693 นางสาวสุคนธ�พิชญ� เชี่ยวน3อย
63013042694 นายทรงเดช บุญตารา
63013042695 นางสาววิลัยวรรณ พาลุสุข
63013042696 นางสาวอัจจิมา ทองสง
63013042697 นางสาวศรินทร�ยา ศรีทา
63013042698 นายอัษฎาวุธ สุพัฒนุกูล
63013042699 นางสาววรรณชุลี ดุลพินิจ
63013042700 นางสาวรวีวรรณ สุขารมย�
63013042701 นายวรเชษฐ� เกตุศิริ
63013042702 นางสาวกรรณิการ� บุญเรืองนาม
63013042703 นางสาวอิศราวดี คุ3มไข:น้ํา
63013042704 นายพงษ�นรัตน� ใจเรือง
63013042705 นางสาวมนธกานต� ฤทธิรักษ�
63013042706 นายชาคริต มรดกดอย
63013042707 นางสาวขันธณีย� รุ:งโรจน�
63013042708 นางสาวณัฐกัญญา สุวีรานุวัฒน�
63013042709 นางสาวกชนิภา ป7จฉิมบุตร
63013042710 นายวิชาญ แดงโชติ
63013042711 นางสาวจรรยา บุญทองสังข�
63013042712 นายจักรพันธ� กรเพชร
63013042713 นางสาวมาริสา แสนสุข
63013042714 นายอดิสร รุ:งวัฒนไพบูลย�
63013042715 นางแพรวพรรณ กล่ําแสง
63013042716 นายอติกานต� ศรีกสิกรณ�
63013042717 นางสาวพิชญ�สินี ศรีกันชัย
63013042718 นางสาวอัญชลิการ� ยามดี
63013042719 นางสาวอัญชลีพร เซ:งเซ่ียง
63013042720 นางสาววริษฐา ไทยบุรี
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63013042721 นายพรพงษ� นราศรี
63013042722 นางสาวกนกวรรณ ศิริอ:อน
63013042723 นายพิชญา เจริญธรวัฒน�
63013042724 นางสาวสุทินา ใหญ:ย่ิง
63013042725 นางสาวชมภูนุช เสนทองแก3ว
63013042726 นางสาวรัสวรรณ เส็มหมัด
63013042727 นางสาวธาริการ� ม:วงทอง
63013042728 นายอธิป สระทองคํา
63013042729 นางสาวรมย�รัศม์ิ พัชรพงศ�พรรณ
63013042730 นางสาวพิชญานิน จันทวงศ�
63013042731 นายนิติพัฒน� ต้ังเสวีพันธ�
63013042732 นางสาวชุติมา แสงวิบูลย�ชัย
63013042733 นายกษมากร วิริยะบุญญาภิวาทย�
63013042734 นายอนวัช จันทกุล
63013042735 นางสาวนิรมล ลักษวุธ
63013042736 นายธนกร สูชัยยะ
63013042737 นายจําเริญ พิทักษ�บุตร
63013042738 นางสาววินัดดา จันทร�แหนบ
63013042739 นางสาวจุฑาภรณ� พิกุลทอง
63013042740 นายกิตติภัททิก� จิตรโรจนรักษ�
63013042741 นางสาวกานต�พิชชา สํารวมจิต
63013042742 นายจิตพล เรือนใจดี
63013042743 นายอิทธิพงศ� ปFตาระเต
63013042744 นางสาวศศิพิสุทธ์ิ เสมฐิติ
63013042745 นางสาวสุภาภรณ� สีแสง
63013042746 นางสาวจิรณิศ อมาตยกุล
63013042747 นางสาววิไลนรินธ�ธร สุวรรณดี
63013042748 นางสาวกัญญาณัฐ สีนิวาส
63013042749 นางสาวอรัญญภรณ� วิมุติพันธ�X
63013042750 นางสาวจินตนา เจริญย่ิง
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63013042751 นางสาวป7ทมาภรณ� กาศเกษม
63013042752 นางสาวธัญญารัตน� หมอยาดี
63013042753 นายราชศักด์ิ น้ําทอง
63013042754 นางสาวอรณีย� เครือโป[ะ
63013042755 นางสาวสิริรัตน� ขงเชื้อ
63013042756 นางสาววนาลี สิทธิประสงค�
63013042757 นางสาวณัฐญา นิลแสง
63013042758 นางสาวน้ําทิพย� ทองลาด
63013042759 นายธนัช จริตไวทย�
63013042760 นางสาววรางคณา เกิดกรุง
63013042761 นางสาวชนกสุดา ฟ7กจันทร�
63013042762 นางสาวอารยา เย็นต้ัง
63013042763 นางสาวพนิตา ตูมทอง
63013042764 นางสาวนพาพร อุทโท
63013042765 นางสาววรรณภา มหาหงษ�
63013042766 นางสาวสุชาดา กาสิงห�
63013042767 นางสาวศุภัชรี มโนมัยอยู:เจริญ
63013042768 นางสาวจิตตราภรณ� นวลป7นยอง
63013042769 นางสาวสุภาพร พรมจมร
63013042770 นางสาวเวธกา เพียรมุ:งสัมพันธ�
63013042771 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิดี
63013042772 นางสาวปาริมาศ สีใส
63013042773 นางสาวเบญจพร หิรัญรัตนภิญโญ
63013042774 นายสุธีกานต� เรืองศรี
63013042775 นางสาวโยษิตา มาลีศรี
63013042776 นางสาวมัณฑนา รอดจันทร�
63013042777 นางสาวจตุพร หลงสามDะ
63013042778 นางสาวอัญรัตน� ดําแดง
63013042779 นางสาวกฤษณา ลิ้มสุวรรณ
63013042780 นายวัชรพงษ� ป7ทมาศ
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63013042781 นางสาวศศิประภา อนันต�
63013042782 นางสาวพนัสวัลภ� น3อยจันทร�
63013042783 นายภานุวัฒน� ทนกระโทก
63013042784 นางสาวจันทิมา เสียงอ:อน
63013042785 นายปฏิญญา คําเป\ยง
63013042786 นางสาวอุมาพร ศรีสังวาลย�
63013042787 นางสาวอัมพิกา จิณะเสน
63013042788 นางสาวพัชรินทร� อินทร�ตา
63013042789 นางสาวเจนจิรา โคทนา
63013042790 นางสาวนูร�ฮูดา วาฮะ
63013042791 นายณัฐธวรท� อุปธิ
63013042792 นางสาววราภรณ� เกิดกิจ
63013042793 นางสาวรัชฎาพร แก3งคํา
63013042794 นางสาววนัสนัณฐ� ตันศรี
63013042795 นางสาวสุภาพร ไทยเจริญ
63013042796 นางสาวศรีสุดา อังคะคํามูล
63013042797 นางสาวกัญญาภัค วรรณวงค�
63013042798 นายวิศิษฏ� นาคะเสง่ียม
63013042799 จ:าสิบเอกอนุศาสน� ฉิวรัมย�
63013042800 นายสุทธิศักด์ิ ดลตรี
63013042801 นางสาวฐิติยา วิเศษโพธ์ิศรี
63013042802 นางสาวจิรารัตน� เส็งเล็ก
63013042803 นายเจษฎา แข3คํา
63013042804 นางสาวอรทัย ม่ังสมบูรณ�
63013042805 นายเอื้ออังกูร ศีตะจิตต�
63013042806 นางสาวจิรัชยา สุวรรณรัตน�
63013042807 นายรัตนว  ั ช ร� ตาสอน
63013042808 นายอรรถพล พลอินทร�
63013042809 นายพุฒิพงศ� รวน
63013042810 นายธวัชชัย สะราคํา
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63013042811 นางสาวนูริษา สันเกาะ
63013042812 นางสาววิรัลพัชร งามฉวี
63013042813 นายพุฒิพงศ� ตาสา
63013042814 นางสาวมาลิวรรณ มรรคาเขต
63013042815 นางสาวศุภนุช ประคองสุข
63013042816 นายชนินทร� ทองกรณ�
63013042817 นายณัฐพล คนเสง่ียม
63013042818 นายพิพัฒน� ทับเปรม
63013042819 นางสาวรัตนเกษ หารสาร
63013042820 นางสาวเพชรจรินทร� วังคีรี
63013042821 นายอวิรุทธ� เพชราเวช
63013042822 นายกฤตวัฒน� เสถียรกาล
63013042823 นางสาวสุดารัตน� เก3าเอี้ยน
63013042824 นายวุฒิพงษ� หาญอาษา
63013042825 นายภุมรินทร� รอดแดง
63013042826 นางสาวกรรณิการ� ศักด์ิปรีชา
63013042827 นางสาวศังสินา พรหมจินดา
63013042828 นางสาวศรวณีย� วงศ�กองเเสง
63013042829 นางสาวเสาวลักษณ� แก3ววิลัย
63013042830 นางสาวพินทิพย� โสระเวช
63013042831 นางสาวปองสุข ทองคํา
63013042832 นางสาวประกายดาว ท:อนทอง
63013042833 นางศิริพร ธนวิภาสกุล
63013042834 นางสาวภัคนันท� สวัสดี
63013042835 นางสาวจุฑากาญจน� ทองถนอม
63013042836 นางสาวสิริมาส กําเนิดหล:ม
63013042837 นายอัครินทร� อินทร�สุวรรณ
63013042838 นางสาววัลคุ�วดี ภักดีไทย
63013042839 นางสาวศุภนิดา ระแหง
63013042840 นางสาวพรนิพา เจริญคํา
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63013042841 นางสาวกนกพร ชนูนันท�
63013042842 นางสาวสุนิษา กลมเกลี้ยง
63013042843 นางสาววิชุดา ณ ร3อยเอ็ด
63013042844 นายอัศนี แสงสิงห�
63013042845 นางสาวพาขวัญ พูนจิตรบริสุทธ์ิ
63013042846 นางสาวรัชนี นามรินทร�
63013042847 นางสาวรัตนาภรณ� แสบรัมย�
63013042848 นายวรวุฒิ อุทัยฉาย
63013042849 นางสาวจุฬารัตน� เต็มโคตร
63013042850 นายเกียรติศักด์ิ สุทธิประภา
63013042851 นางสาวฐานุตตรี หนูทิม
63013042852 นายธณัฐ ภูสมมาตร�
63013042853 นายวรรณฉัตร บุญโญปกรณ�
63013042854 นางสาวกฤษยา หมายดี
63013042855 นายพงศธร ธารบุญ
63013042856 นายป7ณวรรธน� สุขชู
63013042857 นางสาววรรณภา สังข�คร
63013042858 นางสาวณัฐกานต� ขํากระโทก
63013042859 นางสาวปนัสยา ฉายคุณรัฐ
63013042860 นายวุฒิเดช นาควิสุทธ์ิ
63013042861 ส.ต.ต.ธรรมรัตน� มีสุข
63013042862 นางสาวปรียากร บัวกล่ํา
63013042863 นางสาวอมรรัตน� จาดศรี
63013042864 นายเอกชัย อรทัย
63013042865 นางสาวสุธิตรา ลาหิบ
63013042866 นางสาวมศารัศม� ขาวดี
63013042867 นายปภูมิ ป7ญญาสิริกุล
63013042868 นางสาวบุษดี ศรีเดช
63013042869 นายสุรศักด์ิ ยานมณี
63013042870 นายสิทธิชัย เทวโรจน�
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63013042871 นางสาวพรวิภา คําเงิน
63013042872 นางสาวศุภกรณ� สิริจินา
63013042873 นางสาวดวงพร สีหาบงค�
63013042874 นายธีรพล ภูมิวาลย�
63013042875 นางสาววราภรณ� จิตรบําเพ็ญ
63013042876 นางสาวพิมพ�ทอง ศรีบริสุทธ์ิ
63013042877 นายธเนศ จรินทร�ประภาพร
63013042878 นางสาวณัฐกานต� อุดมคํา
63013042879 นายปฏิภาณ คําโสม
63013042880 นางสาวฉัตรยุพา ชัยประสิทธ์ิ
63013042881 นางสาวปพิชญา จารุภูมิ
63013042882 นายทศพล พูลลักษ�
63013042883 นางสาวณภิศ ศรีระอุดม
63013042884 นางสาวโสรยาวรรณ� ภูคลัง
63013042885 นางสาวเกวลี สังข�พรหมราช
63013042886 นางสาวสาริณี พรมคํา
63013042887 นายสมชาย พิริรัมย�
63013042888 นางสาวนฤมล สงวนทอง
63013042889 นางสาวจารุวรรณ เชิดชน
63013042890 นางสาวปาวียา เอมอ:อน
63013042891 ว:าที่ ร.ต.สถาป7ตย� เด:นดวง
63013042892 นางสาวจันทิมา กะเพราะย่ิง
63013042893 นายไตรรัตน� ทํารงยุทธ
63013042894 นางสาวพัชริกา มูลต้ัง
63013042895 นางสาวธิดารัตน� สังข�ศรีเพชร
63013042896 นางสาวณปภัช อธิณัธธ�สกุล
63013042897 นางสาวนภาพร นาวา
63013042898 นางสาวธัญทิวา ธิใจเงิน
63013042899 นายภารุจ โรจนสุนทร
63013042900 นางสาววนิดา ยูโซDะ
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63013042901 นางสาวศรัณญา กลิ่นบุหงา
63013042902 นางสาวรติมา นาคปFZน
63013042903 นางสาวเกศณี วงศาโสภา
63013042904 นางสาวพิมพ�ทอง ละคร
63013042905 นางสาวณัฐชนัญ ผลพันธ�
63013042906 นางสาวภัทรา วัฒนาเรืองสกุล
63013042907 นางสาวสุชาวดี สมสีดา
63013042908 นางสาวอริสา ตรีวิสูตร
63013042909 นางสาวฮัซวานี เบ็ญจวงค�
63013042910 นางสาวนุสรา เจราหวัง
63013042911 นายทศพล แหยมกระโทก
63013042912 นายมนัสพงษ� สุปFนะวงศ�
63013042913 นางสาวสุนิดา ทวีแหลม
63013042914 นางสาวสุภาพรรณ เข่ือนขันธ�
63013042915 นางสาวรัชนีพร ขาวจันทร�คง
63013042916 นางสาวอนัญญา นิลสําริด
63013042917 นางสาวนวลอนงค� หม่ันประทุม
63013042918 นางสาวนุชนาฎ ภูสะเทียน
63013042919 นางสาววาสนา กองละคร
63013042920 นายกีรติ สุวรรณกาศ
63013042921 นางสาวพรธนัฐ เพ็ชรโพธ์ิ
63013042922 นายชนกันต� เที่ยงถ่ิน
63013042923 นางสาวอนัญญา ศิลปพิพัฒน�
63013042924 นางสาวกิตติกา ศรีสุข
63013042925 นางสาวศุภมาศ ทองอยู:
63013042926 นางสาวนิสา นพภาษี
63013042927 นางสาวเอมไอริณ เอกพัฒน�กองสิน
63013042928 นางสาวกุลจิรา ทองคําชุม
63013042929 นายเดชา สุวรรณอาภรณ�
63013042930 นายวณิชย� รัตโนภาส
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63013042931 นายธรรมธร รัตนพันธ�
63013042932 นางสาวเนตรนภา ฉลาดแหลม
63013042933 นายนัฐพล จันทะโมคา
63013042934 นายจักร�กฤษณ� วิรุฬรักษ�สกุล
63013042935 นางสาวนิภาพร วันพิรุณ
63013042936 นายวีรยุทธ บุญมี
63013042937 นายวิศรุต กุศลสอาดเอี่ยม
63013042938 นางสาวชญานิศ แสงเดือน
63013042939 นางสาวโสพิตา สุพร
63013042940 นางสาวธนัชพร ฉิมทับ
63013042941 นายณัฐพล จักรน3อย
63013042942 นางสาวสุภัทรา อายุวงษ�
63013042943 นายกิตติพงศ� จันทวงศ�
63013042944 นายฤทธิเดช พรหมดี
63013042945 นายวีรยุทธ แก3วนิลตา
63013042946 นายพงศสิทธ์ิ บุญนะรา
63013042947 นายธนพันธ� จินตกานนท�
63013042948 นายธงชัย จํารัสรักษ�
63013042949 นายธีรพล เผือกมณี
63013042950 นางสาวอวัสดา หวังกลิ่น
63013042951 นางสาวกิรญา พลายแก3ว
63013042952 นายศิวะนนท� ฉิมกรด
63013042953 นายสมศักด์ิ กิตติประภาส
63013042954 นางสาวกาญจนารัตน� เสือสมบุญ
63013042955 นายมีชัย สระแก3ว
63013042956 นางสาวณัฐศิรินทร� บุตรศรีสวย
63013042957 นางสาวภีรดา บุญวาที
63013042958 นางสาวสุพิชญา บัวจีน
63013042959 นางสาวกนกพร กันทะละ
63013042960 นางสาวนริศรินทร� อินพลอย
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63013042961 นางสาวเนตรนภา คงหินต้ัง
63013042962 นางสาวศุภัทษร เมฆฉาย
63013042963 นางสาวลัดดาวัลย� ดาวทอง
63013042964 นางสาวพันทิพา ทางดี
63013042965 นางสาวลลิตา ภพรัตน�
63013042966 นางสาวพรพรหม เกรียงไกรกร
63013042967 นางสาวสุภัตตรา สุขศรีดา
63013042968 นายณัฐพล โพธ์ิย3อย
63013042969 นางสาวณัฐวดี สอนโพธ์ิ
63013042970 นายศศิ ครองสติ
63013042971 นายศิวะ ศรีน3อย
63013042972 นางสาวพจนีย� โยธานันท�
63013042973 นายจิรายุ ไมตรีสิทธิกร
63013042974 นายธนาทร มาดารัตน�
63013042975 นางสาวกรกนก โคตะ
63013042976 นางสาวจิตติธิดา ทองจิตติ
63013042977 นายชาคฤต อ3นชาวนา
63013042978 นางสาวกมลลักษณ� เกียรติวาทีรัตนะ
63013042979 นางสาวชลธิชา ศรีลา
63013042980 นางสาวกัษมกรณ� จันทร�วันเพ็ญ
63013042981 นางสาวสุมาลี เอนกพร
63013042982 นางสาวดารา โพขวาง
63013042983 นางสาวกมลชนก กองวิเศษ
63013042984 นางสาวกมลวรรณ นันขุนทด
63013042985 นางสาวธมนันท� อภิเดชพัชรกุล
63013042986 นางสาวจริยา นันทะสาร
63013042987 นายกฤษณพล ขู:คําราม
63013042988 นางสาวพรพรรณ นามนาง
63013042989 นางสาวเสาวลักษณ� สวัสดิรักษา
63013042990 นางสาวปวีณา ศรีป7ญญา
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63013042991 นางสาวปาณิสรา ธรรมขันทา
63013042992 นายวิศวะ วาดสันทัด
63013042993 นายกฤษณะ จอมประสาท
63013042994 นางสาวกาญจนา จันทร� สุวรรณ 

63013042995 นายธนสรร พนเจริญสวัสด์ิ
63013042996 นางสาวณัฐชนน ภิรมย�คช
63013042997 นายชนาธิป ดีสืบชาติ
63013042998 นางสาวพิมพ�พิมล พลคําสี
63013042999 นางสาวจุฑามาศ แสงศรี
63013043000 นางสาวดาริกา มีเจริญ
63013043001 นายพลสรณ� ชลวาสิน
63013043002 นางสาวศิรประภา อภัยนอก
63013043003 นางสาวศิรินยา สู3เหิม
63013043004 นางสาวขวัญพร บุญสนอง
63013043005 นายสิทธิโชค อุปรี
63013043006 นางสาวฐาปณี อ3นเจรXิญ
63013043007 นางสาวรุ:งทิวา โปธาจุ:ม
63013043008 นายวัทธิกร เจริญลาภ
63013043009 นางสาวปวีณา คําคง
63013043010 นายณัฐชัย ทองลิ้ม
63013043011 นางสาวนันทวดี กุลฉิม
63013043012 นายอานุภาพ มิตรมนุษย�
63013043013 นายหัสนันท� จันทร�เดช
63013043014 นางสาววรรณวลี นุชดํารงค�
63013043015 นายณพรรษ ใจเพ่ิม
63013043016 นางสาวจารุมน พุ:มสอาด
63013043017 นางสาวฌินันภัทร วาป\ทะ
63013043018 นางสาวเกศินี บุญสะอาด
63013043019 นางสาวนฤมล มาอุ:น
63013043020 นางสาวสุภาภรณ� ปานแก3ว
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63013043021 นางสาวชนินทร�ธร โตสมภาพ
63013043022 นายอิมรันทร� โตะตาตู
63013043023 นางสาวปริญญา พรมราช
63013043024 นางสาวสุจิตรา โฮมทุมมา
63013043025 นางสาวมาสุรีย� มุดและ
63013043026 นางสาวรัตนาภรณ� อัตโณ
63013043027 นายพงศภัค พัฒศรี
63013043028 นางสาวกนกวรรณ จ:าชัยภูมิ
63013043029 นายปองพล อยู:เย็น
63013043030 นายพิษณุ เอี่ยมศรี
63013043031 นางสาวพรรณิภา ชนะพจน�
63013043032 นายธาดาพงศ� โนนะบุตร
63013043033 นางสาวสุธาสินี ชุมชนะ
63013043034 นายปกรณ� เถาโท
63013043035 นายชนกันต� ศิลปบุตร
63013043036 นายวินิจ บุญล3อม
63013043037 นางสาวสมฤทัย จิเหลียง
63013043038 นางสาวแสงเดือน แซ:ลี้
63013043039 นางสาวเหมวรรณ คงเมฆ
63013043040 นางสาวศิรินภา เมฆกระจ:าง
63013043041 นายประมุข กิจประเสริฐ
63013043042 นางสาวอติพร เร:งมีศรี
63013043043 นางสาวอภิญญา พลันสังเกตุ
63013043044 นางธวรรณ ออมแก3ว
63013043045 นางสาวณิชากร ถะเกิงผล
63013043046 นางสาวกันยาพร ใจอยู:
63013043047 นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปFZนเกลียว
63013043048 นางสาวธัญลักษณ� พวงกนก
63013043049 นางสาวไมมูนะหฺ� สาและ
63013043050 นางสาวสุวรรณกาญจน� สุพมาตรา
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63013043051 นางสาวกมลวรรณ ใจงาม
63013043052 นางสาววศินี ว:องธวัชชัย
63013043053 นางสาวนพวรรณ ชัยลิขิต
63013043054 นางสาวอามีนะ เจDะอาแว
63013043055 นางสาววิภารัตน� บ:างสมบูรณ�
63013043056 นางสาวบุศรินทร� พูนวิสิฐกุล
63013043057 นางสาวสุภัทรินทร� รอดแปCน
63013043058 นางสาววิจิตราภรณ� สมชัย
63013043059 นางสาวสกุลรัตน� นุคันทัง
63013043060 นางสาวสุจีรา แสงวงศ�
63013043061 นางสาวปาริชาติ ศรีหาสาร
63013043062 นางสาวลักษณ�นารา พันคง
63013043063 นายณัฐพล โรมพันธ�
63013043064 นางสาวซากีรา ดือราแม
63013043065 นางสายใจ ห:อทอง
63013043066 นางสาวอารียา กาญจนะกันโห
63013043067 นางสาวบุษยา โพธ์ิคําตา
63013043068 นางสาวสายใจ จิตบุญ
63013043069 นายชุมพล ป7Qนเหน:งเพชร
63013043070 นายสหรัฐ แก3วเสริม
63013043071 นายสราวุธ ปานมาศ
63013043072 นางสาวสุภัทรา แก3วสูงเนิน
63013043073 นายธนวัฏ กลิ่นโลกัย
63013043074 นางสาวอุษณี อินทร�สุวรรณ�
63013043075 นางสาวดวงนภา นันตาแสง
63013043076 นางสาวปาจรีย� เผือกชาย
63013043077 นายอนุวัฒน� หนูเพ็ง
63013043078 นายเฉลิมพล ทองนพ
63013043079 นางสาวอาทิตตยา สิงห�เรือง
63013043080 นางสาวพรรณทิพา พันธุมณี
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63013043081 นายจตุพร ชัยพิพัฒน�
63013043082 นายเมธัส ศักดาญาภรณ�
63013043083 นางสาวนวรัตน� บุญทองเนียม
63013043084 นางสาวกัญญาพัชร� จุดเดช
63013043085 นายภานุพงษ� ทนงใจ
63013043086 นางสาวณัฐวรรณ มีไทย
63013043087 นางสาวญาณิศา หนูอุไร
63013043088 นางสาวรอฮานี สะมาแอ
63013043089 นางสาววชิราภรณ� อิ่นแก3ว
63013043090 นางสาวสุพัตรา จิตรจันทร�
63013043091 นางสาวกนิษฐา พาลี
63013043092 นายนราวิชญ� โสภาชัย
63013043093 นางสาวสุกัลยา พองสีดา
63013043094 นางสาวกมลชนก ศรีพันธบุตร
63013043095 นางสาวกุลนิษฐ� สิทธิโชค
63013043096 นายอนุรักษ� ศรีสุข
63013043097 นายภูดิส เวียงคํา
63013043098 นางสาวปาริฉัตร ศิวิไล
63013043099 นายภานุชา เกิดวัฒนธรรม
63013043100 นายนาซือรี อาแวเงาะ
63013043101 นายวุฒิชัย ม่ิงเดชานนท�
63013043102 นางสาวอาทิตยา สุขเสริม
63013043103 นายอดิศร เอมทิพย�
63013043104 นางสาวปพิชญา เรืองฤทธ์ิ
63013043105 นางสาวธัญชนก ไช:จันทร�
63013043106 นางสาวสุจริต อุ:นกาศ
63013043107 นางสาวกัญญาภัค ตัวใหญ:
63013043108 นายอนุพงษ� ครุฑน3อย
63013043109 นายอนุรักษ� กลิ่นรุ:ง
63013043110 นางสาวโสรดา กระด่ิงสาย
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63013043111 นายพิเชษฐ� พ่ึงนิล
63013043112 นายปภังกร สุตะพันธ�
63013043113 นางสาววาสนา นุ3ยนิ่ง
63013043114 นางสาวประภาพร โคตรภูธร
63013043115 นางสาวเสาวลักษณ� หนูแย3ม
63013043116 นางสาวธนาพร บุญพันธ�
63013043117 นายภูมิ ไพยารมณ�
63013043118 นางสาวรัชนีย�กร โพธิเตมิย�
63013043119 นางสาวกมลมาศ ศรีเมือง
63013043120 นายชนนท� ภูมิเทศ
63013043121 นายอนุพงษ� สรรค�พฤกษ�สิน
63013043122 นายณัฐสิทธ์ิ จงรักษ�
63013043123 นางสาวชยานันท� ลาภเจริญวงศ�
63013043124 นางสาวเดือนเพ็ญ สมจิตร
63013043125 นางสาวอริษา บัวละพัด
63013043126 นางสาวชญาณินทร� ภูมิขมเขตร
63013043127 นางสาวกนกฐิตา พลวงค�
63013043128 นางสาวปริญดา สวัสดี
63013043129 นายชัชวาล เตียสุขสวัสด์ิ
63013043130 นางสาวปFยะวรรณ เนียมครุฑ
63013043131 ว:าที่ร3อยตรีธีรพงษ� จอมแปง
63013043132 นางสาวพิมลวรรณ ลาที
63013043133 นางลักคณา มนต�แก3ว
63013043134 นางสาวนิชนิภา แซ:ซ่ัว
63013043135 นางสาวเกษศิรินทร� ศรีสอน
63013043136 นายชนะชัย โยธา
63013043137 นายนฤดล วิสุทธารมณ�
63013043138 นางสาวพชรมณ กําแหง
63013043139 นางสาวกนกกร ไชยรัตน�
63013043140 นางสาวปภัสรา พลัดหนู
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63013043141 นางสาววริศรา ปานหัตถา
63013043142 นางสาวชลวิศา บัวแก3ว
63013043143 นางสาวชุติกาญจน� สลาหลง
63013043144 นางสาวรัญชิดา เหม้ียงหอม
63013043145 นางสาวภัทรพร กูลประสูตร�
63013043146 นางสาวป7ทมวรรณ เรืองจ3อย
63013043147 นายปฏิยุทธ� ศรีบุรินทร�
63013043148 นายวีระชัย ตนภู
63013043149 นางสาวนิสารีนา หะยีนาแว
63013043150 นางสาวนวรัตน� นิคมประศาสน�
63013043151 นางสาวอนุศรา เศรษฐานุสรณ�
63013043152 ส.ต.อ.วิศิลปI สมณะ
63013043153 นางสาวสิริกัญญา หนูบัว
63013043154 นางสาวภัทราวรรณ พานผง
63013043155 นางสาวสุธาสินี จันส:ง
63013043156 นางสาวยุวภา เพ็ชรหนูน
63013043157 นางสาวละอองดาว บุญคุ3มอยู:
63013043158 นายพศวัต กองธรรม
63013043159 นายสุธิเกียรติ คํารังษี
63013043160 นายณรินทร�พันธุ� บุญมี
63013043161 นายมนตรี ทองจํานงค�
63013043162 นางสาวอภิญญา นิ่มนวล
63013043163 ว:าที่ ร.ต.พุธชรัตน� อรชร
63013043164 นางสาวจีรนันท� คําชมภู
63013043165 นางสาวพรนิภา กาฬเนตร
63013043166 นายยุทธพงษ� ภูมิโนนง้ิว
63013043167 นางสาวนฤมล ต้ังภควัตกุล
63013043168 นางสาวสุวนัฎ รื่นสุข
63013043169 นางสาวสุชัญญา ชัยประภา
63013043170 นางสาววริศรา อิ่มทอง
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63013043171 นางสาวปรัชญาภรณ� ภูสาไสย
63013043172 นายธนสาร อินทนะ
63013043173 นายณัฐพงษ� จันทร�ข้ึน
63013043174 นายชาญชัย อภิสิทธ์ิภิญโญ
63013043175 นายชลพรรณ เบญจพันธ�
63013043176 นางสาวกฤตติกา บุญสุข
63013043177 นายศิริศักด์ิ กาแก3ว
63013043178 นายปรินทร� เชิดชู
63013043179 นางสาวป7ณณพัทธ� เจียมจิรานนท�
63013043180 นางสาวฮายานา กามา
63013043181 นางสาววัชราภรณ� บุญผุด
63013043182 นายวริศ น3อยอําไพ
63013043183 นายธนาสิทธ์ิ ลีรังกา
63013043184 นางสาวสรัณรัตน� เมตตาวาสี
63013043185 นางสาวสุพิชญา เหลืองอ:อน
63013043186 นางสาวมัญชุลิกา มานะกิจ
63013043187 นางสาวนุชจรี แสนศรี
63013043188 นางสาวชนิดาภา ฤทธิศิลปI
63013043189 นางสาวจิดาภา เสนเกลี้ยง
63013043190 นายบรรดิษฐ� สารีบุญ
63013043191 นายเฉลิมพร ตันหยงมัด
63013043192 นางสาวยศศจี คงบริรักษ�
63013043193 นางสาวภัทราภรณ� ยาโพธ์ิ
63013043194 นางสาวสมฤทัย ทองแย3ม
63013043195 นางสาวกาญจนา เรืองรอง
63013043196 นายปFยราช บางศิริ
63013043197 นายภาสกร มังคละคีรี
63013043198 นายดรงศ�กร กลิ่นขจร
63013043199 นางสาวทิพย�วัลย� ครรชิตชัยวาร
63013043200 นางสาวสุมาตรา หนูพลัด
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63013043201 นางสาวนิชานาถ ภาวินทุ
63013043202 นางสาวรัมภา รุจิระกรกุล
63013043203 นางสาววิภาณี ยอดทอง
63013043204 นางสาววรวรรณ โพธ์ิแย3มจิตร�
63013043205 นางสาวจินดาพร รอบรู3
63013043206 นางสาวจุฑาทิพย� บางย่ีขัน
63013043207 นางสาวยุพิน ศรีวะรมย�
63013043208 นางสาวทรงพร ไชยเทศ
63013043209 นายวิชชุพันธ� พิลึก
63013043210 นางสาวชนุตม�สิรินทร� สุวรรณอักษร
63013043211 นางสาวนฤมล นุ:มเจริญ
63013043212 นางสาวรอฮานี อาแว
63013043213 นายปพนธีร� บัวภารังษี
63013043214 นายอายุวัฒน� จอมป7ญญาเลิศ
63013043215 นางสาวดวงกมล จันทร�ขอนแก:น
63013043216 ส.ต.ต.หญิงไพรินทร� ละหุ:ง
63013043217 นางสาวณิชารีย� พรรณพฤกษ�
63013043218 นายชิษณุพงศ� อุ:ยประพัฒน�
63013043219 นางสาวทยาตา บรรจงปรุ
63013043220 นายศักด์ินรินทร� ตDะอ3าย
63013043221 นางสาวเสาวนิตย� มลีรัตน�
63013043222 นายชยุติ ฉินนะโสต
63013043223 นายนฤพงศ� บุญทอง
63013043224 นางสาววันวิสาข� เขมะวนิช
63013043225 นางสาวปรียารัฐ กล3วยคํา
63013043226 นางสาวศิราณี สีของทอง
63013043227 นายพีรวิชญ� ไพลดํา
63013043228 นางสาวตริตาภรณ� แสงภู
63013043229 นายพงศ�ธร กันพยุง
63013043230 นายศรีพงษ� สิริเสรีกุล
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63013043231 นางสาวมัทรี ศรีตระการ
63013043232 นางสาวศศิพิมพ� ศรีสุขใส
63013043233 นางสาวจารุนันท� คํายันต�
63013043234 นางสาวปนัดดา เป\ยสนิท
63013043235 นายไพรินทร� แก3วนะ
63013043236 นางสาวชนัญญา พูลวิชา
63013043237 นายพงษ�ศิริ ฉัตรแก3ว
63013043238 นางสาวอัญชลี หลักคํา
63013043239 นางสาวกัญญารัตน� สําราญสุข
63013043240 นางสาวปณิตา ครอบบัวบาน
63013043241 นางสาวพัชรินทร� ปFZนแก3ว
63013043242 นางสาวธัญญธร สิงห�ครุฑ
63013043243 นายอดิศักด์ิ โอนิกะ
63013043244 นางสาวอริสา บุญเกษม
63013043245 นางสาวศิรินารถ เดชดวงจันทร�
63013043246 นางสาวญาณิศา สุวรรณถาวร
63013043247 นายคณพัฒน� อวนศรี
63013043248 นายกิตติชัย ปรางปราสาท
63013043249 นายมฤคินทร� เล็กคํา
63013043250 นางสาวอินชุอร อ่ําเกตุ
63013043251 นางสาวกันตา ทวยหา
63013043252 นางสาวกฤตยภรณ� ตันติเศรษฐ
63013043253 นางสาวยุวรรณา พรหมประสิทธ์ิ
63013043254 นางสาววรรณวิภา จอมป7ญญา
63013043255 นายเจนนรินทร� ทินโรจน�
63013043256 นางสาววิภารัตน� เนินทราย
63013043257 นางสาวกาญจนาพร สุขวัฒนี
63013043258 นางสาวศิริภา วงศ�ดานี
63013043259 นายวสันต� เขียวอินทร�
63013043260 นางสาวพรทิพย� รักษาชล
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63013043261 นางสาวปรียา บุปผา
63013043262 นายปุณณวิทย� สวัสด์ิวงศ�
63013043263 นางสาวป7ทมา วิเศษดี
63013043264 นายวชิรวิทย� โตเจริญ
63013043265 นางสาวตรีทิพย� วัดโลก
63013043266 นางสาวสุพัตรา คุ3มพงษ�
63013043267 นายธนสาร มาลา
63013043268 นางสาวนิลวรรณ มาแจ3ง
63013043269 นางสาวบงกชพร บุญป7ญญา
63013043270 นางสาวสุวัจนี คะรุณ
63013043271 นายชยนันท� สร3อยมาลี
63013043272 นางสาวศิริรัตน� พาไธสง
63013043273 นางสาวศกุนตลา ฟองเอม
63013043274 นางสาวณัฐมน ขวัญประดับ
63013043275 นางสาวลลิตวดี ทองพยุง
63013043276 นางสาวสิริวรรณ เพชร�นิล
63013043277 นางสาวสไบทิพย� สุดสังข�
63013043278 นางสาวปรารถนา ไชยวังเย็น
63013043279 นายปุณณวิทย� บุญขวัญ
63013043280 นางสาวอาทิตยา บุตรตมะ
63013043281 นายบัณฑิต อุ:นรุ:งโรจน�
63013043282 นายวันชัย ชัยรัตน�
63013043283 นางสาวสุภาวดี ยีอาร�
63013043284 นางสาวลัดดาวัลย� กุชโร
63013043285 นางสาวสุพัตรา คชสิทธ์ิ
63013043286 นายภูวเดช เจริญผล
63013043287 นางสาวกมลวรรณ ลิ่มขจรเกียรติ
63013043288 นางสาวศศิวิมล สบบง
63013043289 นางสาวสริดา ชูเมฆ
63013043290 นางสาวสุพัตรา อุ:นสวน
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63013043291 นางสาวพัชรา จันทมาลา
63013043292 นางสาวณฐิกา แก3วเรียง
63013043293 นายรัฐพล นภาศรี
63013043294 นางสาววริศรา บุญฉํ่า
63013043295 นางสาวธนภรณ� กันธิยาใจ
63013043296 นายณัฐพงษ เริ่มยินดี
63013043297 นางสาวจิรัฐติกาล พัฒนศิริเลิศ
63013043298 นางสาวอัจฉรา กิตติวิโรจน�ชัย
63013043299 นายปริญญา จันทร�แก3ว
63013043300 นายธนาศวรรย� สมไพบูลย�
63013043301 นายธีรวัฒน� รัชนิพนธ�
63013043302 นายอภิชัย คุณชื่น
63013043303 นางสาวบุษกร งามทรัพย�พงศ�
63013043304 นางสาวภัททิรา บุตรแก3ว
63013043305 นายอริญชัย ยังจิตร
63013043306 นางสาววสุนันท� พืชโรจน�
63013043307 นางสาวสินีนาฏ นิพนธ�
63013043308 นางสาวเนศิตา โพธินา
63013043309 นางสาวอาภาภรณ� กล:อมจุ:น
63013043310 นางสาวอรพรรณ ชูรัตน�
63013043311 นายณัฐวุฒิ จรุงศิลปI
63013043312 นางสาวรัชดาภรณ� จิตต�เที่ยง
63013043313 นางสาวพรพิมล นาคสวัสด์ิ
63013043314 นายธนภณ พันธไชย
63013043315 นางสาวปารียา สายแสงจันทร�
63013043316 นางสาวยุภาวัลย� ทองเรือง
63013043317 นายพงษ�พิสิทธ์ิ ฤทธ์ิมหา
63013043318 นางสาวรัตนาพร สินคง
63013043319 นางสาวศิรินภา สถิตย�ไพบูลย�
63013043320 นางสาวสุชาวดี ผ:องสกุล
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63013043321 นายกิตติกร ข:าทิพพาที
63013043322 นายกมลเกียรติ เล:งระบํา
63013043323 นางสาวสโรชา สุขบางชาติ
63013043324 นางสาวสิริพร โพธ์ิงาม
63013043325 นางสาวกมลชนก ไชยประสพ
63013043326 นางสาวสายสุนีย� สุวรรณ
63013043327 นางสาวฉัตรทิพย� พูลเพียบพร3อม
63013043328 นางสาวธนิษฐา แสงสุดสี
63013043329 นายคุณากร สุขตระกูล
63013043330 นางสาวธัญธร หิรัญเพชรรัตน�
63013043331 นางสาววันวิสาข� เขียวขุนศรี
63013043332 นายวุฒิชัย มีธรรม
63013043333 นางสาวศศิมาพร กาจุDด
63013043334 นางสาวอภิชญา มหอมตพงษ�
63013043335 นางสาวอริสา ศรีสิงห�
63013043336 นางสาวกฤษณา คํานวน
63013043337 นางสาวการันตี เกตากุล
63013043338 นายชัยรัตน� แสงตรง
63013043339 นางสาวกาญจนาพร แคหอม
63013043340 นางสาวปFยรัตน� ศิริเรือง
63013043341 นางสาวปFยะนันท� สังกฤษณ�
63013043342 ร.ต.สมาน แสนวัง
63013043343 นางสาววิลานีย� สวนทอง
63013043344 นายกิตติพงษ� ทวีวัฒน�
63013043345 นางสาวธัญวลัย อสุณีย�
63013043346 นางสาวพรพิชชา อุ:นใจ
63013043347 นางศิริพิชยา สิงหธวัช
63013043348 นางสาวสุนิสา มนตรีวงษ�
63013043349 นางสาวณัฏฐกมล เลขาผล
63013043350 นายสุชัจจ� เพ็ชร�อินทร�
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63013043351 นางสาวพิมณดา ตDะชา
63013043352 นางสาวพรสุดา แก3วสีขาว
63013043353 นางสาวอรณิชา ปานรักษา
63013043354 นางสาวอรอุมา จวนสว:าง
63013043355 นายกฤษฎา สุทธิพงษ�
63013043356 นางสาววาสนา มณีโชติ
63013043357 นายยุทธศักด์ิ จันทาทุม
63013043358 นางสาวขนิษฐา พัตตาสิงห�
63013043359 นางสาวบาตรียะห� พานามิ
63013043360 นางสาวศุภรัตน� ฐิติรัตนอัศว�
63013043361 นางสาวอัจฉราพร ช:างการ
63013043362 นางสาวฐิติมา ขําดํา
63013043363 นางสาวมาลินี อิ่มอุรัง
63013043364 นางสาวกชกร แซ:เฮียบ
63013043365 นายกิตติพงศ� แก3วอาษา
63013043366 นางสาวสริญญา สุรินทร�
63013043367 นายวีรนิษฐ� ยินดีสุข
63013043368 นายวุฒิชัย สุวรรณวุฒิชัย
63013043369 นางสาวนันทนา มะโนขันธุ�
63013043370 นายธนศักด์ิ ทุ:นทอง
63013043371 นายพงศ�พิชญ� ทองทิพย�
63013043372 นางสาวจินดามาส อินทรีย�
63013043373 นางสาวอลิสา พรหมจันทร�
63013043374 นางสาวลลิตา นําก3าวหน3า
63013043375 นายจารุกิตต์ิ แสงเขียว
63013043376 นางสาวศรัญญา สกุลประเสริฐศรี
63013043377 นางสาวพัชมณฑ� มีแก3ว
63013043378 นายสิทธิพร พรหมมงคล
63013043379 นางสาวมาลิดา แก3วขวัญ
63013043380 นางสาวจินตนา ขาวเรือง
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63013043381 นายพาโชค ผาสุข
63013043382 นางสาวอินธุอร ปุ]มเปCา
63013043383 นายเดชาธร แซอื่อ
63013043384 นางสาวขวัญเรือน บุญงอก
63013043385 นางสาวสุนิสา ปลอยโคกสูง
63013043386 นายวุฒิ มีขํา
63013043387 นางสาวอภิสรา สายบุญรอด
63013043388 นางสาวพรทิพย� สุขจิตร
63013043389 นางสาวจารุวรรณ ธรรมกรณ�
63013043390 นางสาวอุไรรัตน� หาญธงไชย
63013043391 นางสาวกมลรัตน� บุณยะเกียรติ
63013043392 นายปกรณ� วงคณิต
63013043393 นางสาวกรณิศ จันทร�ต3น
63013043394 ว:าที่ ร.ต.บริณต เล3าสุวรรณ�
63013043395 นางเบญจพร จันทร
63013043396 นางสาวปFยวรรณ เคนโสม
63013043397 นางสาวธนวรรณ พยุง
63013043398 นางสาวจริยา ไสยวงศ�
63013043399 นายสมบัติ สารใจ
63013043400 นายนิพนธ์ิ ใจสุทธ์ิ
63013043401 นางสาวขนิษฐา วงศ�ไชยวัฒน�นิติ
63013043402 นางสาวพลอย ทรงสวัสด์ิ
63013043403 นางสาวศิริพร ไพเกาะ
63013043404 นางสาววรรณเลขา อรุณไพร
63013043405 นางสาวศิรดา เหมาะทอง
63013043406 นายอานนท� วงษาเทียม
63013043407 นางสาวนาซีลา ยะปา
63013043408 นางสาวนุชรย� เกิดดี
63013043409 นางสาวอานีซะห� ดือเระ
63013043410 นายชานนทร� สุธนะวุฒิ
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63013043411 นางสาวอรรัมภา อาจารียวุฒิ
63013043412 นางสาวพิมพ�ไฉล คมขํา
63013043413 นายอมรเทพ ธรรมวาจา
63013043414 นายทรงชัย อุนันชัย
63013043415 นางสาวสุทธาสินี จําเริญสาร
63013043416 นางสาวแพงซอย พัวบัณฑิตกุล
63013043417 นายปFยะ หม่ืนจินะ
63013043418 นายขวัญชัย เลิศหงิม
63013043419 นายธนะภัทร� บังวัน
63013043420 นางสาวอวัศยา นันทิทรรภ
63013043421 นางสาวณิชนันทน� ไกรเทพ
63013043422 นางสาวชุติมา พันธคาร
63013043423 นางสาวพัทธนันท� ศานติวรวงศ�
63013043424 นางสาวสุธาทิพย� ดวงแข
63013043425 นางสาวปณิสรา เปรมศรี
63013043426 นายณัฐทรงชัย ผโลทัยเลิศ
63013043427 นายชีวานนท� มนชยาพิสุทธ์ิ
63013043428 นางสาวพิมพ�ชนา น:วมคุณสิน
63013043429 นางสาวธิชา เจDะสา
63013043430 นายอธิภัทร รัตนรัตน�
63013043431 นายชัยวัฒน� แก:นนาคํา
63013043432 นายภวัต กังสภัทรกุล
63013043433 นายตรัยคุณ เกิดน3อย
63013043434 นางสาวปริญญาภรณ� เกตุหอม
63013043435 นางสาวดวงมณี ธรรมรักษ�
63013043436 นางสาววรนิษฐา จันทร�สว:าง
63013043437 นางสาวปราณี สังข�เจริญ
63013043438 นางสาวสุชาดา พลอยช:าง
63013043439 นายชนินทร�เกียรติ เฟ̂Zองเพียร
63013043440 นางสาวชนากานต� สุขอุดม
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63013043441 นางสาวมณีรัตน� รักแก3ว
63013043442 นางสาวสรัญญา ฟูแก3ว
63013043443 นางปริณดา สัตย�รัตน�
63013043444 นางสาวจิรภิญญา โอทอง
63013043445 นางสาวระพีพรรณ ป7นมงคล
63013043446 นางสาวเกษวดี การบุญ
63013043447 นายพิภพ พลอาสา
63013043448 นางสาวอทิตยา คงสมสุทธ์ิ
63013043449 นางสาวมัลลิกา จินตนป7ญญา
63013043450 นายธนกร ศรีใจปCอ
63013043451 นางสาวสุรัมภา ขุนสิงห�
63013043452 นางสาวนันทิชา เรณูศักด์ิ
63013043453 นางสาวจินดารัตน� จันทร�ประสิทธ์ิ
63013043454 นางสาวป7ญญาวดี กาญจนาวิจิตร
63013043455 นางสาวนัญชยา หม่ืนนรินทร�
63013043456 นางสาวเบญจวรรณ อุดชาชน
63013043457 นายธนวัฒน� จิระพงศ�
63013043458 นางสาวณัฐชยา ชาวล3อม
63013043459 นางสาวมินฑิตา ป\นะเก
63013043460 นางสาวชลลดา พลแดง
63013043461 นายณัฐพงค� พรหมหอม
63013043462 นางสาวกุลปริยา โคกสันเทียะ
63013043463 นางสาวดวงกมล เพ็งรัศมี
63013043464 นางสาวทิพารัตน� ครองบุญ
63013043465 นางสาวเพชรชนก ลักษณจันทร�
63013043466 นางสาวศิรินภา เวธิตะ
63013043467 นางสาวเมธิญา สังข�ทอง
63013043468 นางสาวนุชนาฏ หนูทอง
63013043469 นายจักรีพล นันทใส
63013043470 นางสาวน้ําฝน คําไล3
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63013043471 นางสาวชลิตา เนียมเงิน
63013043472 นางสาวศิริพร โพธิพฤกษ�
63013043473 ว:าที่ ร.ต.พงษ�อนันต� ผิวผ:อง
63013043474 นางสาวมารตี บัวเรือง
63013043475 นางสาวหัสยา พิมพ�ศิริ
63013043476 นางสาวพัทธนันท� บุญศิริ
63013043477 นางสาวปFยธิดา คุ3มเสร็จ
63013043478 นายยาลาลูดิง ยีตูวา
63013043479 นายอภิรักษ� ซางซ่ือมูล
63013043480 นายขัตพันธุ� แซ:เซ้ียน
63013043481 นางสาววิภาวนี มะลิมุทวี
63013043482 นางสาวพัชรีรัตน� เมืองผาง
63013043483 นายนิโซะ มะยูนุ
63013043484 นางสาวชลธิชา แสงพิสิทธ์ิ
63013043485 นายกวีเทพ อรัญ
63013043486 นางสาวอรุณณีย� สรรพากิจวัฒนา
63013043487 นางสาวกัทลี บัวล3อมใบ
63013043488 นางสาวแคทรีญา มีแสง
63013043489 นายสรานันต� สงวนสัตย�
63013043490 นายป7ณณพัฒน� เรืองธนยศ
63013043491 นางสาวอศิตา แก3วชุม
63013043492 นางเกศสิรินทร� อาจารีวัฒนา
63013043493 นางสาวศุจีภรณ� จําปารอด
63013043494 นางสาวพุทธกุล จัทร�ภักดี
63013043495 นางสาวสุณีย� หมะหลี
63013043496 นางสาวเกศสุดา ป7ญญาวงค�
63013043497 นางสาวเขมนิจ โชติมงคล
63013043498 นางสาวณัฐชนันท� ใจดี
63013043499 นางสาวปภาวี กิริรัมย�
63013043500 นางสาวสาธิตา อ:อนชุ:ม
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63013043501 นางสาวสุภาพร โพธ์ิอยู:
63013043502 นางสาวเสาวลักษณ� ขันฟCาเลื่อน
63013043503 นางสาวอัจฉราภรณ� จันทร�จู
63013043504 นางสาวมธุรา นิ่มทิม
63013043505 นางสาวณัฐวิมล สุขสถาวรพันธุ�
63013043506 นางสาวสุมาลี หนูแก3วประดับ
63013043507 นางสาวสุพัตรา จิตรจํานอง
63013043508 นางสาวปุญชรัสม์ิ โปซิว
63013043509 นางสาวโรสมีต3า ลาเตะ
63013043510 นางสาวปพิชญา เป\Zยมอยู:สุข
63013043511 นายศราวุฒิ คลังศรี
63013043512 นางสาวจุฑารัตน� การภักดี
63013043513 นายพีรวิชญ� อาจลอย
63013043514 นายธัญธร บวรสุนทรชัย
63013043515 นางสาวชวัลนุช ประพัสสร
63013043516 นางสาวรุ:งไพลิน จันดี
63013043517 นายนราธิป พันธ�ชมภู
63013043518 นางสาวลลิตา อิสระวิภาต
63013043519 นางสาวสุมนา เทพโส
63013043520 นางสาวฉวีวรรณ ฤทธ์ิรุ:ง
63013043521 นางสาวสุกัญญา อุดชาชน
63013043522 นางสาวรัตติกาล เวียงคํา
63013043523 นางสาวหยาดพิรุณ อรุณโชติ
63013043524 นางสาวภัทรศยา เอี่ยมจุ3ย
63013043525 นางสาวชญานี นายอง
63013043526 นายจตุรงค� วิสุทธิสิงห�
63013043527 นางสาวสุธาทิพย� ยินบัว
63013043528 นางสาวพรทิวา กิจผดุง
63013043529 นางสาวชมพูนุท สุวรรณวัฒน�
63013043530 นายเทพประสิทธ์ิ ไชยสิทธ์ิ
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63013043531 นายพลศักด์ิ นาคสี
63013043532 นางสาววันวิสา ศรีสุดใจ
63013043533 นายวรนภบดินทร� กาลจักร
63013043534 นางสาวกุลรวี เกตุสิน
63013043535 นางสาวอนัญญา พันธุ�วิเศษ
63013043536 นางสาวณัฐจาพักตร� เสิบกลิ่น
63013043537 นางสาววรรณิษา ย่ีรัมย�
63013043538 นางสาวกาญจนา กลับสุวรรณ�
63013043539 นางสาวดวงกมล สุดทุ:ม
63013043540 นางสาวหทัยชนก สุขเกิด
63013043541 นางสาวอัญชลี อาขวานนท�
63013043542 ว:าที่ร3อยตรีณัฐวุฒิ วรรณา
63013043543 นาย:สิวะณัฐ ชื่นอารมย�
63013043544 นางนพสร พูนเกษม
63013043545 นางสาวสวรรยา ไชยพิมูล
63013043546 นางสาวกัลยกร ทองคล3าย
63013043547 นายนัฐวุฒิ วรรณวัติ
63013043548 นายณัฐภัทร จันทร�อ:อน
63013043549 นางสาวธัญญามาศ ผมเพชร
63013043550 นางสาวจุฬาลักษณ� พงศ�อายุกูล
63013043551 นางสาวนภสร เผ:าพงษ�ไทย
63013043552 นายทองคํา คําลือ
63013043553 นางสาวทิพย�ภาวรรณ ศิริวิทยกูล
63013043554 นางสาวกัลย�สุดา มาตร�ชู
63013043555 นางสาวโชติกา อินทะวงษ�
63013043556 นางสาวพิชญ�สินี ไร:สูงเนิน
63013043557 นายวรัญRู อินขัด
63013043558 นางสาวณัฐนรี หาญเวช
63013043559 นางสาวสุภาภรณ� มีเมตตา
63013043560 นายนยนาวุธ พลอยช:าง
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63013043561 นางสาวสดุดี ขาวนุ3ย
63013043562 นางสาวประภัสสร สว:างภพ
63013043563 นางสาวพัลลดา หล3าคําลือ
63013043564 นายจักรพงษ� เบญจศรีรักษ�
63013043565 นางสาวพิมประภา จิตหาญ
63013043566 นางสาวนภัสสร ปรีชา
63013043567 นายทศพร ทรัพย�ปราการ
63013043568 นางสาวกชกร กวินส:งสุข
63013043569 นางวรังคณา มุขดาร�
63013043570 นางสาวเบญจรัตน� คงคาน3อย
63013043571 นางสาวพิมพ�กนกกร สายวงศ�
63013043572 นางสาวสูไรดา แวอาหลี
63013043573 นายอํานาจ ทานกระโทก
63013043574 นายอัฐพร ขุนอักษร
63013043575 นายเอกราช ป7ญญาโรจน�
63013043576 นางสาววราพรรณ เครือมา
63013043577 นางสาวพิชญาพร นาคมีพิษ
63013043578 นางสาวพนิดา เพชรคีรีรัฐ
63013043579 นางสาวจุฑามาศ เชี่ยวชาญ
63013043580 นางสาวภัคธิพร หล:อสุวรรณ
63013043581 นางสาวฉัตรฐนันท� เลิศกิรวงศ�
63013043582 นางสาวพิยดา มีบุญ
63013043583 นางสาวปภาดา กาญจนะวสิต
63013043584 นายสมชาย น้ําใจธาร
63013043585 นางสาวทิตยาภรณ� ธนังทอง
63013043586 นางสาววิชุรา หล3าประเสริฐ
63013043587 นางสาวเบญจณัฎฐ� จันทร�แสงสว:าง
63013043588 นางสาวจันทร�สุดา ท3าวอ3าย
63013043589 นางสาวกุสุมา ชาวนา
63013043590 นางสาวอาภาภรณ� สังข�สูตร
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63013043591 นางสาววิชชุดา ธนวิริยะสิน
63013043592 นายวีรพล สอนทอง
63013043593 นางสาวนันทวดี ศิริเวชวิวัฒน�
63013043594 นายกฤติพงษ� ฉัตรไชยไพบูลย�
63013043595 นางสาวสุชาดา ชัยบัวคํา
63013043596 นางสาววาสนา ปลีฟ7ก
63013043597 นายวิษณุ จันทรทรง
63013043598 นางสาวกวินรัตน� ฉัตรวดีพรหิรัญ
63013043599 นางสาวฐิติมา โสภิพันธ�
63013043600 นายนิธิภัทร� สมบุตร
63013043601 นางสาวจุฑามาศ ปราบพล
63013043602 นางสาวกฤตยา วรฉัตร
63013043603 นางสาวสุดารัตน� กล่ําเอม
63013043604 นางสาวจุฑามาศ แต3มเก:ง
63013043605 นายศรศักด์ิ ประสพวงศ�
63013043606 นางสาวดาวเรือง ใจปFง
63013043607 นางสาวชนากานต� วิเศษสิงห�
63013043608 นายปรัตถกร กันธา
63013043609 นายฐิติพงศ� ผ:องแผ3ว
63013043610 นางสาวมัทนา สังข�วิเศษ
63013043611 นายกรภัทร� กองศิลปI
63013043612 นางสุพิชชา อินทคง
63013043613 นางสาวอารยา กลับดี
63013043614 นางสาวนนทิยา ชื่นจิตร
63013043615 นางสาวนฤมล สีโนย
63013043616 นางสาวปFยดา พรหมนิวัติ
63013043617 นางสาวรัตนวลี เทียมผล
63013043618 นางสาวศุกลภัทร เจนจิตรศิลปI
63013043619 นายปFยะบุตร ละออย3อย
63013043620 นางสาวสุภัสสร ก3องนนทวัชร�
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63013043621 นายนิรวิท โหรวิชิต
63013043622 นางสาวจิราภรณ� หาญพิทักษ�
63013043623 นางสาวอนัญญา คงแสนคํา
63013043624 นางสาวนิราภร เตรียมต้ัง
63013043625 นางสาวธนพร พูลฤทธ์ิ
63013043626 นางสาวมณฑิตา เข3มแข็ง
63013043627 นางสาวรัตนากร จันทะคีรี
63013043628 นางรัตนา นาควัน
63013043629 นางสาวพรพรรณ พวงมาลี
63013043630 นางสาวมิลินลดา กุลนายุ
63013043631 นางสาวอุมาพร พรายแก3ว
63013043632 นางสาวป7ญจรัศม� ร:มโพธ์ิพัก
63013043633 นางสาวพิศมัย สอนสันติ
63013043634 นางสาวนิลรัตน� ผุยโพนทัน
63013043635 นายถิระพัฒน� แสงเรืองอ:อน
63013043636 นางสาวเบญจมาศ มัฆวาฬ
63013043637 นางสาวกนกภรณ� สกุลพราหมณ�
63013043638 นางสาวกรัณฑา สัมฤทธ์ิ
63013043639 นายมนตรี คําทอง
63013043640 นางสาววารี งามสมโภชน�
63013043641 นางสาวสุวนันท� นันเชียงเครือ
63013043642 นางสาวรสสุคนธ� คํานิล
63013043643 นายเฉลิมพล ศรีสุวรรณกาฬ
63013043644 นางสาวนูรฮายาตี เจDะเลDาะ
63013043645 นางสาวขนิษฐา บุญทอง
63013043646 นางสาวชาลิสา จําปาทอง
63013043647 นางสาววิภาภรณ� ดิษฐวงค�
63013043648 นางสาวบุษบาวรรณ เจริญจิตร
63013043649 นางสาวสุธิมา วิรัชโชติเสถียร
63013043650 นายชยุตม� โชติช:วย
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63013043651 นางสาวศิวิมล สาตสิน
63013043652 นางสาวชลธิชา โฉมงาม
63013043653 นางสาวนพรัตน� เพียรธัญการ
63013043654 นางสาวกมลชนก แจ:มจิตร
63013043655 นางสาวฐิตาภา ดัชถุยาวัตร
63013043656 นายสุรัติเฉลิม แปCนน3อย
63013043657 นางสาวชญาภรณ� เจริญวงศ�
63013043658 นางสาวพรชนก เจริญจริง
63013043659 นายธนวัฒน� บุญเปล:ง
63013043660 นางสาวฟFตรียา มะอิซอ
63013043661 นางสาวพัชราภรณ� ชาวโพธ์ิสระ
63013043662 นางสาวกรกมลวรรณ คงคารัตน�
63013043663 นางสาวอมรทิพย� ขําง้ิว
63013043664 นายระพีพัฒน� พรหมคุณ
63013043665 นายนิธิศักด์ิ รัตนยศ
63013043666 นายวริศ พันธุ�ไพโรจน�
63013043667 นางสาวกาญจนาพร แสงงาม
63013043668 นางสาวประกายแก3ว โพธิใต3
63013043669 นางสาวอุมาภรณ� บุญมูสิก
63013043670 นายโอภาส ชุมศรี
63013043671 นางสาวสุวพัชร พิทักษ�โสภณ
63013043672 นางสาวสุขุมาลลิณี ชูทอง
63013043673 นายศรัณย�พจน� หาญวงศ�
63013043674 นางสาวทิพวรรณ พิมพาโห
63013043675 นางสาวสุรางคนา นาคมี
63013043676 นางสาวมุกดา สุริยมาตยื
63013043677 นางสาวธิดารัตน� เข่ือนแก3ว
63013043678 นางสาวรจนา นรทัด
63013043679 นางสาวสุทธิรา ช:วยจันทร�
63013043680 นางสาวพรพิพัฒน� อินทรดิษฐ�
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63013043681 นางสาวหทัยชนก ลักษณา
63013043682 นายศักด์ิสิรัตน� สรวงพนากุล
63013043683 นางสาวจุฑามาศ ขําเขว3า
63013043684 นางสาวพิชญานิน เสวตวิหารี
63013043685 นางสาวป7ณฑิตา ไชยปะละ
63013043686 นางสาวกัณฐิกา กุลไพจิตร�
63013043687 นางสาวกมลพร นาควิเชตร�
63013043688 นางสาวเกศกนก เสมานารถ
63013043689 นายธวัชชัย ลูกรัตน�
63013043690 นางสาวพิชญ�ชพร สุตันติราษฎร�
63013043691 นางสาววนิดา เต็มเป\Zยม
63013043692 นายศราวุธ พรมนอก
63013043693 นายจักรพันธ� ทุมคํา
63013043694 นายซูไฮลี บาเห็ง
63013043695 นางสาววิไลลักษณ� คําป7น
63013043696 นายธีรวัต ประสงค�เงิน
63013043697 นางสาวเยาวลักษณ� รอดสม
63013043698 นางสาวสาธิตา ผังวิวัฒน�
63013043699 ส.ต.ท.หญิงพิรานันท� ทองศรี
63013043700 นางสาวกัลย�สุดา ยืนสุข
63013043701 นายสายัญ เลื่อนสุวรรณ�
63013043702 นางสาวอรวรรณ จุ3ยบาง
63013043703 นางสาวพัชรินทร�พร พานิชย�
63013043704 นายนูรดีน อามีนี
63013043705 นางสาวสิวนาถ ชุมภูรัตน�
63013043706 นางสาวป7ทฐมาวี ศิวบุรินทมิตร�
63013043707 นายอินทัช พุกปลั่ง
63013043708 นายภาณุพงษ� พงษ�อรพาณิชย�
63013043709 นางสาวปาริฉัตร อินทพงษ�
63013043710 นางสาวรตวร ช:วยครุฑ
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63013043711 ว:าที่ร3อยตรีณรงค�ฤทธ์ิ คนองนึก
63013043712 นายศักด์ิชาย ชื่นใจ
63013043713 นางสาวดวงเดือน แก3วแดง
63013043714 นายกวิน ศาสนวิบูลย�
63013043715 นางสาวปาลิตา หมีคง
63013043716 นางสาวพิมพ�พิชชา คล3ายพงษ�
63013043717 นายเอกสิทธ์ิ สงวนสิทธ์ิ
63013043718 นางสาวณิรฌา ธราทิน
63013043719 นางสาวอัญชลิดา อุดมญาติ
63013043720 นายสวัสด์ิวงศ� เดชภิรัตนมงคล
63013043721 นางสาวภัคฑิดา ตันติพิสมร
63013043722 นายปฐมพงษ� ระมัด
63013043723 นางสาวจริยา จันตDะคํา
63013043724 นางสาวจีรวรรณ แก3วล3วนทอง
63013043725 นางสาวสุนันทินี แก3วดี
63013043726 นางสาวรศิกา ถึงอินทร
63013043727 นางสาวพัทธนันท� กองจักร
63013043728 นางสาววรนุช มีใจ
63013043729 นางสาวอภิญญา สิงห�การ
63013043730 นางสาวชญาณี ทองจันทร�
63013043731 นางสาวฺปFยะนุช บุญหลํา
63013043732 นางสาวกรพินธ� จิตรม่ัน
63013043733 นายทศรส พรหมมา
63013043734 นางสาวสุดาวรรณ ขามทอง
63013043735 นางสาวชรัญญา อาจน3อย
63013043736 นางสาวกาญจนา ทองเรือง
63013043737 นางสาวจิรภัทรา ปานเหม
63013043738 นายกฤตยกรณ� ตาสว:าง
63013043739 นางสาวปวีณา สุวรรณสารกุล
63013043740 นายพชร ภัทรอดุลย�
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63013043741 นายสุเมฆ นามเสติ
63013043742 นางสาวสุโรชา ธันวงศ�
63013043743 นางสาววรัชญา ส:องแสง
63013043744 นายธรรมศักด์ิ กันธิมา
63013043745 นายจิรวุฒิ อุ:นชู
63013043746 นางสาวจันทร�พร บุญเพ็ง
63013043747 นางสาวรัตติญา กลิ่นหอม
63013043748 นางสาววรรณิศา อินทอง
63013043749 นางสาววันวิสา เลิศนิธิพร
63013043750 นายกฤษณะ ปานนิล
63013043751 นางสาวศิริวรรณ เต:าทอง
63013043752 นายดนุพรรธน� หิรัญเดโชวรรธน�
63013043753 นายกรกช ภูมิจิตอมร
63013043754 นายศราวุฒิ หาไชย
63013043755 นางสาวพนิดา วงษ�อนันต�
63013043756 นางสาวปรางทิพย� เปการั
63013043757 นายอุดมศักด์ิ ดีอ3อม
63013043758 นายธีรศักด์ิ ว:องเกษฎา
63013043759 นางสาวกนกพร ประสาทโพธ์ิX
63013043760 นางสาวศิริกัญญา หมวกซา
63013043761 นางสาวกิตติญา แก3วผลึก
63013043762 นางสาวฐิตาพร แสวงผล
63013043763 นางสาวภรณ�ทิพย� ศรีสังข�แก3ว
63013043764 ร.อ.พงษ�พัฒน� คงชัยเจริญ
63013043765 นายจิตรภณ ศรีอนุชิต
63013043766 นางสาวศศิธร ม่ังค่ัง
63013043767 นางสาวจุฑามาศ เลื่อนแก3ว
63013043768 นางสาววัลยา หีมโตะเตDะ
63013043769 นางสาวพฤษสร เนาวรังษี
63013043770 นางสาวเสาวลักษณ� มะโนน3อม

หน3า 1459 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013043771 นางสาวอิศราณี ฝุ]นทอง
63013043772 นายนรวิทย� คงมนต�
63013043773 นางสาวแสงระวี แสงอรุณ
63013043774 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ
63013043775 นางสาวจิราภรณ� ตําเสก
63013043776 นางสาวปFยวรรณ หรุ:นมาบแค
63013043777 นางสาวจีรนันท� จันแรม
63013043778 นางสาวพัชรา เศษโม3
63013043779 นางสาวลัดดาวัลย� แก3วกัน
63013043780 นางสาวดารารัตน� วงษ�ทรัพย�คุ3ม
63013043781 นางสาวแพรวพรรณ ปฎิเวธธรรม
63013043782 นางสาวทัตพร ใจฉลาด
63013043783 นางสาวอรนุช รัตนภักดี
63013043784 นางสาวชนิษฐา พูนสุข
63013043785 นางสาวคฑารัตน� ศรีเบญจกุล
63013043786 นายชัยสิทธ์ิ สุสุทธิพงศ�
63013043787 นางสาวภาวิดา เพ็งเจริญรัตน�
63013043788 นางสาวพัชรพร เกิดวัน
63013043789 นางสาวณัฐกานต� สัมมา
63013043790 นางสาวณัฐกมล กลิ่นสมิทธ์ิ
63013043791 นางสาวกมลชนก ผิวจันทร�
63013043792 นายสุทธิพงษ� ใคร3ยะ
63013043793 นางสาวสุดธิดา ม่ิงเมือง
63013043794 นายสุกรี ดอฆอ
63013043795 นายพีรพล มุสิกราษฎร�
63013043796 นางสาวสุนันทา อนุกูล
63013043797 นายณัฐพงศ� หอมละออ
63013043798 นางสาวพาณิภัค เจริญสุข
63013043799 นางสาวบุณยวีร� จันทร�บรรจบ
63013043800 นางสาวทัศริน ไกวัลวรรธนะ
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63013043801 นางสาวปุณยภา ประจงไสย
63013043802 ว:าที่ ร.ต.หญิงกชกร คชวิเศษ
63013043803 นางสาวกาญจนา พิชนนาค
63013043804 นางสาวแพรพลอย ภูมิชูชิต
63013043805 นางสาวกรณิการ� เอี่ยมศิริ
63013043806 นางสาวสรัญญา เชษฐสิงห�
63013043807 นางสาวศิริมาศ ไทยพร
63013043808 นางสาวปาณิสรา นิวงษา
63013043809 นางสาวสรินยา อัตรา
63013043810 นายวัลลภ แสงสุทรรศน�
63013043811 นางสาวณภัทร อินทรสุขศรี
63013043812 นางสาวอภัสนันท� หอมสมบัติ
63013043813 นางสาวกมลชนก ออเขาย3อย
63013043814 นางสาวมันตา พ:วงพุฒ
63013043815 นางสาวณัฐวดี ประกอบธรรม
63013043816 นางสาวกนกวรรณ อินทรักษา
63013043817 นางสาวพุทธชาด เห็นแสงหงษ�
63013043818 นายธนภูมิ คันทะชมภู
63013043819 นางสาวนูริช เอ็นดู
63013043820 นายสุขสรรค� นําผล
63013043821 นางสาวยลรดา จันทร�ทิพย�
63013043822 นางสาวสุพรทิพย� ทาป7ญญา
63013043823 นางสาวธัญญา อณะสุวรรณ
63013043824 นางสาวปรียาพร ศรีชัย
63013043825 นางสาวอสมภรณ� บุรพธานินทร�
63013043826 นางสาวชุติกาญจน� ชาญพิพัฒน�ไพบูลย�
63013043827 นางสาวศิรินทร บุญทวี
63013043828 นางสาวณัฐนันท� ศุขเขษม
63013043829 นายเฉลิมรัตน� สวัสดี
63013043830 นางสาวมัลลิกา กลิ่นภู:
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63013043831 นางสาวกัลยามาศ แก3วประเสริฐ
63013043832 นางสาววาสนา มุลทา
63013043833 นางสาวฐิติมา จีนเรือง
63013043834 นางสาวนุรไอนี ลาเตDะ
63013043835 นางสาวณัฐนิช ขุนดํา
63013043836 นางสาวนัฐพรรณ ศรีเพชร
63013043837 นายซุลกีฟลี เตาะสาตู
63013043838 นายธนพล เทียนมงคล
63013043839 นางสาวชนิกานต� สิทธิคง
63013043840 นายชัยรัตน� ศรีโกมุท
63013043841 นางสาวณหทัย เพชรนิล
63013043842 นางสาวอรวรรณ ขอทวงกลาง
63013043843 นายอนุภัทร สุระสาย
63013043844 นายณัชพล อินทชิต
63013043845 นาย:XXขจรศักด์ิ อ:อนคํา
63013043846 นางสาวนูนี สามารือลอง
63013043847 นางสาวจีรมล สุขเจริญ
63013043848 นางสาวมนัสพรรณ ปFยวัชรวิจิตร
63013043849 นางสาวรุ:งทิพย� บุญกลัด
63013043850 นางสาวเกศิรินทร� มัธยันต�
63013043851 นางสาวปลายฝ7น รัตนประเสริฐ
63013043852 นางสาวนัสรีย� แปแนะ
63013043853 นางสาวชฎาพร ชมชื่น
63013043854 นายเปรมชัย แก3วคํา
63013043855 นางสาวภนิตา ศรีโฉมงาม
63013043856 นางสาวสิริกาญจน� เหล:ากิตติกุลสุทธ์ิ
63013043857 นายอภิชัย จัมปาสุต
63013043858 นางสาวชนัญชิดา สําเนียง
63013043859 นางสาวพนิดา มาป7น
63013043860 นางสาวอัฏฐณี ไชยพิทักษ�
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63013043861 นางสาวนงลักษณ� ฝ7Qนแก3ว
63013043862 นางสาวสุนิสา ก้ัวนามน
63013043863 นางสาวกรีสุคนธ� นาคสังข�
63013043864 นายก3องภพ มากทรัพย�
63013043865 นางสาวพรมุณี ฤกษ�ดี
63013043866 นางสาวรัตนกุล แปCนนวล
63013043867 นางสาววรนันท� กลิ่นทิพย�
63013043868 นางกรพินธุ� รักษา
63013043869 นางสาวฐิดารัตน� แสนศริ
63013043870 นายภูวดล ศรีธรรม
63013043871 นายอดิศักด์ิ สิทธ์ินะศรี
63013043872 นางสาวชวาลณัฏฐ� คําสี
63013043873 นายภัคพล พิทักษ�ศักด์ิเสรี
63013043874 นางสาวกุลนันทน� เลิศชวนิตย�
63013043875 นางสาวดวงหทัย อุปจันโท
63013043876 นางสาวสุดารัตน� ภาษี
63013043877 นางสาวธนิดา โพธ์ิงาม
63013043878 นางสาวเจนจิรา คงเจริญ
63013043879 นางสาวนภศร ใจห3าว
63013043880 นายพีรภัทร รอดดอน
63013043881 นางสาวจิรัชดา อินทโชติ
63013043882 นายจิตติชัย ไชยจิตต�
63013043883 นางสาววรณัน ชูเสน
63013043884 นายกฤษณพงศ� บรรจงเกลี้ยง
63013043885 นายชัยอนันต� ข:วงทิพย�
63013043886 นางสาวปณิตา พันธุ�เมฆ
63013043887 นางสาวนัจรินทร� รอดแก3ว
63013043888 นายสุทธิชัย เปลี่ยนพันธ�
63013043889 นางสาวจันทร�นิภา เผือกจีน
63013043890 นางสาวเบญจพร แก3วประสิทธ์ิ
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63013043891 นายกฤตภาส กาญจนะ
63013043892 นางสาวรัฐมน ปุอุบล
63013043893 นางสาวจุฑามาศ นเรนทราช
63013043894 นางสาววโรชา ทันถาจิตร
63013043895 นางสาวอภิรดี ก3อนอําพร
63013043896 นางสาวเกศรินทร� มาลัย
63013043897 นางสาวณัฐพร รักสุข
63013043898 นางสาวภัทรวดี อ่ําสอน
63013043899 นายธีรพงศ� ปFดกันภัย
63013043900 นางสาววิชญาพร หินนนท�
63013043901 นายพร3อมพันธุ� กลิ่นจันทร�
63013043902 นายเมชวิน ขันธีวิทย�
63013043903 นายพลกฤต จะรา
63013043904 นางสาวมณฑาทิพย� พรหมรัตน�
63013043905 นายสุริยา แก3วพวง
63013043906 นางสาวณัฐชนก แสนยาอุโฆษ
63013043907 นางสาวพรรวี เหลียวพัฒนพงศ�
63013043908 นางสาวชมภูนุช กันทัศ
63013043909 นางสาวอรอุมา จาดพิมาย
63013043910 นางสาวกชนันท� นิรัติศัยโสภิญ
63013043911 นางสาวพรทิพย� แก3วพมพ�
63013043912 นายอัครชัย บิสสุริ
63013043913 นางสาวสุดารัตน� สุธาโภชน�
63013043914 นางสาวสิริพรรณ สินทรัพย�
63013043915 นางสาวลักขณา บุตรรักษา
63013043916 นางสาวสุพัตรา เจริญศรี
63013043917 นางสาวเจนจิรา ทีจันทร�
63013043918 นางสาวศุภานัน วงษ�ศิริ
63013043919 นางสาวศิริวรรณ อนงค�พร
63013043920 นางสาวนัทมล เหล:าเสพล
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63013043921 นางสาวพัชราพรรณ คําเสน
63013043922 นายเขมวิทย� ชมภูพื้น
63013043923 นายวัชรวิทย� มูสิก้ิม
63013043924 นายนิติ กฤษฎาจันทร�
63013043925 นางสาวสิริทัศน� คงริน
63013043926 นางสาวศศิมาพร มากอนันต�
63013043927 นางสาวประภัสสร ศรีหาเวช
63013043928 นายวรากร ทองตรีพันธ�
63013043929 นางสาวอรพิณ ช3างทอง
63013043930 นางพิชญาณี ศรีชัย
63013043931 นางสาวศุภลักษณ� เตชะพกาพงษ�
63013043932 นางสาวนุจรินทร� สู:หญ3านาง
63013043933 นางสาวระพีพร ชํานาญเวช
63013043934 นางสาวปFยวดี ดรพะสี
63013043935 นางสาวกัลยรัตน� หนูหมอก
63013043936 นางสาวศิรินทร�ทิพย� บงกชวิจิตรรุ:ง
63013043937 นางสุขฤทัย สุดตา
63013043938 นางสาวคัคนางค� หม่ืนตุ3มไพร
63013043939 นางสาวจิราภรณ� กาลเศรณี
63013043940 นางสาววารุณี สอนเพ็ง
63013043941 นางสาวกฤติยา เขตรักษา
63013043942 นายธนธัช นาคเกษม
63013043943 นางสาวศิริพร สายแก3ว
63013043944 ว:าที่ร3อยตรีหญิงทิพวรรณ มณีฉาย
63013043945 นายจิรเมศร� เจนทุมา
63013043946 นางสาวดวงดาว อินทรชัย
63013043947 นางสาวรุ:งไพลิน อํานาจสมบูรณ�สุข
63013043948 นางสาวกรกนก เกิดละมูล
63013043949 นางสาวลดาวัลย� พิมเสน
63013043950 นางสาวนัยนา สาและ
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63013043951 นางสาวกุXสุมา ทองฟ7ก
63013043952 นางสาวชลิตา ด:านสมพงค�
63013043953 นางสาวพรพิมล กกนอก
63013043954 นางสาวสุฑามาศ เขม3นเขตวิทย�
63013043955 นางสาวนุชนาถ กุลชุมภู
63013043956 นางสาวรัชตนันท� จักรสูง
63013043957 นายนันทา อักษรทิพย�
63013043958 นางสาวจิตติมา แบ:งบุญ
63013043959 นางสาวภัสรา สอาด
63013043960 นางสาวสายรุ3ง ใจบุญ 

63013043961 นางสาวพิชญ�ญาพร แซ:นิ่ม
63013043962 นางสาววิภาณี สังข�โสด
63013043963 นางสาวมุกดา มาตย�นอก
63013043964 นางสาววิภาวี อยู:ทรัพย�
63013043965 นางสาววานิภักด์ิ พรมพุ3ย
63013043966 นายธรรมรงค� ทองอ:วมใหญ:
63013043967 นางสาวปฤณภัค จูแวน
63013043968 นางสาวจุฑาทิพย� อัครวิญRู
63013043969 นายธนพัฒน� สาแก3ว
63013043970 นางสาววรรณภา สุนทรบัณฑิตย�
63013043971 นายพฤหัส ทิมเพชร
63013043972 นางสาวนันทวรรณ แซ:ต้ัง
63013043973 นางสาวภารดา ภูกาษร
63013043974 นางสาวปาณิสรา พิเชียรโสภณ
63013043975 นายธีรวัฒน� ธารารักษ�
63013043976 นายอภิสิทธ์ิ จิตต�ไพศาล
63013043977 นางสาวนุจรีย� สิงหาพันธุ�
63013043978 ส.อ.สัมพันธ� วงศ�วิภาค
63013043979 นายฃยพล จิตชัยนพคุณ
63013043980 นางสาวนฤมล สิมะโชคดี
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63013043981 นางสาววิภาดา ดิษฐ�สุวรรณ
63013043982 นางสาวแคทรียา สมุทวารี
63013043983 นายจิรายุ โก
63013043984 นางสาวปาณิสรา คําธง
63013043985 นางสาวสุวิมล อนุสนธ�
63013043986 นางสาวจิรัชยา พ่ีพานิช
63013043987 นางสาวพิชญาภา ฟองจันทร�
63013043988 นางสาวสายสุดา ปาเมืองมูล
63013043989 นางสาวจารวี ใจวังเย็น
63013043990 นางสาวมณัสนันท� สระทองจันทร�
63013043991 นางสาวณัฐชริดา แสงสี
63013043992 นางสาวปณิตา ปฐมสุริยะพร
63013043993 นางสาววรรณนภา เลิศฤทธ์ิ
63013043994 นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญทั้งภัทรสุข
63013043995 นายจักรรินทร� งานผัด
63013043996 นายปFยะพงษ� ประสาททอง
63013043997 นางสาวมินตรา กอตระกูลสิน
63013043998 นางสาวกรองจิตร ดีเทียร
63013043999 นางสาวรวินท�นิภา ยะวัง
63013044000 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอินทิรา นะนาม
63013044001 นางสาวสุวิจิตรา เหล:าชรา
63013044002 นางสาวพัชราภรณ� ไกยะฝ]าย
63013044003 นางสาวปFZนชนก เจริญธรรม
63013044004 นางสาวชัชชญา ธิรามนตร�
63013044005 นายขจรยศ ธรรมทินโณ
63013044006 นางสาวนิภากร ชูรัตน�
63013044007 นางสาววชิราภรณ� รัตโนภาส
63013044008 นางสาววันวิสา นันทวัตร
63013044009 นางสาวนนทิยา สีหากุล
63013044010 นายวิวัฒน� กองพัฒน�พาณิชย�
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63013044011 นายอังกินันท� อังสุพานิช
63013044012 นางสาวชยกร ภูดิศดรุสกุล
63013044013 นางสาวกมลฉัตร ยารังษี
63013044014 นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย
63013044015 นางสาวธิดารัตน� บุญกลั่น
63013044016 นางสาวสุพินดา สินธุ�แก3ว
63013044017 นางสาวอภิญญา แก3วคํา
63013044018 นางสาววิจิตรา สีสุวรรณ�
63013044019 นางสาวรวินท�นิภา กันทรัพย�
63013044020 นางสาวแพรพลอย พิมพ�นาค
63013044021 นายกฤษณ� สุชาติ
63013044022 นายบรรพต แดงดี
63013044023 นางสาวประภาพรรณ นิ่มประเสริฐ
63013044024 นางสาวพนัชกร ภุมรินทร�
63013044025 นายสมภพ นพชัย
63013044026 นางสาวพรรณพร ศักด์ิศรี
63013044027 นางสาวศิริลักษณ� ทองคํา
63013044028 นางสาวนัสวดี เสือหัวย:าน
63013044029 นางสาวสุภาวดี ชุ:มจิตร�
63013044030 นางมนทิชา หอจงกล
63013044031 นางสาวพัชรีภรณ� ม:วงคํา
63013044032 นางสาวรินรดา รอดขํา
63013044033 นางสาวจินต�จุฑา ช:องตะคุ
63013044034 นางสาวธันญมาส จันดี
63013044035 นายณัฐพล สีบุญลํา
63013044036 นางสาวอมรรัตน� กันเจียก
63013044037 นางสาวสกุลทิพย� คงเสือ
63013044038 นางสาวญาณิศา ดวงเจริญย่ิง
63013044039 นางสาวตุลยรัตน� ศรีสกุลไทย
63013044040 นายวัชรศักด์ิ อินทรสูตร
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63013044041 นายศักริน มะขามปCอม
63013044042 นางสาววรรณี ก3านแก3ว
63013044043 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสวรส นําแก3ว
63013044044 นางสาวภัสชามญชุ� สมหวัง
63013044045 นางพัทธ�ธีรา พินิจสกุล
63013044046 นายณัฐกฤษฏ� จันทร�รุ:งเรือง
63013044047 นางสาวอริสา ฉิมสุวรรณ�
63013044048 นางสาวพัณณ�ชิตา มหาอริยทวีสิน
63013044049 นางสาวณัฐณิชา บําเพ็ญนรกิจ
63013044050 นางสาวศุภัสสร ชูแก3ว
63013044051 นางสาวเกวลิน โอเจริญ
63013044052 นางสาวทัศนีย� โททอง
63013044053 นางสาวขวัญทิพย� จันทร�เกษม
63013044054 นายณัฐวัฒน� เนื่องจํานงค�
63013044055 นายชัญญาวิทย� กําเนิดศรี
63013044056 นายศุภกิตต์ิ ทองดี
63013044057 นางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญ
63013044058 นางสาวภัทรนันท� ฝ7Zงซ3าย
63013044059 นางสาวนภสร จันทพิรักษ�
63013044060 นางสาวณิชารีย� ภวชโลทร
63013044061 นางสาวอัญธิกา กัณฐทอง
63013044062 นางสาวชัชชญา ภูมิสถาน
63013044063 นางสาวอัชฌา ประวันเต
63013044064 นางสาวโศภิษฐ� อินทเรือง
63013044065 นายนพอนนต� อมรชินวิวัฒน�
63013044066 นางสาวธนิษฐา โอภาสพันธ�
63013044067 นางสาวสาวิตรี รุ:งนามา
63013044068 นางสาวสิริพร ถวายทรัพย�
63013044069 นางสาวอัจฉรา ด3วงฟ7ก
63013044070 นายนัทวัธ คูหา
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63013044071 นางสาวชนิตา เจนนุวัตร
63013044072 นางสาวสุภาพร ธรฤทธ์ิ
63013044073 นางสาวเรวิกา บุญทวี
63013044074 นางสาวนันทิดา ไกรประสิทธ์ิถาวร
63013044075 นางสาวพิชฎา ธรรมถาวร
63013044076 นางสาวกิติยา พรหมรินทร�
63013044077 นางสาวศศิญา รัศมีสุขานนท�
63013044078 นางสาวเบญญาภา นวลละออง
63013044079 นางสาวศิรินภา บุญชิด
63013044080 นางสาวสุพิชญา พลหลง
63013044081 นางสาวพัชราภา พรมเวียง
63013044082 นางสาวสุพรรณี พันทอง
63013044083 นางสาวนิชนันท� สุวรรณมณี
63013044084 นางชัญญานุช กันหล3า
63013044085 นายคํารณ ย่ิงเจนจบ
63013044086 นายธงนรินทร� นามวงศ�
63013044087 นางสาวอรธีรา พรมมา
63013044088 นางสาววิภวานี อินคํา
63013044089 นางสาวจันทร�ฉาย ทองรอด
63013044090 นางสาวศรวิจิตร พลเดช
63013044091 นางสาวภัทรภร ปFZนประสงค�
63013044092 นายเทพชนก ย้ิมละมุล
63013044093 นางสาวปริญญาพร ขําเส็ง
63013044094 นางสาวญานิศา ทะชาดา
63013044095 นางสาวธิดา ปณัชศาสตร�
63013044096 นายสิทธิชัย โกมารทัต
63013044097 นางสาวศิริขวัญ นําหาร
63013044098 นางสาวณัฏฐวรรณ พืชพรรณ�
63013044099 นายรัฐพงศ� สนประเทศ
63013044100 นางสาวภัทรมน ลีละตานนท�
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63013044101 นางสาวสิริพร ย่ิงดี
63013044102 นางสาวสุภารัตน� อุ:นเพ็ง
63013044103 นางสาวมลลิตา อินทรสุวรรณ
63013044104 นางสาวนาฎลดา ตุ:นแก3ว
63013044105 นางสาวกานติมา ธิรามนตร�
63013044106 นางสาวชุติกาญจน� ขําขจร
63013044107 นางสาวกฤษฎาภรณ� จินา
63013044108 นายรังสิมันตุ� วงค�วรรณ�
63013044109 นางสาววชิราภรณ� ดอนอินทร�
63013044110 นางสาวอรวรรณ แก3วโกมล
63013044111 นางสาวอาทิตยา ง้ิวลาย
63013044112 นายอรรถพล คงอารยะเวชกุล
63013044113 นางสาวลมีส สาดและ
63013044114 นายเอกพงษ� แช:มชั้น
63013044115 นางสาวเกษสิรินรัตน� พรมวิชัย
63013044116 นางสาวณัฐพร เดชธรรม
63013044117 ว:าที่ ร.ต.จิรพันธุ� วรรณะ
63013044118 นายธราเทพ ศรีสมาน
63013044119 นายพงศ�พล ลาวงศ�เกิด
63013044120 นางสาวณัฐชยา วรรณาเจริญกุล
63013044121 นางสาวสุภาพร บุญอาจ
63013044122 นางสาวอารีรัตน� เสือคง
63013044123 ว:าที่ ร.ต.หญิงจินตนา แก3วเกลี้ยง
63013044124 นางสาวกมลชนก วุฒิญาโณ
63013044125 นายจักรกฤษณ� พ่ึงเครือ
63013044126 นางสาวนิศาชล ชูสังกิจ
63013044127 นางสาวสุวนันท� นะรากุล
63013044128 นางสาวเกษมณี เข่ือนไชย
63013044129 นายราชวุฒิ คุณกมุท
63013044130 นางสาวกัณฐิกา ยังมณี
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63013044131 นางสาวลาวัลย� บุญชัย
63013044132 นางสาวธิวัลย� พิบูลย�ชนะชัย
63013044133 นางสาวอัชฎาพร มะลิซ3อน
63013044134 นางสาวมัลลิกา บัวสาย
63013044135 นางสาวเจนจิรา สิงหนาท
63013044136 นางสาวฮุสนา ตะเหล็ม
63013044137 นางสาวขวัญฤทัย กมล
63013044138 นายสันติภาพ มาลาวัลย�
63013044139 นางสาวปยุดา คงพัฒน�
63013044140 นางสาวธีราพร อินตDะวงศ�
63013044141 นายทินกร ดวงใจ
63013044142 นางสาวบุปผาชาติ พ:วงหลาย
63013044143 นางสาวสุภาวดี สุนทรชื่น
63013044144 นางสาวพิริยา บัวราช
63013044145 นางสาวชลิตา เตชะมา
63013044146 นายชัยชวิน ทนันไชย
63013044147 นางสาวนิชาภัทร โกศล
63013044148 นายอนุรักษ� ดีนุ:ม
63013044149 นายสุเชาว� แช:มตระกูล
63013044150 นางสาวธัญญารัตน� ไทยโกฎิ
63013044151 นายสมวศิน มาลัยหวล
63013044152 นางสาวสุดารัตน� จันทร�แดง
63013044153 นายปวรภูดิศ ไล3เลิศ
63013044154 นางสาวสุทธิตา ทองจับ
63013044155 นายกิติคุณ กรดเสือ
63013044156 นางสาวรัตติภรณ� กําพล
63013044157 นางสาวปFยดา คุณทรัพย�
63013044158 นายกฤษฎา แกมแก3ว
63013044159 นางสาวนุชจรี มูลมาตร
63013044160 นายวินัย ริมเขตร
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63013044161 นางสาวคริษฐา เฟ̂Zองวิบูลย�
63013044162 นางสาวปริณณ� ธีราวงศ�
63013044163 นางสาวสายชล กันทะไชย
63013044164 นางสาวปริญดา ทองก่ิงแก3ว
63013044165 นายธนสรณ� สารธิมา
63013044166 นางสาวปาริฉัตร กลิ่นกุล
63013044167 นางสาวอัญชนา จิตอารี
63013044168 นายสุทธิบุตร ศิริวรรณ
63013044169 นายมรุต นันตา
63013044170 นางสาวธัญวดี แสนกล3า
63013044171 นางสาวอาภาพร เขียมวัชระ
63013044172 นายพิทักษ� เล:งอี้
63013044173 ว:าที่ร3อยตรีกําพล จันทวิสูตร
63013044174 นางสาวสุปวีณ� จิตรอักษร
63013044175 นางสาวชุลีภรณ� จันทร�น3อย
63013044176 นายภัทรนันท� ปานหงษ�
63013044177 นางสาวตีรณา อู:บัว
63013044178 นางสาวศศิรดา สัยนิยม
63013044179 นางสาวภูริชญา ปลอดปล3อง
63013044180 นายสุริยะพรหม พูลอาด
63013044181 นายธีระพงศ� รอดทองคํา
63013044182 นางสาวอุสา สุทธิเขตวิทย�
63013044183 นางสาวณิชกมล หมายดี
63013044184 นายธนสรรค� พ่ึงย้ิม
63013044185 นางสาวพรรณทิวา ทิพยชล
63013044186 นางสาวอุษณีย� พรมอ:อน
63013044187 นายณัฐรินทร� กันจะสิน
63013044188 นางสาวลลิตา ติณราช
63013044189 นางสาวณชุภา ต้ังทันสมัย
63013044190 นางสาวจารุณี สมพบ
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63013044191 นายวีระพันธ� เพ็งแจ:ม
63013044192 นางสาวกิติญา ไตรรัตน�
63013044193 นางสาวอาจริณี คนซ่ือ
63013044194 นายภูวดล รุ:งฤกษ�
63013044195 นางสาวอภิชญา บุตรศรี
63013044196 นายภูวดล ท3าวเมืองมา
63013044197 นางสาวทองกร สุภาโชค
63013044198 นางสาวศุภิสรา เพ็ชรสง
63013044199 นางสาวกันธิมา สิทธิชัย
63013044200 นายชานนท� แก3วมล
63013044201 นางสาวกัญญามาศ กาญจะนะวิวิน
63013044202 นางสาวพัชราภรณ� รักสกุล
63013044203 นางสาวสุภาวิณี พ่ึงโพธ์ิ
63013044204 นางสาววิณัฐกานต� สุริราช
63013044205 นางสาววัชราภรณ� ล:องแดง
63013044206 นายเฉลิมวุฒิ ธรรมอักษร
63013044207 นายจารุเดช สว:างวงค�
63013044208 นางสาวอานิสา อาแซ
63013044209 นางสาวภัทรธาริน บุญจันทร�
63013044210 นางสาวเสาวลักษณ� หม่ืนงาม
63013044211 นางสาวนิโลบล กันตะโก
63013044212 ว:าที่ร.ต.หญิงสุนิสา ชาติมนตรี
63013044213 นายวศิน ฉิมสวัสด์ิ
63013044214 นางสาวปFยาภรณ� พัฒเจริญ
63013044215 นางสาววรีพร สนเต:า
63013044216 นางสาวธิดารัตน� โตทรัพย�
63013044217 นายกฤตพัฒน� เพ็ชรสุทธ์ิ
63013044218 นายวิชัย ลายทอง
63013044219 นางสาวรวิสรา โลมะวิสัย
63013044220 นายศุภชัย บุญป7น
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63013044221 นายวีXรวิชญ� ศรวิเศษ
63013044222 นางสาวทัศนีย� คําชาลี
63013044223 นางสาวอาภรณ� สุขเนียม
63013044224 นางสาวอภิญญา ศรศรี
63013044225 นางสาวปFยพร สาธุเสน
63013044226 นางสาวิXลลิษา มณีไพศาล
63013044227 นางสาวทัภษพร กันญกร
63013044228 นางสาวศรีสุดา จิตต�บรมย�
63013044229 นายจิรพนธ� จันทร�ช:วย
63013044230 นางสาวศศิภรณ� สารแสง
63013044231 นางสาวโสภา ไทยส:วย
63013044232 นางสาวชัญญารัชช� ชัยเจริญชนม�
63013044233 นางสาวสุจินดา ใจเลิศ
63013044234 นางสาวนรีรัตน� มหานิติพัชร�
63013044235 นางสาวกนกพรรณ ทองวิจิตร
63013044236 นายกิตติศักด์ิ ปุริลา
63013044237 นางสาวพัทธนันท� สิงคิวิบูลย�
63013044238 นายศักด์ินรินทร� อินทกูล
63013044239 นางสาวจินดารัตน� สุวรรณชาตรี
63013044240 นางสาวพัชรียา ป7ญญารัตนกุล
63013044241 นายป7ญญา ฝาชัยภูมิ
63013044242 นายเทพไท สุขเรือน
63013044243 นายกิตติพันธ� กิจรัตน�
63013044244 นางสาวโกลัญญา ทองจิตร
63013044245 นายสิทธิวัชร� ดิลกดํารงรัตน�
63013044246 นางสาวจันทกานต์ิ พันเนียม
63013044247 นายสรพงษ� โสวพรรณ
63013044248 นางสาวสุรีพร อะมูหะมัดประเสริฐ
63013044249 นางสาวธิดารัตน� ตDะเสี้ยว
63013044250 นายสถาพร ไกรนรา
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63013044251 นางสาวพิมพ�สุจี พรอยแหวน
63013044252 นางสาวตรีรัตน� ด:านวิไล
63013044253 นางสาวชาลิสา เพชรบูรณ�
63013044254 นายคงรัฐ สุภวรรณวงศ�
63013044255 นางสาวณัฐวดี ศรีกําพล
63013044256 นางสาวศศิธร หมัดวัง
63013044257 นางสาวศศิธร หวังแก3ว
63013044258 นางสาวจริญญา ล3วนศักด์ิศรี
63013044259 นายเอนก สอหวัง
63013044260 นางสาวอัญชลี เกลี้ยงมณี
63013044261 นางสาวรติพร แก3วคําสอน
63013044262 นางสาวจันทรา ลิมปนเวทย�สกุล
63013044263 นางสาวโชติกา ฤทธิรงค�
63013044264 นางสาวสุพรรษา สมนึก
63013044265 นางสาวนัฐนันท� แช:มพวงงาม
63013044266 นางสาวฐิตารีย� เอี่ยมสําอางค�
63013044267 นางสาวภัทร�ธมาศ ธนันท�โชติชยกุล
63013044268 นางสาวณัฐสิมา สอาด
63013044269 นางสาวสกาวรัตน� สีงาม
63013044270 นางสาวกานต�พิชชา แผ3วพลสง
63013044271 นางสาวปวีณา รอดจิตร�
63013044272 นายจิรภาส บุญเติม
63013044273 นางสาวหฤทัย พาอินทร�
63013044274 นายนิธิเขต พรมชัย
63013044275 นายชนสิษฎ� จิตตโชติ
63013044276 นายชูพัฒน� หาญหฤหรรษ�
63013044277 นางสาววาทินี รุ:งแสง
63013044278 นายเอกมล ดอนตาชิต
63013044279 นายธนะพล คามวัลย�
63013044280 นางสาวสินีนาฏ โคตวงษ�
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63013044281 นางสาวณัชชา จิตรสะอาด
63013044282 นางสาวพัณณิน โคตรชมภู
63013044283 นายนรภัทร วิบูลย�พงษ�
63013044284 นางสาวเบญจลักษณ� มูลรังษี
63013044285 นางสาวธันยชนก ทองขาวเผือก
63013044286 นางสาวภรณ�วิรินทร� อิ๋วสกุล
63013044287 นายณัฏฐกิตต์ิ ทองอาจ
63013044288 นายสมิทธ� ประยูรยวง
63013044289 นางสาวป7ณฑ�ชนิต กุญชร ณ อยุธยา
63013044290 นางสาววนัสนันท� สุดสาย
63013044291 นางสาวสรินยา จันทะศิลา
63013044292 นางสาวภาณุมาศ บุตตะกุล
63013044293 นางสาวสวรรยา โอฬารกิจเจริญ
63013044294 นางสาวษาวิณี หอมเลิศ
63013044295 นางสาวสุภาพร ลิอินทร�
63013044296 นายกฤตบุญ บุญตัน
63013044297 นางสาวณัฐกานต� ประยูรหงษ�
63013044298 นางสาวอภิญญา ใจตรง
63013044299 นางสาวปรารถนา ชาติสุวรรณ
63013044300 นางสาวชลพิชา ต้ิวเส3ง
63013044301 นายจงรักษ� โฮ:สกุล
63013044302 นายปฏิพล บุญซ่ือ
63013044303 นางสาวสุวนันท� แก3วศรีบุตร
63013044304 นายณัฐพล ยะงาม
63013044305 นางสาวสิรินลิน พิทักษ�ณรงค�พร
63013044306 นางสาวรัศมี ทัพหนุน
63013044307 นางสาวพรรณิภา เผือกพันธ�
63013044308 นางสาวสุภิญญา มากุล
63013044309 นางสาวบงกช ย่ิงดิลกพันธ�กุล
63013044310 นางสาวแวมาเรียม แวอาลี
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63013044311 นายฐิติพันธุ� สุขสวัสด์ิ
63013044312 นางสาวอําภา ยาตรา
63013044313 นายสัมฤทธ์ิ ทําทอง
63013044314 นางสาวกานดา สุภานิจ
63013044315 นางสาวสุภรัตน� ชนะศรี
63013044316 นางสาวกนิษฐา โพธิอุดมสกุล
63013044317 สิบเอกชยภาส คชสาร
63013044318 นางสาวณัฐธชา มีสีผ:อง
63013044319 นางสาวสุวิวัฒน� ทองสูบ
63013044320 นางสาวป7ทมาวดี เนียมศรี
63013044321 นางสาวพรประภา ภู:นิ่ม
63013044322 นายคณุตม�ชน อัมวงษ�
63013044323 นางสาวป7ณฑิตา ใจรู3รอบ
63013044324 นางสาวสุรีวรรณ พิศมัย
63013044325 นางสาวศิริประภา ทับทิมเทศ
63013044326 นายศิริชัย รักขาว
63013044327 นายนิพนธ� รวมเงิน
63013044328 นายกฤษกร ชูสกุล
63013044329 นางสาวอนัญพร สีม:วง
63013044330 นางสาวธัญรัช โพธินามทอง
63013044331 นายรรินทร� กระแสโท
63013044332 สิบโทหญิงกฤติญา พงษ�เสม
63013044333 นางสาวแพรพรรณ อรัญดร
63013044334 นายพิริยพงศ� บุญส:ง
63013044335 นางสาวนฤทัย จันทรโชติ
63013044336 นางสาวชวกานต� ศรีสุโข
63013044337 นายศิลปIพีระ นาคจํารัสศรี
63013044338 นางสาวพรกนก ประสมกล3า
63013044339 นายพลช นัยเจตน�
63013044340 นางสาวพรชนก ดรณีรัตน�
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63013044341 นางสาวเพ็ญนภา เหล:าสุพรรณ
63013044342 นายภูมิ พุกพูน
63013044343 นางสาวนลินนิภา จิตคุ3ม
63013044344 นางสาวลดารัตน� แดนดงเมือง
63013044345 นางสาวสิริวิมล พลเวียง
63013044346 นายอิมรอม เจะปอ
63013044347 นางสาวศุภตา ขัติย�วงศ�
63013044348 นางสาวนันทิพร ทําสวน
63013044349 นางเยาวลักษณ� วงษ�ญาติ
63013044350 นางสาวกมลชนก สําอาง
63013044351 นางสาวพิมพร อินแปง
63013044352 นายอังคาร สุฐิติวนิช
63013044353 นางสาวสรวงสุดา พันชน
63013044354 นางสาวเบญจวรรณ เสือณรงค�
63013044355 นางสาวนนทกร สท3านเสียง
63013044356 นางสาวกาญจนา ศรีภารา
63013044357 นางสาวจุฑามาศ กัณทะวงค�
63013044358 นางสาวสุภาพร ทองคํา
63013044359 นางสาวนรินทร ม:วงสาร
63013044360 นายศิริวัฒน� ตะกะศิลา
63013044361 นายภัคธร คํามูล
63013044362 นางสาวนัฏฐนันท� เเสงสุด
63013044363 นางสาววันวิสาข� ขํารัก
63013044364 นายสหชัย ทองบ3านไทร
63013044365 นางสาวศิริกุล ไพราพ
63013044366 นางสาววิชญา เนียมหอม
63013044367 นางสาวศิริภัทรา ขอหม่ันกลาง
63013044368 นางสิรินาถ ไตรรัตน�สุทธิกุล
63013044369 นางสาวอารีนา แวดอเลาะ
63013044370 นางสาวณัฐณิชา ใจทน
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63013044371 นายวศิน ทรงบุญเขตกุล
63013044372 นางสาวขวัญโชติณวรา สิงห�สอน
63013044373 นางสาววราภรณ� กันยาเฮง
63013044374 นางสาวอิงธุอร บุญทอง
63013044375 นางนลวรรณ เรืองสม
63013044376 นางสาวภัทรณิสตา เณรานนท�
63013044377 นางสาวชัชฎาภรณ� เดชใด
63013044378 นางสาวชุติกาญจน� หอมกลิ่นอุบล
63013044379 นายภูริวัฒน� สถาปนศักด์ิ
63013044380 นางสาวนนทวรรณ ตราสิงห�
63013044381 นางสาวสุมิตรา บุหงางาม
63013044382 นางสาวธนิศรา บุญโสภาพ
63013044383 นางสาวภูริชญา ภู:ทองคํา
63013044384 นางสาวมัณฑิชา ต้ันประเสริฐ
63013044385 ว:าที่ ร.ต.รังสรรค� กันธะรังษี
63013044386 นางสาวประภาพร ชมภูสาร
63013044387 นายนัทธพงศ� วรรณา
63013044388 นางสาวณัฐฐินันท� คชศิลา
63013044389 นางสาวทัศนีย� ลายคราม
63013044390 นางสาวนุชจรี ประสมทรัพย�
63013044391 นางสาวชนิดาภา เล3าตระกูล
63013044392 นางสาวศิริกมล ลีละพงศ�วัฒนา
63013044393 นางสาวระวีวรรณ เพชรขูช:วย
63013044394 นางสาวพลอยไพลิน มูลมี
63013044395 นางสาวอัญชนา ชมภูแก3ว
63013044396 นางสาววิภาดา ปวงศาลา
63013044397 นางสาวสุวิมล สอนสุข
63013044398 นายสมภพ มะโนน3อม
63013044399 นายศุภดา แสนฉลาด
63013044400 นางสาววรัญญา วานิชาชีวะ
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63013044401 นางสาวสิริ สโมสรสุข
63013044402 นายธนากร เจริญผล
63013044403 นายธนากร วณิชชากร
63013044404 นายพันธวิทย� จุลมุสิก
63013044405 นายนิติกร ปFยะมาน
63013044406 นายสุทธินันท� เทียมแก3ว
63013044407 นางสาวปทุมวดี ขันอุดม
63013044408 นายพงศธร ย้ิมพลายสินธุ�
63013044409 นายพีรวัฒน� ม่ันล3วน
63013044410 นายรติพงษ� นานา
63013044411 นางสาวอุมาพร ณ ทองก3อน
63013044412 นางสาววันเพ็ญ จิตร�เอื้อเฟ̂Qอ
63013044413 นายสืบศักด์ิ จินดาวัต
63013044414 นางสาวศิรดา พรหมบุตร
63013044415 นายชานนทร� ศรีเรือง
63013044416 นางสาวทิภากรณ� รื่นกมล
63013044417 นางณฐมน โปจุ3ย
63013044418 นายณัฐเบศ ปFดตะ
63013044419 นางสาวภัสสรศิริ ปฏิพัทธวินิจ
63013044420 นางสาวเพ็ญนภา อินทวัตร
63013044421 นางสาวพุทธินันท� ทัพสุริ
63013044422 นางวิภาวรรณ โพธ์ิเกตุ
63013044423 นางสาวชมพูนุช คงตน
63013044424 นางสาวมณีนุช มณีมาส
63013044425 นางสาวเพชรลดา ตรีเมฆ
63013044426 นายสิทธิพล ไทยแท3
63013044427 นางสาวพลอยไพลิน พลานุ
63013044428 นางสาวอัญชิสา ผู3ชงแก3ว
63013044429 นางสาววีนัส พิสิษฐ�กุล
63013044430 นายภูมินทร� ย้ิมม่ิง

หน3า 1481 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013044431 นางสาวณสิกาญจน� ศิริชลประเสริฐ
63013044432 นางสาวอัจฉรา เฉลิมฤทธ์ิ
63013044433 นายวีระเดช บุญเพ่ิม
63013044434 นางสาวอุมา ทองศรี
63013044435 นางสาวณัฐฎาพร นาสารีย�
63013044436 นางสาวภัทรวดี ศรีขาว
63013044437 นางสาวปารณีย� รัตนกระจ:าง
63013044438 ว:าที่ร3อยตรีลัทธกิตต� บัววิเชียร
63013044439 นางสาวนิตยา จึงเจริญทรัพย�
63013044440 นายพงศกร แสนสุข
63013044441 นายนพนรินทร� พรประพันธ�
63013044442 นางสาวชนิตา วุฒิพงศกร
63013044443 นายปFยะ ชุมแสง
63013044444 นายอรุณ สุขประเสริฐ
63013044445 นางสาวศิริรัตน� สายหยุด
63013044446 นายปุญญพัฒน� กิตติกาญจนนนท�
63013044447 นางสาวมณฑาทิพย� ท3อสุวรรณ
63013044448 นางสาวป7ทมน คําเงิน
63013044449 นางสาวอุษณี อี้โค3ว
63013044450 นางสาวพรพรรณ เกลี้ยงราคี
63013044451 นางสาวมัลลิกา นาคพลั้ง
63013044452 นายภาณุสรณ� สังข�วิเศษ
63013044453 นางสาวกมลชนก ศรีรัตนเดชาชัย
63013044454 นางสาวธัญญารัตน� คิดสําเร็จ
63013044455 นางสาวป7ณฑารีย� ศรีทวีวัธน�
63013044456 นางสาวสรัลพร เดชรัตนวิไชย
63013044457 นายวรวิช ฆังคัสโร
63013044458 นางสาวสุพิชชา จุ3ยจําลอง
63013044459 นางสาววิกานดา หม่ันเรียน
63013044460 นายเอกรัฐ สุขประเสริฐ

หน3า 1482 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013044461 นางสาวอาริยา ครุธพันธ�
63013044462 นางสาวจุฑามาส ทองวาว
63013044463 นางสาวณภัชชา เดชแก3ว
63013044464 นายภคกร ลักษณะงาม
63013044465 นางสาวกมลนัทธ� รถวรินทร�
63013044466 นายสิทธิชัย ดําริห�กล3า
63013044467 นางสาววิภาดา ร:วงราม
63013044468 นางสาวปาริชาต โกศล
63013044469 นางสาวกชพร มณีโชติ
63013044470 นางสาวอัจฉราพรรณ สุวรรณท3าว
63013044471 นางสาวกวิสรา สิงห�การ
63013044472 นางสาวอมีเมร� ดอเลาะ
63013044473 นางสาวชวิศา สิทธิชัยพร
63013044474 นายวรุณ ศุภกมลเสนีย�
63013044475 นางสาวสุทาทิพย� กรุสวัสด์ิ
63013044476 นางสาวศรัญญา เฉลียวพงษ�
63013044477 นางสาวสโรชา แสนสุข
63013044478 นางสาวนิมมารดี คําภีร�
63013044479 นางสาวก่ิงปรางค� โพธ์ิพันธุ�แก3ว
63013044480 นายปรัชญา ป7ญรัมย�
63013044481 นางสาวชิดชนก รัตนสุภา
63013044482 นายกิตติพัฒน� รู3จํา
63013044483 นางสาวเจนจิรา ทนันชัย
63013044484 นางสาวพรรณราย ปCอมหิน
63013044485 นางสาวสุภาวดี เสือดาว
63013044486 นายอธิพล คําหอมกุล
63013044487 นางสาวมินตรา ลีคําโหมง
63013044488 นางสาวเพ็ญนภา คําวงษา
63013044489 นางสาวนฤมล พลท3าว
63013044490 นางสาวกมลชนก ต:างสมบูรณ�
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63013044491 นายสาธร โปร:งเกษม
63013044492 นางสาวอรุโณทัย เกาะพนม
63013044493 นางสาวปFยภรณ� แจ3งความดี
63013044494 นางสาวจิราวรรณ เลอบุญ
63013044495 นางสาวภาสินี ศรีสุนทรพินิต
63013044496 นางสาวมนธิชา เจียมผ:อง
63013044497 นายศิวาวุธ อSองสมหวัง
63013044498 นายณัฏฐวุฒิ วัชรสิงห�
63013044499 นายเตชะทัต กุลธนาณัฐ
63013044500 นางสาวประภาวดี อู:ไทย
63013044501 นายปFยพัทธ� ประสาทเสรี
63013044502 นายวราดล สีดาพล
63013044503 นางสาวธัญญาเรศ บัวแก3ว
63013044504 นางนาฟFซะฮ� ซาเลห�
63013044505 นางสาวฉัฐมณฑน� อภิวัฒน�อุดมคุณ
63013044506 นางสาวปFยาภรณ� พรหมแก3ว
63013044507 นางสาวศิราภรณ� สายวัน
63013044508 นายขจรยศ เศษโถ
63013044509 นางสาวกชพรรณ จ3อยสว:าง
63013044510 นางสาวฐิตินันท� จิตรสําเริง
63013044511 นางสาวสุภัคเพ็ญ สมอุดร
63013044512 นางสาวสุชาญา พราววิเชียร
63013044513 นางสาวสุริษา สุริโยพร
63013044514 นางสาวศิโรรัตน� อ:อนคล3าย
63013044515 นางสาวนิชกานต� สุระเสรี
63013044516 นางสาวนภัสสร เมฆสงค�
63013044517 นางสาววรรณ วิมล หล3าชน
63013044518 นายศิรวิทย� ธะตะรัฏโฐ
63013044519 นายคมสันต� สาดปลี
63013044520 นางสาวทัชชกร บริสุทธ์ิ
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63013044521 นายชยพล พูลจันทร�
63013044522 นางสาวสุภาวดี ม:วงมูลตรี
63013044523 นายมนต� เรียงสมเจริญ
63013044524 นางสาววรดา ช:างทํา
63013044525 นางสาวเสาวภาคย� กมขุนทด
63013044526 นางสาวจรรยมณฑน� ต้ังวิบูลย�สวัสด์ิ
63013044527 นายพิธีกร โสธานิตย�
63013044528 นางสาวเกสรานี แถวทิม
63013044529 นายอภิลาภ รัฐกุล
63013044530 นางระพีพรรณ ทองศรี
63013044531 นางสาวซุบฮานี ดือเระ
63013044532 นางสาวณัฐสุดา ยังน3อย
63013044533 นางสาวปุณณสิริ ศรีจันทร�กิจ
63013044534 นายนพดล บัวครุฑ
63013044535 นางสาวชนัญชิดา บุญสง
63013044536 นางสาวขวัญกมล สังวาลสุวรรณ
63013044537 นางสาวจินตนา นิราศภัย
63013044538 นางสาวธัญกร บุตรทิพย�สกุล
63013044539 นางสาวสุญาดา สลิลสิริ
63013044540 นางสาวกรองแก3ว เล:งอี้
63013044541 นางสาววลัญช�ญา สุดเจริญ
63013044542 นางสาวจิราพร เทียนแก3ว
63013044543 นายผจญ ภิญโญจิตร
63013044544 นางสาวเบญญารัตน� เพ:งพิศ
63013044545 นางสาวศิริวรรณ สุรีย�
63013044546 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ แสนเหนือ
63013044547 นางสาวมุธิดา ทรงธรรม
63013044548 นางสาวจิดาภา รอดมุ3ย
63013044549 นางสาววิภาดา บุญศรี
63013044550 นางสาวนงนภัส จันทนุปาน
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63013044551 นางสาวสุนารี แก3วดี
63013044552 นางสาวมัลลิกา โคตรบุญมี
63013044553 นางสาวชุติมา คามจังหาร
63013044554 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอังศุมาลี เสมาม่ิง
63013044555 นางสาวฐิติมา บุญเต็ม
63013044556 นายณัฐนัย วราฉัตรธนนท�
63013044557 นายอาทิตย� จังโกฎิ
63013044558 นางสาววรรจพรหม พงศ�ทองเมือง
63013044559 นายนราชัย ทิศทองคํา
63013044560 นายวุฒิชัย ทุ:งมน
63013044561 นางสาวชนิตา เซ:งสม
63013044562 นางสาวนันทพร ระวังวงค�
63013044563 นางสาวจุติพร เครือวัลย�
63013044564 นางสาวณิชกานต� อร:ามฉัตรมงคล
63013044565 นางสาวกัญญมาศ พลหลา
63013044566 นางสาวจีรภา ค3าคุ3ม
63013044567 นางสาวซุรัยณี ดือราแม
63013044568 นางสาวกัญญารัตน� สุนทรโรจน�
63013044569 นางสาวขรินทร�ทิพย� ทรัพย�เข่ือนขันธ�
63013044570 นายเจนวิทย� พัฒนาลี้สกุล
63013044571 นายวริศ ศรีนวกะตระกูล
63013044572 นางสาวชิชากรณ� มังกร
63013044573 นางสาวชัชชวิไล เก็ดรัมย�
63013044574 นางสาวปวีณา สีแสนซุย
63013044575 นางสาวแพรธารา ไพรบึง
63013044576 นายดวง ยางงาม
63013044577 นางสาวอลิษา เนาวรัตน�
63013044578 นายปองภพ สุวรรณวงษ�
63013044579 นางสาววิชชากร คัณทักษ�
63013044580 นางสาวสิริธิดา ทัศนียะเวช
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63013044581 นางสาวศิริโฉม สงขาว
63013044582 นางสาวมรกต รัตนศิราวรรณ
63013044583 นายกฤติน นิกรแสน
63013044584 นายอดิศักด์ิ นิลคง
63013044585 นางสาวจิราภรณ� ชูอมรทรัพย�
63013044586 นางสาวโชติกา สังข�ใจ
63013044587 นายธีธัช เจริญรักษ�
63013044588 นางสาวสุนิสา กาสีนํา
63013044589 นางสาววิภาดา จํารัสรักษ�
63013044590 นางกนกวรรณ นิลรัตน�
63013044591 นางสาวพิชามญธุ� ย่ิงเลิศรัตนะกุล
63013044592 นางสาวนวลนภา ทรงไกร
63013044593 นางสาวกรณ�ปFติญา ชุมศรี
63013044594 นางสาวณัชชา พูลศิริ
63013044595 นางสาวภัทราภรณ� พวงศรี
63013044596 นายเชาวลิต หัดระสา
63013044597 นายต:อลาภ จ๋ิวพัฒนกุล
63013044598 นางสาวอังศุธร ทองโปรย
63013044599 นางสาวฐิตินันท� สุคม
63013044600 นางสาวพัชริดา ดอกไม3หอม
63013044601 นางสาวสุธิดา แลบัว
63013044602 นางสาวนราวดี พีรกิจสกุล
63013044603 นางสาวชนา สิงหาศิลปI
63013044604 นางสาวเจวรี ตรีวิเศษ
63013044605 นางสาวกรกนก สุพัตร
63013044606 นายพชรพล เอี่ยมบัว
63013044607 นายทัตตพันธ� เพ็ชรชูชาติ
63013044608 นางสาวฉัตรฑริกา ละดอกท:า
63013044609 นางสาวนภัสสร เล็กพูนเกิด
63013044610 นายสัจจะ อักษร
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63013044611 นายธัญวิชญ� คงสุขใส
63013044612 นายสมภพ ประเสริฐสังข�
63013044613 นางสาวหนึ่งฤทัย วัตฏิสุ
63013044614 นางสาวณฐมน สว:างภพ
63013044615 นายอนุพล รักไทย
63013044616 นางสาวสุทัตตา บุญบาง
63013044617 นางสาวชนัญชิดา มีศรีนุ:น
63013044618 นางสาวสิริขวัญ วงศ�งาม
63013044619 นางสาวจิณัฐชญา กายา
63013044620 นางสาวจิรพรรณ อมรชร
63013044621 นางสาวสุกัญญา พรหมจันทร�
63013044622 นางสาวกาญจนาพร บัวแสง
63013044623 นางสาวมนต�ภัสสร สิทธิสงคราม
63013044624 นางสาวทิพนภา พุฒตาล
63013044625 นางสาวธนวรรณ อ:วมอินจันทร�
63013044626 นางสาวณัฐนิช ชุมจันทร�
63013044627 นางสาวกชกร รุ:งสว:าง
63013044628 นางสาวนุชนารถ จํานงค�สุข
63013044629 นางสาวฐิตาภา หอมทวนลม
63013044630 นางสาวสุนิสา โรจน�บุญถึง
63013044631 นางสาวปวีณา เลพล
63013044632 นางสาวป7ญญวี พุฒสม
63013044633 นางสาวเกสริน ศรีรอดภัย
63013044634 นางสาวยุวดี หามวงค�
63013044635 นายธาดา เซ:งสมหวัง
63013044636 นางสาวพรพิชชา อ:อนพันธุ�
63013044637 นางสาวสุพิศตา ขุนทิพฉิม
63013044638 นายพีรพัฒน� กันทะถ่ี
63013044639 นายยุทธนา บํารุงรัตน�
63013044640 นางสาวเจริญใจ พวงจันทร�
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63013044641 นายชยพล สมวงศ�
63013044642 นางสาวจันจิรา หะนุรัตน�
63013044643 นางสาวสุกัญญา นิยม
63013044644 นางนัยนา แก3วหนูเก้ือ
63013044645 นางสาวนิวิมาน� ชลาภักดี
63013044646 นายณัฐวรา เจริญพล
63013044647 นายกิตติคุณ น:วมศรี
63013044648 นางสาวนภัสกร ทองไชยศรี
63013044649 นายณัฐ เบ็นเจDะอาหวัง
63013044650 นางสาวนิชา ดุงโคกกรวด
63013044651 นายมนัส จันทะวงค�
63013044652 นางชณิกานต� เครือวิเสน
63013044653 นางสาวรัชนิดา เสือสมิง
63013044654 นางสาวณฤดี กินณะรีโดน
63013044655 นางสาวมนัสนันท� คุณดิลกโรจน�
63013044656 นางกาญจนา บุญญะกิติ
63013044657 นางสาวธิภารัฐ วันตา
63013044658 นายอัจฐากรณ� ด3วงคต
63013044659 นางสาวพิมพ�ชนะ กฤตโยภาส
63013044660 นางสาวหนึ่งฤทัย ดีพลงาม
63013044661 นางสาวฤทัยวรรณ แสงแก3ว
63013044662 นายสุรเชษฐ� นาคทองอินทร�
63013044663 นางสาวแสงทิวา บุญยอด
63013044664 นางสาวทิวา วันนาจร
63013044665 นางสาวจุฑามาศ มะลิซ3อน
63013044666 นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
63013044667 นางสาวธัญญวรรณ ทรัพย�อุปถัมภ�
63013044668 นางสาวสุภาวดี คําใบ
63013044669 นางสาวณัฐวรา สุวรรณโณ
63013044670 นายธีระพงษ� คงเหนียง
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63013044671 นายณัชพล ชารัตน�
63013044672 นายพิษณุพงษ� อรุณรัตน�
63013044673 นางสาวจันทิมา กองศิริ
63013044674 นางสาวบุษบา สิงห�คําคา
63013044675 นายวุฒิกฤต คชวงษ�
63013044676 นางสาวจิรัชญา แก3วคง
63013044677 นายพงษ�ระพี สุเพียร
63013044678 นางสาววรรณวรางค� ศรีวราพันธุ�
63013044679 นางสาวเบญจพร ทองสงฆ�
63013044680 นางสาวชญานิศ ปCอมบุบผา
63013044681 นางสาวฐานิชา ธนบุญงาม
63013044682 นางสาวณัฐกานต� จันทร�กรี
63013044683 นายวชิระ น3อยนารถ
63013044684 นางสาวเพ็ญพักตร� แก3วกูล
63013044685 นางสาวจุรีพร บรรจุทรัพย�
63013044686 นางสาวศิริวลัย แซ:ล3อ
63013044687 นางสาวปภาพัฒน� สุวรรณรัตน�
63013044688 นายปวริศร ถึงถ่ิน
63013044689 นายจิราณุพนต� ฉลาด
63013044690 นายโชติวัฒน� แสงศรี
63013044691 นางสาวรัชฎาพร รัตน�สูงเนิน
63013044692 นายธงชัย เธียรธวัชชัย
63013044693 นางสาวพัชรี บุราคร
63013044694 นางสาววราภรณ� ทุมวงษ�
63013044695 นางสาวขนิษฐา เพชรจํารัส
63013044696 นางสาวณฐกานต� คําโสกเชือก
63013044697 นายวสันต� บุญกะยะ
63013044698 นางปFยนุช หม่ืนโฮ3ง
63013044699 นางสาวจิราวรรณ ทองเสป
63013044700 นางสาวนฤมล ตDะน3อย
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63013044701 นางสาวกาญจนา ป7ญญา
63013044702 นายสมชัย สมุทวงศ�วิริยะ
63013044703 นางสาวกนกวรรณ ชูสุข
63013044704 นางสาวธันยธร ไกลถ่ิน
63013044705 นางสาวสุภาวีร� ศรีละวรรณโณ
63013044706 นางสาวพิชญา ย้ิมใหญ:
63013044707 นางสาวรัษฎาภรณ� ธรรมกิจ
63013044708 นางสาวชุติมา มุสิเกษม
63013044709 นางสาวกิตติยา จาสมพงศ�พิทักษ�
63013044710 นางสาวชุลีกร โมรารัมย�
63013044711 นางสาวพรไพลิน เนากูฎ
63013044712 นางสาวนัฐริกา สงเพชร
63013044713 นางสาวณัฐกานต� เงินโน
63013044714 นางสาวมุกตาภา ศศิขัณฑ�
63013044715 นางสาวอนัญญา เชื่อขุนทด
63013044716 นางสาวณัฐภรณ� ควนวิไล
63013044717 นางสาวสินีนาฎ ม่ันคง
63013044718 นางสาวอุษณีย� ม:วงใหม
63013044719 นางสาวอรวรรณ ภูมิแกดํา
63013044720 นางสาวปรียาพร สอนกําเนิด
63013044721 นางสาวปานตะวัน เพ็งเซ:ง
63013044722 นางสาวมณีรัตน� จันทร�บาง
63013044723 นางสาวยุวันดา นรเทพ
63013044724 นางสาวนิตย�รดี ผกาแดง
63013044725 นางสาวจิราพร ปงรังษี
63013044726 นางสาวศิริลักษณ� แววไธสง
63013044727 นางสาวดวงหทัย โพนพัง
63013044728 นายจักรพันธ� โชติรัตน�
63013044729 นายวิชา อาสน�ปาสา
63013044730 นางสาวณิชกานต� ไชยสีมา
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63013044731 นางสาวศิริรัตน� คงสีปาน
63013044732 นางสาวฐานะมาศ ป7ญญาไว
63013044733 นายธีระนันท� สุขเจริญ
63013044734 นางสาวภัคจิรา ชอบธรรม
63013044735 นางสาวพรทิพา โพธิมาศ
63013044736 นางสาวปาลิดา แสนเสนาะพันธ�
63013044737 นางสาวพิชาดา อภิชาติธํารง
63013044738 นางสาวเบญจวรรณ ศิริป7ญญา
63013044739 นางสาวยุพารัตน� มณีปรีชา
63013044740 นางสาวนิตินันต� จันทร�คง
63013044741 นางสาวณญาดา ศิริอ:อน
63013044742 นางสาวธัญชนก ผันผิน
63013044743 นางสาวอันดามัน รัตนพันธ�
63013044744 นางสาวกุลธิดา ธรรมสาโรช
63013044745 นายวันชัย สวาฤทธ์ิ
63013044746 นางสาวสมฤทัย แซ:โง3ว
63013044747 นางสาววรดา หทัยธรรมสถิตย�
63013044748 นางสาวสุชาฎา หาญรุก
63013044749 นายธีทัต โชตินุต
63013044750 นางสาวกุลธิดา คํากล3า
63013044751 นางสาวรุ:งนภา บุษบง
63013044752 นายสิทธิชัย ดวงแสง
63013044753 นายฐาปนพงศ� มีสุวรรณ
63013044754 นางสาวนัทวัลย� โภคทรัพย�
63013044755 นางสาวภัทรวรรณ สุทธิ
63013044756 นางสาวธัญญานันท� ตรังธนสินวัชร
63013044757 นายภูรินท� พรหมแก3ว
63013044758 นางสาวจันจิรา สัลลวิทย�
63013044759 นายจิรายุส สุริยวงศ�กุลการ
63013044760 นางสาวดาราพร ช:วยการ
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63013044761 นายรณกฤต เจริญมิตร
63013044762 นางสาวพรนภา บัวคําศรี
63013044763 นางสาวฆนรส มงคลสมบัติศิริ
63013044764 นางสาวศศิธร วุฒิกรณ�
63013044765 นางสาวฉัตร�ณัช อัศวธีรรัตน�
63013044766 นางสาวกสิณาณัฐ ธรรมวงศา
63013044767 นายสิทธิพร พิณสุวรรณ�
63013044768 ว:าที่ ร.ต.หญิงจารียา บํารุงอิสลาม
63013044769 นางสาวศรัณย�พร อารีรมย�
63013044770 นางสาวปFยรัตน� สงค�ไตรรัตน�
63013044771 นางสาวณิชากร สุนันทะนาม
63013044772 นางสาวสุนันท� บุตรดี
63013044773 นายจรัญ โพธ์ิวัฒนไพศาล
63013044774 นางสาวรัชนีกร วารีพัฒน�
63013044775 นางสาวมลิสา ฤทธิเดช
63013044776 นางสาวสุดารัตน� โล:ห�คํา
63013044777 นางสาวสุนิษา เตชะเปรมปรีชา
63013044778 นายสXุรศักด์ิ นครชัย
63013044779 นายภูมิภัทร เลิศวุฒิ
63013044780 นายสุรพัศ เจิมจิตรผ:อง
63013044781 นางสาวนริศรา นันตะสิน
63013044782 นางสาวตะวันฉาย เพ็งพล
63013044783 นางสาวสวรรณยา ศิลปไชย
63013044784 นางสาวเกษวรินทร� ไชยบล
63013044785 นางสาวอําพร บุญเอก
63013044786 นายณรงค�เดช ชัยหาญ
63013044787 นายสรวิชญ� สุวรรณพรหม
63013044788 นางสาวปFยกุล สระบัว
63013044789 นายวัฒนชัย ทองบุญ
63013044790 นายพีรัช ลิลา
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63013044791 นางสาวนันท�นภัส ขอจุลกลาง
63013044792 นางสาวปาริชาติ นุกาศ
63013044793 นางสาวจุฑารัตน� ชูกําเหนิด
63013044794 นายนคร ธรรมโทDะ
63013044795 นางสาวอัญชรีพร นิสัยกล3า
63013044796 นายวรนิพิฐ ปานดํา
63013044797 นางสาวพิชามญธุ� เบ็ญจา
63013044798 นายกาย หอไพฑูรย�
63013044799 นางสาวชุติมา ยาวิเลิง
63013044800 นางสาวนิธิพร สุทธิธรรม
63013044801 นางสาวเกศณี ทองชื่น
63013044802 นางสาวศศิรา บุญยะวนิช
63013044803 นางสาววัลย�นิสา ณ วิพันธ�
63013044804 นางสาวกมลวรรณ สุรินทร�
63013044805 นางสาวศุภลักษณ� ภู:บุญ
63013044806 นายชานน แม3นเหมือน
63013044807 นางสาวภัททิรา บุญยืด
63013044808 นางสาวณิชนันทน� สุวรรณประดิษฐ�
63013044809 นายสุทัศชา ราชณรินทร�
63013044810 นางสาวกษมวรรณ แสงนิล
63013044811 นางสาวซาลูวานี เจDะบือราเฮ็ง
63013044812 นางสาวพิมพ�ชนก ย้ิมละมุล
63013044813 นายอภิสิทธ์ิ ตรังค�
63013044814 นายศุภณัฐ แก3วใย
63013044815 นายศราวุฒิ ตาสุ:ย
63013044816 นางสาวจุฑารัตน� เกตุแจ3
63013044817 นางสาวป7ณณพร ชัยเดช
63013044818 นายวรเมธ โพธ์ิอภิชาติ
63013044819 นางสาวโญษิตรา แพงละ
63013044820 นางสาวพรพิมล แสนมาโนช
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63013044821 นายศุภณัฐ ทะเดช
63013044822 นางสาวสุธิดา มูลละออง
63013044823 นางสาวพรสิริ บุญธรรม
63013044824 นางสาวมณฑาทิพย� อรุณรุ:ง
63013044825 นางสาวปาลิตา บุญช:วย
63013044826 นางสาวสุนิสา สมวงค�
63013044827 นายธีร�ธวัช บ3างสกุล
63013044828 นางสาวธนัชชา ประโลม
63013044829 นางสาวณัฐธีนันท� สง:าในเมือง
63013044830 นางสาวสุพัตรา ภัคมาน
63013044831 นายธีระวัฒน� ชูจันทร�
63013044832 นางสาวณฐพร โตฉาย
63013044833 นางสาวกิตติยา สิงห�เทพ
63013044834 นางสาวกมลนภัสร� ก3านก่ิง
63013044835 นายเมธาสิทธ์ิ พรรณาผลากูล
63013044836 นางสาวปภาวิน นนท�ธราธร
63013044837 นางสาวศลิศา ชีพพันธุ�สุทธ์ิ
63013044838 นางสาวจิราพร แจ:มเงิน
63013044839 นางสาวเกตุแก3ว เฉิดมนูเสถียร
63013044840 นางสาวเสาวลักษณ� ไกรรักษ�
63013044841 นางสาวฌาลิสา เกิดทอง
63013044842 นายกิตติพัฒน� สันติสุข
63013044843 นางสาวอุบลวรรณ จุนยานนท�
63013044844 นางสาววราพร เวียงสิมา
63013044845 นายจรัญ เนตรวงษ�
63013044846 นางสาวประไพพร โดยดี
63013044847 นางสาวชัญญา ต้ังตรงคิด
63013044848 นางสาวณิชมน ชั่งโต
63013044849 นางสาวรัชนีกร ยะป7ญญา
63013044850 นายณธรรศ มีสิงห�
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63013044851 นางสาวบุษรินทร� ฤทธิเจริญ
63013044852 นางสาวอภิวัน วรรณสุด
63013044853 นายธนวัฒน� จวนแจ3ง
63013044854 นางสาวสุดาภรณ� เอมกุศล
63013044855 นางสาวอําพร สมคําศรี
63013044856 นางสาวมุกดารัตน� วงษ�แก3ว
63013044857 นางสาวฉัตรแก3ว โพธ์ิพา
63013044858 นางสาวธนิดา รองเย็น
63013044859 นายเกียรติกุล ป7Qนชูศรี
63013044860 นางสาวเบญจพร กิจผ:องใส
63013044861 นางสาววันวิสาข� แก3วเรือง
63013044862 นางสาววิจิตรตรา คําหนาหนัก
63013044863 นางสาววลีวรรณ ขําสุวรรณ
63013044864 นายณัฎฐปวริศ กันธง
63013044865 ส.ต.ต.ธนวิตต กรณวงศ�
63013044866 นายภานุ วงศ�รัตนโชคชัย
63013044867 นางสาวตรีเนตร ขันธ�วงศ�
63013044868 นางสาวพัณณ�ชิตา โกสุมสุวรรณ�
63013044869 นางสาวชุติกาญจน� ผลดี
63013044870 นางสาวมณีญา ทองคํา
63013044871 นายศุภณัฐ ขุนทอง
63013044872 นางสาวนัตทริกา กว3างนอก
63013044873 นางสาวรัชชยานันท� ตัญยุชน
63013044874 นางสาวฐิมาถรณ� โพธ์ิขวัญ
63013044875 นางสาวณัฐรินทร� อินมณี
63013044876 นางสาวกาญจนา คําผิว
63013044877 นางสาวรัสวรรณ ธรรมิกบวร
63013044878 นายพรณรงค� สุริยา
63013044879 นายนฤมิต โมธรรม
63013044880 นายบริรักษ� ชนะไชย
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63013044881 นายจิรวัฒน� สักกทัตติยกุล
63013044882 นางสาวอรวรรณ แก3วแปง
63013044883 นางสาวนันม�ฐฉัตศ� ก3อยหะกูล
63013044884 นางสาวแก3วตา จอนเจDก
63013044885 นางสาวเมตตา ยังคุณ
63013044886 นางสาวธัญวลัย โรจนวรฤทธ์ิ
63013044887 นายฐาปกรณ� บุตรแก3วแตง
63013044888 นางสาวณิชากร จอนเอียด
63013044889 นางสาวสิริมน ศรีทองแท3
63013044890 นางสาวเกสรา ครจํานงค�
63013044891 นางสาวชนัฏสุ ธีระพงษ�สวัสด์ิ
63013044892 นางสาววรกมล ปรากฎหาญ
63013044893 นายกรัณย� ชูช:วย
63013044894 นางสาวกิรนันท� มานะกุลชัยคํา
63013044895 นางสาวสวรส วรป7ญญาภรณ�
63013044896 นายนาวาฟFล ฮาลูมะ
63013044897 นางสาวเกศกนก บุญธรรม
63013044898 นางสาวศุภาภรณ� โชคศิริวลัย
63013044899 นายธนกฤต กกสันเทียะ
63013044900 นายเกษม การะมัด
63013044901 นายวศิน ทองวิไล
63013044902 นายวิศรุต โรจน�บัวทอง
63013044903 นางสาวมัตติกาล ขุนณรงค�
63013044904 นายเอกพัน พันสอน
63013044905 นายป7ญญภพ เสาธง
63013044906 นายจิรัฏฐ� สุภิรัตน�
63013044907 นางสาวสุธัชชา ขุนทองแก3ว
63013044908 นางสาวอวัศยา เรณูศักด์ิ
63013044909 นายฌัลลกัณฐ� โยธะกา
63013044910 นางสาวพัชรีพร มานพ
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63013044911 นางสาวกฤษณา กาเผือกงาม
63013044912 นางสาวกมลวรรณ โพธิใต3
63013044913 นายชยนันท� โนรี
63013044914 นายนิธิ ทศพรวิชัย
63013044915 นางสาวธนิฏฐา รอดแก3ว
63013044916 นางสาวอรยา แก3ววิจิตร
63013044917 นางสาวกนกวรรณ องค�โรจนกุล
63013044918 ว:าที่ร3อยตรีภูศิษฐ� แสวงกิจ
63013044919 นายฉัตรชัย ใจตุ3ย
63013044920 นางสาวอัญชญา จันปาล
63013044921 นางสาวจุฑาภรณ� เพชรมณี
63013044922 นางสาวศรุตา เจริญกุล
63013044923 นายยอดชาย พรฉัยยา
63013044924 นางสาวฐิตินันท� รักบางบูรณ�
63013044925 นายอนุกูล โนรี
63013044926 นายปรเมษฐ� ประเสริฐสาร
63013044927 นายธีระวัฒน� เหมือนเลา
63013044928 นางสาวกนกนันท� รัตนเมธี
63013044929 นายชํานิ เลี้ยงสอน
63013044930 นางทิพย�นภา สุวรรณสนิท
63013044931 นายสุวโรจน� ชูสุข
63013044932 นางสาวปณิยา ทรงงาม
63013044933 นางสาวกุลปริยา เข็มพล
63013044934 นายเดชาธร วงษ�สมบูรณ�
63013044935 นางสาวภานุชนารถ ใจชุ:ม
63013044936 นางสาวจิรประภา ทองตัด
63013044937 นางสาวมณีรัตน� แหยมบุรี
63013044938 นายเรืองศักด์ิ ทองสุก
63013044939 ว:าที่ร.ต.กมล สุขสวัสด์ิ
63013044940 นายนิติพัฒน� แสงเพชร
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63013044941 นางสาวศิริพร ทุมสวัสด์ิ
63013044942 นางสาวชญานี นงค�เยาว�
63013044943 นางสาวสุนันทา ศรีทิพย�
63013044944 นางสาวพิมพ�ผกา ผู3ย้ิม
63013044945 นายพัสกร เกิดเจริญ
63013044946 นางสาววนิดา หงษ�เวียงจันทร�
63013044947 นางสาวธนาภรณ� หนูป7ทยา
63013044948 นายพงศภัค เทพไชย
63013044949 นายวีรนนท� เฉลิมเมือง
63013044950 นายอิทธิพล พิบูลรัตนานนท�
63013044951 นางสาวนงลักษณ� ฮะบุญมี
63013044952 นางสาวเจนจิรา เลิศสูงเนิน
63013044953 นางสาวอารยา คงแสงพระพาย
63013044954 นางสาวอรอนงค� ดํามี
63013044955 นายศรภพ พรมหอม
63013044956 นางสาวศรันย�รัชต� เอี่ยมประดิษฐ
63013044957 นางสาวเสาวลักษณ� รักดี
63013044958 นางสาวอารียา พูนขํา
63013044959 นางสาวสุพิชญา แสงฉาย
63013044960 นางสาวสุพิชชา เจียมเจริญ
63013044961 นางสาวพัณณ�ณพัชร� สัตย�ซ่ือ
63013044962 นางสาวศิรินยา ไผ:โสภา
63013044963 นายอัศราวุฒิ คําเลิศ
63013044964 นางสาวพรรณรายณ� กิจการ
63013044965 นางสาวจุฑาทิพ คําวิเศษ
63013044966 นางสาวชัญญา บรรจงเปลี่ยน
63013044967 นางสาวสนทนา คุ3มทอง
63013044968 นางสาวปฏิญญา บ:มไล:
63013044969 นายบวรวิทย� ถนอมวงศ�
63013044970 นางสาวปาจรีย� นิลกูล
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63013044971 นายฉลอง สุขอร:าม
63013044972 นางสาวปนัดดา พณิชีพ
63013044973 นางสาวอุไรรัตน� หลักคํา
63013044974 นางสาวหทัยวรรณ อินทร�ลักษณะ
63013044975 นางสาวเกศเกล3า พนอสินธุ�
63013044976 นายณัฐชาติ แสงคํา
63013044977 นายพงศธร คําผล
63013044978 นางสาวเจนจิรา ใบแบน
63013044979 นางสาวกาญจนาภา คงสามสี
63013044980 นายวิพัฒน� ทองคําพันธุ�
63013044981 นายพีระ สิงห�พรหม
63013044982 นายอาซือรี สะปาดี
63013044983 นายภูมิพัชร� ภู:อิ่ม
63013044984 นางสาววรรณิศา สิทธิจันทร�
63013044985 นายนฤดม อภิวิรุฬห�ทรัพย�
63013044986 นางสาวปาจรีย� พรุเพชรแก3ว
63013044987 นายวรวุฒิ ปะทัง
63013044988 นางสาวก่ิงแก3ว ฤทธ์ิแผ3ว
63013044989 นางสาวศิรินาถ บุญปกครอง
63013044990 นางสาวกิตติยา ต:วนตาด
63013044991 นางสาวทิชา อุบลวงศ�
63013044992 นางสาวผุสชา ฤาชา
63013044993 นางสาวเจนจิรา ปรีชา
63013044994 นายสุเมธ สังข�ทอง
63013044995 นางสาวปาฐพร ศรีนิ่ม
63013044996 นายคณวัฒน� ศรีสุวรรณ�
63013044997 นางสาวฐิตานันท� เชื้อทอง
63013044998 นางสาวปวีณา ท:าสว:าง
63013044999 นางสาวสุมาลี นาสุริวงศ�
63013045000 นางสาวกุลธิดา วีระจิตสกุลงาม
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63013045001 นางสาวณัณภัทร สัตรบุตร
63013045002 นายชาตรี สุขเจริญ
63013045003 นายณัฐชาญ รุ:งสถาพร
63013045004 นางสาววนิดา มีวิชา
63013045005 นายวัลลภ ทาเวช
63013045006 นางสาววัทนพร จันทร�วิไชย
63013045007 นายณัฐภัทร นามแก3ว
63013045008 นางสาวชิดชนก เอมวงศ�
63013045009 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภูธร
63013045010 นางสาวนิชาภา จําปาดง
63013045011 นางสาวณัฐวดี วาสนิท
63013045012 นางสาวพัฒนียา ทองสุข
63013045013 นางสาวป7ทมาวรรณ� รัตนพันธ�
63013045014 นางสาวสิริณัฎฐ� แสนใหม:
63013045015 นายปวเรศ แนวพันธุ�
63013045016 นางสาวณัฐกมล สถาปFตานนท�
63013045017 นายฐิติวุฒิ คนม่ัน
63013045018 นายปรัชญา เหลี่ยมแก3ว
63013045019 นางสาวสิริมา ศรีพิณ
63013045020 นางสาวสุรีลักษณ� เปลรินทร�
63013045021 นางสาวสุวรรณีย� ยูโซDะ
63013045022 นางสาวกชพร เสนาพันธ�
63013045023 นางสาวฮาซานี การีจิ
63013045024 นายสุรพงษ� มาละบุตร
63013045025 นางสาวิตรี เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63013045026 นายวิชิต แซ:แต3
63013045027 นางสาวนิรมล คําแหง
63013045028 นางสาวเวรินฎาฐ� ทองสุขทา
63013045029 นางสาวอนุสรา สุยะ
63013045030 นางสาวธัญชนก สุภาวรรณ�
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63013045031 นายศาสตรินทร� สุรนัคครินทร�
63013045032 นางสาวมณิกานต� เพ็งสว:าง
63013045033 นางสาวสุจันธาวดี กูลเก้ือ
63013045034 นางสาววิพาวี ก:อสร3างสมบัติ
63013045035 นางสาววิชิดา คงครินทร�
63013045036 นางสาวสุพัตรา กันคํา
63013045037 นายปริญญา ศรีรักษา
63013045038 นางสาวยุวดี ก3อนทรัพย�
63013045039 นางสาวอมร โพธ์ิดี
63013045040 นางสาวนภัสรดา จันทร�ขอนแก:น
63013045041 นายปFยชาติ อินทนุ
63013045042 นางสาวนิภาพร จันทร�กล่ํา
63013045043 นางสาวปFยวรรณ สุขภิบาล
63013045044 นางสาวปฏิมา มาน3อย
63013045045 นางสาวญาณิศา กาญจนนาค
63013045046 นายสรวิศ อินทรสุข
63013045047 นางสาววณีนาฎ ฤทธิวรรณ
63013045048 นางสาวนิภาพร ยะป7นดิษฐ
63013045049 นางสาวชลธาพร สียางนอก
63013045050 นางเบญจรัตน� ปานเพชร
63013045051 นางสาวภัทราวรรณ หยอกเย3า
63013045052 นางสาววนิดา จันทร�ผิว
63013045053 นายนวพล จันทร�สุมา
63013045054 นางสาวชลาธร คมขํา
63013045055 นางสาวรุ:งนภา เทียมตา
63013045056 นายธเนตร นิลวรรณา
63013045057 นางสาวพัชรินทร� บุตรสุ3ย
63013045058 นางสาวสุทัตตา เหมือนเหลา
63013045059 นางสาวอามีรา มะแซ
63013045060 นางสาวนิศารัตน� แขงามขํา
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63013045061 นายปรเมทฆ� ธีรคุณวิศิษฎ�
63013045062 นางสาวณัฐริดา วงศ�ประชา
63013045063 นางสาวพิชชานันท� เกยพุดซา
63013045064 นายธเนศ ตันติสาธิต
63013045065 นางสาวนับเดือน ปลอดภัย
63013045066 นายชลิต พูนศรี
63013045067 นายธีรภาพ เสนานุช
63013045068 นางสาวพรหมพร วรารักษ�ศิริพร
63013045069 นายหัสดิน เทียนแก3ว
63013045070 นางสาวโสภิดา ย่ิงกําแหง
63013045071 นางสาวจุฬาลักษณ� กลิ่นเขียว
63013045072 นายอัครพล อาสนะ
63013045073 นางสาววนิดา จันทร�สวัสด์ิ
63013045074 นายกันตวิชญ� คชสิทธ์ิ
63013045075 นายพชรพงษ� ศรีจันทร�
63013045076 นายธเรศ นันทะลา
63013045077 นางสาวสุทธิดา กํามะหย่ี
63013045078 นายจตุรงค� ศรีสุมล
63013045079 นางสาวฐานิตา นิธิญาณิน
63013045080 นางสาวฐิติกา อยู:เย็น
63013045081 นายวรพจน� บูชา
63013045082 นางสาวพิไลวรรณ อินทร�จันทร�
63013045083 นายกันตภณ วงศ�เหรียญทอง
63013045084 นางสาวสุนันทา อ3วนแก3ว
63013045085 นางสาวจุฑาภรณ� วงษ�แสนสี
63013045086 นางสาวนันธิยา อิตัน
63013045087 นางสาวจิตณัฐชา เหรียญทอง
63013045088 นางสาวจุฑามาศ สอนแสนวิทย�
63013045089 นางสาวสิริมา เพชรรัตน�
63013045090 นางสาวรุ3งพรรณราย จิตรสุทธิทรัพย�
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63013045091 นางสาวปภัสวรรณ สุนทรเกตุ
63013045092 นางสาวปราณิศา ผิวนวล
63013045093 นางสาวจุฑามาศ วงศ�เข่ือนแก3ว
63013045094 นางสาวฐานะมาศ มีพันธ�
63013045095 นายณัฐวุฒิ ทันดี
63013045096 นางสาวณัฐธิดา กุลทวี
63013045097 นางสาวยุพดี งามอุโฆษ
63013045098 นางสาวชลชลิตา จิรศิลากูล
63013045099 นายสุพสิทธ์ิ สุริวงศ�
63013045100 นางสาวนันท�นภัส เลิศอัมรานนท�
63013045101 นางสาวพรวรรณ รังคเสนี
63013045102 นางสาวธีรารัตน� โสมนรินทร�
63013045103 นางสาวศิรินาถ มาดี
63013045104 นางสาวขวัญฤทัย ศรีคําวัง
63013045105 นายอภิวัฒน� คุ3มห3างสูง
63013045106 นายอนุพงษ� เข่ือนเพชร
63013045107 นายอดิศักด์ิ สุรางกูร
63013045108 นางสาววันวิสาข� คํามุลคร
63013045109 นายสุกฤษฎ์ิ คําหอมกุล
63013045110 นางสาวสุธิมา กรณ�ธํารงค�
63013045111 นางสาวกัลยรักษ� สรรพนรเศรษฐ�
63013045112 นางสาวอุไรรัตน� บ3านบัว
63013045113 นางสาวชนากานต� เกียรติกังวาฬไกล
63013045114 นายเจษฎากร ศรีไพรสนธ์ิ
63013045115 นายชัยชนะ อาสาวดีรส
63013045116 นางสาวรัตนา เกษทองมา
63013045117 นางสาวจุรีพร สินใหม:
63013045118 นางสาวสุวนันท� จันทร�หา
63013045119 นางสาวพัชราภรณ� ก่ิงเพชรเสรีชน
63013045120 นายมหาชัย ละเอียดดี
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63013045121 นางสาวศิริมาส อินทร�ทอง
63013045122 นางสาวไอรินลดา มโนหาญ
63013045123 นางสาวรุ:งธิวา ทนฤทธ์ิ
63013045124 นางสาวชลนิภา สวัสดิเวทิน
63013045125 นายขจรศักด์ิ สิทธิฉัตรทอง
63013045126 นางสาวนภารัตน� สุทธิมูล
63013045127 นางสาวกนกพร ปFนตา
63013045128 นางสาวชนาภา เจ3ยจู
63013045129 นายชยุต รัชตะวรรณ
63013045130 นายวัชรพงษ� ภูนาเพชร
63013045131 นางสาวธนพร เฉิดสกุลกิจ
63013045132 นางสาวประวีณ�นุช พิมพ�แก3ว
63013045133 นางสาวธํญญารัตน� สุคันธมลา
63013045134 นางสาวอรสา บรรจุสุวรรณ�
63013045135 นายอนุชา ศิริวรรณ
63013045136 นายสุระพงษ� จีนสง:า
63013045137 นายณัฐพล คุ3มเกตุ
63013045138 นางสาววราภรณ� ศากรณ�
63013045139 นางสาวปวีณา โพธ์ิแก3ว
63013045140 นางสาวณัฐชา โภคสวัสด์ิ
63013045141 นางสาววิศวรรณ โชดกวณิชย�
63013045142 นางสาวอภิชญา ปานสมบุญ
63013045143 นางสาวยุวดี สนร3อย
63013045144 นายโกมล มาเสนาะ
63013045145 นางสาวณัชปภา เทียมดวงแข
63013045146 นางสาววิมลพร จินดารัศมี
63013045147 นายภคพงศ� พงษ�ศิริเวศน�
63013045148 นางสาวรุจิรา ป7ญญาสุทธิรักษา
63013045149 นางสาวสุดารัตน� เทพบุรี
63013045150 นางสาวมัญชุพร มูลแก3ว
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63013045151 นางสาววิภารัตน� วิรุณพันธ�
63013045152 นางสาวเบญจวรรณ สมชัย
63013045153 นางสาวชลธิชา คํามูล
63013045154 นางสาวบุณยฉัตร เกตุแก3ว
63013045155 นายชนะวัฒน� ดวงเต็ม
63013045156 นางสาวกานดา ปFยะมาตย�
63013045157 นางสาวมณฑิตา สังข�กา
63013045158 นางสาวกรกนก ทะอินทร�
63013045159 นางสาวเกศินี วงษ�สว:าง
63013045160 นายจิตติลักษณ� ขําฉา
63013045161 นายวันชัย แตงฉํ่า
63013045162 นางสาวศศินา ชุณหสุวรรณ
63013045163 นายธนศิษฏ� พลดี
63013045164 นางสาวณัฐริกา คันชิง
63013045165 นางสาวณัฐริกา อริวันนา
63013045166 นางสาวรุ:งทิวา สีโย
63013045167 นางสาวสุธิตา แก3วโยน
63013045168 นางสาวธนานิษฐ� เศรษฐ�ภัทรเมธี
63013045169 นางสาวศันสนีย� เจริญบุญ
63013045170 นางสาวสิรีธร ตันศิริ
63013045171 นางสาวมัลลิกา ศรีเพชร�
63013045172 นางสาวพิมพ�พัชชา กันบุตร
63013045173 นางสาววริศรา ประเสริฐศักด์ิ
63013045174 นายวจนะ ใฝ]เด:นดี
63013045175 นางสาวขนิษฐา จันทเมธิ
63013045176 นางสาวสุวิภา ป7ญเงิน
63013045177 นางสาวธุวพร อภัยกุญชร
63013045178 นางสาววรพรรณ สังข�ทอง
63013045179 นายชนิตพล อัฐวงศ�
63013045180 นางสาวนิศารัตน� ภูมินานอก
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63013045181 นางสาวพัชราภรณ� ศรีฉํ่า
63013045182 นางสาวไอลดา ช:วยมะลิ
63013045183 นายธงชัย ผันใจผ:อง
63013045184 นางสาวเดือนเพ็ญ ประจญกล3า
63013045185 นางสาวกิติยา ผลเจริญ
63013045186 นางสาวสุภาวดี ทั้งรอด
63013045187 นางสาวปริศนา รถมณี
63013045188 ว:าที่ร3อยตรีนราธร วงศ�กรวรศิลปI
63013045189 นายธนกร ธาราธิกูล
63013045190 นางสาวจารุวรรณ ธารา
63013045191 นางสาวอัญธิกา ชุนพงศ�ทอง
63013045192 ส.อ.วันเฉลิมเดช ปCองคํา
63013045193 นางสาวจินต�จุฑา มุนทาเย็น
63013045194 นางสาวอรณิชา กล่ําใส
63013045195 นางสาวทิพารมย� น3อยผา
63013045196 นางสาวปFยะตรา บุดดี
63013045197 นางนฤมล ยอดยางแดง
63013045198 นางสาวสุธาทิพ ขันติยาภรณ�
63013045199 นางสาวจิราพร ฉิมวัตร
63013045200 นางสาวปFยะวดี สําเนียง
63013045201 นายธีรยุทธ แสนหลวง
63013045202 นางสาวสุกานดา เอมวรรธนะ
63013045203 นางสาวณัฐฎา สงประสพ
63013045204 นายกมล อินกันฑ�
63013045205 นางสาวณัฏฐณิฏฐา เต็มสงสัย
63013045206 นางสาวฐิตสิริ บุญสนอง
63013045207 นางสาววรรณคนา หลงสีดา
63013045208 นางสาวอุมาพร โพธ์ิชัย
63013045209 นายทวีศักด์ิ มาวงษ�
63013045210 นายอัครพล ห:อทรัพย�
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63013045211 นางสาวพิชญาภา กิตติวรกาล
63013045212 นางสาวพรพิมล คําลือ
63013045213 นางสาวชนกานต� บัวชู
63013045214 นายธนา ธนาเจริญสิน
63013045215 นายพงศกร ศรีวิไลทนต�
63013045216 นางสาวพรพิมล เสวิสิทธ์ิ
63013045217 นางสาวชุติมา กรุงแก3ว
63013045218 นางสาวอริสรา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63013045219 นายบุญญคุปต� ชุ:มชัง
63013045220 นางสาวสุชาวดี สิงโหพล
63013045221 นายนราศักด์ิ ด3วงสุข
63013045222 นางสาวภิญญาพัชญ� ม่ังมี
63013045223 นายณัฐกร เครือหงษ�
63013045224 นางสาวศิริวรรณ อรุณประสิทธิกุล
63013045225 นายภานุพงศ� ทองแท3
63013045226 นายปFติภัทร กัณฑาทู3
63013045227 นางสาวจารุวรรณ ภาวนาธรรมสุข
63013045228 นายนเรศ นาดี
63013045229 นายอธิศ คุณยศย่ิง
63013045230 นายพีรเมธ คุวานนท�
63013045231 นายซูไฮมิง มากาเต
63013045232 นางสาวกมลวรรณ กาญจนะ
63013045233 นางสาววนิดา น3อยสมบัติ
63013045234 นางสาวณหทัย เพ็ญสวัสด์ิ
63013045235 นางสาวปาลิตา จรดล
63013045236 นางพรอนงค� นุ:มเฉย
63013045237 นางสาวกนกพร สุวรรณเทน
63013045238 นายวิมล กําปงซัน
63013045239 นางสาวสิดาพร ผักใหม
63013045240 นางสาวรัชณัณ บุญรัตน�
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63013045241 นางสาวสุมลตรา อุ:นเรือน
63013045242 นายนภา บุระเนตร
63013045243 นางสาวพัชรี แสนกล3า
63013045244 นางสาวณัฐพร อุไรวงค�
63013045245 นางสาวสาวินี รอดฮ3อย
63013045246 นางสาวเยาวเรศ รัตนวรรณี
63013045247 นางสาวกชกร จินากุล
63013045248 นางสาวอรวลัย ไวยบุรี
63013045249 นางสาวสุนันท� ชัยภักดี
63013045250 นางสาววรรณพร ปู]โต
63013045251 นางสาวบุญพวงเพชร แซ:เล:า
63013045252 นางสาวน้ําทิพย� เพ็งทับ
63013045253 นางสาวสุพิชญา หม่ืนประเสริฐดี
63013045254 นางสาวปFยมาพร แจ:มจักษุ
63013045255 นายจักรพงศ� จินดาวงค�
63013045256 นายป7ญญากรณ� พงษ�ศรีพุท
63013045257 นางสาวจุฑามาศ ฉิมกลาง
63013045258 นางสาวอภิญญา เสถียรพจน�
63013045259 นางสาวภัทรภร ตระกูลรังสิ
63013045260 นางสาวธิดารัตน� สุขโสภณ
63013045261 นางสาวธนพร อินทนะ
63013045262 นายสุริยะ ผลพัฒนาสกุลชัย
63013045263 นางสาวป7ญญณัฐ ตุ3มทอง
63013045264 นางสาวดนุชา ประเทศ
63013045265 นางสาวกัญญารัตน� แซ:ฟุCง
63013045266 นายสหรัถ พงษ�วร
63013045267 นายธนณัฏฐ� นพรัตน�
63013045268 นางสาวจุฬาลักษณ� กันเดช
63013045269 นางสาวชวัลรัตน� เตือนใจตน
63013045270 นางสาววารุณี พงไพรเกษตร
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63013045271 นางสาวนันทรัตน� ทองพุฒ
63013045272 นายสกุลรัตน� ตงเท:ง
63013045273 นางสาวศิรัญญา ดอกคํา
63013045274 นางสาวกรรณิการ� ดีแปCน
63013045275 นางสาวศศิวิมล จับจันทร�
63013045276 นางสาวนารินทร� แสนเห็มทอง
63013045277 นางสาวธนาพร ศรศรี
63013045278 นางสาวนุศรา พลอยสารักษ�
63013045279 นางสาววรรณทิพย� แนวพระยา
63013045280 นางสาวปFยาภรณ� ทายะติ
63013045281 นางสาวมนัสนันท� ชมภูวิเศษ
63013045282 นายจักรพงศ� พูนภักดี
63013045283 นางสาวขวัญสกุล กิติศรี
63013045284 นายภูธเรศ ทองประทีป
63013045285 นางสาวอรสา ชัยเมืองป7ก
63013045286 นางสาวกฤตภัค ปุรณะดี
63013045287 นายรัชพล สายเสน
63013045288 นางสาวอัญมณี บุญธรรม
63013045289 นางสาวเบญญาภา รอดเอี่ยม
63013045290 นางสาวรุสลีนา เบ็ญอับดุลลอฮ
63013045291 นายฤทธ์ิณรงค� ผางเวียง
63013045292 นางสาวจิราวรรณ แซ:ห:อ
63013045293 นางสาวนวพร จวนรุ:ง
63013045294 นางสาววรรณกานต� บัวอาจ
63013045295 นางสาวกันยณัฏฐ� บูรณะ
63013045296 นางสาวสุชาดา ปกปCองประชา
63013045297 นายภัทรพงษ�พันธ� เจริญสําราญ
63013045298 นางสาวพัทธวรรณ ประดิษฐสุวรรณ�
63013045299 นางสาวสุรีรัตน� ขําไข:
63013045300 นางสาวปริมประภา นกศรี
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63013045301 นายกิตติธัช ใสหมี
63013045302 นางสาวกัลยา บุญอบ
63013045303 นายหิรัญ นิประทุม
63013045304 นางสาวปวีณา จันทร�มงคล
63013045305 นางสาวชัชชญา สุขเผือก
63013045306 นายทัศภูมิ แดงดี
63013045307 นางสาวพันดาว วงศ�แย3ม
63013045308 นายอนิรุธ ก3อนดี
63013045309 นางสาววรัญญ�รัตน� อาญาเมือง
63013045310 นางสาวสุนทรีย� ใหม:แก3ว
63013045311 นางสาวธิดารัตน� มาศเลือง
63013045312 นางสาวจินตนา จําเริญพูล
63013045313 นายศรัณย� อยู:แดง
63013045314 นายจิรัช กันตา
63013045315 นายยุทธนาถ พชรเดช
63013045316 นางสาวณิชกมล ทองอรุณนิกูล
63013045317 นางสาวศศิวิมล พิทักษ�พานิช
63013045318 นางสาวธิดาวัลย� นวลศรี
63013045319 นางสาวธัชมณพัฐ ก3อนนาค
63013045320 นายณครินทร� คําทา
63013045321 นางสาวพิมพินันท� อุดทาเศษ
63013045322 นางสาวชนากานต� สายนาค
63013045323 นางสาวณิชา เจริญโห3
63013045324 นางสาวจินตนา กังซี
63013045325 นางสาวศีรณา ทองทับ
63013045326 นางสาวสกลสุภา สิทธิเรืองชัย
63013045327 นางสาวภาริณ รัตนะปณิธาน
63013045328 นางสาวบุษกรณ� อยู:เม่ียง
63013045329 นางสาวกัญญาณัฐ นางาม
63013045330 นางสาวนภาพร โสมนัส
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63013045331 นางสาววราภรณ� วงษ�สุวรรณ
63013045332 นางสาวไวยษณวี ไชยดิษฐ�
63013045333 นางสาวธันย�ชนก บุญช:วย
63013045334 นายคมจักร เสกข�นันทกร
63013045335 นายภูวดล แก3วเซ
63013045336 นายภาณุพงษ� บุญสุข
63013045337 นายจิตตพล บุษบรรณ
63013045338 นางสาวกาญจนา พรมเทศ
63013045339 นายคุณวุฒิ เพ็ญศรี
63013045340 นางสาวศิริวรรณ ชูดอนตรอ
63013045341 นางสาวนันทิยา รักไหม
63013045342 นายพงศธร วิจบ
63013045343 นางสาวเกศกนก มุกดา
63013045344 นายธนากร รัตนประยูร
63013045345 นางสาวธนภร วรรณทอง
63013045346 นางสาวอภิสรา เล3ารัตนอารีย�
63013045347 นายไกรศร มาน3อย
63013045348 นางสาวสุดารัตน� แสงทอง
63013045349 นางสาวยานิภา หารสุโพธ์ิ
63013045350 นางสาวเกศินี แซ:อึ้ง
63013045351 นางสาวศิริลักษณ� พิมพ�ศักด์ิ
63013045352 นางสาวธีมานันท� กุหลาบเพ็ชรทอง
63013045353 นางสาวอารีย� หลีเยาว�
63013045354 นางสาวภัคจิรา รวมไมตรี
63013045355 นายพงศธร เนียมลาภ
63013045356 นางสาวจิรภา เส3งสุ3น
63013045357 นายเชฏฐ� ชุ:มวิจิตร
63013045358 นายพรเทพ บุตรสี
63013045359 นางสาวผกามาศ กองสุวรรณ
63013045360 นางสาวจุไรรัตน� ป7นเงิน
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63013045361 นายวุฒิเลิศ ปFยะพลากร
63013045362 นายสหสัณห� สว:างพฤกษ�
63013045363 นายสันติ รอดเจริญ
63013045364 นายสหรัฐ คุ3มสอาด
63013045365 นางสาวธนัชชา เทียมเดช
63013045366 นางสาวภัทราภรณ� สายเล็น
63013045367 นายวิชนันท� ทัศจันทร�
63013045368 นางสาวธิติมา ทองจรัส
63013045369 นางสาวณัฐกานต� มีทอง
63013045370 นายแอนดี สาแมง
63013045371 นายวัฒนพงษ� อยู:ยืด
63013045372 นางสาวหยาดฝน ลือราช
63013045373 นายไทคม กวีเมธี
63013045374 นายภาสกร สรสุชาติ
63013045375 นางสาววนิดา คําดี
63013045376 นางสาวจิราภรณ� ตลึงจิตร
63013045377 นายชนะชัย เจ้ียมดี
63013045378 นางสาวจริยา บุญทองโท
63013045379 นายศักดิพงศ� มีชัย
63013045380 นางสาวสุภาวดี รอดมา
63013045381 นายศุภโชติ กองตัน
63013045382 นายกิตติทีปI แววภู:
63013045383 นางสาวพรชนก ปานสวี
63013045384 นางสาววรวรรณ เข่ือนขันธ�
63013045385 นางสาวกัณเรศ วิเศษสม
63013045386 นายชาติเดช กอเซ็ม
63013045387 นางสาวอรัชพร แก3วกําเนิด
63013045388 นางสาวจันทร�วณี คําภู
63013045389 นายภูมิพัฒน� ประสาทศิลปI
63013045390 นางสาวนิจวรีย� วรรณาลัย
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63013045391 นางสาวภูรดา แพทยารักษ�
63013045392 นางสาววรรณวิศา วีขํา
63013045393 นางสาวสุภาภรณ� อุบลพืชน�
63013045394 นางสาวหมายขวัญ นวลอุไร
63013045395 นางสาวบุษยมาส แก3วเจริญ
63013045396 นายพิชิต พลขยัน
63013045397 นายอุทิตย� จิตราวิริยะกุล
63013045398 นายวรากรณ� บุญทศ
63013045399 นางสาวธันย�ชนก ภู:ระย3า
63013045400 นายสถาพร พัตจุน
63013045401 นางสาวลาวัลย� ทิพพันธ�
63013045402 นางสาวธนกานต� พรหมะวัน
63013045403 นายธนากร แกล3วทนงค�
63013045404 นายพันธ�ศักด์ิ วุฒินันทพงศ�
63013045405 นางสาวณัฐวศา ภูมิเทศ
63013045406 นางสาวทิพวรรณ สินประเสริฐรัตน�
63013045407 นางสาวนิตยา ประทุมคํา
63013045408 นางสาวนุชธิดา สรวงศิริ
63013045409 นายนพดล ทองกําเหนิด
63013045410 นางสาวสายนที ทองคํา
63013045411 นางสาวธัญสินี ปFZนดี
63013045412 นายภาณุพงศ� อัศวเผ:าพงศ�
63013045413 นางสาวฑิตยา วงศ�ประเทศ
63013045414 นางสาวเลิศรักษ� กระจ:างพุทธานนท�
63013045415 นายนวพล ย3อยดี
63013045416 นางสาวสาวิตรี รอดภัย
63013045417 นางสาวพรธวัล อ:อนน3อม
63013045418 นางสาวพูลรัศมี สีวงสุก
63013045419 นางสาววราพร ซมมิน
63013045420 นายชญนัธ จันทขันธ�
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63013045421 นางสาวชนิสรา ใจตรง
63013045422 นางสาวภาวิณี สถิรชวาล
63013045423 นางสาวซูไรยา เจะอาลี
63013045424 นายวีรชน พ้ืนผา
63013045425 นางสาวชญาภา สุวรรณภาค
63013045426 นางสาวพิมพ�ปพิชญ� ปFZนสําอางค�
63013045427 นางสาวปFยรัตน� โสขุมา
63013045428 นายจารุวิทย� บุญมา
63013045429 นางสาวศิระภัสศร ม่ันอินทร�
63013045430 นางสาวโชติกา อินทรศิริ
63013045431 นางสาวมานิตา สุวรรณวงศ�
63013045432 นางสาวเมธาวี จิตติชัย
63013045433 นางสาวธนพร เฮงภู:เจริญ
63013045434 นางสาวมานิศา อุทัยวงษ�
63013045435 นางสาวสินีนาถ ราณรงค�
63013045436 นายอรรถสิทธ์ิ เรืองงาม
63013045437 นายษมภูมิ สุขอนันต�
63013045438 นายภาสกร ลอยสงเคราะห�
63013045439 นางสาววิภารัตน� ไม3อ:อนดี
63013045440 นางสาวกานดา แก3วนอก
63013045441 นางสาวปาณิสรา เตชะสาย
63013045442 นางสาวนิรัชญา โชตินอก
63013045443 นางสาวศรัญญา แก3วภู
63013045444 นางสาวเบญจพร สโมสร
63013045445 นางสาวอามีรา แฉะ
63013045446 นางสาวสุพัตรา เต็มเป\Zยม
63013045447 นางสาวจิราภรณ� ขวัญแก3ว
63013045448 นางสาวกัณฐิกา ทองมี
63013045449 นางสาวนภัสกร เทียนชัย
63013045450 นางสาวชนิภา ช:วยระดม
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63013045451 นางสาวพัฒศภรณ� เลิศพิชิตชัย
63013045452 นางสาวเสาวภา ชุมอิน
63013045453 นางสาวมยุรฉัตร วิชัยกุล
63013045454 นางสาวพรนภา ลุนละวงษ�
63013045455 นางสาวยุวดี ศรีบุญเพ็ง
63013045456 นางสาวจริยา ตองอ:อน
63013045457 นางมลฤดี ศรีเมืองสุข
63013045458 นางสาวโชติรส นพจนสุภาพ
63013045459 นางสาวกิตติลักษณ� แก3วจินดา
63013045460 นางสาวธัญญศิริ นนทะวงษ�
63013045461 นางสาวสุดาวดี สวนอินทร�
63013045462 นางสาวณัฐฑริกา อนันต�ชยวัฒน�
63013045463 นายธํารงศักด์ิ แก3วประดิษฐ�
63013045464 นางสาวกฤติยา วิชชุวรนันท�
63013045465 นางสาวเพียงขวัญ คําวงศ�ษา
63013045466 นางสาวสุชาดา กาวีเปFบ
63013045467 นายเอกราช ศิริทรัพย�
63013045468 นางสาวพรพรรษา นิโครธานนท�
63013045469 นางสาวกาตีนี สาอุยูแต
63013045470 นายธนกฤษ เลขาวิวัฒน�
63013045471 นางสาวภคพร สังขพงษ�
63013045472 นางสาวชลธิชา คงเจริญ
63013045473 นางสุวรินทร� ขันธ�เสน
63013045474 นางสาวพรศิริ บุญมี
63013045475 นายสันติสุข เพชรวิเศษ
63013045476 นางสาวเพ็ญนภา นิลคง
63013045477 นางสาวมนต�ตรา อุตม�อ:าง
63013045478 นายอติวัชญ� แก3วเจือ
63013045479 นายชาคริต แก3วพลอย
63013045480 นางสาวจันทร�จิรา อุษาจันทรากุล
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63013045481 ว:าที่ร3อยตรีหญิงประภาภรณ� สุ:มมาตย�
63013045482 นางสาวกัญจน�รัตน� โสธารัตน�
63013045483 นายบุญเลิศ เจริญรัศมี
63013045484 นางสาวชูจุฑา ผาสุขศาสตร�
63013045485 นางสาวยุพารัตน� ผาลา
63013045486 นางสาวสุดารัตน� รัตนวดีชัยกุล
63013045487 นายพีรพงศ� ผู3กําจัด
63013045488 นางสาวธาริณี อาจปลิว
63013045489 นางสาวพิชชาภา จารัตน�
63013045490 นางสาวนูรียDะ สือนิ
63013045491 นางสาวกรกนก พุ:มประดับ
63013045492 นายสุรศักด์ิ สายสลํา
63013045493 นายธงชัย พิมพ�ประเสริฐ
63013045494 นางสาววิกานดา กลิ่นจันทร�
63013045495 นางสาวสุณิษา เจริญใจ
63013045496 นายจิระศักด์ิ จิวะวัฒนาวนิช
63013045497 นางสาวปริญญา แจ:มคุณ
63013045498 นางสาวนาริยา บิลาอาบู
63013045499 นางสาวปรางค�ทิพย� คงหอม
63013045500 นางสาวณัฐนรี วงค�แหวน
63013045501 นางสาวอภิชา เพ็ชรโชติ
63013045502 นายฐิติฐากร ประไกร
63013045503 นายเมธา เขียวเม:น
63013045504 นางสาวอามาณี ดอเลาะ
63013045505 นางสาวพิมพ�ชนก หินซุย
63013045506 นางสาวนุชฎาภรณ� หอมนาน
63013045507 นายพีระพล กล3าหาญ
63013045508 นางสาวพัชรนันท� ชัยศรัณลักษณ�
63013045509 นายณัฐพล วีระศิริวัฒน�
63013045510 นางสาวยูริ ไชยวงค�
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63013045511 นางสาวสุพรรษา บุญสิทธ์ิ
63013045512 นายวิตธวินทร� อินทร�จักร�
63013045513 นางสาวภัคจิรา คําจันทร�
63013045514 นางสาวรฐา อ3นสกุล
63013045515 นางสาวแนDต ปรีชาชาญ
63013045516 นางสาวเพชรชรา ชิดปราง
63013045517 นายอภิสิทธ์ิ เเช:มภักดี
63013045518 นางสาวกฤษณา สังข�ทอง
63013045519 นางสาวศุภสิริ ทับมาโนช
63013045520 นางสาวชฎารักษ� รุ:งอัมพรไพโรจน�
63013045521 นายรัชมงคล แสนวันดี
63013045522 นางสาวเมยาวี ภู:สกุล
63013045523 นางสาวภาสินี นาเจริญ
63013045524 นางสาวแพรพรรณ สอรักษา
63013045525 นางสาวกมลกร วรรณเผือก
63013045526 นางสาวยุพวดี สุขทวี
63013045527 นางสาวอันนา ชูส:งแสง
63013045528 นางสาวศุภรดา จันตDะ
63013045529 นางสาวเกศรินทร� อรรถเสนา
63013045530 นางสาวเบญจรัตน� อินตาพรม
63013045531 นางสาวสิริยากรณ� เครื่องตรงจิตร
63013045532 นางสาวลลนา ต3อนไล:
63013045533 นางสาวสุดารัตน� เทียมจันศร
63013045534 นายฐาวุฒิ ประวัติพร
63013045535 นางสาวดารารัตน� สุวรรณดี
63013045536 นายอิทธิมนต� ศรีบุญเรือง
63013045537 นายพัศวุฒิ บริบูรณ�X
63013045538 นายอภินัทธ� ทันสมัย
63013045539 นายพศิน นําXไหลทุ:ง
63013045540 นางสาวชยาวดี ชูชื่น
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63013045541 นายศุภณัฐ ศิวายพราหมณ�
63013045542 นายเกริกไกร ชิณภา
63013045543 นายธีรภัทร จัตุรงค�
63013045544 นายจักรพรรณ ชาญตะบะ
63013045545 นางสาววาสนา เลิศภัทราศัย
63013045546 นายธนธรณ� กรพรม
63013045547 นางสาวเกษสุดา สุขแก3ว
63013045548 นายเอกสิทธ์ิ พฤกษะวัน
63013045549 นายกฤษฎา ไชยวารี
63013045550 นางสาวฟาตอนะห� แวตาเยะ
63013045551 นางสาวกรรณิการ� นวลแก3ว
63013045552 นางสาว3XXXXXXXพิกุล สุขปลั่ง
63013045553 ว:าที่ รต.เกษมโชค เจียรนัย
63013045554 นางสาวศิรินัดดา อุปมา
63013045555 นายณัฐพงศ� อิสสระ
63013045556 นางสาวกมลพรรณ ขําบุญเกิด
63013045557 นายทศพร สุขลิ้ม
63013045558 นางสาวทิพย�วรรณ กํ่าแก3ว
63013045559 นายธัญธร โฉมวิไลลักษณ�
63013045560 นางสาวนารีเนตร นรากรณ�
63013045561 นางสาวบุศรา คําศรี
63013045562 นายธนิตศักด์ิ ธัญพิทักษ�ตระกูล
63013045563 นางสาวประวีณา รมย�สูงเนิน
63013045564 นางสาวคมขวัญ สีอ:อน
63013045565 นางสาวพิจักขณา สายทอง
63013045566 นางสาวจรรยพร สงวนพรรค
63013045567 นางสาวอุไรภรณ� สืบอ3วน
63013045568 นางสาวอดิภา คณะเจริญ
63013045569 นายฐณวัฒน� มังคละเศรณี
63013045570 นางสาวยาวารี ดานอสะโต
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63013045571 นางสาวมณีรัตน� จันทร�ขาว
63013045572 นางสาวสุธินี พิทักษ�สรยุทธ
63013045573 นายปลื้ม ประทุมขํา
63013045574 นางสาวกาญจนาพร อักษรสิทธ์ิ
63013045575 นางสาวเจนจิรา การสุวรรณ�
63013045576 นายพศวีร� กูฎโสม
63013045577 นางสาววรรณพร ผือโย
63013045578 นางสาวปFยะธิดา มุนิสงฆ�
63013045579 นางสาวอัญชราภรณ� ไทยทอง
63013045580 นางสาวสุทธิดา พรมจันทร�
63013045581 นางสาวเวฬุรีย� จริยเวทย�
63013045582 นางสาววรรณสิยา กะแก3ว
63013045583 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจุฑาภรณ� อินสว:าง
63013045584 นางสาวเบญจรัตน� รัตนาวดี
63013045585 นางสาวพิมพ�อัปสร อินทสระ
63013045586 นางนันธิดา อ:อนสี
63013045587 นางสาวยุพนันท� ประพิมพ�พันธ�
63013045588 นายนราวิชญ� ทิพย�รัตน�
63013045589 นางสาวขนิษฐา มานะกิจ
63013045590 นางสาวเบญจมาศ บุญประสพ
63013045591 นายพงศกร ปุCนตันทอง
63013045592 นายกฤษฏ์ิ กําลังเก:ง
63013045593 นางสาวธวิดา วัฒนะ
63013045594 นางสาวณัฐมล คมแก3ว
63013045595 นางสาวสุนิลทรา ป7นชัย
63013045596 นางสาวพิมลพรรณ หนูแสง
63013045597 นางสาวสุภลักษณ� อาจขํา
63013045598 นางสาวอมรรัตน� กอบโกย
63013045599 นายสิปปวิชญ� ถาวโร
63013045600 นางสุภาภรณ� ปมาณิกบุตร
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63013045601 นางสาวกัญญ�วรา คชสาร
63013045602 นายณัฏฐ� อํานวยพร
63013045603 นายอดิเทพ ทองศรี
63013045604 นายณัฐกานต� เอมเจริญ
63013045605 นางสาวมัลลิกา จากถ่ิน
63013045606 นางสาวจิราพร แสงกุหลาบ
63013045607 นายชิษณุพงศ� ไชยฤทธ์ิ
63013045608 นายวทัญRู กาญจนลาภ
63013045609 นายทักษ�ดนัย ทาคาฮาชิ
63013045610 นางสาวป7ทมา โกกลางดอน
63013045611 นายรัฐพงศ� พุกจันทร�
63013045612 นางสาวเต็มดวง ยงหาญ
63013045613 นางสาวจิราพัชร� บุดดา
63013045614 นายรัฐศาสตร� นาคแก3ว
63013045615 นางสาวรัตนาวดี อรไชยสุวรรณ
63013045616 นางสาวพิมพ�ณัฐ วัฒนสุคนธ�
63013045617 นางสาวเพชราภรณ� เพชรสวี
63013045618 นางสาวดามิยา หวังหมัด
63013045619 นางสาวสุนิสา เพชรช:วย
63013045620 นางสาวณิชกุล ชาติทรัพยสิทธิ
63013045621 นางสาวศิริขวัญ ประเวชไพร
63013045622 นางสาวศรุตา หอมรส
63013045623 นางสาวณิชารัศม์ิ จิตรภัทรินทร�
63013045624 นางสาวกุลกรานต� ทนทาน
63013045625 นางสาวกันต�ฐิตา หนึ่งใจ
63013045626 นางสาวบุษกร อุเทน
63013045627 นางสาวปาณิสรา อดุลยฤทธิกุล
63013045628 นายปริญญา ขว3างระหัส
63013045629 นางสาวจันทิพย� โทตระกูล
63013045630 นางสาววณิชชา สุพรรณ
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63013045631 นางสาวกิธิฎา ภัทรสมเจตน�
63013045632 นางสาวณัฐชยา พฤกษ�ไพบูลย�
63013045633 นางสาวณัฐพร ศรีใส
63013045634 นางสาวเบญจวรรณ กล่ําสกุล
63013045635 นางสาวสุทธิกานต� เจริญดี
63013045636 นายธนชาติ ศรีเมือง
63013045637 นางสาวอาริตา คุ3มไพทูรย�
63013045638 นางสาวธินีกาญจน� แซ:ต้ัง
63013045639 นายสหวัฏ วรพงศธร
63013045640 นางสาวนาถยา มหาโชค
63013045641 นางสาวขวัญชนก บุญลือ
63013045642 นายวุฒิชัย ไชยวุฒิ
63013045643 นางสาววีรยา สุวรรณกุลพินิจ
63013045644 นายชยพล บุตรดี
63013045645 นางสาววชิรากร ยาดี
63013045646 นางสาววิภาดา ทองหอม
63013045647 นางสาวนุรซีกิน ยูโซDะ
63013045648 นางสาววรินทร�ทิพย� สุทธหลวง
63013045649 นางสาวเมขลา อุตรมาตย�
63013045650 นายอาทิตย� แก3วช3าง
63013045651 นางสาวสิริยา ภูตาสืบ
63013045652 นางสาวจันทร�จิรา มุสิกพงศ�
63013045653 นางสาวสุวิชาดา หลําแก3ว
63013045654 นางสาวขจีรัตน� จีบหีด
63013045655 นางสาวกุลวรา เลาหสุวรรณพานิช
63013045656 นางสาวธนัชชา ทองบุญ
63013045657 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร
63013045658 นายกันตพิชญ� อาร3อน
63013045659 นายสุวัฒน� ผุยอุทา
63013045660 นายสุวิทย� โคตรโสภา
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63013045661 นางสาวจันจิรา รู3สมัย
63013045662 นางสาวรุจิรา เอี่ยมเจริญ
63013045663 นางสาวสุพิชชา ชดช3อย
63013045664 นางสาวกฤษณา เรืองสุข
63013045665 นางสาวมีนาวรรณ ล:ามกระโทก
63013045666 นางสาวพิศพิไล พัฒนา
63013045667 นางสาวอัยรดา เดชจารุกูล
63013045668 นางสาวขวัญจิรา พันเยาว�
63013045669 นายคุณาธิป เข่ือนเพชร
63013045670 นางสาวปFยวดี โยทัยเที่ยง
63013045671 นางสาวสุทธสินี เสาโกมุท
63013045672 นางสาวพรชิตา หุ:นทอง
63013045673 นางสาวกมลวรรณ วงษ�วิเชียร
63013045674 นายภูกริช แสวงศิลปI
63013045675 นางสาววันวิสา บํารุงศักด์ิ
63013045676 นางสาวสุวนันท� อะโน
63013045677 นางสาววันดี ชลธี
63013045678 นางสาวสุนิสา วงษ�ทวี
63013045679 นางสาวชญานิศ ธรรมสุข
63013045680 นายเจษฎา บินมะฮ�มุด
63013045681 นางสาวสาป\นDะ เลาะมะอะ
63013045682 นายกฤต ช:วยรัตน�
63013045683 นางสาวธิดาภรณ� พันธ�แก3ว
63013045684 นางสาวพัทธมน พิทูรกิจจา
63013045685 นางสาวนพรัตน� สุริยศ
63013045686 นางสาวธัญพร มัทวานุกูล
63013045687 นางสาวอิลฮัม บราเฮง
63013045688 นายวรวุฒิ เปาทอง
63013045689 นางสาวอาลิศา ปลอดขลิบ
63013045690 นางสาวสุนิษา ทองดี
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63013045691 นายพัฒนพงษ� หาญในธรรม
63013045692 นางสาววรินทิพย� เอี่ยมสุวรรณ
63013045693 นางสาวชลชญา อ:วมอนงค�
63013045694 นางสาวหัสพร ธัญญวิกัย
63013045695 นางสาวภาวนา วันสูงเนิน
63013045696 นางสาวจุฬาลักษณ� วินิตพรสวรรค�
63013045697 นางสาวดวงดาว รุ:งเรือง
63013045698 นางภัทชา วรพันธุ�
63013045699 นางสาวศุภาพิชญ� ประกอบจรรยา
63013045700 นางสาวคชาภรณ� เขียวแก3ว
63013045701 นางสาวสุดารัตน� โชติวัชระกุล
63013045702 นางสาวประภาสร พันธ�ฤทธ์ิดํา
63013045703 นางสาวทรรศนีย� น3อยสุขย่ิง
63013045704 นางสาวมาริษา สุวรรณรัตน�
63013045705 นายบัว เกตุคํา
63013045706 นางสาวขวัญเรือน สิงหรัตน�
63013045707 นางสาวปFZนหทัย พิรพัฒน�
63013045708 นางสาวศรัญญา สายพล
63013045709 นางสาวขนิฐา มาละวรรณโณ
63013045710 นางสาวแพรวพรรณ กุลกิตติโกวิท
63013045711 นางสาวศุภาลักษณ� แก3วชิน
63013045712 นายจิรัฏฐ� ชูสกุล
63013045713 นางสาวธวัลรัตน� ฉัตรอนันทเวช
63013045714 นางสาวอรปรียา ศรีใส
63013045715 นายธวัชชัย สังข�สวัสด์ิ
63013045716 นางสาวประกายดาว สามทอง
63013045717 นางสาวธนัญชนก แสงสร3อย
63013045718 นางสาวรัชณี คุ3มกุดหว3า
63013045719 นางสาวชณิฎศา วราชิต
63013045720 นางสาวสุพัชณี ยางทอง
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63013045721 นางสาวซามีลา แยกาจิ
63013045722 นางสาวชนิตกานต� จะระแอ
63013045723 นางสาวนวลอนงค� เหลื่อมแก3ว
63013045724 นางสาวอรรณพา รักษากิจ
63013045725 นางสาวรัตนา กองจันดี
63013045726 นายวสันต� ประเสริฐพงษ�
63013045727 นายนรวิชญ� มัชฌิมา
63013045728 ว:าที่.ร.ต.นนทวัฒน� อุ:นศร
63013045729 นายอรุณ ยอดทองทอง
63013045730 นายพิชิต แซ:แต3
63013045731 นายเอกวิทย� แสงเงิน
63013045732 นางสาวปุณยนุช แสงจันทร�
63013045733 นางสาวขวัญฤทัย ฤคดี
63013045734 นางสาวกัญญารัตน� คําสิงห�
63013045735 นางสาวญาณกร ตSาคํา
63013045736 นางทิพวัลย� พยัคศรี
63013045737 นางสาววรรณวิสา เกตุอ่ํา
63013045738 นางสาวพัชรินทร� โทณะวณิก
63013045739 นางสาวธีราภรณ� ต้ังวิริยะวรกุล
63013045740 นางสาวสุกานดา เกิดดี
63013045741 นางสาววาสนา วาทีตรง
63013045742 นางสาววนิดา คลื่นสนั่น
63013045743 นางสาวสิรามล ศรีทอง
63013045744 นายภานุพงศ� จันทร�เจียม
63013045745 นางสาวสตรีรัตน� อุ:นหล3า
63013045746 นายประพจน� ยวงคํา
63013045747 นางสาวกมลรัตน� แสงจันทร�
63013045748 นางสาวพรทิพย� น3อยเหลือง
63013045749 นางสาวมนทิรา อิ่มดม
63013045750 นายสิทธิพงษ� พวกดี
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63013045751 นางสาวศิริพร ไชวงค�
63013045752 นางบุณยพร ศุภนคร
63013045753 นางสาวป7ทมา ประสงค�สุข
63013045754 นางสาวพรพิมล ถาวงค�
63013045755 นางสาวปภาภัสสร� นันท�กิตติเจริญ
63013045756 นางสาวศศิธร สมจิตร
63013045757 นางสาวนฤมล ขุนดํา
63013045758 นายทนงฤทธ์ิ ธนชิตชัยกุล
63013045759 นางสาวอุฑารัตน� คงแก3วขาว
63013045760 นางสาวนนทยา กองเพ่ิมพูล
63013045761 นางสาวอรนุช บุญประกอบ
63013045762 นายปรัชญา ศิริรัตน�
63013045763 นางสาววันทนา โสมณวัฒน�
63013045764 นายอภิรักษ� ทิพย�แก3ว
63013045765 นางสาวสุนัฎฐา ศรีเมือง
63013045766 นางสาวน้ําทิพย� สายพราว
63013045767 นางสาวฟริฏวิรฎา พันธนิตย�
63013045768 นางสาวบุศรินทร� ณ ลําปาง
63013045769 นางสาวสุทธิดา มลิเเย3ม
63013045770 นางสาวสมฤดี โนจักร
63013045771 นางสาวโยธกา เจียมใจ
63013045772 นายพงษ�พันธ� สมุทรอัษฏงค�
63013045773 นางสาวปาริฉัตร ฤทธิ ศาสตร� 
63013045774 นางสาววิสาข� มีเพชร
63013045775 นางสาวเทวตา สหัสสธารา
63013045776 นางสาวกานต�มณี ชูศรี
63013045777 นางสาววิภารัตน� ธิศรี
63013045778 นางสาวลัดดาวัลย� อ:อนหวาน
63013045779 นางสุปวีณ� ศรีทากุล
63013045780 นางสาวภิญญดา สารพา
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63013045781 นางสาววริศรา จีระโร
63013045782 นายภูริวัฒ วัฒนวิเศษ
63013045783 นางสาวณัฐารมย� อิสริยนานนท�
63013045784 นายสหทัคน� คงช:วยชาติ
63013045785 นางสาววรีรัตน� ต้ังอดุลย�รัตน�
63013045786 นางสาวรักษ�สุดา หนูคง
63013045787 นายปฐวี ทวยเจริญ
63013045788 นางสาวมธุรดา ทองแม3น
63013045789 นางสาวสิริมา ศรีบุตรดี
63013045790 นางสาวมยุรฉัตร เกิดสวัสด์ิ
63013045791 นางสาวศรีสกุล ชื่นสบาย
63013045792 นางสาวเบญจมาศ เรืองประชุม
63013045793 นางสาวอรษา คุณวงษ�
63013045794 ว:าที่ร3อยตรีหญิงวรกานต� บุญอนันท�
63013045795 นางสาวกานต�สินี รุ:งวิชาประเสริฐ
63013045796 นางสาวเพียงรวี เคนพะนาน
63013045797 นายกรกฤต เลาหะวาทิน
63013045798 นายจิรวัฒน� ปานแดง
63013045799 นายนําทัพ ภาควรรธนะ
63013045800 นางสาวภคมน แก3วประพาฬ
63013045801 นางสาวเนตรดาว สระแก3ว
63013045802 นางสาวศักด์ิศิรินท� เรียนรมย�
63013045803 นายอนุศร สิงห�สม
63013045804 นางสาวณัฐยาพร อิ่มสวัสด์ิ
63013045805 นายป7ญยวัฒน� ธนถาวรสกุล
63013045806 นางสาวกุสุมา สุขวิทยี
63013045807 นายภาณุภัทร เอกวานิช
63013045808 นายพงษ�พัฒน� พุฒหม่ืน
63013045809 นางสาวนิอามานี มะกาเจ
63013045810 นางสาวพิชชาพร ดําริสุ
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63013045811 นายไม3เอก มาลากรณ�
63013045812 นายอนุภัทร ชาภิรมย�
63013045813 นางสาวจันทพร จวงสอน
63013045814 นายณัฐวุฒิ บวรโชคชัย
63013045815 นางสาวจิราพัชร จุลทอง
63013045816 นางสาวฮัญญา โกสุมพันธ�
63013045817 นายภวินท� เล3าเจริญสมบัติ
63013045818 นางสาวกมลทิพย� ชาวดง
63013045819 นางสาวฐิติชญา พิทักษ�
63013045820 นายธวัชชัย แซ:ฮู:
63013045821 นางสาวพัชรา การิยา
63013045822 นางสาวจีรนันท� นันประดิษฐ�
63013045823 นางสาวชัชชลัยย� กระจ:างวงศ�
63013045824 นายอนุวัฒน� เครือแก3ว
63013045825 นางสาวป7ทมา แก3วอารัญ
63013045826 นางสาวจิราภรณ� แก3วมณี
63013045827 นางสาวธนพร เก:าพิมาย
63013045828 นางสาวอริยา เรือนจันทร�
63013045829 นางสาวจิดาภา ฉิมงาม
63013045830 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิจันทร�
63013045831 นางสาวอรพรรณ นาคทอง
63013045832 นางสาวอรกัญญา วรกมลวิภพ
63013045833 นางสาวศิริรัตน� บุญสุวรรณ�
63013045834 นางสาวพฤกษชาติ ม:วงมณี
63013045835 นางสาวพรรณกร สุวรรณวงษ�
63013045836 นางสาวกนกนุช แก3วใหญ:
63013045837 นางสาวศิรภัสสร ฝอดสูงเนิน
63013045838 นางสาวสุนิศา รกไพร
63013045839 นางสาววารินทร� นิลใบ
63013045840 นายเอกอนันท� ส:งแสงรัตน�
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63013045841 นางสาวรุ:งตะวัน จันทรสูตร
63013045842 นางสาวดลยา ปรีชาภัทรกุล
63013045843 นายเจษฎา โลหะเวช
63013045844 นางสาวสิริกร มหาทรัพย�
63013045845 นางเรวดี มีหม่ืนพล
63013045846 นางสาวมุสลีดา ยา
63013045847 นางสาวกฤตพร สมเพ็ชร
63013045848 นางสาวฮาสนา เบญอาหมัดธีรกุล
63013045849 นายสุทธิพงษ� คนตรง
63013045850 ว:าที่ ร.ต.มานะศักด์ิ เซ:งลอยเลื่อน
63013045851 นางสาวจุฑามณี เปaงมา
63013045852 นางสาวอรุณีย� ทับทิม
63013045853 ว:าที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน� ศิริเวช
63013045854 นางสาวพิจิตรา ไชยวุฒิ
63013045855 นายสหรัฐ พวงพอก
63013045856 นางสาวณัฐวรา เข็มเพชรเจษฎา
63013045857 นายศิริวัฒน� ป7ตพี
63013045858 นางสาวเบญจพร ดวงสีแก3ว
63013045859 นายโชคชัย จันดา
63013045860 นายสุโรจน� เลาหสุรโยธิน
63013045861 นายเสฏฐวุฒิ แจ3งจ่ัน
63013045862 นางสาว�ทัศนีย� เก้ือเดช
63013045863 นางสาวภาวินี ภูมิภาค
63013045864 นางสาวกรกมล นิ่มแสง
63013045865 นางสาวศศิธร ห3วยหงษ�ทอง
63013045866 นายเสกสิทธ์ิ แสมสี
63013045867 นางสาวกชกร แย3มกลิ่น
63013045868 นางสาวภัทรานุช มีศรีดี
63013045869 นางสาวสุดารัตน� สุดใจ
63013045870 นายพิพัฒน� ทองคงอ:วม

หน3า 1529 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013045871 นางสาวสุพัตรา สมศรี
63013045872 นางสาวเนติกานต� กองนาค
63013045873 นายรศิษกร แก3งคํา
63013045874 นางสาววรพิชชา อินทอง
63013045875 นายวีรณัฐ สุริยะ
63013045876 นายอะนัส อามินเซ็น
63013045877 นายเรืองฤทธ์ิ ดูแก3ว
63013045878 นางสาวกรรณณิกา ชุ:มแจ:ม
63013045879 นางสาวสุทธิดา คําวัง
63013045880 นางสาวจิดาภา จาดโต
63013045881 นางสาวจิดาภา ธัญญะวานิชนนท�
63013045882 นางสาวรวิศรา แซ:เต้ียว
63013045883 นางสาวอรพรรณ พัดจอน
63013045884 นางสาวกรรณิกา กําลังแข็ง
63013045885 นางสาวธันญาภรณ� คําหอมกุล
63013045886 นางสาวปรีชญา อิ่มรักษา
63013045887 นางสาวชนัญชิดา ยังชู
63013045888 นายอุสมาน วาจิ
63013045889 นายนิติธร เสง่ียมพงศ�
63013045890 นางสาวสุมาลี ประพฤติธรรม
63013045891 นางสาวนราทิพย� พงศ�เตรียง
63013045892 นางสาวทวินันท� ตักชะเลง
63013045893 นางสาวธนวรรณ วงษ�วรรณ
63013045894 นางสาวป7ทมาพร คล3ายทอง
63013045895 นางสาวฐิติกานต� พงษ�เพ็ชร�
63013045896 นางสาวชัญญา โฉมฉาย
63013045897 นางสาวฐิตินันท� ส:อสืบ
63013045898 นางสาวธนาภรณ� เกษหอม
63013045899 นางสาวธัญญารัตน� ประกายเพชร
63013045900 นางสาวดลพร กิจปราชญ�
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63013045901 นางสาวสุดาวรรณ มานะชัย
63013045902 นางสาวปFยนุช งามขํา
63013045903 นายคามิน ปฏิภาภรณ�
63013045904 นางสาวเสาวลักษณ� อาจกมล
63013045905 นางสาวสุวิภา ดอกสวย
63013045906 นางสาวธิดารัตน� ศรีนวลปาน
63013045907 นางสาวอรนันท� สุระรังสิต
63013045908 นางสาวสุภาพร เทพแก3ว
63013045909 นางสาวสกุลรัตน� กันจินะ
63013045910 นางสาวธันยพร เชื้อสวัสด์ิ
63013045911 นางสาววราภรณ� พาสุข
63013045912 นางสาวมนัญญา อึ้งปกรณ�แก3ว
63013045913 นายชนาธิป สมบัติ
63013045914 นายณัฐนนท� พรมไฉไล
63013045915 นายภราดร ต้ังวินิต
63013045916 นางสาวรัญชนา สุวรรณศรี
63013045917 นางสาวณัฐา แก3วคําแสน
63013045918 นายศักดินนท� กิจสมัย
63013045919 นางสาวมนทิรา ธงชัย
63013045920 นางสาวศิริวิภากรณ� กาฬวงศ�
63013045921 นางสาวหัทยา สิงห�ทอง
63013045922 นางสาวพนิต ช:วงโชติ
63013045923 นางสาวพัชรนันท� กุลธนฐิติพงศ�
63013045924 นางสาวตุลยาพร จิตตะยโศธร
63013045925 นางสาวนันท�นภัส สุกาวาส
63013045926 นายณัฐวุฒิ ขําทัพ
63013045927 นายธนาคาร ชงบางจาก
63013045928 นางสาวทยิตา ขอใหญ:กลาง
63013045929 นายชัยยศ พรหมธิรักษ�
63013045930 นางสาวศิวิไล ไชยนาท
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63013045931 นางสาวจิราพร สว:างรัตน�
63013045932 นางสาวรสกร หงษ�ทอง
63013045933 นางสาวพลอยทับทิม ป[อกตาล
63013045934 นางสาวอารีรัตน� ภูสีเงิน
63013045935 นางสาวอินทุอร ภู:เกิด
63013045936 นางสาวนาถลดา เพ่ิมพูล
63013045937 นางสาวรัตนากร สามารถกุล
63013045938 นายสิทธิชัย ตัณฑ�ธนศิวะกุล
63013045939 นางสาวปวีณา สุขแก3ว
63013045940 นางสาวฉัตรวิมล เต:าทอง
63013045941 นางสาวอารยา ทาบทอง
63013045942 นางสาวพนิดา สุฉันทบุตร
63013045943 นางสาวภุชนา พันธุ�ชื่น
63013045944 นางสาวจิดาภา รวมธรรม
63013045945 นางสาวสุนาวดี สมันจิตร�
63013045946 นายสรรค�พณิช ใบมงคล
63013045947 นางสาวเสาวลักษณ� แซ:ลิ่ม
63013045948 นางสาวอมลวรรณ บรรจง
63013045949 นางสาวสุขฤทัย ทรัพย�พร3อม
63013045950 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ ขวัญทอง
63013045951 นายอภิวัฒน� วงศ�สวัสด์ิ
63013045952 นายศุภณัฐ พูนทองถาวรกุล
63013045953 นายณัฐพล จินนุภาษ
63013045954 นายพิชัย ทิพย�เอียด
63013045955 นางสาวสาลินี สุ:มทอง
63013045956 นายวชิรพันธุ� ธัญญเจริญ
63013045957 นางสาวหทัยชนก อติชาต
63013045958 นายเนวิน พรมกะมนต�
63013045959 นางสาวพิมพ�นิถา นิ่มนวล
63013045960 นางสาวอรวรรณ พิมสร
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63013045961 นางสาวอังคณา ยาวโนนลาว
63013045962 นางสาวชไมพร ต3นแทน
63013045963 นางสาวคุณมา สรชนานนท�
63013045964 นางสาวธัญลักษณ� ศรีคง
63013045965 นางสาวณัฐปรียา ไวยาวัจมัย
63013045966 นางสาวมูซียา ซา
63013045967 นางสาวปภาดา นาเมืองรัตน�
63013045968 นางสาวธันยพร อุตรนาค
63013045969 นางสาวพิมพ�พิชชา เงินศรีวงค�ษา
63013045970 นางสาวสาลิณี สิทธิรักษ�
63013045971 นางสาวจิรายุ สมจันทร�
63013045972 นายไมตรี ทองนวล
63013045973 นางสาวอังคณา เมืองทรัพย�
63013045974 นางสาวสุภาพร ใยคง
63013045975 นางสาวศุภลักษณ� พันล3อม
63013045976 นายอัซฮาน วาโด
63013045977 นายกฤษฎา มหาวัน
63013045978 นายสุทธิพงศ� แสงสว:าง
63013045979 นางสาวศิริรัตน� ภู:จีบ
63013045980 นางสาวชนิตา สายัณห�กุล
63013045981 นางสาวจันทร�จิรา คําทุม
63013045982 นางสาวนรินทร� แต3มพิมาย
63013045983 นายสุขวิช สองเมืองเเก:น
63013045984 นางสาวนารินทร� มังกรแก3ว
63013045985 นางสาววราพร สมศรี
63013045986 นางสาวชฎาภรณ� เอียดทองใส
63013045987 นางสาวจันจิรา ชาวนา
63013045988 นางสาวอารียา สมป7ญญา
63013045989 นางสาวภคนันท� ปานะโปย
63013045990 นางสาวพีราดา เหล:าพงศ�พิชญ�
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63013045991 นายกวิศ ริยาพันธ�
63013045992 นางสาวนุรมา หะยีบากา
63013045993 นางสาวยลลัดดา จันทร�ดารา
63013045994 นายณัฏฐพล นามมี
63013045995 นางสาวธัญธารีย� พิชัยณรงค�
63013045996 นางสาวขวัญศิรินทร� ไพศาล
63013045997 นางสาวพชรกมล พรหมประเสริฐ
63013045998 นางสาวอัมพร หงษ�คํามี
63013045999 นางสาวนันทวัน นันตสุวรรณ
63013046000 นางสาวศศิธร แสงกุล
63013046001 นางสาวเสาวภา ชารัตน�
63013046002 นางสาววิภาวดี สมสกิจ
63013046003 นางสาวภัทรวดี ซาเสน
63013046004 นายชวณัฐ โพธ์ิทอง
63013046005 นายศุภณัฐ ทรัพย�สังข�
63013046006 นายประทานพร ด:านศุภกิจวงศ�
63013046007 นายจิรเวช สุขประภาศ
63013046008 นางสาวสุพัตรา อินทร�ทอง
63013046009 นายธิติวัฒน� วัฒนา
63013046010 นายอานนท� ไพรินทร�
63013046011 นางสาวณัฐพัชร� วัฒนกูล
63013046012 นางสาวอังคณา สาแก3ว
63013046013 นางสาวจุฬารักษ� พัดริม
63013046014 นางสาวปวริศา ศิริกุล
63013046015 นางสาวพีรญาภรณ� มหาทํานุโชค
63013046016 นางสาวอ3อยทิพย� นาคทอง
63013046017 นางสาวชลธิชา ศรีเรือง
63013046018 นางสาวอภินันทน� ทองเพ็ชร
63013046019 นางสาววริสรา เวียงคํา
63013046020 นายอัครินทร� ธนนท�อธิฉัตร�
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63013046021 นางสาวสรวงกร เดโชทองพงษ�
63013046022 นางสาววารีรัตน� พรหมเศรณีย�
63013046023 นางสาวพิมพ�วลัญช� พัฒนผล
63013046024 นางสาวเจนจิรา แก3วม:วงพะเนา
63013046025 นายภาสกร สังข�สุวรรณ
63013046026 นางสาวกัญญาณัฐ สมบัติศิริ
63013046027 นางสาวภัทรวรรณ หอมทิพย�
63013046028 นางสาวณัฐชนันท� ศรีสุข
63013046029 นางสาวศิริธนญาพร ขุนแก3วธีรเมธ
63013046030 นางสาวอังศุมาลิน มณีสาร
63013046031 นางสาวปFยาภรณ� ชิตเดชะ
63013046032 นางสาวนารีทิพย� อาจไพวัลย�
63013046033 นางสาวดวงใจ สิทธิจัน
63013046034 นางสาววิภาวี เขียวอ:อน
63013046035 นางสาววัชราภรณ� คะมอนรัตน�
63013046036 นางสาวกชชญา รุ:งเรืองมา
63013046037 นายชญานนท� หาดสืบวงษ�
63013046038 นางสาวเนตรนภา สนิทธรรม
63013046039 นางสาวสุวิดา กิจหงวน
63013046040 นางสาวจุฑารัตน� สกุลเดช
63013046041 นายวุฒิพงษ� เสนีวรรณ
63013046042 นางสาวมัลลิกา หล3ามา
63013046043 นางสาวรุจิรา ศรีแก3ว
63013046044 นายศุภไชย ชูกระจ:าง
63013046045 นายธนภัทร มาลัยกฤษณะชลี
63013046046 นางสาวฉัตราภา พวงเนตร
63013046047 นายรังษี รัตนศานติกุล
63013046048 นางสาวชดาพร เจริญอินทร�
63013046049 นางสาวลัดดาวัลย� ทันตานนท�
63013046050 นางสาวพรกมล ราชิวงค�
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63013046051 นายจิรัฐ นิโรจน�
63013046052 นางสาวมลฤดี เพียงงาม
63013046053 นางสาวปริยานุช มาโน
63013046054 ว:าที่ ร.ต.หญิงกันติชา เกตุแก3ว
63013046055 นางนงนุช พิมพ�สมุทร
63013046056 นางสาวป7ญญพัฒน� ศิริวาจา
63013046057 นางสาวณัฏฐณิกาญจน� จริงสุระ
63013046058 นางสาวเบญจลักษณ� อนันต�
63013046059 นางสาวพิรญาณ� กิจอนันต�
63013046060 นางสาวนันทรี ม่ิงขวัญ
63013046061 นางสาวจามจุรี โยธี
63013046062 นายวราเทพ กระศิริ
63013046063 นางสาวณัฐกุล ประเสริฐ
63013046064 นางสาววรรณนิสา หม่ันจํารูย
63013046065 นายปฏิภาณ ละน3อย
63013046066 นางสาวนภัสวรรณ เกตุบรรจง
63013046067 นายธนะภูมิ ภุมรินทร�
63013046068 นางสาวกาญจนา เสน:หา
63013046069 นางสาวอภิสรา เจริญรักษา
63013046070 นางสาวจีรนันท� เหล:าทรงธรรม
63013046071 นายพิทักษ� นันประโคน
63013046072 นางสาวสมฤดี ภักดีสุวรรณ
63013046073 นางสาวสุภาวิณี พลีสัตย�
63013046074 นางสาวนราวดี หวานทอง
63013046075 นางสาววรันธร ผลิผล
63013046076 นางสาวพัชญ�ธนัทท� เก3าพรพงศ�
63013046077 นางสาวพิจิตรา ภูสิงห�
63013046078 นายกิตติธัช นันทเกษตร
63013046079 นางสาวกรองกาญจน� สมบูรณ�
63013046080 นางสาวจงลักษณ� ตันเมทา
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63013046081 นางสาวชุติกาญจน� แก3วมณี
63013046082 นางสาวพิศมัย ไสชาติ
63013046083 นางสาวจิรัชญา ลี้ภัยวงศ�
63013046084 นางสาวภาธินี สงคราม
63013046085 นายพัสนัย อ:อนน3อม
63013046086 นางสาวณิชกานต� กันชะนะ
63013046087 นางสาวพัชราภรณ� สัตย�ซ่ือ
63013046088 นางสาวกัญญารัตน� บุญเทอม
63013046089 นายอภิรัฐ กางถ่ิน
63013046090 นายจิรายุส โชคปลอดเคราะห�
63013046091 นางสาวชุติญาดา ด:านวิไล
63013046092 นางสาวสิริลักษณ� ช:องท3วม
63013046093 นางสาวกรกนก ศรีเทพ
63013046094 นางสาวอุมาพร สิงห�ไชย
63013046095 นางสาวศศิธร คําใส
63013046096 นายศักดา บุญประเทือง
63013046097 นายปวริศ สุชาติ
63013046098 นางสาวอัญชลี ปราณี
63013046099 นายขวัญชัย จริยาณวัตร
63013046100 นางสาวขวัญฤดี สุวรรณสังข�
63013046101 นางสาวนิราวรรณ นันตระกูล
63013046102 นางสาวพรรณิภา สังขจันทร�
63013046103 นายเอกพจน� น้ํารอบ
63013046104 นางสาวพรชนก คําลุน
63013046105 นางสาวรัตนา ขุนเคว็จ
63013046106 นางสาววรรธนวรรณ วิเศษโวหาร
63013046107 นางสาวอัมพร ศิริพรชัยกุล
63013046108 นางสาวอุบลรัตน� แสงโกมุท
63013046109 นางสาวกุลวรางค� จินดาพล
63013046110 นายฮิปบาน มานDะ
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63013046111 นางสาวจินิพร สุขสวัสด์ิ
63013046112 นายภาสกร ธิมากุล
63013046113 นางสาวนัชชา ไสรัตน�
63013046114 นางสาวศิรัญญา รัตอาภา
63013046115 นางสาวอุบลรัตน� พงษ�สิงห�โต
63013046116 นางสาวชาลินี กําลังย่ิง
63013046117 นางสาวสิริรักษ� ประสงค�สุข
63013046118 นางสาวอรยา สีแค
63013046119 นางยุวดี รักษาศิล
63013046120 นางสาวกาญจน�สุดา เกตุดี
63013046121 นายณัฐพร สุขสําราญ
63013046122 นางสาวสุพิชญา โม3งปราณีต
63013046123 นางสาวรังสิมา รัตนบุรี
63013046124 นางสาวซาริสวิณี รัตนบุรี
63013046125 นายกันตพิชญ� ศรประสิทธ์ิ
63013046126 นางสาวศิริรัตน� วงศ�สุบรรณ
63013046127 นายณรงค�ศักด์ิ เทียนฝ7ด
63013046128 นางสาวณัฐชานันท� กาวี
63013046129 นางสาวชุติมณฑน� ชัยเดช
63013046130 นางสาวศิริลักษณ� บุตรสิงห�
63013046131 นายสุรชัย บุญเพ่ิม
63013046132 นางสาวสุชานุช ด:อนคร3าม
63013046133 นางสาวกัญญารัตน� ไชยศรีชลธาร
63013046134 นายธนวินท� ลิ้นทอง
63013046135 นายชนันทน� พันธุ�พิทย�แพทย�
63013046136 นายวรรณชัย สุขใส
63013046137 นางสาวนภสร จันทร�กุล
63013046138 นางสาวชนัญญา อภิชนาธง
63013046139 นางสาวจิรัชยา ฉันสําราญ
63013046140 นางสาวเมธานันท� ภูริโภไคย
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63013046141 นางสาวเปรมยุดา มีทองแสน
63013046142 นางสาวสุพิชฌาย� อินทรเจียว
63013046143 นางสาวสุดารัตน� แก3วก:อง
63013046144 นางสาววัลชลีญา หลีเกษม
63013046145 นายประสิทธ์ิ การบรรจง
63013046146 นางสาวเพ็ญนภา เพ็ญเดิมพันธ�
63013046147 นางสาววนิดา ศรีแสงทรัพย�
63013046148 นางสาวกชมน ธรรมเสน:ห�
63013046149 นายอรรถชัย สูงรัมย�
63013046150 นางสาวธัญญภรณ� จรรยารัตนวิถี
63013046151 นางสาวจุฑามาศ แก3วสาร
63013046152 นางสาวนัฐติยา กลางแก3วกิจ
63013046153 นางสาวคริสา เลิศภัทรมงคล
63013046154 นายกิตติศักด์ิ ดีใจ
63013046155 นางสาวอริตา สมัตถะ
63013046156 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ:ลี้
63013046157 นางสาวณัฏฐนันท� ลิ้มประเสริฐ
63013046158 นางสาวกัญญาภัค ช:วยรอด
63013046159 นายจารุพงศ� บุญเทพ
63013046160 นายอนวัช เกิดกัณฑ�
63013046161 นางสาวณัฐพร คําเวช
63013046162 นางสาวจิรนันท� พงษ�แต3
63013046163 นางสาวสุกัญญา ทิพงษ�
63013046164 นางสาวพรทิพา ครองยุติ
63013046165 นางสาวสุชาดา ท3วมสุวรรณ�
63013046166 นางฐิติกานต� วิไลรัตน�
63013046167 นางสาวพัชรีพร พานิชย�
63013046168 นางสาวเวียรยา กาญจนวัฒนา
63013046169 นางสาวจงกลณี ศรีพุฒ
63013046170 นางสาววรวรรณ วัฒนศิริ
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63013046171 นางสาวทองใบ แก3วจีน
63013046172 นางสาวนิจินาท มะติยาภักด์ิ
63013046173 นายศราวุฒิ พิมพิสาร
63013046174 นางสาวจิดาภา อุดมผล
63013046175 นางสาวกชกร ธรรมสอน
63013046176 นางสาวศิริพรรณ วจีกรรม
63013046177 นางสาวช:อขวัญ หม่ันสาน
63013046178 นางสาวนวลนภา สุวรรณผา
63013046179 นางสาวปรีดา พยัฆฤทธ์ิ
63013046180 นางดวงใจ มากเมือง
63013046181 นางสาวกนกวรรณ ไผ:ศิริ
63013046182 นางสาวจันทร�ทิมา คงเจริญสุข
63013046183 นางสาวกชกร แก:นบุญ
63013046184 นางสาวสุจิตรา ศรีด3วง
63013046185 นางสาวพลอยไพลิน พุ:มบ3านเซ:า
63013046186 นางสาวคัทลียา อยู:ชุ:มธนา
63013046187 นายสุทธิพัฒน� เอกตาแสง
63013046188 นายสมพล โนรีมัน
63013046189 นางสาวอัญชลีพร โพธิขํา
63013046190 นางสาวกานต�ชนก อินทร�ปอ
63013046191 นายวีรภัทร ริ้วเหลือง
63013046192 นายฐานันด� ฉัตรศรีทองกุล
63013046193 นางสาวทิวากร ปรุงนิยม
63013046194 นางสาวกชกร ศรีจักร�
63013046195 นางสาวกาญจน�กมล รักซ3อน
63013046196 นางสาวณัฐชยา บัวแดง
63013046197 นางสาวพิศมัย หนึ่งคํามี
63013046198 นางสาวทิพย�ประภา บุญรอด
63013046199 นายจักรกฤษ ธิริ
63013046200 นายนพรุต พุฒตาล
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63013046201 นางสาววิภาดา โพดาพล
63013046202 นางสาวธนิญา ชูศรี
63013046203 นางสาวสุภาดา เพ็ชรเรือง
63013046204 นางสาวอทิตยา ภูวงค�
63013046205 นางสาวกัลยาณี บัวชม
63013046206 นายตรีภพ โสวรรณรัตน�
63013046207 นางสาวนัฐชานันท� คูณขีดเขียน
63013046208 นางสาวจุฑามาศ คุณงาม
63013046209 นางเจนจิราภรณ� ทานะ
63013046210 นางสาวกฤติกา สิงห�พิทักษ�
63013046211 นางสาวสุชาวดี ธานีรัตนาภิบาล
63013046212 นางสาวกนกวรรณ กระจ:างยุทธ�
63013046213 นายชาญวิทย� สังข�สมบูรณ�
63013046214 สตตจักราวุฒิ ศิลาวงศ�
63013046215 นางสาวเครือทิพย� นวลจันทร�
63013046216 นางสาววรรณวิภา น:าบัณฑิต
63013046217 นางสาวณิชชยา ศิริสุข
63013046218 นางสาวภัทราภรณ� คงมานะ
63013046219 นางสาวอนิสรณ� สุริยวงค�
63013046220 นางสาวกนกนาถ คําทะวงค�
63013046221 นางสาวพลอยไพลิน ลีลาน3อย
63013046222 นางสาวธนัชพร เเก3วคํา
63013046223 นางสาวนภา จงจินากูล
63013046224 นางสาวกุลนิฐา คณานุรักษ�
63013046225 นางสาวณัฏฐริยาภัทร� ไตรยวงษ�
63013046226 นางสาวบี ไพรเขตร�
63013046227 นายพลภัทร บุญจันทร�
63013046228 นางสาวภัทร�วิภาวัณย� อยู:ยืน
63013046229 นางสาวญาณี ดําเอี่ยมดี
63013046230 นางสาวธันยนันท� ชาญตะบะ
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63013046231 นายวรินทร ม:วงงาม
63013046232 นางสาวรัตติกาล มณียศ
63013046233 นางสาวศิริลักษณ� ชูทอง
63013046234 นางสาวชลดา จิตรรักษ�
63013046235 นางสาวสัชฌกร มหายศป7ญญา
63013046236 นายจักรรินทร� ชูใหม:
63013046237 นางสาวเบญจมาภรณ� ภานุโรจนากร
63013046238 นางสาววงศา หนูแก3ว
63013046239 นายชินสิทธ์ิ นิลชาติ
63013046240 นางสาวอนิสา สระมาลา
63013046241 นางสาวกัลยรัตน� สุขสินชัย
63013046242 นางสาวศรุตา ภูมิโชติ
63013046243 นางสาวมนต�ฤดี เชื้ออุ:น
63013046244 นายคุณภาพ ตระกูลต้ังจิตร
63013046245 นายภาทิน ญาณศิริ
63013046246 นายศุภณัฐ ทองชมพูนุช
63013046247 นางสาวจรรย�อมล ตาแดง
63013046248 นางสาวซูไฮลา ปF
63013046249 นางสาวธาริณี สิงห�คํา
63013046250 นางสาวเรวดี จันทร�หอม
63013046251 นายณัชพล มะธิปFไข
63013046252 นางสาวพรมศิริ ยันตระประกร
63013046253 นางสาววาสนา คามวัลย�
63013046254 นางสาวสุภาพร พานสัมฤทธ์ิ
63013046255 นายก3องภัค สันติธนธาดา
63013046256 นายจักรกฤษณ� มีคลัง
63013046257 นางสาววิภา แดงสุวรรณ�
63013046258 นายอภิชาติ เปรุนาวิน
63013046259 นางสาวมุทิตา แซ:เล:า
63013046260 นางสาวกฤษณา กลั่นสม
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63013046261 นางสาวปวีณ�นุช เนื่องจากฉิม
63013046262 นางสาวภรทิพย� ชับพาย
63013046263 นายสุธิพงษ� ยะโสธร
63013046264 นายอนันต� ป7ญญาไว
63013046265 นายวศิน แสงสุวรรณ�
63013046266 นายวุฒิชัย อุตะปะละ
63013046267 นางสาวณัฐรุจา โนจิตร
63013046268 นายภาณุมาศ สุรีย�
63013046269 นางสาววาสนา ประเสริฐ
63013046270 นางสาววริศร�พร สอนสุทธ์ิ
63013046271 นายศราวุฒิ เจษฎาศิริโสภณ
63013046272 นางสาวเบญจมาศ สุดสงสาร
63013046273 นางสาวพิชาพร สุขอ:วม
63013046274 นางสาวพิชชาภา พ่ึงสุข
63013046275 นายปวรุตม� ชิณกะธรรม
63013046276 นางสาวกนกวรรณ ใจระวัง
63013046277 นายอามีน แวหามะ
63013046278 นางสาวพนิดา เพ็งพิพาทย�
63013046279 นางสาวภาณุมาศ ภู:พันธ�
63013046280 นายธนาธิป โพธ์ิพยัคฆ�
63013046281 นายพินิจ วิญญาวุฒิกุล
63013046282 นางสาวอัจจิมา จันทรวิศรุต
63013046283 นางสาวสุจิญา สินทรัพย�
63013046284 นางสาวดวงทิพย� อาจหินกอง
63013046285 นางสาวธัญกรณ�ภัสร� จันทร�แดง
63013046286 นางสาวกัญญาภัทร เสือไพฑูรย�
63013046287 นางสาวพิชญ�ภัสสร� บุญท3วมมี
63013046288 นางสาววิจิตรา อุทัยรัตน�
63013046289 นางสาวรัชดา เทียนสุวรรณ�
63013046290 นางสาวสุชัญญา เรืองเจริญ
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63013046291 นางสาวจุราวรรณ มะปะเม
63013046292 นางสาวกฤษณา กองหนูเพ็ชร�
63013046293 นางสาวฑิฆัมพร พันธ�ห:อ
63013046294 นางสาวสุภาภรณ� คํ่าคูณ
63013046295 นางสาวกมลฉัตร อัศวสิริรุ:งเรือง
63013046296 นายณัฐพงศ� กลั่นอนุวงศ�
63013046297 นางสาวภัสนันท� ธนนันท�นราพูล
63013046298 นางสาวนภัสสร พิมพานนท�
63013046299 นางสาวชัญญณัท พบภัสสรกุล
63013046300 นางสาวธัญวรัตม� เย็นฤดี
63013046301 นางสาวซาวีน:า เสวกวิหารี
63013046302 นายณัชพล สมควร
63013046303 นางสาวนัทรียา ฐานะกอง
63013046304 นายณัฐภักด์ิ ม่ันเกษม
63013046305 นางสาวรวิวัณณา ยศธํารง
63013046306 นางสาวป7ญชนิตย� นาคะเสง่ียม
63013046307 นางสาวนัชฎาภรณ� ฟูสาย
63013046308 นายคันฉัตร พรหมศิริ
63013046309 นายศุภวัฒน� วิวัฒนพิทยาวุฒิ
63013046310 นางสาวธาราสุมิต� สุฤทธ์ิ
63013046311 นายสุนันทร� อินปรา
63013046312 นายเกียรติศักด์ิ พุทธสรณ�
63013046313 นางสาวธิดารัตน� เอ3โถ
63013046314 นายไชยพร โชติญาณพิทักษ�
63013046315 นางสาวชนนิกานต� อุดคําเที่ยง
63013046316 นางสาวพนิดา รู3รัก
63013046317 นางสาวชนัดดา แร:ทอง
63013046318 นางสาวน้ําทิพย� โพธ์ินวล
63013046319 นางสาวกุลธรา จันทร�อุดม
63013046320 นางสาวกรอนงค� พานิชย�
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63013046321 นายกิตติภพ เท:าทอง
63013046322 นางสาวอังคณา พิมพา
63013046323 นายอารีฟ มามุ
63013046324 นายภาธร โพธิสัมฤทธ์ิ
63013046325 นางสาวธนาภรณ� ศิริหงษ�ทอง
63013046326 นายณัฐวรา กนกชัชวาลย�
63013046327 นางสาวสุนิษา อ:อนประสงค�
63013046328 นางสาวลินจง ชัยวงค�สถาน
63013046329 นายอนุวัฒน� อ:อนประสงค�
63013046330 นางสาวพรสิริ ทรัพย�เมฆ
63013046331 นายณัฐพล ม:วงสุข
63013046332 นางสาวกาญจนา สุขภูวงค�
63013046333 นายบุณยกร ศรีอํามร
63013046334 นางสาวรินทร�ณฐา เมธาลัคน�วดีกูล
63013046335 นางสาวเอกอนงค� เพิดขุนทด
63013046336 นางสาวนภัสวรรณ อังศุวัฒกกุล
63013046337 นางสาวมยุรจี พุทธกูล
63013046338 นางสาวสุดารัตน� ราบุดี
63013046339 นายธนวัฒน� มโนตา
63013046340 นางสาวภัทรา เสียงใส
63013046341 นายพิชญะ เทพอักษร
63013046342 นางสาวกุลนิดา สงขาว
63013046343 นางสาวขวัญชนก ครองคุ3ม
63013046344 นางสาวสุธิดา ทองเสน
63013046345 นางสาวปริยฉัตร แสงเนตร
63013046346 นายธัชกร อังสนุ
63013046347 นายศุภฤกษ� อินทะสร3อย
63013046348 นางสาวสุพิชญา พูลโภคา
63013046349 นางนงค�คราญ พิจารณ�
63013046350 นายมาซูรุต มามะ
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63013046351 นางสาววีริยา หน:วยแก3ว
63013046352 นางสาวณิชกานต� บุญอยู:สุข
63013046353 นายชนกันต� คุ3มไทย
63013046354 นางสาวเสาวลักษณ� คงอร:ามกุล
63013046355 นางสาวสุพรรษา จันทร
63013046356 นายธนัท ตันติวงศ�โกสีย�
63013046357 นางสาวภัทรวดี บัวขันธ�
63013046358 นางสาวสโรชินี สุขสวัสด์ิ
63013046359 นายชเนศร� เทวปฏิคม
63013046360 นางสาวสุธามาศ สอนศรี
63013046361 นายนพกร อินจา
63013046362 นางสาวภัทราพร ภพไกร
63013046363 นางสาวกันยา ชูดวง
63013046364 นางสาวธิดารัตน� แตงผึ่ง
63013046365 นางสาวนิภาพรรณ แก3วดี
63013046366 นางสาวศุภสุตา ใจหาญ
63013046367 นายสุรเชษฐ� พลอนันต�
63013046368 นางสาวศุภางคนาง อดิเทพสถิต
63013046369 นางสาวพิชชาพร นามประทิน
63013046370 นางสาวพรธิดา สระพรม
63013046371 นางสาวกรกนก ปุนริบูรณ�
63013046372 นายศุภสิน วิเศษแก3ว
63013046373 นางสาวป7ณรส หนูจันทร�
63013046374 นางสาวศิริอมร ชุมจีด
63013046375 นางสาวปราณี ปะกิเนทัง
63013046376 นางสาวอัจฉรา กิตติปาโล
63013046377 นางสาวศิริพร สุวรรณรัตน�
63013046378 นางสาวปราณปริยา ใจราม
63013046379 นางสาวแพรวรุ3ง กังวาราวุฒิ
63013046380 นางสาวสุวิมล อินทร�เชื้อ
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63013046381 นางสาวพิชานันท� ต๋ึงพันธุ�
63013046382 นายณัฐฐพล ร3อยพวง
63013046383 นางสาวนิศารัตน� สง:ากชกร
63013046384 นายอัตนันท� หมัดหมัน
63013046385 นางสาววราลี บุญศกร
63013046386 นางสาวจุฑาดา อุบลพันธุ�
63013046387 นางสาวศุภาพิชญ� วิชระโภชน�
63013046388 นางกันตนา. มูลนี
63013046389 นางสาวฮาลีเมาะห� สาแม
63013046390 นายธนคม ใจซ่ือกุล
63013046391 นางสาวสุกัญญา ดีป7กษี
63013046392 นางสาวพรรณนิภา สุทีวรรณ
63013046393 นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ
63013046394 นางสาวมัลลิตา นวนนิ่ม
63013046395 นางสาวศุจีนันท� บํารุงเชื้อ
63013046396 นางสาวกนกจันทร� ม่ันคง
63013046397 นางสาววนันญา วิชาพรหม
63013046398 นางสาวกมลวรรณ ม่ิงแก3ว
63013046399 นายจักรกฤษณ� อินตDะจักร�
63013046400 นางสาวรังสิมา ทิวาพัฒน�
63013046401 นางสาวปฐมาวดี แย3มเจริญ
63013046402 นายตรีระยุทธ สงสิน
63013046403 นายนนท�ชนก มีวิเศษ
63013046404 นางรัตนาภรณ� พัธนกิจไพศาล
63013046405 ว:าที่ร3อยตรีธีรไนย เพ็ชรโสม
63013046406 นางอังคณา ใจยา
63013046407 นางสาวปาริฉัตร จันทโชติ
63013046408 นายนนทกร ม่ันแปCน
63013046409 นางสาวพิมล ชัยอะทะ
63013046410 นางสาวปFยะธิดา เขียนจํานงค�
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63013046411 นางสาวสุดาลักษณ� ฆ3องสนั่น
63013046412 นางสาววรรณฤดี ชิงชัย
63013046413 นางสาวรดา พริกใย
63013046414 นางสาวนภสร นวลสี
63013046415 นางสาวปวีณา นาคอยู:
63013046416 นายต3นตระการ บุญญลาภาเลิศ
63013046417 นายทรงพล ชัยมงคล
63013046418 นางสาวสุกัญญา ชุมทอง
63013046419 นางสาวแสงดาว ศรีวิลัย
63013046420 นางสาวณัฎฐธิดา สุดเทศ
63013046421 นางสาวเสาวภาพ สามารถ
63013046422 นางสาวไพจิตรา หลอดทอง
63013046423 นางสาวรัตนวลี อินตDะนอน
63013046424 นางสาวธัญจิรา จันทร�เจริญ
63013046425 นายปรเมษฐ� ภัทรพนาโชติ
63013046426 นายรัฐวุฒิ จิตร�ชนะ
63013046427 นางสาวกัญญภรณ� อินทร�ขาว
63013046428 นายถาวร จูคงทน
63013046429 นางสาวธนัฐศวรรณ� อ่ําศรี
63013046430 นางสาววัลลี ธารคุณธรรม
63013046431 นางสาวศิริกานดา ศรีบุญ
63013046432 นายภูเมธ ประภากุลรัตน�
63013046433 นางสาวบุษยบรรณ ชุ:มชัง
63013046434 นางสาวศศิวิมล ทองโสม
63013046435 นางสาวลลนา ตันสถิตย�
63013046436 นายยุระนันท� มะโพธ์ิศรี
63013046437 นายธนะชัย บุญทอง
63013046438 นางสาววาสนา กองสุข
63013046439 นางสาวปุณยวีร� ศิริโวหาร
63013046440 นางสาวศศิธร ไชยศิรินทร�
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63013046441 นางสาวธิติสุดา เนียมคํา
63013046442 นายชัชพงศ� พรหมมนตรี
63013046443 นางสาวรวิยา อาลีอิสเฮาะ
63013046444 นางสาววิลาวัลย� น:วมเปรม
63013046445 นายปุณยวีร� มุตตาหารัช
63013046446 นายพงศธร หงวนเสง่ียม
63013046447 นางสาวรุ:งฤดี นาหัวนิน
63013046448 นางสาวภัทริน สะระ
63013046449 นายพัชรพล พิลาไชย
63013046450 นายณัฐพล ประดิษฐพงษ�
63013046451 นางสาวเดือนเพ็ญ ไชยแก3ว
63013046452 นายไกรฤทธ์ิ พานิช
63013046453 นางสาวยุพิน อู:สุวรรณ
63013046454 นางสาวพิศสินีพร สีชาเนตร
63013046455 นายอภิรักษ� รจนานนท�
63013046456 นางนุสรา คงคุ3ม
63013046457 นางสาวสุจารี สุระคาย
63013046458 นายธิปไตย เจริญวงศ�
63013046459 นายสุทธิพงค� บุญพันธ�
63013046460 นายป7ณฑิวัฒน� อินทร�กรานต�
63013046461 นายปกรณ� ศรีคงจันทร�
63013046462 นางสาวพณิดา อุกฤษ
63013046463 นางสาวปวริศา จันทร�อุดม
63013046464 นายวัชรวี ทวีบุรุษ
63013046465 นางสาวศิริพร วิโรจน�ธรรม
63013046466 นางสาวจินดามาตร� สิริโรจน�ไพบูลย�
63013046467 นางสาวรุ:งทิพย� วงษ�สาธิต
63013046468 นายอภิรัฐ บัวม:วง
63013046469 นางวิชุดา พันธุ�พิพัฒน�
63013046470 นางสาวศศินา มารศรี
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63013046471 นางอาทิตยา เด:นประเสริฐ
63013046472 นางสาวชุติมณฑน� หมอยาดี
63013046473 นางสาวนฤมล สมุทรวงศ�
63013046474 นางสาวจิราพร ทองศรี
63013046475 นายจิระพงษ� ยุบลศรี
63013046476 นางสาวศศิธร อนุสรณ�
63013046477 นายไพศาล สายปาน
63013046478 นางสาวปรินทร ตาอ3อน
63013046479 นางสาวจุฬาลักษณ� ไตรยขันธ�
63013046480 นางสาวธนัชพร จันทนาพฤกษ�
63013046481 นางสาวนงนภัส อินทรกําแหง
63013046482 นายทรงสุบรรณ พรมสุรินทร�
63013046483 นางสาวบัณฑิตา ไตรยราช
63013046484 นางสาวอวัสดา วงค�ขัติ
63013046485 นายปภัสศักด์ิ พรกระแส
63013046486 นางสาวนภัสสร วังซ3าย
63013046487 นางสาวอรญา เรืองจิตร
63013046488 นายธีรวิทย� โคบุตร
63013046489 นางสาวฟาติมะฮ� มามะ
63013046490 นางสาวศิริกัลยา การิโส
63013046491 นางสาวญาณิศา เผ:าวณิชย�
63013046492 นางสาวอรพรรณ ปาวัน
63013046493 นางสาวเปรมกมล เทพชุม
63013046494 นายชัชนันท� ยุตวัน
63013046495 นางสาวกนกวรรณ แพงศรี
63013046496 นางสาวกัญธิมา สร3อยสุวรรณ
63013046497 นางสาวธารทิพย� เรืองพรหม
63013046498 นางสาวบุญเรือน จันทร�ศรี
63013046499 นางสาวศิมิลัน อรบุตร
63013046500 นายวัชระ ขําเลิศ
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63013046501 นางสาวธนภัทร การประดิษฐ�
63013046502 นางสาวธนพร เปรมปราณี
63013046503 นางสาวเป\Zยมจิตต� ชวนไชยสิทธ์ิ
63013046504 นางสาวสุภา เที่ยงธรรม
63013046505 นางสาวอรพรรณ ยังตรง
63013046506 นางสาวพจนา เชยหลี
63013046507 นางสาวอภิชญา อินทนาศักด์ิ
63013046508 นายณัฐพงษ� พวงสกุล
63013046509 นางสาววารุณี ศรีประเสริฐ
63013046510 นางสาวเมทกานต� รักษนาเวศ
63013046511 นางสาวจรรยารักษ� โพธ์ิพิจารณ�
63013046512 นางสาวสุรสริฬ ดําทองสุข
63013046513 นางสาวอภิรุจี จตุรทิตย�
63013046514 นางสาวจิตตินันท� ทองเที่ยงธรรม
63013046515 นางสาวจิรัชญา ตานี
63013046516 นายอภินันท� บริบูรณ�
63013046517 นางสาวอภิสราพร มิไพทูรย�
63013046518 นางสาวนัทธมน คภะสุวรรณ
63013046519 นายภาณุวิชญ� ศุภกีรติโรจน�
63013046520 นางสาวนพมาศ ฉิมเชิด
63013046521 นายจิรศักด์ิ พูลสุข
63013046522 นางสาวรติรส อินกล่ํา
63013046523 นางสาวกมลธร วรโชติพงศ�พันธ�
63013046524 นางสาวณัฐกานต� ทองบุญมา
63013046525 นางสาวสิรินดา แทนสันเทียะ
63013046526 นางสาวจันทร�จิรา บุญสนอง
63013046527 นางสาวแสงเดือน ลีลาศ
63013046528 นางสาววโรชา วิทยศักด์ิพันธุ�
63013046529 นางสาวกิฏิยาภรณ� เขียนภูเขียว
63013046530 นางสาวรัชชนก บัวขันธ�
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63013046531 นางสาวภาวิณี พุ:มชื่น
63013046532 นางสาวเบญญา ขุนณรงค�
63013046533 นางสาวพัชชา บุญจันทร�
63013046534 นายศรัณย� เสาร�ชัย
63013046535 นางสาววนาลี พรมนุ:น
63013046536 นางสาวอรรวินท� เตชะนิโลบล
63013046537 นางสาวพัทริดา บุญถนอม
63013046538 นางสาวอุบล สมศรี
63013046539 นายอุทัย ชิตเกษร
63013046540 นางสาวสุชัญญา คัมภีรพงษ�
63013046541 นางสาวสุวิมล ทองนอก
63013046542 นางสาวสุวภัทร นุชจํานงค�
63013046543 นางสาววรรณา จันทร�เชื้อ
63013046544 นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน�
63013046545 นางสาวศิริพร แซ:ต้ัน
63013046546 นายพลกฤต บุญรัตน�
63013046547 นางสาวกนกพร ลายสาคร
63013046548 นางสาวกฤติยา นําภานนท�
63013046549 นางสาวธิดารัตน� สร3อยวันเพ็ญ
63013046550 นางสาววิไลลักษณ� ฤทธิรงค�
63013046551 นางสาวสุวีรยา เวียงธรรม
63013046552 นายภูรินท� สายสุวรรณ
63013046553 นางสาวทรรศน�มน คูณขุนทด
63013046554 นางสาววนิดา อมรสิน
63013046555 นางสาวฐนาปกุล มงคลสกุณี
63013046556 นายนิติพันธ� บุญเสริมสุข
63013046557 นางสาวภัทรนิษฐ� วุฒิพิทยาพัชร�
63013046558 นางสาวสุกัญญา รัตนวัน
63013046559 นางสาวรวีวรรณ ลุประสงค�
63013046560 นายรณกฤต เต็มภักดี
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63013046561 นายณัฐพงษ� คําปะละ
63013046562 นายธิติวุฒิ ไกรทองสุข
63013046563 นายอนุกูล จันธิมา
63013046564 นายเกียรติเกรียงไกร ศรีชารู
63013046565 นางสาวพงศ�พัชรา จําเนียรศรี
63013046566 นางสาวพิมพ�ชนก พรศุถมาศ
63013046567 นายฐิติกรณ� เดชมณี
63013046568 นายพีระพล อ:วมทอน
63013046569 นางสาวณัฐสุดา สังข�ทอง
63013046570 นางสาวอวัสดา ภูมมา
63013046571 นางสาวรัชนก พิมพ�สะอาด
63013046572 นางสาวอรกนกพรรณ วงศ�คํา
63013046573 นางสาวณัฎฐณิชา สารหน:อแก3ว
63013046574 นายอิมรอน ดาโอะ
63013046575 นางสาวณัฐธิตา หนูมาก
63013046576 นางสาวอรทัย ป7ญใจ
63013046577 นางสาวมัลลิกา กอมขุนทด
63013046578 นางสาวกรรณิกา แท:นเส3ง
63013046579 นางสาวป7ทมาวดี คงดํา
63013046580 นางสาวกรรณิการ� สีพุฒ
63013046581 นายชัชวาล มงคลทรง
63013046582 นางสาวธิดารัตน� ทิพย�ปFZนวงศ�
63013046583 นางสาวญาณภา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
63013046584 นายเกียรติศักด์ิ พุ:มเพ็ชร�
63013046585 นางสาวจันทกานต� กิตติภัทรนันท�
63013046586 นางสาวบุญธิดา นาคะพันธ�
63013046587 นางสาวนิษณา โยชิโอกะ
63013046588 นางสาวศุทธินี จิระไวทยะ
63013046589 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุชาดา วิวัฒน�
63013046590 นายธนาคม สร3อยสิงห�
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63013046591 นางสาวอารยา ทองรอด
63013046592 นายณัฐภัทร คันศร
63013046593 นายสรศักด์ิ วิโรจนานุรักษ�
63013046594 นางสาวภัทราภรณ� สตาภิรมย�
63013046595 นางสาวจิตติมา สุขกิจ
63013046596 นายอมรชัย อมรส:งเจริญ
63013046597 นางสาวจิราภรณ� พรหมภมร
63013046598 นางสาวสุนิสา ศรีมะลัย
63013046599 นางสาวสุวิภา ยางหงษ�
63013046600 นางสาวสานีตา สาแล
63013046601 นางสาวอัฐภิญญ�สิริ สร3อยสม
63013046602 นางสาวมาริษา สุดใจดี
63013046603 นางสาวฉัตรนภา อาสากูล
63013046604 นางสาวจินตนา ชมสวัสด์ิ
63013046605 นางสาวสุพิชชา ราษฎร�บํารุง
63013046606 นายธนาวุฒิ สุทธิวิชา
63013046607 นายชวัลวิทย� จิระกิตติดุลย�
63013046608 นางสาวสุรียา ผ:องราษี
63013046609 นางสาวกาญจนา ตรีโลเกศ
63013046610 นางสาวกัลยานี ณ ชาตรี
63013046611 นางสาววชิราพร วันทนีย�
63013046612 นางสาวยุพิน แก3วพันธุ�ศรี
63013046613 นางสาวฉัตรสุดา พุ:มสวัสด์ิ
63013046614 นางสาวชนากานต� เกวลิน
63013046615 นางสาวกฤษณา โคมน3อย
63013046616 นางสาวนฤภรณ� ดอนพรหมมะ
63013046617 นางสาวเพ็ญพิชชา สุรเมนทร�
63013046618 นางสาวกรกช แก3วเหมือน
63013046619 นางสาวนรีกานต� เปจิตตัง
63013046620 นายภูมเรศ ใจนวล
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63013046621 นางสาวชาลิสา องอาจ
63013046622 นางสาวนฤมล มาเพ่ิม
63013046623 นางสาวติณลนาถ ชุมคงดํา
63013046624 นางสาวจรรยา มนต�กันภัย
63013046625 นางสาวมัณฑนา แสนโคตร
63013046626 นายชิงภูมิตะวัน นะประสิทธ์ิ
63013046627 นางสาวเสาวลักษณ� ทองเดิม
63013046628 นางสาวกรรณิการ� เรืองสกุล
63013046629 นายอิทธิพัทธ� มากทุ:งคา
63013046630 นางสาวอุมากานต� หอมนาน
63013046631 นางสาวมยุรฉัตร สีแสง
63013046632 นายจัตตุรงค� คงตระกูล
63013046633 นายศิริ ชะนะยงค�
63013046634 นายณัชพล ธรรมจิตรสกุล
63013046635 นายชานน สุขแก3ว
63013046636 นางสาวสุปาณี สายถุงเเก3ว
63013046637 นายณัฐพงศ� ณ ลําปาง
63013046638 นายอัครวัฒน� พันธุ�รักษา
63013046639 นางสาวภัทรา ยืนสุข
63013046640 ว:าที่ร.ต.หญิงกาญจนา มีบุญ
63013046641 นางสาวมัญชิษฐา หลักทรัพย�
63013046642 นางสาวพอฤทัย พันธุพงษ�
63013046643 นายภัทรดร บดีธีรโยธิน
63013046644 นายเชาวรินท ร� บุญ แท3 
63013046645 นางสาวภัทรียา ชะอุ:ม
63013046646 นายณัฐชนก รูปประดิษฐ�
63013046647 นายภูมิใจ จิตต�หนักแน:น
63013046648 นายธีรเดช รัญจวนจิตร
63013046649 นางสาวนันธิภา เขียวธง
63013046650 นางสาวญาณิศา โชควิวัฒน
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63013046651 นายกีรติ นวลแก3ว
63013046652 นายแกร:งกล3า อุดม
63013046653 นางสาวอภชิณี พ3นภัย
63013046654 นางสาวพรรณธิดา ศิริมนูญพันธ�
63013046655 นางสาวจิตรา โพธ์ิเนียม
63013046656 นางสาวสิริรัตน� เกตุบุญลือ
63013046657 นางสาวจิรวรรณ ช:วยสม
63013046658 นางสาวอัจฉราวดี พันทอง
63013046659 นางสาวกนกพร ปาเป\Qย
63013046660 นายวรเดช มีสุข
63013046661 นางสาวอัจฉรา เอี่ยมอุดม
63013046662 นางสาววณิชชยา ปFนะเล
63013046663 นางสาวภานุมาศ ทองคํา
63013046664 นายธนวัฒน� แหล:งสนาม
63013046665 นางสาวภัทฑิรา แสงแดง
63013046666 นางสาวจินห�วรา มยุฤทธ์ิ
63013046667 นางสาวมะลิวัลย� เกิดวัดท:า
63013046668 นางสาวปวีณา ทิวงค�
63013046669 นางสาวนิสา เลิศรัตนโมลี
63013046670 นางสาววาสิฏฐี มูลพิมพ�
63013046671 นายสรรเสริญ ฉายรัศมีกุล
63013046672 นางสาวนริศรา ประเสริฐวิบูลย�
63013046673 นางสาวชลธิชา พิมพา
63013046674 นางสาวสิริพร ไชยฉิม
63013046675 นางสาวณัฏจิกา มงคลศฤงคาร
63013046676 นายสัมพันธุ� รอดสงค�
63013046677 นายรัชภูมิ อ:อนช3อย
63013046678 นายสมบัติ อิ่มสมบูรณ�
63013046679 นายธีรศักด์ิ ควรสุข
63013046680 นางสาวป7ทมพร ธงทอง
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63013046681 นายศิวดล หงษ�ทอง
63013046682 นางสาวณัฐฑิชา ขําฉา
63013046683 นางสาวจามจุรี เถิงคํา
63013046684 นางสาวธัญญาเรศ ลักษณะจินดา
63013046685 นางสาวณัฐธิดา คงแปCน
63013046686 นางสาวเสาวภารักษ� โพธ์ิชัยเลิศ
63013046687 นางสาวประพาฬรัตน� บุญมา
63013046688 นางสาวจีรนันท� พ่ึงสงวน
63013046689 นางสาวนันทกานต� สายแก3วเกิด
63013046690 นายอนุวัฒน� วงศ�พรหม
63013046691 นางสาวธนาศิริ ทีจันทึก
63013046692 นายณัฐวุฒิ รัตนเสมอ
63013046693 นายสิรภพ บุญฤทธ์ิ
63013046694 นายศิรา พุ:มใย
63013046695 นางสาวกัลยา ไกรเฆม
63013046696 นางสาวสุทธิดา บรรจง
63013046697 นายศุภณัฐ ขวัญวิเชียร
63013046698 นางสาวพิชญ�สินี ปCอมทอง
63013046699 นางสาวสมฤดี ผูกจิตต�
63013046700 นายอภิสิทธ์ิ หะยีอุมา
63013046701 นางสาวทัตชญา ปFติฑีรากุล
63013046702 นางสาวบุณยานุช รักแก3ว
63013046703 นายพิพัฒน� แจ3งดี
63013046704 นางสาวบัณฑิตา ตรีทานนท�
63013046705 นางสาวกุลิศรา กิจสมชีพ
63013046706 นางสาวแวฮานี มะแซ
63013046707 นางสาวสิตานัน เปรมศรี
63013046708 นางสาวจีรวรรณ วารุกะ
63013046709 นายวรมิตร สุขเกษม
63013046710 นางสาวจิระพร ทองรอด
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63013046711 นางสาวมลนิภา จ:าคํา
63013046712 นายอภินันท� จิตรหลัง
63013046713 นายอาแซ มาหะมะ
63013046714 นางสาวชลธิชา ค3างสําโรง
63013046715 นางสาวเบญจรัตน� กSองคํา
63013046716 นางสาววิชุดา บุบผาวาส
63013046717 นางสาวอิสริยาภรณ� บุญเลิศวรกุล
63013046718 นางสาวอนามิกา นามใหม:
63013046719 นายพัทธพล อินทร�จันทร�
63013046720 นางสาวกมลทิพย� เชี่ยวชาญ
63013046721 นางสาวณัฏฐ�นรี ใจซ่ือกุล
63013046722 นางสาวศรีสมร เอี่ยมศรี
63013046723 นางธนวดี จรุงพิทักษ�สกุล
63013046724 นางสาวศุภิสรา คุณาวิวัฒน�
63013046725 นางสาวอาริตา วิชชุกรจิรภัค
63013046726 นางสาวหยกมณี พงษ�ประเสริฐ
63013046727 นายพงศกร สิทธิฤทธ์ิ
63013046728 นางสาวมณีวรรณ จันลิ
63013046729 นางสาวนฤมล พลวิก
63013046730 นางสาวแววไพลิน ยังฤทธ์ิ
63013046731 นายคันธง วังทิพย�
63013046732 นางสาวอรวรรณ รักษาพล
63013046733 นางสาวจิราภรณ� ชูเรือง
63013046734 นายจิรวัฒน� ดอนมอญ
63013046735 นางสาวสุวิภา สนูน3อย
63013046736 นางสาวธัญลักษณ� สารปรัง
63013046737 นายเพิก จันทร�ดวงศรี
63013046738 นางสาววรวรรณ เอ:งฉ3วน
63013046739 นางสาวกอบเก้ือ มานิล
63013046740 นางสาววันวิสาข� เศษสร3อย
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63013046741 นางสาวบุญจิรา พิลาสมบัติ
63013046742 นางสาวพลอยไพรรินทร� ขยันคิด
63013046743 นางสาวณประวีร� สวัสด์ิ
63013046744 นางสาวนริศรา ข:วงวี
63013046745 นางสาวปFยะนุช เหรียญหิรัญ
63013046746 นางสาวทัศนิม หะยีดารียอ
63013046747 นางสาวปภัชญา เพ็ชร�ทอง
63013046748 นางสาวสําราญ ใจหนักแน:น
63013046749 นางสาวเปรมกมล เขียวประแดง
63013046750 นางสาวกฤษมล เปลื้องภูเขียว
63013046751 นางสาวอโนมา หิรัญอําไพ
63013046752 นางสาวภรณี แก3วทันใจ
63013046753 นางสาวสุรดา นวรินทร� อําคา
63013046754 นางสาวศุภาพิชญ� ชนะสิทธ์ิ
63013046755 นางสาวเอื้ออังกูร จันทร�สงฆ�
63013046756 นางสาวศศิภา อุดมชัยประเสริฐ
63013046757 นางสาวพรกรัณย� เลิศธนพาณิชย�
63013046758 นางสาวพิมญาดา สังขมณี
63013046759 นายสยาม รัตนนาม
63013046760 นายณณณลักษณ� ทองชมภู
63013046761 นางสาวศิริรัตน� คล3ายแจ:ม
63013046762 นายเจนณรงค� สุขสวัสด์ิ
63013046763 นางสาวเมธณี ยศสิริรุ:งเรือง
63013046764 นายณัฐพล การะเกษ
63013046765 นางสาวภาวินี สถิตย�ขราณี
63013046766 นางสาวรินแก3ว ไกรคง
63013046767 นางสาวกาญจนา อินทรแพทย�
63013046768 นายจิรายุส บุญตามทัน
63013046769 นายฉัตรชัย พรมวิชัย
63013046770 นางสาวสุริษา แก3วรักษา
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63013046771 นายปFยะณัฐ วงษ�แสงวณิช
63013046772 นางสาวกัญญารัตน� เด:นวัฒนา
63013046773 นางสาวจิราพร วงค�เจริญ
63013046774 นายวิกรานต� ช:วยจันทร�
63013046775 นางสาวจุฑาทิพย� ชนะพจน�
63013046776 นางสาวสุดารัตน� ลลิตไพศาล
63013046777 นางสาวจามิญช�ญา ธัญมูลทรัพย�
63013046778 นางสาวอัจจิมา ยาเล
63013046779 นางสาวณัฐชา ป7นเข่ือนขัด
63013046780 นายพงศ�ดนัย เมฆมูสิก
63013046781 นายธีรวัฒน� สุริสระพันธ�
63013046782 นางสาวรับขวัญ วิริยะภาพ
63013046783 นายปรีชา มุขสวัสด์ิ
63013046784 นางสาวสุปรีญา เลาหวัฒน�
63013046785 นางสาวนวพร แตงชุ:ม
63013046786 นางสาวณัฐณิชา แสนอุ3ม
63013046787 นางสาวนราทิพย� ย้ิมสงบ
63013046788 นางสาวโสมิกา แสนกัลยา
63013046789 นายวรรณวุฒิ ภู:เป\Zยม
63013046790 นางสาวฐิติรัตน� รุจน�เรขา
63013046791 นางสาวจารุวรรณ ขําฉา
63013046792 นางสาวกนกพร สาสังข�
63013046793 นายพรเลิศ ฉิมแปCน
63013046794 นางสาวสุกัญญา ทองโพชา
63013046795 นางสาววิศัลยา เกียรติคุณรัตน�
63013046796 นางสาวพรสุนา จําป\
63013046797 นางสาวอาทิตยา หิริโอ
63013046798 นายจีรพัฒน� ทรัพย�อินทร�
63013046799 นางสาวนาตยา อินทสิทธ์ิ
63013046800 นายฐาปกรณ� ธรรมชัย
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63013046801 นางสาววจีพร รวยพินิช
63013046802 นางสาวสุวรรณี ศรีพรหม
63013046803 นางสาวอัญญามณี บุญการี
63013046804 นายกฤษณรักษ� ทองสา
63013046805 นางสาวพชร มณีโชติ
63013046806 นางสาวทัศนีย� ทําดีแท3
63013046807 นางสาววิราวรรณ นันติ
63013046808 นางสาวชลารัตน� เพ็ญสุภา
63013046809 นางสาวนงคราญ วงษาศิลชัย
63013046810 นายฐิติพงศ� ศรีพลากิจ
63013046811 นางสาวสุภาพร พงษ�นราธนันต�
63013046812 นางสาวรุ:งกาญจน� อิงคสวัสด์ิ
63013046813 นางสาวธิตินันท� เนื่องหล3า
63013046814 นางสาวพิมพ�วิภา เสนาะศัพย�
63013046815 นายวรกิตต์ิ เสาร�สุวรรณ
63013046816 นางสาวปนัดดา ฝ\ปากเพราะ
63013046817 นายสุทธิรักษ� ภู:ดาย
63013046818 นางสาวณัฐนิชา ไชยบัณฑิต
63013046819 นางสาวเอมอร เซ่ียงฉิน
63013046820 นางสาวลัดดา ศรีสุวรรณ�
63013046821 นางสาวภัศรา เข็มทอง
63013046822 นางสาวเพลินตา ศรีสวัสด์ิ
63013046823 นายพิเชษฐ� ศิริเพ็ญ
63013046824 นายภานุวัฒน� มัชฌิโม
63013046825 นางสาวรีสัน ตาเละ
63013046826 นางสาวภัทรวดี อยู:เจริญ
63013046827 นางสาวรติรส เนตรผาบ
63013046828 นางสาวพิชญ�สินี จันยะรมณ�
63013046829 นางสาวรัตนาภรณ� เทพธวัช
63013046830 นางสาวเบญจวรรณ จอมพลาพล
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63013046831 นางสาวธนภรณ� หิรัญวงษ�
63013046832 นางสาวอริสา แก3วสลับศรี
63013046833 นางสาววัชราพร คลังดี
63013046834 นางสาวอลิศรา ยืนตระกูลชัย
63013046835 นายธงชัย บุญพระลักษณ�
63013046836 นางสาวเบ็ญญา ชาวหมู:
63013046837 นางสาวสุนันทา สมยาน
63013046838 นายพชร ศุภการ
63013046839 นางสาวณศิภัสร� วรวิรุฬห�ฤทธ์ิ
63013046840 นายสุทธิพงษ� วิทยามณีกุล
63013046841 นางสาวณิชารีย� สาระ
63013046842 นางสาวอุมาภรณ� จงสมจิตต�
63013046843 นางสาวนิธิวดี จันทร�พันธ�
63013046844 นายธนโชติ เพชรพลอย
63013046845 นางสาวศรัณย�ภร กุมพล
63013046846 นางสาวกัญญารัตน� วาระเลิศ
63013046847 นางสาวเลิศนภา คงแท3
63013046848 นายมนตรี วงศ�สุวรรณ
63013046849 นายจิราวัฒน� ศรีดี
63013046850 นางสาวอรนลิน ป7ญญาดี
63013046851 นางสาวสิรินยา ผลาวงค�
63013046852 นางสาวศศิธร ใจกล3า
63013046853 นายกิตตินันท� มุติ
63013046854 นางสาวเบญจพร จิตรสบาย
63013046855 นายวรวัฒน� นิรัมย�
63013046856 นายวศิน ประพฤทธ์ิพงศ�
63013046857 นายจรูญ ตาดปราณี
63013046858 นายทศพล แก3วใส
63013046859 นางสาวณัฐธิดา แม:นยํา
63013046860 นางสาวแพรวพรรณ คําเจริญ
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63013046861 นางสาวธัญพืชชา บุญทัน
63013046862 นางสาววิลาสินี เตือนใจ
63013046863 นางสาวจริยา ศรีชมภู
63013046864 นางสาววลัยลักษณ� ทองคํา
63013046865 นางสาวธนัชญา น3าวแสง
63013046866 นางสาวณัฐมน สารศรี
63013046867 นางสาวอารียา กองผาสุข
63013046868 นางสาวนภสร เหลืองอร:ามวิฑูร
63013046869 นางสาวสุพัตรา เพชรแก3ว
63013046870 นายธนดิตถ� ทองไทย
63013046871 นางสาวศศิธร ภูศรีฤทธ์ิ
63013046872 นางสาวพรนภา หนูแก3ว
63013046873 นายสิทธิพัฒน� เสนเนียม
63013046874 นายกฤษฎา ชูงาน
63013046875 นางสาวมนทกานติ กล่ําโหมด
63013046876 นายอภิวัฒน� กิจสกุล
63013046877 นายสุปวีณ� แผนพิมาย
63013046878 นางสาวชนม�นิภา วิเชียร
63013046879 นางสาวชลธิชา ทองสิพพัญRู
63013046880 นายฉัตรชัย สารวงค�
63013046881 นางสาววรรณสา เจริญศิริ
63013046882 นางสาวชโลทร สกุลเนียม
63013046883 นางสาวอฤทัย มะโนชาติ
63013046884 นางสาวกาญจนา เอกอมรเลิศ
63013046885 นายพันแสง รอดมาก
63013046886 นางสาวพิจิตรา ปากพลีนอก
63013046887 นางสาวภัทราวดี ศรีละออ
63013046888 นางสาวอุบลรัตน� เกตุรูป
63013046889 นายสุขสวัสด์ิ นันทะบุตร
63013046890 นางสาวบัวบูชา มีวรรณ
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63013046891 นางสาวภัทราพร อินฉ3วน
63013046892 นางสาวอิศราวดี วงศ� อุทุมพร 
63013046893 นางสาวทัศวรรณ เศวตบุบผา
63013046894 นางนาฎยา เกิดกล3า
63013046895 นางสาวกาญจนา โตDะลายเทศ
63013046896 นายณัฐพันธุ� แสงโฮง
63013046897 นางสาวรัฐณาวดี ฦาชา
63013046898 นางสาวพีรญา สงวนพรรค
63013046899 นางสาวจิราภรณ� พรมใจ
63013046900 นางสาวทัชชญา ไสยันต�
63013046901 นางสาววรรณพร ดอกบัว
63013046902 นางสาวณิชา ทัพฤทธ์ิ
63013046903 นางสาวอรณิชา หวังโชคดํารง
63013046904 นายฐิติพงศ� เล3ารัตนอารีย�
63013046905 นางสาวนุชนาฎ อินธิจันทร�
63013046906 นางสาวพรทิพย� สิทธิบรรเจิด
63013046907 นายเกรียงไกร คงทน
63013046908 นางสาวภรณ�ชนก เมืองศรี
63013046909 นายณัฐวุฒิ โพธิวัฒน�
63013046910 นายพีระพล ธรรมศิริ
63013046911 นายรักษา สุพรรณอ:วม
63013046912 นางสาวพนิดา สั้นเต3ง
63013046913 นางสาวรัชนา นานช3า
63013046914 นางวรลักษณ� แสงอรุณรัตน�
63013046915 นางสาวศิริทิพย� หลวงจง
63013046916 นางสาวอําพร พนาลัยจรูญ
63013046917 นางสาวธัญภสร งามวิริยะวงศ�
63013046918 นางสาวพิชชากร ถินทิพย�
63013046919 นายอาทิตย� อํานาจ
63013046920 นางสาวปนัดดา เจริญสุข

หน3า 1564 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013046921 นายหัสณพงศ� เรืองดํา
63013046922 นางสาวอรวรรยา สุอางคะวาทิน
63013046923 นางสาวกันตฤทัย ศรีเมือง
63013046924 นางสาวสีลวตี นิศามณีวงศ�
63013046925 นางสาวประภัสสร บํารุงพืช
63013046926 นายปฐมพงศ� ภาระพงษ�
63013046927 นางสาวธิดาพร สวัสดี
63013046928 นางสาวอัญมณี ชุณหรัต
63013046929 นายกษิด์ิเดช ยอดนิล
63013046930 นางสาวเพ็ญนภา พรมสวัสด์ิ
63013046931 นายจักรวาล อุดคํา
63013046932 นางสาวฟCาใส สุขสว:าง
63013046933 นางสาวอาทิตยา วรรณศรียพงษ�
63013046934 นางพรทิพย� เทียนศรี
63013046935 นางสาวพารัก โรจนสุนทร
63013046936 นายกตัญRู สุรักษ�กิตติกุล
63013046937 นายจิตรพล พลคชา
63013046938 นายศุภวรรษ จังหวะเลิศ
63013046939 นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท�
63013046940 นางสาวปนัดดา ขําหลักร3อย
63013046941 นางสาวนันธภรณ� ตะมะพุฒ
63013046942 นางสาวประพาภรณ� ป7ญโย
63013046943 นายสุริยะ เพชรชนะ
63013046944 นายปFZนเพชร บัวอ:อน
63013046945 นางสาวนฤมล ศักด์ิเพชร
63013046946 นางสาวณัฐวรรณ ผลจันทร�
63013046947 นางสาวสุนิสา เกิดสิงห�
63013046948 นางสาวแพรวพรรณ พวงทอง
63013046949 นางสาวรวิภา เฝCาม่ัน
63013046950 นางสาวภคพร มาลัยเจริญ
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63013046951 นางสาวรัตนาภรณ� สิทธิยานนท�
63013046952 นายอภิศักด์ิ ศักด์ิดี
63013046953 นางสาวประกายรุ3ง อ:วมกลัด
63013046954 นายอภิชัย แก3วทรายขาว
63013046955 นายจิรวัฒน� อังคประเสริฐกุล
63013046956 นางสาวนภัสรา พางาม
63013046957 นางสาวนิชาภัทร หาญพนา
63013046958 นางสาวนภสร รังผึ้ง
63013046959 นางสาวธัญญารัตน� กะฐิน
63013046960 นายไชยศิริ เลือดไทย
63013046961 นายชนสรณ� ชํานาญเพชร
63013046962 นางสาวนันท�นภัส อาคะราช
63013046963 นางสาวอรสา จันทร�ขาว
63013046964 นางสาวลําดวน การนิตย�
63013046965 นางสาวมาลินี เสือลาย
63013046966 นายพงศกร คล3ายจินดา
63013046967 นายสักกวรรธน� วงษ�วัฒนพงษ�
63013046968 นายอานนท� เวชศิลปI
63013046969 นายเด:นพิชัย เลื่อนจันทร�
63013046970 นายสัมฤทธ์ิ อภิชาตธนากร
63013046971 นายเทอดศักด์ิ กมุทชาติ
63013046972 นางสาวผกามาศ ผิวอ:อน
63013046973 นางสาวเจนจิรา มีแสง
63013046974 นางสาวเบญจวรรณ บูชา
63013046975 นายเธียรบดินทร� เจริญลาภ
63013046976 นางสาวศิริลักษณ� หาญอาษา
63013046977 นางสาวธนาภรณ� ทองอ:อน
63013046978 นางสาวนุสรา เพชรฤทธ์ิ
63013046979 นางสาวปภาวดี สีพาไชย
63013046980 นางสาวชญากร จอมหงษ�
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63013046981 นางสาวรัตนากร บูรณวนิช
63013046982 นางสาวจันจิรา ทรัพย�อาภรณ�
63013046983 นางสาวนงลักษณ� สมบัติรัตนานันท�
63013046984 นางสาวชลมาศ ชลสุข
63013046985 นางสาวขวัญใจ กตะศิลา
63013046986 นายธรรมนูญ วัชระมโนกานต�
63013046987 นางสาวพรทิตา ศิริพิศ
63013046988 นางสาวนภสร คําเพ็ญ
63013046989 นายวันชนะ หวังสร3างบุญ
63013046990 นางสาวกนกวรรณ สังข�ศรี
63013046991 นางสาวธันยชนก ศรีชุ:ม
63013046992 นางสาวชลธิชา จันทร�โคตร
63013046993 นางสาวกฤษณา จันทร�แดง
63013046994 นายอติศร ผลพฤกษา
63013046995 นางสาวณัฐติยาภรณ� สี่สมประสงค�
63013046996 นางสาวปFติยา ศรัทธา
63013046997 นางสาวอนุธิดา ฉิมภู
63013046998 นางสาวโซเฟ\ย ดือราวี
63013046999 นายศาศวัต ดาโรจน�
63013047000 นางสาวปาริชาติ เจือจันทร�
63013047001 นางสาวพรนัชชา ปรีชา
63013047002 นางสาวกฤษรีย� ปุณณะศรี
63013047003 นางสาวชุติมา ชื่นมีศรี
63013047004 นายจักรกฤษณ� ปานแก3ว
63013047005 นางสาวอาภาพร สินธพ
63013047006 นางสาวสาธิกา ฉัตรทันต�
63013047007 นายอภิชาติ ขันแข็ง
63013047008 นางสาววิยดา เม3งเกร็ด
63013047009 นายณฐกร รุ:งรังษี
63013047010 นางสาวกุสุมา เนตรแสงสี
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63013047011 นางสาวเมธิตา เพ่ิมพิมพ�
63013047012 นายเอนก สันทะนะ
63013047013 นางสาวพุทธิรัตน� กาญจนานุสนธ์ิ
63013047014 นางสาวฬียากร จูเปรมปรี
63013047015 นางสาวเวธกา สุขแสนไกรศร
63013047016 นางสาวมิรันท�ตี แอดํา
63013047017 นางสาวพิมพ�วลัญช� นันทวัฒนภิรมย�
63013047018 นางสาวอัปสร เทียมทัน
63013047019 นางสาวิวชิราวรรณ วราภรณ�นิลอุบล
63013047020 นายอิศรา ด:านวิริยะกุล
63013047021 นางสาวนรีนาถ เชื้อสมุทร
63013047022 นางสาวสมฤทัย สุขเจริญ
63013047023 นางสาวป7ญชิกา บุตรโต
63013047024 นางสาวพิมพ�พร เพชรชนะ
63013047025 นางสาวกนกนิภา ศรีสมบูรณ�
63013047026 นางสาวทัศนียา สุดโต
63013047027 นางสาวอารีรัตน� แตงด3วง
63013047028 นางสาวสุพัตรา จันทร�ทา
63013047029 นายกิตติมศักด์ิ ภูมิลักษณ�
63013047030 นางสาวภัทราภรณ� อSองสุทธ์ิ
63013047031 นางสาวว:านทิพย� ศรีสมพล
63013047032 นางสาวภัณฑิรา พันธุ�อนุรักษ�ชัย
63013047033 นางสาวอาภัสรา ปาละอุต
63013047034 นางสาวทิติยา ปานรอด
63013047035 นางสาวพณิดา โหงอ:อน
63013047036 นายจีรวัตร ไพรินทร�
63013047037 นางสาวกิตติวรา เที่ยงกระโทก
63013047038 นางสาวณิชารัศม� นิธิพรธนาวงศ�
63013047039 นายสิรวิชญ� ป7ญจาระ
63013047040 นายธนพล โอษะคลัง
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63013047041 นางสาวจิตาพัชญ� โว3ยสิ้น
63013047042 นางสาวฐิติกาญจน� สิงห�ณรงค�กุล
63013047043 นางสาวสุดา พร จันทร� เพ็ง 
63013047044 นายศักธิเดช รอดเจริญ
63013047045 นางสาวเกศรินทร� เล็กกําพุฒ
63013047046 นางสาวปาตีฮะ มะแยแล
63013047047 นายพีรพล สองนา
63013047048 นางสาวพลอยธิดา หงษ�คํา
63013047049 นางสาวณิชภัทรา สืบชมภู
63013047050 นายธนกิจ วงศ�พลัง
63013047051 นางสาวภาณุมาศ คนดี
63013047052 นางสาวอนุธิดา โถน3อย
63013047053 นางสาวสุนิษา ว:องอําไพประเสริฐ
63013047054 นางสาวรุ:งทิวา ทองเย็น
63013047055 นางสาวสุกัญญา ทองดี
63013047056 นายเอกราช เฉลิมศักด์ิ
63013047057 นายปFยพงศ� ลักษณะปFยะ
63013047058 นางสาวสุธินี โพธ์ิเรือง
63013047059 นางสาววิไลรัตน� ฟCาสว:างวงค�
63013047060 นางสาวนิสา พฤกษ�พงศ�สุข
63013047061 นางสาวสุทธิดา ภักดีป7ญญา
63013047062 นางสาวอมรวดี หยังหลัง
63013047063 นางสาวจอมขวัญ จันทรา
63013047064 นางสาวจินตภา น3อยผาง
63013047065 นางสาวทักษพร มีสอน
63013047066 นายไทราษฎร� เสนขวัญแก3ว
63013047067 นางสาวจงกลทิพย� ดอกไม3
63013047068 นางสาวปภาวรินท� สิทธิมาท
63013047069 นางสาวชลลดา ดําเล็ก
63013047070 นางสาวกิตติบุญธิดา ไชยหาญ
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63013047071 นางสาวสุดารัตน� จิตใจตรง
63013047072 นายป7ญญา ป7Qนชูศรี
63013047073 นายนราธิป เขียวเจริญ
63013047074 นางวรรณสินี ทิพย�ประชา
63013047075 นางสาวมณฑกานต� ลอยแก3ว
63013047076 นางสาวนิลวรรณ ลามะทา
63013047077 นางสาววรรณนิสา เสาตังแก
63013047078 นางสาวปรีชาวรรณ ชาวส3าน
63013047079 นางสาวศิริพร ศิลารักษ�
63013047080 นางสาวสุพัตรา โพวิ
63013047081 นางสาวกนกนาฏ น3อยนาค
63013047082 นางสาวกชนิภา วงษ�นิล
63013047083 นางสาวฮุสนา ตาตูเละ
63013047084 นายแพนพงศ� พฤฒิพงศภัค
63013047085 นางสาวภิญญารัตน� แสวงจิตต�
63013047086 นางสาวอักษร โพธ์ิทอง
63013047087 นางสาวสุนิษา พันธ�เขียน
63013047088 นางสาวสุดารัตน� ทองวิเศษ
63013047089 นางสาวสุกัญญา สีหานาม
63013047090 นางสาวชฎาพร วังคะฮาด
63013047091 นางสาวปานศิริ ภูศิลา
63013047092 นางสาวพิมพ� ชนก ไชยทารินทร�
63013047093 นางจันจิรา ท3วมไชยนาม
63013047094 นายศรายุธ จําป\พันธ�
63013047095 นางสาววิมลพรรณ รวยพงษ�
63013047096 นางสาวสุนันทา แสนกล3า
63013047097 นางสาววรรณพร โพธิพฤกษ�
63013047098 นายสหชาติ วารีสอาด
63013047099 นางสาวนราทิพย� อยู:ประพัฒน�
63013047100 นางสาวโชติรัตน� เพชรย:อง
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63013047101 นางสาวตอยยีบะห� สุหลง
63013047102 นายพิบูล หงษ�ทอง
63013047103 นางสาวธิรดา หาญธงชัย
63013047104 นางสาววีรภัทร คงจร
63013047105 นางสาวพารีดDะ สะยะมิง
63013047106 นายธีรวัฒน� มีมุสิทธ์ิ
63013047107 นางสาวรุจิรา ถาวรรักษ�
63013047108 นางสาวอรอุษา ตริณรัตน�
63013047109 นางสาวอัญชลี สุยาอินทร�
63013047110 นางสาววิชุดา ทรัพย�พิพัฒน�
63013047111 นางสาวมณฑิตา เอ็งสุวรรณ�
63013047112 นางสาวทิพกร กฤตยขจรสกุล
63013047113 นายปกรณ� สุทธินนท�
63013047114 นางสาวธัญสิตา วงษ�ระเบียบ
63013047115 นายธชา ศรีนวลขาว
63013047116 นางสาววทันยา นาโค
63013047117 นางสาวสกาวเดือน ขาเหล็ก
63013047118 นางสาวนรินรัตน� นวนรื่น
63013047119 นายรัฐพล คําปCอง
63013047120 นางสาวชลลดา บุญประเสริฐ
63013047121 นายณัฐปคัลภ� ทองศรี
63013047122 นายจีรวัฒน� จินทนา
63013047123 นางสาวกิตติยา พูพูล
63013047124 นางสาวสมิตา สู:สุข
63013047125 นางสาวณัฐพร ต้ังประเสริฐ
63013047126 นางสาวณัฐนรี รอดดี
63013047127 นางสาวณัฏฐาพัชร� วัฒน�ธนาธร
63013047128 นางสาวปภัสรา บ:อเงิน
63013047129 นายวีรวัฒน� บัวนาค
63013047130 นางสาวชนินาถ สอาดศรี
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63013047131 นายป7ญจเทพ คมคาย
63013047132 นางสาวกสิณา ลาภมีมา
63013047133 นางสิรภัส บุตรนามรักษ�
63013047134 นายกฤษณะ จันหาร
63013047135 นายกานต� นิ่มพิลา
63013047136 นายสิปปกร สมสุขเจริญ
63013047137 นางสาวลลิตา เพชรนุ3ย
63013047138 นางสาวป7ณฑารีย� เกตุกําเนิด
63013047139 นางสาววิไลวรรณ เกษบุตร
63013047140 นางสาวจิรนันท� นาดี
63013047141 นางสาวอลิสา เรืองสุขสุด
63013047142 นายชิณธพล ธรรมบุญ
63013047143 นายวรพล สุธีพิเชฐภัณฑ�
63013047144 นางสาวศุภิสรา กิตติสท3านไตรภพ
63013047145 นางสาวจารุวรรณ ป7Qนเนตร
63013047146 นายกิตติศักด์ิ แสงศรีจันทร�
63013047147 นางสาวสกุลรัตน� กุลกิจ
63013047148 นางสาวสุภาพรรณ ขวัญแก3ว
63013047149 นางสาวจริยา ใจคํา
63013047150 นางสาวคริษฐา ลิ่มสกุล
63013047151 นางสาวรัชดา พันธุ�วงศ�
63013047152 นางสาวรสพร เส็งถ่ิน
63013047153 นางสาวพิฐชญาณ� ภานุวัชร�ทวีสิน
63013047154 นางสาวกาญจนรินทร� มหาวี
63013047155 นางสุวัลนารัตน� ดอกพอง จันทเสน
63013047156 นางสาวปรัชดา ทองภักดี
63013047157 นางสาวสุธีรารัตน� คงอยู:
63013047158 นางสาวศิรินภา ดวงศิริ
63013047159 นางสาวสุขิตา แสนพันธ�
63013047160 นางสาวยุวดี ณรงค�มี
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63013047161 นางสาวจุฑาลักษณ� ระดาบุตร
63013047162 นางสาวแสงดาว บุบผาสี
63013047163 นายประทีป คําดวง
63013047164 นางสาวซีลีน กDอก
63013047165 นางฐิติชญาวรดา จันลี
63013047166 นางสาวแพรวนภา โพธ์ิศาลาแสง
63013047167 นางสาวพิจิตตรา สาขามุละ
63013047168 นางสาววรรณวิศา เป\ยอรุณ
63013047169 นางสาววราพร จิตหาญ
63013047170 นายนพรัตน� นามวงษ�
63013047171 นายสักกรินทร� อ:วมทอง
63013047172 นายสุทธิภัทร วิชานุวัฒน�
63013047173 นายตวิษ จิตรรังสรรค�
63013047174 นางสาวพรพิมล พรมสามศรี
63013047175 นางสาวปFยวรรณ ประเสริฐสุทธ์ิ
63013047176 นางสาวอริศรา ขันทอง
63013047177 นายนัทฐนันท� จันดาแสง
63013047178 นายวรวิทย� สอนฆ3อง
63013047179 นางสาวพรจันทร� สิงห�ทองอินทร�
63013047180 นางสาวสมฤดี พรหมประสาท
63013047181 นางสาวธัญวรัตน� โอฬารบัณฑิตกุล
63013047182 นางสาวชลิตา มหันตรัตน�
63013047183 นางสาวแสงดาว เปaนเครือ
63013047184 นางสาวเจนขนิษฐ� สุวรรณสุทธ์ิ
63013047185 นายกันต�ดนัยวัชร� ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ
63013047186 นายวรวิช ศักด์ิแก3ว
63013047187 นางสาวนิภาพรรณ สบเสถียร
63013047188 นางสาววิรัลยุพา รอดทองเสน
63013047189 นางสาวกฤตยา เทียนไชย
63013047190 นางสาวเบ็ญจรัตน� งามบุญรอด
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63013047191 นางสาวสุภาพร โพธ์ิชัยโถ
63013047192 นางสาวณัฐชนก ป7จฉิม
63013047193 นางสาวกชกานต� ขาวคํา
63013047194 นางสาวแก3วกมล วงษ�ทัต
63013047195 นางสาวปณิตา ช:วงประยูร
63013047196 นางสาวสุพรรษา เพ็ชรสุด
63013047197 นางสาวกัณชนก อินทร�ประเสริฐ
63013047198 นางสาวเสาวนีย� จิรนันทนุกุล
63013047199 นายเจษฎากร จันทร�เพ็ญ
63013047200 นางสาวมัทนา เจะโนะ
63013047201 นางสาวพิมพ�สิริ นามโสภา
63013047202 นางสาวสุชาดา รอดทองดี
63013047203 นางสาวสุณิสา วิวาสุข
63013047204 นางสาวมณฑา รุ:งวงษ�
63013047205 นายเอกชัย สิงหศิริ
63013047206 นางสาวฐิติมา ดีบ3านโสก
63013047207 นางสาวเจนจิรา จันทร�ทอง
63013047208 นายธวัชชัย เพชรวิเชียร
63013047209 นางสาวฐานะมาศ ดวงปากดี
63013047210 นายคุณวัชร� เล็กสมบูรณ�ไชย
63013047211 นางสาวชุลีกร สุขหอม
63013047212 นางสาวโยษิตา จันทะวงษ�
63013047213 นางสาวธนัชชา นางนวล
63013047214 นางสาวรัตติญา พรกมลวรรณ
63013047215 นายภูมินทร� รัตนสุภา
63013047216 นางสาวจุฑารัตน� วิรัชกุล
63013047217 ส.อ.หญิงณัฏฐนันท� พาหา
63013047218 นางสาวสุธามาศ นาคกลั่น
63013047219 นายณัฐชนันท� แย3มมะพลับ
63013047220 นางสาวนิชากร จรัญวรรณ
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63013047221 นางสาวนติยา สีน้ําคํา
63013047222 นางสาวศิริกานดา เอกจีน
63013047223 นางสาวสายชล หม่ืนสอน
63013047224 นางสาวสุพิชา สวนสิน
63013047225 นางสาวกุลวรินทร� โกมลรัตน�
63013047226 นางสาวชิตชบา ราชสินธ�
63013047227 นางสาวพรทิพย� บัวดิษ
63013047228 นางสาวจารุวรรณ คงทรัพย�
63013047229 นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย�
63013047230 นางสาววิภาดา คํารัง
63013047231 นางสาวสุกัญญา อุดมรักษ�
63013047232 นางสาวนฤมล ชอบใหญ:
63013047233 นางสาวจุฑาทิพย� ธิแก3ว
63013047234 นางสาวภัสสร เฮือนทา
63013047235 นายพงศกร เกตุแก3ว
63013047236 นายวีรภัทร ยอดราช
63013047237 นายขจรศักด์ิ กลิ่นจรุง
63013047238 นางสาวสุพินดา ฟ7กแฟง
63013047239 นางสาวกัญญาวดี แสนสินรังษี
63013047240 นางสาวดวงกมล วงศ�ไพศาล
63013047241 นายอัศวิน พลานุวัฒน�
63013047242 นางสาวสุภาษินี แซ:ลิ่ม
63013047243 นายธนกร หอมดํารงค�ศักด์ิ
63013047244 นายหัตถพร แย3มละม3าย
63013047245 นายชยธร จิตรส:องแสง
63013047246 นางสาวชลธิชา แก:นแก3ว
63013047247 นางสาวพิมพ�จัย อาจสารมนต�
63013047248 นางสาวณัฐธยาน� ผินประดับ
63013047249 นางสาวปFยพร ทองสุข
63013047250 นายกิตติ สุวรรณระ
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63013047251 นางสาวธีรญา คําป]าแลว
63013047252 นายวัฒนชัย กันทะ
63013047253 นางสาวชรินรัตน� แก3วมา
63013047254 นางสาวพรทิพย� คํากะสินธุ�
63013047255 นายธฤต นามเมือง
63013047256 นางสาวธัญญารัตน� เพชรยอดศรี
63013047257 นายณัฐวุฒิ จากระโนด
63013047258 นางสาวป7ณฑ�ธนะ อัฑฒ�ทิวัตถ�ธนา
63013047259 นางสาวเพ็ญกนก เพชรนะ
63013047260 นายรวีโรจน� สุรเชิดเกียรติ
63013047261 นางสาวสุธิตินันท� ศรีราษฎร�
63013047262 นางสาวบุญวิสา รักสัญชาติ
63013047263 นางสาวกาญจนา พู:เจริญ
63013047264 นางสาวดรุณี อยู:คง
63013047265 นางสาวจิรวรรณ กรสวัสด์ิ
63013047266 ว:าที่ร3อยตรีรัตนพล เพ็งนุ:ม
63013047267 นายสุพจน� ประกอบพรม
63013047268 นางสาวประภา อเนกา
63013047269 นางสาวสุกัญญา มหาโยธี
63013047270 นางสาวรามาวดี โพธ์ิพันธ�
63013047271 นางสาวธนพร พิทักษ�ตรัยรัตน�
63013047272 นางเกศริน ตนภู
63013047273 นางสาววัชราภรณ� พานพุฒ
63013047274 นางสาวอณัศยา พัฒศรี
63013047275 นางสาวณัฐชยา คําชัย
63013047276 นางสาวอนุรักษ� เลิกนอก
63013047277 นางสาวกุลธิดา ตุ3มวารี
63013047278 นางสาวศุภวรรณ ปวนแก3ว
63013047279 นางสาวสุนิสา ภู:นอก
63013047280 นางสาวอารียา แก3วมะณี
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63013047281 นางสาวชากีร:า นุ:งอาหลี
63013047282 นางสาวอินทิรา ศิลป\
63013047283 ว:าที่ร3อยตรีมนตรี เน:าบู:
63013047284 นางสาวสุดารัตน� เพ่ิมพูล
63013047285 นางสาวจิรภิญญา รอดวินิจ
63013047286 นางสาววารุณี วรดี
63013047287 นางสาวณุชจรินทร� รัตนนาคินทร�
63013047288 นางสาวฉัตราภรณ� ถิรจรุงสกุล
63013047289 นางสาวปาลิดา สุรินทร�
63013047290 นางสาวอาภัสรา แบ:งดี
63013047291 นายพยุงศักด์ิ หอจงกล
63013047292 นางสาวณิชกานต� เสร็จกิจ
63013047293 นางสาวสลิลา ประเสริฐสงค�
63013047294 นางสาวปFยพร ภัทรวโรดม
63013047295 นางสาวคณิศร คําภีระ
63013047296 นางสาวปFยวรรณ วรรณขาว
63013047297 นายภูรินทร� สุทธพันธ�
63013047298 นายเฉลิมเดช กิจวาศน�
63013047299 นายมนตรี ออมสิน
63013047300 นางสาวอัญชัญ ตนมิตร
63013047301 นางสาวตุลยา รินทนาพิพัฒน�
63013047302 นางสาวยุภาวดี ศรีเมือง
63013047303 นางสาวสุปาณี ชุนตาล
63013047304 นายกิตติพศ หุ:นอําพันธ�
63013047305 นางสาววลีพร กาศขุนทด
63013047306 นางสาวนิภาพร พิลึก
63013047307 นางสาวสุภาวดี มาเจริญ
63013047308 นางสาวศุภลักษณ� บุญนะรา
63013047309 นายนิติ พยุหเสนา
63013047310 นายวรพงศ� ชัยชนะ
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63013047311 นายพัทธ� ภัทรภีรากุล
63013047312 นายสิขรินทร� เหี่ยงมณี
63013047313 นางสาวอรอินทุ� ตักเตือน
63013047314 นายณัฐดนัย ไพรยา
63013047315 นางสาวสุไฮมะห� วาเตะ
63013047316 นายกฤษฎาวุฒิ หนูชูชาติ
63013047317 นางสาวนวรัตน� แจ:มจันทร�
63013047318 นายกษิด์ิเดช ไชยบัณฑXฺตย�
63013047319 นายณัฐพงษ� ชูชื่น
63013047320 นางสาวปFยพร วุยชัยภูมิ
63013047321 นางสาวจริยา สุขสําราญ
63013047322 นางสาวสิริธร จอมสมสา
63013047323 นางสาวอิสริยา โมกมัน
63013047324 นางสาวสุรัชญา ภู:ทอง
63013047325 นายวฎากร อาจเอื้อม
63013047326 นายอํามฤทธ์ิ สุระสังข�
63013047327 นางสาวณฐธนพร ป7ญญาวุฒิชัย
63013047328 นางสาวอัมภรณ�ทิพย� สุขใส
63013047329 นางสาวชลลดา นาผล
63013047330 นายสมพล บุญจรัส
63013047331 นายสุริยรัตน รอดอ:อน
63013047332 นางสาวสุจิตรา แสงแก3ว
63013047333 นางสาวสุวิริญา มีหินกอง
63013047334 นางสาวธนารีย� ศรีสุข
63013047335 นางสาวลดารัตน� ศรีสวัสด์ิ
63013047336 นายธิติ หาสุข
63013047337 นางสาวณัฐนิชา ศิริบุตร
63013047338 นางสาวชนิกานต� หนูทองคํา
63013047339 นายวีรสิทธ์ิ คุ3มเกรง
63013047340 นางสาวอรทัย นวนสอน
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63013047341 นางสาวกรวิการ� ภูมิย่ิง
63013047342 นายพินิจ ช:อจันทร�ผลิ
63013047343 นายทรัพย�อนันต� สืบธนาธิป
63013047344 นางสาวศุภกานต� มณีสิงห�
63013047345 นายภิษัช วรรณกิจ
63013047346 นางสาวอาภาภรณ� เครือศรี
63013047347 นางสาวปานทิพย� พิมพ�ขารี
63013047348 นางสาวสุธิดา แปCนเป\ย
63013047349 นางสาววรรณา รัตนะดี
63013047350 นางสาวอัจจิมา มหาศะรานนท�
63013047351 นางสาวกันต�กมล บูรณะสุวรรณ�
63013047352 นายคณินทร� โชคสมัย
63013047353 นางสาวพิจิตรา วงศ�ใจแก3ว
63013047354 นางสาวนฤมล ดวงขวัญ
63013047355 นางสาวจันจิรา ศิริประเสริฐ
63013047356 นางสาวกิตติกา นาคทอง
63013047357 นางสาวเอกกัลยา สายชล
63013047358 นายกิตติกร ณ ตะก่ัวทุ:ง
63013047359 นายเฉลิมพล ทอป7นกา
63013047360 นายเสถียรพงษ� แจ:มศรี
63013047361 นางช:อบุปผา เปรมวิไลศักด์ิ
63013047362 นางสาวภัทรวรรณ ทีวะเวช
63013047363 นางสาวอารีรัตน� สระทองอินทร�
63013047364 นางสาวศิพิชญ�ฌา สาจักร�
63013047365 นางสาวนารีรัตน� นกทรัพย�X
63013047366 นางสาวรวินท�วรดา ทวีสุข
63013047367 นางสาววิภาวี ถ่ีถ3วน
63013047368 นายธัชกร สร3อยสน
63013047369 จ.ส.ต.วุฒิพงษ� ไกรศักด์ิบารมี
63013047370 นางสาวนิตยา เงินแถบ
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63013047371 นางสาวศรินยา อั้นทอง
63013047372 นางสาวญานิกา แก:นเรือง
63013047373 นางสาวกฤติกา ศิริดล
63013047374 นางสาวจริยา นิลสุวรรณ
63013047375 นางสาวสุทธิกานต� บุญทา
63013047376 นางสาวสุภาภรณ� บุญแช:ม
63013047377 นางสาววนิดา อาจไพรินทร�
63013047378 นางสาวสโรชา ทองปลอด
63013047379 นางสาววราภรณ� แก3วกระมล
63013047380 นางสาวลีลาวดี โพธ์ิแสง
63013047381 นายอภิภู สุนทรวุฒิคุณ
63013047382 นางสาววณิชชา หุ:นศาสตร�
63013047383 นางสาวธนญา คณะทอง
63013047384 นายเจริญศักด์ิ ชูชาติ
63013047385 นายธีระเดช อํานวยพร
63013047386 นายนันทพงศ� อังสุเมธางกูร
63013047387 นางสาวพัชชา ธาดาบุษบง
63013047388 นางสาวกนกวรรณ วันนาหม:อง
63013047389 นางสาววิจิตรา แสงสุตา
63013047390 นางสาววิภา เพ็งปอภาร
63013047391 นายบรรพต พิยะกูล
63013047392 นางสาวปพิชญา เจียรนัย
63013047393 นางสาวสุธิดา อุดมทรัพย�
63013047394 นางสาวอารีย� ใยสอด
63013047395 นางสาวสุดจิตรา จันทร�ธิมา
63013047396 นางสาวอรนิศวร� กฤตยาเรืองกิตต์ิ
63013047397 นางสาวกนกกานต� ถ่ินสําราญ
63013047398 นายธรรมรินทร� ตันอรชร
63013047399 นางสาวปรียานุช ระหวยหา
63013047400 นางสาววันทนีย� คงทัด
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63013047401 นางสาวณภัชนันท� ทองสุข
63013047402 นางสาวชญานี จินสกุล
63013047403 นางสาวสาวิตรี นวลเพ็ญ
63013047404 นางสาวสุชาดา ม่ันกลัด
63013047405 นายสุทธ์ิ สมสุข
63013047406 นางสาวมาฆวรรณ นุเสน
63013047407 นางนุจรี สุขเกตุ
63013047408 นายบัณฑิต หลังยาหน:าย
63013047409 นางสาวสิรัญญา ไรจินดา
63013047410 นางสาวนวกชมน จันทร�เทพ
63013047411 นางสาวสุภัค กล3าณรงค�
63013047412 นายภัทรพล แซ:ว:อง
63013047413 นายธเนศ มุสิกาวงษ�
63013047414 นางสาวแจ:มนภา เมินดี
63013047415 นางสาวพิมพ�ชนก อินชู
63013047416 นายกมลรัตน� สวัสดิกูล
63013047417 นางสาวจันทราวรรณ พรมแก3ว
63013047418 นางสาวสิริกานดา ชาญยงค�
63013047419 นายอนฆ�พัชค� เกตุเที่ยงกิจ
63013047420 นางสาวณัฐนันท� กงเพ็ชร
63013047421 นางสาวธนิดา หอมสุด
63013047422 นางสาววริษฐา พลจร
63013047423 นายปานเทพ บุญสุวรรณ
63013047424 นายยุทธศักด์ิ ทับผา
63013047425 นางสาวเอมิกา ธัญญะ
63013047426 นางสาวอภิชยา เหมืองจา
63013047427 นางสาวอัมพรรณ เผือกพูลผล
63013047428 นางสาวพรนาวี มีพร
63013047429 นางสาวชิดชนก ดิชวงศ�
63013047430 นายอิงครัต ศรีอินทายศ
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63013047431 นางสาวชุติวรรณ มณีโชติ
63013047432 นางสาวกันต�กมล นันทเกษตร
63013047433 นางสาวพิชชาภา เมืองมาหล3า
63013047434 นางสาวปวีณา ทําคําทอง
63013047435 นางสาวนันธิดา จารุกขมูล
63013047436 นางสาวพิมพ�ชนก ต้ังจิตบุญสง:า
63013047437 นางสาวปาริชาต ยอดทอง
63013047438 นายมัญชวัจน� สอนศรี
63013047439 นายพงศ�ภัก วงศ�ชูศักด์ิ
63013047440 นางปทุมพร สะเอียบคง
63013047441 นางสาวดัชนี คิดการงาน
63013047442 นางสาววรวลัญช� ผิวแดง
63013047443 นายนราวิชณ� ศักด์ิพงศ�พึ่งตน
63013047444 นายนรุตม�ชัย พิศิลปI
63013047445 นางสาวกาญจนา ถาวร
63013047446 นายธีรกร ชมภูชนะภัย
63013047447 นายปฏิพล ผ:องแผ3ว
63013047448 นางสาววรัญญา เดชพรหม
63013047449 นางสาวถิรานี ไกรสัย
63013047450 นายพงศธร พงษ�สมร
63013047451 นายธนกิจ เสาะสมบูรณ�
63013047452 นางสาวสุภาพร ชูดํา
63013047453 นางสาวสุภาวดี ศรีบุญ
63013047454 นางสาวกมลชนก ศักดาณรงค�
63013047455 นายณัฐชนน คุ3มพงษ�พันธ�
63013047456 นางสาวเกสรา พนมชนารักษ�
63013047457 นายหัสนัย ผัดวงศ�
63013047458 นางสาวกาญจนา วงศ�ทองดี
63013047459 นางสาวปรมา คุ3มกําเหนิด
63013047460 นายสนธิชัย ช:วยหนู
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63013047461 นางสาวภัทรวรรณ คงใหญ:
63013047462 นางสาวสมฤดี ชูขวัญ
63013047463 นางสาวชลธิชา จันทร�นภาลัย
63013047464 นายวุฒิพงษ� นุชเทียน
63013047465 นายโผนไทย วงษ�สาธิต
63013047466 นางสาวมัทนา แวงวรรณ
63013047467 นายจิรัฏฐ� อัมพรรัตน�
63013047468 นางสาวพรสุดา ควรสนอง
63013047469 นางสาวปรียาภรณ� บุญเที่ยง
63013047470 นางสาวหทัยมาศ ติณะมาศ
63013047471 นางภาวิณี บุญบุรี
63013047472 นางสาวชุติมา ครคง
63013047473 นางสาวธัญสินี สีหาเสน
63013047474 นางสาวน้ําฝน ลมผักแว:น
63013047475 นางสาวปFญานุช พลเย่ียม
63013047476 นายอัครเดช ตรรก�ชูวงศ�
63013047477 นางสาวดวงพร ชาญเดช
63013047478 นายทศพล หงษ�ศรี
63013047479 นายทัศน�พล แสงสี
63013047480 นางสาวอตินุช ต้ังม่ัน
63013047481 นางสาวนภัสกร พูลเหลือ
63013047482 นางสาวปวริศา ทับโทน
63013047483 นางสาวพิภาวรรณ ขุนทอง
63013047484 นายธีระพงษ� จันดาวงษ�
63013047485 นางสาวอรวรรณ อําพันขาว
63013047486 นายวิกรานต� อภิวัฒน�นันทกิจ
63013047487 นายรุจิกร สุวรรณฤทธ์ิ
63013047488 นายณฐพร สุขมุข
63013047489 นางสาวพิมพิลา ตันมา
63013047490 นางสาวตวงพร รอดแสวง
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63013047491 นางสาวบังอร อะโน
63013047492 นางสาวพัชริฎา นาน:วม
63013047493 นายวีระชัย ไหมทอง
63013047494 นายวีรวัช หนูแปCน
63013047495 นางสาวเกศสุดา แซ:จอง
63013047496 นางสาวนิอามาลิน มะรอเซะ
63013047497 นางสาวธัญลักษณ� กรีอินทอง
63013047498 นางสาวชญาภา กาญจนจันทร�
63013047499 นางสาวกัลยกร นาผลงาม
63013047500 นางสาวปวีณา ศรีเศวติโชติ
63013047501 นายสมโชค สวนกูล
63013047502 นางสาววรวรรณ วิชัย
63013047503 นางสาวกัญชพร มณีพรรณ
63013047504 นางสาวรัฐณัฎา หนูหว3า
63013047505 นางสาวสาวิตรี เมฆสุวรรณ
63013047506 นางสาวรุสนานี หัดขะเจ
63013047507 นายเมธาสิทธ์ิ เสนเกลี้ยง
63013047508 นางสาวจริยา ลาเลิศ
63013047509 นางสาวพรสวรรค� ศิวะสินางกูร
63013047510 นางสาวพิชญา บุญป]X
63013047511 นางสาวอนุสรา สอสุทํา
63013047512 นางสาวนพบงกช โพธ์ิเนียม
63013047513 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรสีงาม
63013047514 นางสาวณศศิ อยู:มา
63013047515 นางสาวภิญญาพัชญ� เขียวอ3น
63013047516 นายครากร หวังธนสุนทร
63013047517 นางสาวทัศวรรณ ศิลารักษ�
63013047518 นางสาววรนุช แก3วมณี
63013047519 นางสาวกัญกณิษฐ� ขําแก3ว
63013047520 นางสาววลัยพร ยุพลชัย
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63013047521 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ�
63013047522 นางสาวสวรรค�ยา พุ:มพวง
63013047523 นางสาวชนนิกานต� จันทร�เอียด
63013047524 นางสาววลัญธรัตน นาคโพธ์ิ
63013047525 นางสาวรัตติพร สุขมาลย�
63013047526 นางสาวณโมริณทร� เด:นดวง
63013047527 นางสาวพิราวรรณ สุสุข
63013047528 นางสาวอนงค�รัตน� เพ็ชรแก3ว
63013047529 นายจิรพันธุ� พะวา
63013047530 นายธโนดม วิไลพันธุ�
63013047531 นางสาวศศิธร เหลืองสนิท
63013047532 นางสาวจุฑามาศ ไชยศรี
63013047533 นางสาวอรยา สุดงาม
63013047534 นายรัฐสิทธ์ิ มะเหศวร
63013047535 นางสาวกิติญาดา พรหมรัตน�
63013047536 นางสาวสุธิดา กSงอุบล
63013047537 นางสาวนรภัทร อนุภาพ
63013047538 นายวสันต� ชูกรณ�
63013047539 นางสาวพัณณิตา ดีใจ
63013047540 นางสาวกรรณิการ� หอมไชยยา
63013047541 นายศุภฤกษ� เลิศพรประสพโชค
63013047542 นางสาวศิรินันท� วังซ3าย
63013047543 นายศักด์ิชัย ทรงบุญ
63013047544 นางสาววิจิตรา เต3าทอง
63013047545 นางสาวธนพร อัศวเลิศสมจิต
63013047546 นางสาวพิชาพัทธ� ปFยเรืองวิทย�
63013047547 นางสาวจตุพร นิตตะโย
63013047548 นางสาวกฤตยา เทพแก3ว
63013047549 นายซาอูดี สามะอาลี
63013047550 นายลิขิต สุขคุณ
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63013047551 นางสาวอารีรัตน� สุภาพจน�
63013047552 นางสาวลลิตา โตเอี่ยม
63013047553 นางสาวจันทวรรณ ณ นคร
63013047554 นายวัฒนพงษ� ด3วงโต3ด
63013047555 นางสาวทิวาพร อุปไพร
63013047556 นางสาวผกามาศ คําลอย
63013047557 นายวัชรัตน� ตาสอน
63013047558 นายศรัณยู อยู:นิรันดร
63013047559 นางสาวธารีรัตน� คําบุศย�
63013047560 นายณัฐกิตต์ิ ไหมศรีขาว
63013047561 นางสาวเจนจิรา สีเขียว
63013047562 นางมัสยา พันหนองโพน
63013047563 นายอโณทัย จ้ิวต้ัน
63013047564 นายวันเฉลิม คงผึ้ง
63013047565 นางสาววิชุตา กาบตุ3ม
63013047566 นางสาวประกายแก3ว สร3อยหิน
63013047567 นายชาลิน ตาเดอิน
63013047568 นางสาวเกวลี สุขพูล
63013047569 นางสาวจิดาภา อุ:นเจริญ
63013047570 นางสาวนนทรี ท3วมทอง
63013047571 นายจารุกฤตย� เชื้อวชิรป7ญญากุล
63013047572 นายนที ตันวัฒนะพิชัย
63013047573 นางสาววรพรรณ พฤกษารัตนนนท�
63013047574 นางสาวศศิวิมล สะเดา
63013047575 นางสาวณัฐชยา มะรัตน�
63013047576 นายพงศ�ภรณ� อินทร�สิงห�
63013047577 นางสาวอสิพร จันทรป7ญญากุล
63013047578 นายกิตติภพ ทับบุรี
63013047579 นายเจตน� ศิริสวัสด์ิ
63013047580 นางสาวณัชชา ปานสมสวย
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63013047581 นายศุภวัฒน� ชายวงศ�
63013047582 นางสาวณาฎฐ�จิรพรรณ วิชชุรังษี
63013047583 นางสาวพรทิพย� อ:อนเพชร
63013047584 นายวัฒนชัย หม่ืนฤทธ์ิ
63013047585 นางสาวชลธิชา บุดสีพันธ�
63013047586 นางสาวสุธิดา สุดหอม
63013047587 นางสาวพิชญา ขจรมงคลนันท�
63013047588 นางสาวอารดา เปรมวุฒิ
63013047589 นางสาวม่ิงขวัญ สารคํา
63013047590 นางสาวองค�อร กSงอุบล
63013047591 นางสาวปพัชญา สุวรรณ
63013047592 นางสาวนิภา บุตรสุด
63013047593 นางสาวโสมธิดา เทพชู
63013047594 นายศุภฤกษ� จันทรา
63013047595 นายรชต เอี่ยมโอน
63013047596 นางสาวนภัสสร สุขทอง
63013047597 นายอภิชาติ อดิพงศ�เสถียร
63013047598 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิพันธ�กุล
63013047599 นางสาวชนกพร ไพบูลย�วัฒนผล
63013047600 นางสาวนภาภรณ� ทัยคุปต�
63013047601 นายยุรเวส ชํานาญ
63013047602 นางสาวกชกร อินทนุน
63013047603 นายตะวัน มะราม
63013047604 นางสาวแสงอรุณ ทิศนอก
63013047605 นางสาวพัณณิตา ทองหลอม
63013047606 นางสาวนิศาชล ใจเร็ว
63013047607 นางสาวสิริกาญจน� ศรีเจริญ
63013047608 นางสาวป7ณณฑัต คงเอียง
63013047609 นางสาวประภาพร ชุมสXุข
63013047610 นายณวัฒน� ประสงค�สุข
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63013047611 นางสาวกัลยภรณ� บุญวิเศษ
63013047612 นางสาวฟCา ศรีเมือง
63013047613 นางสาวธัญชนก แสงไสย�
63013047614 นางสาวปฐมาวดี เพ็งแก3ว
63013047615 นางสาวยศสินี อุทุมพร
63013047616 นางสาวขนิษฐา ป7ญญาทอง
63013047617 นางสาววรัตนันท� บุตรเพชร
63013047618 นางสาวณิชาภัทร จุลพูล
63013047619 นางสาวสมหทัย สมบัติพิบูลย�
63013047620 นางสาวนิโสรยา นิโซDะ
63013047621 นางสาวณภัทร พูลประสงค�
63013047622 นางสาวรัตนา พรเศรษฐ�
63013047623 นายพงษ�ศักด์ิ สมร:าง
63013047624 นางสาวรัตติกาล สืบเชื้อ
63013047625 นางสาวกรรณิกา ม:วงศรี
63013047626 นางสาววรินยุพา ราชสีห�วรรณ
63013047627 นายวรวิทย� ขุนเด่ือ
63013047628 นางสาวภัทรสุดา โยธหะลักษณ� 
63013047629 นายหฤษฎ� เฉิดฉันท�พิพัฒน�
63013047630 นางสาวขวัญใจ ทับทอง
63013047631 นางสาวหทัยภัทร ธรรมจร
63013047632 นายพันธกร เฉยเคารพ
63013047633 นายธีระพงค� ช:วยธานี
63013047634 นางสาวสุธีรา อาคม
63013047635 นายกีรติ บุ3งทอง
63013047636 นางสาวไอริณ ศรีสุข
63013047637 นายศุภวิชญ� สงทอง
63013047638 นายฐาปนันท� การผลดี
63013047639 นางสาววัชราภรณ� ลมวิสัย
63013047640 นางสาวอภิญญา สุทธสนธ�
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63013047641 นางสาวกมลวรรณ ศิลา
63013047642 นายกิตติคุณ เครือพันธุ�
63013047643 นางสาวเกศกนก อมระวงค�
63013047644 นางสาวหทัยชนก ผ:องผุด
63013047645 นางสาววันทนีย� พงษ�สุริยะวรรณ
63013047646 นางสาวป7ทมพร สุนนทะราช
63013047647 นางสาวกมลนิตย� แซ:เท3า
63013047648 นางสาวชยุตา เลิศรู3
63013047649 นางสาวปรียาภรณ� จัตุชัย
63013047650 นางสาวธวัลรัตน� โกมล
63013047651 นางสาววรลักษณ� พรมวงศ�
63013047652 นางสาวกานต�ชนก สมเจตนะพันธ�
63013047653 นางสาวอมราวดี จองรัตนวนิช
63013047654 นางสาวสุณัฏฐา เรืองศิริกานต�
63013047655 นายปกรณ�เกียรติ แปCนโพธ์ิ
63013047656 นางสาวสุชญา เกียรติโอภาส
63013047657 นายวรายุทธ ศรีแก3ว
63013047658 นายราชศักด์ิ ศรีประสงค�
63013047659 นายภัคพงศ� คงชาตรี
63013047660 นางสาวแพรวา เงาศรี
63013047661 นางสาวพิชญ�ชนก บุญคง
63013047662 นางสาวนริสรา ทาธง
63013047663 นางสาวสุปรียา เฉลิมพันธ�
63013047664 นางสาวเชอร�รี่ ยศขจรกิจ
63013047665 นางสาวศิวาพร สารพัฒน�
63013047666 นางสาวกมลชนก บุญเสน
63013047667 นางสาวจันทร�ทิมา สร3อยทับทิม
63013047668 นายชัยพร ตระกูลศรี
63013047669 นางศศิร�กร แก3วเนตร
63013047670 นายอดิศร ภู:ระหงษ�
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63013047671 นางสาวกชพร สุวรรณวิมล
63013047672 นางสาววิชชุดา สุ:ยรัมย�
63013047673 นางสาวรัศมิมัต สิริลาภพูนผล
63013047674 นางสาวณัฐฐินันท� มุธุสิทธ์ิ
63013047675 นายวิศรุต ฉาวเกียรติคุณ
63013047676 นางสาวธมกร ศิริธร
63013047677 นางสาวลัดดาวัลย� วายุพัฒน�
63013047678 นางสาววรรณิศา วงศ�ปFง
63013047679 นายฮาริส หะยีอุมา
63013047680 นางสาวแพรวพรรณ บางฉนวน
63013047681 นางสาวปFยะนุช แก3วสกุณี
63013047682 นายนริสสร เพ็ชรเย็น
63013047683 นางสาววนาลี ขันเงิน
63013047684 นางสาวลักขณา น3อยโสภณ
63013047685 นางสาวอรวรรณ อติวัฒนานนท�
63013047686 นางสาวเมธาวี วงศ�สุบรรณ
63013047687 นางสาวกาญจนา โกมลวาทิน
63013047688 นางสาววิชุดา ผิวลี
63013047689 นายกฤตพจน� ศรีเปาระยะ
63013047690 นางสาวกัญญารัตน� แสงหล3า
63013047691 นางสาวณภัชชา ช:วงมณี
63013047692 นางสาวพลัดละภา สาระพรม
63013047693 นางสาวสุวิมล พลรบ
63013047694 นางสาวเบญจมาภรณ� เก้ือด3วง
63013047695 นางสาววิไลพร สัมฤทธ์ิ
63013047696 นางสาวภริตา ปรีชาธรรม
63013047697 นางสาวนัสรีน หัสมา
63013047698 นางสาวอรญา ตันปFงเมือง
63013047699 นางสาวศศิธร ตDะคํา
63013047700 นางสาวเพ็ญพิชญ� จันทรานภาภรณ�
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63013047701 นางสาวนิชาภา อ3วนเต็ม
63013047702 นางสาวปFยะนารถ เปรินทร�
63013047703 นางสาวมณีรัตน� คงศรีทอง
63013047704 นายชุติวัฒน� ไก:แก3ว
63013047705 นางสาววิไลพร ศรีลิ้ม
63013047706 นางสาวจันทรา บุญมี
63013047707 นายศักดิเมธ รัตตัญRู
63013047708 นางสาวกิติพร ทิพย�พูล
63013047709 นางสาวนริศรา จันอ3น
63013047710 นางสาวสุรีรัฐ สุขสวัสด์ิ
63013047711 นางสาวรุ:งฟCา ระดมบุญ
63013047712 นางสาวพัทธนันท� พฤกษ�สุนทร
63013047713 นางสาวอมิตา บุญชัย
63013047714 นางสาวจรัญ พรมมาพันธ�
63013047715 นางสาวปFยพร ดีมาก
63013047716 นายอับดุลรอหมาน หลงสลํา
63013047717 นางสาวอังคณา สาอุตม�
63013047718 นางสาวดวงกมล เหลืองเถลิงพงษ�
63013047719 นางสาวพรหมพร ธรรมผุสนา
63013047720 นางสาวนันทิวา ทนงาน
63013047721 นายรัชชานนท� ฉํ่าแสง
63013047722 นางสาวปFยะพร โบดสภา
63013047723 นางสาวหฤทัย ใจวงค�
63013047724 นางสาวฐิมาภรณ� โคมพันธ�
63013047725 นายภีระพันธ� ทองประยูร
63013047726 นางสาวพัชรินทร� วงศ�พาสุข
63013047727 นางสาวพัชราภา เทาดี
63013047728 นางกาญจนา นาทัน
63013047729 นางสาวปFZนกานต� ศิริวัฒน�
63013047730 นางสาวอัญชญา ทารินทา
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63013047731 นางสาวชญากานต� ศิริวัฒน�
63013047732 นางสาวเขมจิรา ทองนํา
63013047733 นางสาวธิดารัตน� สังข�ทอง
63013047734 นางสาววิไลวรรณ วงค�ศิริ
63013047735 นางสาวณิชา เศรษฐสกล
63013047736 นางสาวภาวินี อุปโคต
63013047737 นางสาวเบญจรัตน� เจริญวงษ�
63013047738 นายสราวุฒิ เเสงสกล
63013047739 นางสาวมัสติพร พริกนาค
63013047740 นายภูวเดช ธีรรัตนางกูร
63013047741 นางสาวหยาดฟCา ธัญญเจริญ
63013047742 นางสาวพัชร�นันทน� ธรรมพิชัย
63013047743 นางสาวกรรณิการ� แก3วปา
63013047744 นางสาวณิษา สุทธิศิลปI
63013047745 นางสาวป7ญจรัตน� งามถ่ิน
63013047746 นางสาวทีระวดี ใจตาบุตร
63013047747 นางสาวภานุกา แก3วดอนดุก
63013047748 นางสาวนิภาวรรณ เชื้อสุวรรณ�
63013047749 นายสิทธ์ิศักด์ิX เสถียรโสทร
63013047750 นางสาวมนัสลิน ภักดี
63013047751 นายพรเทพ แซ:ตัน
63013047752 นางสาวนันทินี บุญมี
63013047753 นางสาวธัญญชล นามวงค�
63013047754 นางสาวปFยะรัตน� ไชยสวน
63013047755 นางสาวสิริญา น้ําแก3ว
63013047756 นางสาวสุภาวดี บัวลังกา
63013047757 นายปาณชัย ชมภูนุช
63013047758 นางสาวธัญลักษณ� นูเด็น
63013047759 นางสาวซารีฮา แตสูเด็ง
63013047760 นางสาวนภสร ห3อธิวงค�
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63013047761 นางสาวอรอุษา บัวบาน
63013047762 นางสาวณภัสวรรณ กํ้าตระกูล
63013047763 นางสาวฉัตรวรินทร� แก3วนิตย�
63013047764 นางสาวณัฏฐา เปลยันทะ
63013047765 นางสาวณัฐนรี ตันพิริยะกุล
63013047766 นางสาวณิชากร สุขเฉลิม
63013047767 นายชวพล สุวรรณพงษ�
63013047768 นางสาวสุริฉาย สายบุตร
63013047769 นางสาวจินดามณี เครือจันทร�
63013047770 นางสาวฤทัย รัตนทิพย�
63013047771 นางสาวมัณฑนา บุญใส
63013047772 นางสาวสุภาวดี คงมี
63013047773 นายอภิสิทธ์ิ ลัดเล็ง
63013047774 นางสาวนธินี สุทธลักษณ�
63013047775 นางสาวชดาภา แฟCมครองขอม
63013047776 นางสาวพนัชกร ณ ระนอง
63013047777 นางสาวดาวประกาย สุดใจ
63013047778 นางสาวพิมวิไล บุญไทย
63013047779 นางสาวพรพิมล ธรรมศิริ
63013047780 นายปกรณ�ศักด์ิ อุไรประเสริฐ
63013047781 นางสาวมณีรัตน� คําโฉม
63013047782 นางสาวธัญลักษณ� แจ:มดี
63013047783 นางสาวชลมาศ ปราบคช
63013047784 นายศักด์ิกฤษณ� พิมพ�ทอง
63013047785 นางสาวกชพร มนต�มหาชาติ
63013047786 นายสิทธิพันธ� จันทร�เชืX้อ
63013047787 นางสาวศศิมาภรณ� วีระศักด์ิ
63013047788 นายพิสิษฐ�พงศ� ช:างต:อ
63013047789 นางสาวณัฐชา คําภา
63013047790 นางสาวณัฏฐ�ชญา สรรพนิรันดร�
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63013047791 นางสาวณัฐกานต� อยู:เอี่ยม
63013047792 นางสาวชลธิชา ด3วงคง
63013047793 นางสาวเบ็ญจมาศ ทอพิมาย
63013047794 นางสาวศิริมาศ กุลพินิจมาลา
63013047795 นางสาวชมพูพัฒธ� เจริญทรัพย�
63013047796 นางสาวกรกนก คชรัตน�
63013047797 นางสาวปFยนาถ กระแสสังข�
63013047798 นางสาวพรธิดา สุรเมนทร�
63013047799 นางสาวจินดารัตน� คมขํา
63013047800 นางสาวดุลยวัต ตุ3ยมูล
63013047801 นางสาวภาวนา แก3วสว:าง
63013047802 นายธีมฐ� รัชตะประกร
63013047803 นางสาวเบญจวรรณ รักษาพรต
63013047804 นางสาวฐิติยา ประสมศรี
63013047805 นายณพวรรษ มูลเพ็ญ
63013047806 นางสาวนายูซะ สะบูดิง
63013047807 นางสาวจิตติมาต� จันทร�อินทร�
63013047808 นางสาววาสนา เมืองจันทร�
63013047809 นางสาวขวัญสุดารัตน� ขวัญเมือง
63013047810 นางสาวกษริน จันทร�มา
63013047811 นางสาวสโรชา โหลสกุล
63013047812 นางสาวอัจฉราภรณ� เชิดชู
63013047813 นางสาวเสาวนุช อินทร�แจ3ง
63013047814 นางสาววรรณพร สิงห�งาม
63013047815 นางสาวธีราภา เวชเพ่ิม
63013047816 นายพิพิธธน มงคลวาที
63013047817 นางสาวกัญญารัตน� ยอดนารี
63013047818 นางสาวลดานุช ปุพพโก
63013047819 นางสาวสมพร เกตุจรัล
63013047820 นายชยานันต� เสาวนะ
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63013047821 นางสาวศมน พิมดี
63013047822 นายณัฐพงศ� วัฒนสุข
63013047823 นางสาวกรสุดา วาทโยธา
63013047824 นางสาวกนกวรรณ จองศักด์ิ
63013047825 นางสาวชนม�นิภา นาพนัง
63013047826 นางสาวฐานมาศ สงชู
63013047827 นายบัลลังถ� สานปFมปา
63013047828 นางสาววิไลลักษณ� นาละออง
63013047829 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ
63013047830 นางสาวอุษณีย� ทองมี
63013047831 นางสาวจิตราภรณ� ขาวจุ3ย
63013047832 นายธนัท โฉมชัย
63013047833 นางสาววริยา นิลวรรณ�
63013047834 นางสาวชญานุตม� บุญพา
63013047835 นายกรกช พิมพ�ศรีกล่ํา
63013047836 นางสาวชรินทร สุวรรณสิงห�
63013047837 นางสาวมณฑิตา วสุนธรานิติกุล
63013047838 นายอานนท� เตรียมจักร�
63013047839 นางสาวอรุณรัตน� พันธ�เลิศ
63013047840 นางสาวมลิวัลย� แก3วยม
63013047841 นายมนตรี สายทอง
63013047842 นางสาวกาญจนา คําโสภา
63013047843 นางสาวภัทรพร ศิริลักษณ�
63013047844 นางสาวนันทิชา ชยางกูร
63013047845 นางสาวเพ็ญพิชชา พากเพียร
63013047846 นางสาวนิตยา วงค�ศิลปI
63013047847 นางสาววัชราวรรณ สิงห�โตภัทรสกุล
63013047848 นางสาวปภาวดี เงาใส
63013047849 นางสาวอิสราภรณ� สําราญจิตต�
63013047850 นางสาวสวรรยา อินทรภาส
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63013047851 นางสาวบวรวรรณ ศรีคํา
63013047852 นางสาวกมลวรรณ นุชนารถ
63013047853 นางสาวกุสุมา พัชรประสิทธ์ิ
63013047854 นางสาวณัฏฐิกา รักษาพล
63013047855 นางสาวจิตราภรณ� สิงคเวหน
63013047856 นางสาววราภรณ� คุ3มด3วง
63013047857 นางสาวโสพิณ โพธ์ิบุญ
63013047858 นายพิษณุ พ:อกว3าง
63013047859 นางสาวสุนนทรีย� หอมระรื่น
63013047860 นางสาวอัญชลี แก3วศรี
63013047861 นางสาวณัฐธยาน� สิริทรงประกอบ
63013047862 นางสาววรัญญ�กานต� บุญเกิด
63013047863 นางสาวกนิษฐา พรหมมานพ
63013047864 นางสาวพลอยสีแพร ว:องไว
63013047865 นางสาวพัชรา ใบยา
63013047866 นางสาวพีรญา ขวัญพงษ�
63013047867 นางสาวขวัญฤดี เนียงภา
63013047868 นายอดิศักด์ิ ทองเชิด
63013047869 นางสาวฐิติกา บัวคํา
63013047870 นางสาวสกาวเดือน วงปรามุด
63013047871 นางสาวเพ็ญพิชชา เผือกแผ3ว
63013047872 นางสาวทิตญากาญจน� สว:างวงษ�
63013047873 นางสาวสุภาวดี ชัยนาม
63013047874 นางสาวพัชชา เพชรสองเมือง
63013047875 นางสาวรุจิกร เลิศนิมิตภิญโญ
63013047876 นางสาววรวรรณ เปaกเตปFน
63013047877 นางสาวภักคิณี ปวงคํา
63013047878 นางสาวกรกมล อินทรานุกูล
63013047879 นางสาวยุภาวรรณ สุจริตภักดี
63013047880 นางสาวเกณิกา พงษ�วัน
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63013047881 นายอรรถวุฒิ เหมืองใจ
63013047882 นายป7ณณวัฒน� ศรีวะรมย�
63013047883 นางสาวหฤทัย ดวงแก3ว
63013047884 นางสาวธนภร พรพชรบํารุง
63013047885 นางสาวจารุวรรณ สุขทน
63013047886 นายธนพล เกตุประกอบ
63013047887 นางสาวมนลดา แก3วเอียด
63013047888 นางสาวชญาภา จินดารัตน�
63013047889 นางสาวสุทธิรักษ� ศิริสม
63013047890 นางสาวรุ:งนภา เพ็ชรสงค�
63013047891 นายสรวุฒิ ชัญถาวร
63013047892 นางสาวรัตนาภรณ� เขียวรอด
63013047893 นางสาวประภัสสร แก3วบัวดี
63013047894 นางสาวซูไฮลา สะแม
63013047895 นายภัทรวัต พิศมัย
63013047896 นางสาวทิพวรรณ ใจเที่ยงธรรม
63013047897 นางสาวณัฐมา ศรีทอง
63013047898 นางสาวธัญพร คําทะวงค�
63013047899 นายไรน:าน หลงอะหลี
63013047900 นายกิตติธัช สงวนศิริ
63013047901 นายธวัชชัย บุญหลง
63013047902 นายภัทรวัฒน� ดีเอม
63013047903 นางสาวธิดา บุญพา
63013047904 นายณัฐพล คําจุมพล
63013047905 นางสาวสุภาดา ฮุงหวล
63013047906 นางสาวบัณฑิตา ชูจิตร�
63013047907 นางสาวภัทราวดี ภิรมย�รักษ�
63013047908 นายไวภพ ขําภิบาล
63013047909 นางสาววิลาสินี นนทรีย�
63013047910 นายสรวัศ สินจําเริญ
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63013047911 นางสาวป7ทมา ช3างดี
63013047912 นางสาวสุกัญญา ภูนาพลอย
63013047913 นายนฤพนธ� พิสุทธ์ิ
63013047914 นางสาวพัชรีภรณ� ยอดฉัตร
63013047915 นางสาวเพ็ญพร ศรัทธาพันธ�
63013047916 นางสาวณิฑวา จันทร�แก3ว
63013047917 นางสาวฉัตรรวี สังข�ทอง
63013047918 นายสรณ อวยพร
63013047919 นางสาวโสนธี เเก:นเหล็ก
63013047920 นายพงษ�พันธ� บุตรพรม
63013047921 นางสาวศุกร�พรรษา ใจเงิน
63013047922 นางสาวอาภาวรรณ ขัติยศ
63013047923 นายสุทธิพร ศรีนอง
63013047924 นางสาวนิตยา ศรีจันทร�
63013047925 นางสาวอภิรดี แสงจับจิต
63013047926 นางสาวอารยา ผัดอิน
63013047927 นางสาวชวาลา เทพรังสาร
63013047928 นางสาวศรัณย�ชนา ทีติเนตร
63013047929 นายกฤษกร เป\Zยมจาด
63013047930 นายพุฒิพัฒน� พานเจริญตระกูล
63013047931 นางสาวจิรานุช ชื่นชม
63013047932 นางสาวจิรภัทร� สวัสดิภิรมย�
63013047933 นางสาวพีทชา พูลเพ่ิม
63013047934 นางสาวปFยรัตน� รินสันเทียะ
63013047935 นายชัยทัต ประสมพงษ�
63013047936 นายปารเมศ เบาบาง
63013047937 นางสาวนูรีฮัน สาดารา
63013047938 นางสาวณัฐสิรีย� คงวิโรจน�
63013047939 นางสาวเกศรา ป7ญจะสี
63013047940 นางสาวฐิติรัตน� นวพันธุ�
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63013047941 นายพรเทพ นาถํ้าเงิน
63013047942 นางสาวลัดดาวรรณ สมอุ:มจารย�
63013047943 นางสาวธัญชนก มาลีรุ:งเรืองกิจ
63013047944 นางสาววราภรณ� เสียงแก3ว
63013047945 นางสาวรติพร ป7ญญา
63013047946 นางสาววิรัญชนา ปรีชา
63013047947 นางสาวทิพย�อุษา ต้ังกอบลาภ
63013047948 นางสาวธันย�ชนก ช3างด3วง
63013047949 นางสาวศิริภรณ� กาศสกุล
63013047950 นางสาวศศิพิมล วุฒิบูรณ�
63013047951 นายภาดล สหเจริญ
63013047952 นายเฌอมาย ศีลบุตร
63013047953 นางสาวสุธัญญา ทองอินทร�
63013047954 นางสาวอริสรา เสถียร
63013047955 นายวาทิต อักษรแก3ว
63013047956 นายสัญญา ทาไทย
63013047957 นางสาวอรอุมา เหล:าโสด
63013047958 นางสาวเบญจพร ลอยมา
63013047959 นางสาวขนิษฐา บัวหอม
63013047960 นายโกเมน วณิชวรกุล
63013047961 นางสาวนวพร สิทธิจู
63013047962 นางสาวณัฐณิชา ทิพรัตน�
63013047963 นางสาวศศิวิมล นันทรักษ�
63013047964 นางสาวสุชานันท� กSาคํา
63013047965 นางสาวญาดา บุญญพันธ�โสภณ
63013047966 นางสาวสิดารัตน� พิมพา
63013047967 นายอิทธิพล เก็งพินิจ
63013047968 นางสาวศิลา เป\Zยมเต็มดี
63013047969 นางสาวพีรยา บุญสําเร็จ
63013047970 นางสาวธนภร จําปาศรี
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63013047971 นางสาวรัตนาภรณ� เบ3าช3างเผือก
63013047972 นางสาวธันยพร เสือมี
63013047973 นางสาวฐิติมา นวลเจริญ
63013047974 นายพุทธินันท� บัวบุศย�
63013047975 นางสาวชนิตา บนใหม:
63013047976 นางสาวนัชชา ธนเกริกกวิน
63013047977 นางสาวราตรี ชลแดง
63013047978 นางสาวลักษมณ มากสมบูรณ�
63013047979 นายฮาริส ไวยศิลปI
63013047980 นางสาวพัชราภรณ� บุญคุ3ม
63013047981 นางสาวจรรยา โพธ์ิบาย
63013047982 นางสาวปพิชญา สายสวัสด์ิ
63013047983 นางสาวสุจิตตรา มาพร
63013047984 นางสาวกัลธิดา วันนา
63013047985 นางสาวชลิดา พุทธระ
63013047986 นายอิทธิพล กิติกา
63013047987 นางสาวธัญสินี วงษ�ระเบียบ
63013047988 นายภมรพัฒน� วงค�ศรี
63013047989 นายพงศ�พิชญ� จามพัฒน�
63013047990 นายมนตรี ใบพักตร�
63013047991 นางสาวเบญญาภา คูสกุล
63013047992 นางสาวชมพูนุท โกศลศาสตร�
63013047993 นายพสิษฐ� นาคพิน
63013047994 นางสาววราภรณ� ศรีขัดเค3า
63013047995 นายวรวัฒน� คันหาดี
63013047996 นางสาวศศินา นาคนาคา
63013047997 นายติณณภพ ไชยรุ:งเรือง
63013047998 นางสาวจิตติพร วุ:นหวาน
63013047999 นางสาวกุลธิดา อหะหมัดจุฬา
63013048000 นางสาวพิชชารีย� รูปสม

หน3า 1600 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013048001 นางสาวกัลยา บิลโสDะ
63013048002 นายอชิระ พัวตนะ
63013048003 นางสาวจีรภา ธรรมนิทรา
63013048004 นางสาวรัตติยา เทพนิมิตร
63013048005 นายชมชาย ศิวะโกเศศ
63013048006 นางสาวอัลฟCา สามานุงซา
63013048007 นางสาวจุฑามาศ นาวีว:อง
63013048008 นางสาวแพรวนภา สาสนัส
63013048009 นางสาวณัฏฐนิช ประยูรพิทักษ�
63013048010 นางสาวป7ตติมา แซ:จิว
63013048011 นางสาวอาอีเสDาะ มอสู
63013048012 นางสาวสโรชา อ:วมสุข
63013048013 นางสาวแจ:มใส แสงสุด
63013048014 นางสาววีร�ณัชชา จันทรมัสการ
63013048015 นายจักรวาล ใจสุดา
63013048016 นางสาวมาลิสา เกษรา
63013048017 นายพิสิฐวงศ� ไชยสิน
63013048018 นางสาวสุรีรัตน� ดาราม
63013048019 นางสาวนารา ตันไชยยะ
63013048020 นางสาวเพ็ญนิภา พจน�ศิลปI
63013048021 นางสาวจิณห�วรา กิติศรีวรพันธุ�
63013048022 นางสาวณัฐพร ขาดรัมย�
63013048023 นายธรรมจักร หอมไกล
63013048024 นายสหรัฐ แสงวิลัย
63013048025 นางสาวพิมณภักด์ิ ฐิติจิรเกียรติ
63013048026 นางสาวมิงมิง บินสา
63013048027 นางสาวสโรชา คําแดงสุข
63013048028 นางสาวอริสรา พุฒซ3อน
63013048029 นางสาวจิตทิวา แสงม:วง
63013048030 นางสาวจีรณา พิทักษ�ธรรม
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63013048031 นางสาวขวัญฤทัย คงสอน
63013048032 นางสาวสุนิสา เทพแก3ว
63013048033 นางสาววนิสา ป7Qนปรือ
63013048034 นางสาวกาญจนา อยู:เย็น
63013048035 นายปFยวัฒน� จิรชัยฐิติ
63013048036 นายจรุงเดช พัดศรีเรือง
63013048037 นายปารณัท สุขศาล
63013048038 นางสาวนรีกานต� รัตนเทพี
63013048039 นางสาวมนฐิมา สุดใจดี
63013048040 นางสาวณัฐพร เธียรวัฒนานนท�
63013048041 นางสาวเกศสุดารัตน� หลักคํา
63013048042 นางสาวปาณิสรา ไขตาแก3ว
63013048043 นางสาวปาจรีย� คงจ3อย
63013048044 นางสาวเนตรชนก พรามโต
63013048045 นางสาวปรีณาพรรณ ธนีเจริญ
63013048046 นางสาวสรวงสุดา สุวรรณอาจณ�
63013048047 นายภานุวัฒน� ผุดผ:อง
63013048048 นายพงศกร พระไตรยะ
63013048049 นางสาวฐิติพร ไชยมงคล
63013048050 นางสาวณัฐนีย� เอียงประยูร
63013048051 นายนัฐวุฒิ จิวิตัน
63013048052 นางสาวฮัรมูนี ดราแม
63013048053 นางสาวนภัสวรรณ มณีโชติ
63013048054 นางสาวเบญจวรรณ ศรีโพธ์ิวัง
63013048055 นางสาวสุพรรษา ฟ7กสังข�
63013048056 นางสาวสุวรรณา ทรัพย�ปานา
63013048057 นางสาวนันท�นพิน เซ็นนิล
63013048058 นางสาวพรพิมล สังข�วิเศษ
63013048059 นายศุภชัย ทิพพิมล
63013048060 นายกันตวัฒน� ธนาสิริกุล
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63013048061 นางสาวปFยะนาถ สมมุ:ง
63013048062 นายฆณรพ ชัยสิทธ์ิ
63013048063 นายรุ:งโรจน� วังอาษา
63013048064 นายนพรัตน� พันธุ�ฉลาด
63013048065 นายซัมสูดิง เด็งระกินา
63013048066 นางสาวอาทิติยา อินเอี่ยม
63013048067 นายจิราพัชร เหรียญทอง
63013048068 นายพงศกร วรรณพงค�
63013048069 นางสาววารุณี มัจฉิม
63013048070 นางสาวอาอีดะห� ลาเตะยามา
63013048071 นางสาวสุมิตรา ศรีทรัพย�
63013048072 นางสาวสุภารัตน� อยู:เบิก
63013048073 นางสาวพรสวรรค� แสนโคตร
63013048074 นางสาวกมลศรี ขุนนาพุ:ม
63013048075 นางสาวชุติมา ขยายวงษ�
63013048076 นางสาววศินี อินทนิล
63013048077 นายรัชพล ดวงมณี
63013048078 นางสาวชลธิชา อัฒจักร�
63013048079 นางสาวกัญพศ รัชต�กนกพร
63013048080 นางสาวสุดารัตน� แซ:เต๋ิน
63013048081 นายอิทธิพล กลิ่นดี
63013048082 นางสาวดวงพร ปามุทา
63013048083 นางสาวกนกพร ปFZนสกุล
63013048084 นายภณภูมิ เรียงสุวรรณ
63013048085 นางสาวโซเฟ\ย ดีละมัน
63013048086 นางสาวเสาวภาคย� เทียนสว:าง
63013048087 นางสาวพิมพ�ไพโรจน� นพพันธ�
63013048088 นางสาวพิชญา แซ:ลี
63013048089 นางสาวพันธ�ธีรา พงษ�ขจร
63013048090 นายภานุวัฒน� รอดคืน
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63013048091 นางสาววิลาวัลย� ทะวะดี
63013048092 นางสาววนิดา ไวทยานนท�
63013048093 นางสาวกุลปาลี ศรภักดี
63013048094 นางชัชรีย� ศรีลาภา
63013048095 นางสาวนิภา ละออออง
63013048096 นางสาวเปรมวดี โคววิกกัย
63013048097 นางสาวฌาลิศา กุดหอม
63013048098 นางสาวสโรชา ไกรแก3ว
63013048099 นางสาวสุภาลักษณ� นาทันริ
63013048100 นางสาวพัชราภา บุตรวงค�
63013048101 นางสาวทิพย�อักษร วังแสง
63013048102 นางสาวศิริพรรณ จิตรชัยภูมิ
63013048103 นางสาวชรินรัตน� ต๊ิบรุ3ง
63013048104 นางสาวธัญชนก วงศ�ฐิติคุณากร
63013048105 นางสาววิจิตรา ละพันธ�
63013048106 นายจตุพล สิทธิสมบูรณ�
63013048107 นายธนิก ธนภัทรผนินทร
63013048108 นางสาวแอน เปCาปFด
63013048109 นางสาวทิพย�วิภา พันธุ�ประสิทธ์ิ
63013048110 นางสาวประภาศรี ทรงงาม
63013048111 นางสาวศุภญา สุวรรณวงศ�
63013048112 นางสาวศจิรภัทร ปFZนจุไร
63013048113 นางสาวภัทรพร บุญสะเดา
63013048114 นายพงศธร ธัมวรากร
63013048115 นางสาววราภรณ� ใจรักษ�
63013048116 นางสาวพัชราวลัย เด:นนิติรัตน�
63013048117 นายภาณุวัฒน� นะราษี
63013048118 นางสาวอรญา แก3วเพ็ง
63013048119 นายศุภวัฒน� จารุพันธ�
63013048120 นางสาวมาริษา อร:ามพงษ�
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63013048121 นายปFยะณัฐ พุทธเกตุ
63013048122 นางสาวรมย�นลิน อินตDะเพชร
63013048123 นายวัชรพล ทวีโคตร
63013048124 นางสาวจุฑาลักษณ� จิตพิทักษ�
63013048125 นายจํารัส ศรีชุมพู
63013048126 นางสาวกาญจน�มณี แถนสีแสง
63013048127 นายกฤตณัฐ กลิ่นทิพย�
63013048128 นางสาวเบญรักษ� บูชา
63013048129 นางสาวสุพรรษา พิมพ�เถ่ือน
63013048130 นายภานุ ถูระวรณ�
63013048131 นางสาวอโณทัย ชัยคําภา
63013048132 นางสาววรารัตน� พ:อป7ญญา
63013048133 นางสาวนิรมล แขกเพ็ง
63013048134 นายสุรวิทย� บัวทอง
63013048135 นางสาวสุทธนา อร:ามเรือง
63013048136 นางสาวนุชรีย� พรํานัก
63013048137 นายเมธัส อารียาภรณ�
63013048138 นางสาวมนัสนันจ� ศรีสุวรรณ
63013048139 นางสาวพิชยา กิจชนะพานิชย�
63013048140 นายธานินทร� สังข�ทอง
63013048141 นางสาวอิสรีย� ภาณุเกษมสิน
63013048142 นายสราวุธ วิทยพิทักษ�
63013048143 นางสาวสิริอาภรณ� จันทราศรี
63013048144 นางสาวกนกวรรณ กวางทอง
63013048145 นางสาวชลิตา ละม่ังทอง
63013048146 นางสาวจุฬารัตน� ฉลากกลาง
63013048147 นางสาวอณัศยา สมุทรสิน
63013048148 นางสาวสมฤทัย สิงห�โคตร
63013048149 นายกอฟฟาร� ลัดเลีย
63013048150 นายธนารัตน� จูสุข
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63013048151 นางสาวนภัชศอร สีทาเชื้อ
63013048152 นางพิกุล รัตนธรรม
63013048153 นางสาวจันจิรา พลซ่ือ
63013048154 นางสาวจิราภรณ� คําซาว
63013048155 นายธฤต ต้ังวงศ�ตระกูล
63013048156 นางสาวปFยพร ชูพงศ�
63013048157 นางสาวกัญญศิริ บุญเชิญ
63013048158 นางสาวกนกพิชญ� ประเสริฐพันธุ�
63013048159 นายธนพล กลิ่นหอม
63013048160 นางสาวสุภาวดี เวียงออก
63013048161 นายปFยพันธุ� โอกาศ
63013048162 นางสาวสิรินดา สีหอม
63013048163 นายประชา พิศบัติ
63013048164 นางสาวณัฐธิดา แข็งธัญกิจ
63013048165 นางสาวภัคชาณานันท� ประทุมทิพย�
63013048166 นางสาวออมทรัพย� อาศนเวช
63013048167 นางสาววิธรารัช สิรชินคุณ
63013048168 นางสาวกนกพร รุ:งฟCา
63013048169 นางสาวศรัญญา นิลดํา
63013048170 นางสาววาสนา สอนสุด
63013048171 นางสาวอุทัยวรรณ จูงวงศ�สุข
63013048172 นายสุรจิต ฤทธ์ิประเสริฐ
63013048173 นางสาวศิริมาศ วงค�ษา
63013048174 นางสาวศศิวิมล ทับกะแดะ
63013048175 นางสาวอภิกา เรียนเก:ง
63013048176 นายกฤษดา มาหุอิสลาม
63013048177 นางสาวศศิธร ย่ิงยืน
63013048178 นางสาวเกศรินทร� ศิลาทะ
63013048179 นายสรวิชญ� เฟ̂Zองขจร
63013048180 นางสาวศิริลักษณ� ขาวกอด
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63013048181 นายณัฐพล นาคสุวรรณ
63013048182 นางสาวนันธิชา ไมมะหาด
63013048183 นางสาวประกายดาว ปลั่งปรีดา
63013048184 นางสาวธีวรา เสิรมสุขต:อ
63013048185 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนแก3ว
63013048186 นางสาวสุดารัตน� อินทสงค�
63013048187 นางสาววิราภรณ� ทองปาน
63013048188 นางสาวฟารีดา หมานจิตร�
63013048189 นายสถาพร ศรีละครดี
63013048190 นางสาวณกรตา เป\ยทอง
63013048191 นายณัฐพล วีระวุฒิ
63013048192 นางสาวขวัญมนัส หัสนจันทร�
63013048193 นางสาวเปมิกา มณเฑียรประเสริฐ
63013048194 นายประเสริฐศักด์ิ วรนุช
63013048195 นายกิตติธนา สุขวงศ�
63013048196 นางสาวศรัญญา ทิพย�อ3าย
63013048197 นายภัทรกร เติมลาภ
63013048198 นางสาวอรอนงค� นวนนุ:ม
63013048199 นายอภิวัฒน� ข3าวหอมหาง
63013048200 นายปฐวี วัฒนะโชติ
63013048201 นางสาวรูวัยดาว เจDะกอ
63013048202 นางสาวจิตติมา สืบสุข
63013048203 นางสาวปริญ พงษ�แพทย�
63013048204 นางสาวมีนา ม่ังมีธนสกุล
63013048205 นางสาวจิรายุ ไทยแท3
63013048206 นายชลกิจ ธนชิตชัยกุล
63013048207 นายอธิรัตน� อิ่มอาบ
63013048208 นายศุภกร โตสมตน
63013048209 นางสาวนิชาดา นาคกระสันต�
63013048210 นายพงษ�เพชร พัตรานนท�
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63013048211 นางอัญชลี กีรติเกษมากุล
63013048212 นางจิตรลดา ศรีประเสริฐ
63013048213 นายไตรสรณ� แถมมีทรัพย�
63013048214 นางสาวชลธิชา สุวรรณ�
63013048215 นางสาวภัทรภร ฉอ3อนโฉม
63013048216 นางสาวอรพินธ� ม:วงสีงาม
63013048217 นางสาวพรพิมล บุญเรือง
63013048218 นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒน�
63013048219 นางสาวณัฐชนก คล3ายทองคํา
63013048220 นางสาวสุธาทิพย� พุ:มไม3ใหญ:
63013048221 นางสาวปาจารี ประทานัง
63013048222 นางสาววาสนา กรเกตุ
63013048223 นางสาวกนกวรรณ วิฑูรานนท�
63013048224 นายภพธร วุฒิหาร
63013048225 นางสาวพรไพลิน แสงสุวรรณ�
63013048226 นายปราโมทย� แซ:ลี้
63013048227 นางสาวศรีสุดา บุญวิเศษ
63013048228 นางสาวรูสมี โตะมาเกาะ
63013048229 นางสาวดลชรศ ทองงาม
63013048230 นางสาวภัคจิรา ลิ้มงาม
63013048231 นายณัชพล สวัสดิวุฒิพงศ�
63013048232 นางสาวรัตนาพร ทองศรี
63013048233 นางสาวพรทิพา จันทะรี
63013048234 นางสาวณภัทร โพธ์ิทอง
63013048235 นางสาวพิมพ�สิริ บุญปองหา
63013048236 นางสาวซูมัยรียะห� บือแน
63013048237 นางสาวอาภาภรณ� สิงห�วี
63013048238 นางสาวฉัตรฑริกา ชินภักดี
63013048239 นางสาวนูรฮายาตี บาโง
63013048240 นางสาวรัฐยา ม:วงประไพ
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63013048241 นายปรีชา จันทร�แก3ว
63013048242 นางสาวนริศรา บุญเลียง
63013048243 นายภาณุวัฒน� เขียวขํา
63013048244 นางสาวประมินทร�ตรา ย้ิมแย3ม
63013048245 นางสาวเบญชญา ม่ันน3อย
63013048246 นางสาวฐานิยา ขําพลับ
63013048247 นางสาวนริศรา อรรถพรพิทักษ�
63013048248 นางสาวอุบลวรรณ พูนศิริ
63013048249 นางสาววรรณภา เขียวอ:อน
63013048250 นางสาววิลาวัลย� อุณหะพันธ�
63013048251 นางสาวธมนวรรณ จารุมาศ
63013048252 นางสาวมัตติกา หมัดตุกัง
63013048253 นายบัณฑิต พัฒนจันทร�
63013048254 นางสาวนูรีดา เจDะอารง
63013048255 นางสาวจินตพัฒน� ปานแปCน
63013048256 นางสาวชุติกาญจน� เลิศภาวนาสกุล
63013048257 นางสาวอภิญญา โคตะบิน
63013048258 นายพงศ�พิสุทธ์ิ แซเผือก
63013048259 นางสาวชโลธร ชินสมบูรณ�
63013048260 นายเอนก อู:อรุณ 

63013048261 นางสาวธัญชนก ใจอุ:น
63013048262 นางสาวกนิษฐา เข็มสันเทียะ
63013048263 นางสาวจิณห�คนิภา จวนเจริญ
63013048264 นางสาวกนกกาญจน� ปรีดีวงษ�
63013048265 นายณัชพล อินชะนะ
63013048266 นายกฤตติภูมิ ประเสริฐสุคนธ�
63013048267 นางสาวสุภาภรณ� จตุนาม
63013048268 นางสาวธนัญญา กะลัมพะวณิช
63013048269 นางสาวชนัญชิดา ผลภาษี
63013048270 นางสาวกนิษฐา บุญเทพ
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63013048271 นางสาวณิชกมล ป7ญญาวัฒนพงศ�
63013048272 นางสาวเบญจลักษณ� ธีรวนพันธุ� 
63013048273 นางสาวสุดารัตน� รัตนไพจิตร
63013048274 นางสาวชุติกาญจน� มหาขันตรี
63013048275 นางสาวดวงจันทร� บรรลือ
63013048276 นางสาวมยุรี บุญชู
63013048277 นางสาวธัญศญา นาคพงศ�
63013048278 นางสาววิภาดา บรรจง
63013048279 นางสาวกนกวรรณ หมวดอินทอง
63013048280 นางสาวกนกนภัส สีหราช
63013048281 นางสาวกาญจนา มณีวงศ�
63013048282 นายณรงค� น้ําดอกไม3
63013048283 นายกิตติ วาดวิจิตร
63013048284 นายวัชรพล ยาวศิริ
63013048285 นางสาวสุกัญญา สินน้ําคํา
63013048286 นางสาวพิมลวรรณ นพน3อม
63013048287 นางสาวขวัญชนก แผ:นมะณี
63013048288 นายธีรการต� ปุริสาร
63013048289 นางสาวอุษามณี สุขคง
63013048290 นางสาวพิชญา เอียดสกุล
63013048291 นางสาวสุดารัตน� มาลัยทอง
63013048292 นางสาวทิพย�สุดา เกตุแก3ว
63013048293 นายคทาเทพ พิมพ�แก3ว
63013048294 นางสาวณัฐณิชา วงศ�ใหญ:
63013048295 นางสาวสายทอง นาคงาม
63013048296 นางสาวลัดดาวรรณ� วิชาชัย
63013048297 นางสาวภิรมณ เชิญขวัญ
63013048298 นางสาวธัญพร ซ3ายกระโทก
63013048299 นางสาวประไพพรรณ ยอดจันทร�
63013048300 ว:าที่ ร.ต.พลเดช รุ:งเรือง
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63013048301 นางสาวรัตนสุดา มุสิกสาร
63013048302 นางสาวกนกวรรณ� ปCอมงาม
63013048303 นางสาวอัมธิกา นิมา
63013048304 นางสาวฐิติมากร สีมาศ
63013048305 นางสาวประติภา ธรรมชาติ
63013048306 นายศิริชัย บุญต๊ิบ
63013048307 นางสาวทัศนีย� กตะศิลา
63013048308 นางสาวปทุมพร ทําชู
63013048309 นายสหรัฐ ทองคํา
63013048310 นางสาวจิราพร ไกยวงษ�
63013048311 นางสาวแพรธีรา ปวราธิดา
63013048312 นางสาวรินวดี วงศ�สุวรรณ
63013048313 นายทรงพล อันทะระ
63013048314 นายศุภณัฐ จิตต�มาตร
63013048315 นางสาวเมธาวี ศรีเรือน
63013048316 นายกรพล นันทมงคล
63013048317 นางสาวพิชญา แซ:เอี้ยว
63013048318 นางสาวภาคิณี สมศรี
63013048319 นางสาวชนกานต� เต็มรัตน�
63013048320 นางสาวปวีณา บุญมา
63013048321 นางสาวพชรพร ไทยเสน
63013048322 นางสาวสุภาพร คําประเสริฐ
63013048323 นางสาวนฤตยา มณีวรรณ�
63013048324 นางสาวพรกนก อินทนงลักษณ�
63013048325 นางสาวอรสา มุ:งดี
63013048326 นางสาวหนึ่งฤทัย นาขํา
63013048327 นางสาวกรรณิกา สุวรรณเวียง
63013048328 นางสาวิXอุมารินทร� เพชรนุ3ย
63013048329 นางสาวภนิดา ศรีภักดี
63013048330 นางสาวณัฐวดี อิ่มเอิบปฐม
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63013048331 นางสาวสุภพิมพ� บุตรดา
63013048332 นางสาวพรรณภา หม่ืนขํา
63013048333 นางสาวกัญชพร ดวงอินตา
63013048334 นางสาวเจนจิรา สุทธหลวง
63013048335 นางสาวอนุชจรี สุขหวาน
63013048336 นางสาวมณีนุช เหมืองทอง
63013048337 นายปรเมศวร� ชรอยนุช
63013048338 นางสาวสุจินดา ธนพัฒน�ศิริ
63013048339 นางสาวเอวิตรา สกูลกวีพร
63013048340 นางสาวทิพย�อุบล สุวรรณไตรย�
63013048341 นายอภิสิทธ์ิ ลิชัยมูล
63013048342 นางสาวประภาพร ซอนเสน
63013048343 นางสาวจุฑามาศ พวงมะโหด
63013048344 นางสาวนิภาพร กลมเกลี้ยง
63013048345 นายติวราช หล3าคํามี
63013048346 นายฐิติกร ผ:องใส
63013048347 นางสาวชณิภัฏ เจริญใจ
63013048348 นายเจษฎา ต3นพรหม
63013048349 นางสาวนิศมา วิริยประเสริฐ
63013048350 นางสาวพัชรี บัวชูก3าน
63013048351 นางสาวก่ิงกมล จงกลาง
63013048352 นายเจตนรินทร� ตาปFง
63013048353 นางสาวปุณณดา จรูญพงษ�
63013048354 นางสาวสิริวิมล ก่ีดํารงกูล
63013048355 นายมารุต นามตะ
63013048356 นางสาวอชิรญา เทพวงษา
63013048357 นางสาวอรศิริ เนาว�สุวรรณ
63013048358 นางสาวรัตนา สาริยา
63013048359 นางสาวปFยพร แก3วน3อย
63013048360 นางสาวนันทิกานต� แจบไธสง
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63013048361 นางสาวป7ทมา อนุสนธ์ิ
63013048362 นางสาวปุณชยาวีร� กฤติปุณพัศม์ิ
63013048363 นางสาวบุญเกศ เกษร
63013048364 นายณรงค�ฤทธ์ิ เลี่ยวกุล
63013048365 นางสาวจีราภรณ� สอนพงษ�
63013048366 นางสาวรัตพร ดําทิพย�
63013048367 นางสาวนฤดี ย้ิมแย3ม
63013048368 นายอับดุลฮะฟFซ อัตตอฮีรี
63013048369 นางสาวจารุภา เอกพันธุ�
63013048370 นางสาวสศินา บุญขุนทด
63013048371 นางสาววรพิชชา ปFยะมาดา
63013048372 นางสาวนัฐติกาล สอนพร
63013048373 นางสาวศิริพร ภูมิชัยโชติ
63013048374 นายประดิษฐ� สร3อยจิตร
63013048375 นายเจษฎา สกุลเขียว
63013048376 นายพชรพล เสียงดัง
63013048377 นางสาววิภาดา จารุไพบูลย�พันธ�
63013048378 นางสาวบชกร อ่ําโกเมนทร�
63013048379 นางสาววราภรณ� คําทุม
63013048380 นางสาวสมปรารถนา สมัยคํา
63013048381 นางสาวสุพรรษา เจตธํารงค�
63013048382 นางสาวอัญชลี โพธ์ิธาตุ
63013048383 นางสาวอนุสรา ไพรวัน
63013048384 นายสําเร็จ เนียมทอง
63013048385 นางสาวเด:นนภา นัยสันทัด
63013048386 นางสาวอมิตา สุวรรณโล
63013048387 นายธีระพงศ� ปล3องบรรจง
63013048388 นางสาวสุพรรษา สุขสบาย
63013048389 นางสาวกฤตยา เพชรนุ3ย
63013048390 นางสาวดวงประทีป สดไธสง
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63013048391 นายภาคิไนย แสงชัน
63013048392 นายปรารภ กสิบาล
63013048393 นายจตุรงค� มาประสงค�
63013048394 นางสาวภัทรนันท� สิทธิฤทธ์ิ
63013048395 นายธีรวัฒน� สุวรรณ�
63013048396 นางสาวนิลาวัณย� ชัยกะเสวี
63013048397 นางสาวจุฑาทิพย� พีระชัยรัตน�
63013048398 นางสาวอรพรรณ จันทร�พิทักษ�
63013048399 นางสาววัชชริภา อาทากูล
63013048400 นางสาววรรณนิสา นางสันเทียะ
63013048401 นางสาวหนึ่งฤทัย สร3อยท3วม
63013048402 นายกวีวัฒน� สาพรหมมา
63013048403 นางสาวณิชกมล รอดพาล
63013048404 นางสาวอณันตพร โพธิรัตน�
63013048405 นางสาวฃนิษฐา อินใหม
63013048406 นางสาววิไลวรรณ แก3วคํา
63013048407 นางสาวสุดารัตน� มากผล
63013048408 นายพรเทพ บรรณนามน
63013048409 นางสาววันเพ็ญ คงแสงงาม
63013048410 นางสาวปาริชาติ แก3วเขียว
63013048411 นางสาวบุณฑริก เหม:นแหลม
63013048412 นางสาวกนกกร นันตาลิต
63013048413 นางสาวชุติมา ดวงแก3ว
63013048414 นางสาวกันหา พารอด
63013048415 นางสาวขวัญฤดี เทพสีหา
63013048416 นายสุป7ญญา ชาวโพธ์ิทอง
63013048417 นายขวัญภัทร ฉาบสุวรรณ
63013048418 นางสาวธนิษฐา ราศรีมิล
63013048419 นางสาวฐาปณีย� พรหมสุรินทร�
63013048420 นางสาวรุ:งฤดี กุลไพรบุตร
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63013048421 นางสาวสุภาพร พาหวิน
63013048422 นางสาววิภาวี รังสีวงกตทิพย�
63013048423 นางสาวเจนจิรา แพงบุรี
63013048424 นางสาวพาขวัญ จิระนภารัตน�
63013048425 นางสาวสิริกร กองแก3ว
63013048426 นางเพลินพิศ โคตรเจริญ
63013048427 ว:าที่ร3อยตรีสุทิน ทวีการ
63013048428 นางสาวอริสรา ผิวนวล
63013048429 นางสาวกุลธิดา พวงแก3ว
63013048430 นางสาวณัฐฐินันท� เอี่ยมอําพันธ�
63013048431 นางสาวปรียาภรณ� แขกระจ:าง
63013048432 นายศิวาวุธ ศรภักดี
63013048433 นางสาวอุไรวัลย� สุภาพ
63013048434 นายชลธี มหาลาภก:อเกียรติ
63013048435 นางสาวชลธิชา ทัพวัง
63013048436 นายสมรักษ� สมใจม่ัน
63013048437 นายมิเคล ยาค็อบเซ:น
63013048438 นายบุรินทร� สมบูรณ�
63013048439 นางสาวชิดชนก เที่ยงบุญ
63013048440 นายภาณุพงศ� กลิ่นบุบผา
63013048441 นางสาวสุณิสา ใจคํา
63013048442 นางสาวปุณยนุช ป7จฉิม
63013048443 นางสาวธนัชชา ยืนทนต�
63013048444 นายเอกวิทย� วิมิตตะนันทกุล
63013048445 นางสาวกานต�สินี วิรุณกาญจน�
63013048446 นายภาวิต มีผดุง
63013048447 นางสาวลีลาวดี เชื่อมสําโรง
63013048448 นายรังสิรานันท� สุภาผล
63013048449 นางสาวทิพวรรณ� ขันทะลี
63013048450 นายสุรินทร� ขันติวงศ�พาณิช
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63013048451 นางสาวบุณฑริกา ช:างหล:อ
63013048452 นายธนินท�รัฐ เจริญธีราพงษ�
63013048453 นายวัชรพล สิทธิพงศ�
63013048454 นางยุลารัตน� นเรกุล
63013048455 นางสาวเพชรรัตน� โคตรชุม
63013048456 นางสาวพรนภา หุตะจิต
63013048457 นายชิณเรศ เกิดศรี
63013048458 นายวิฑูรย� ทาแปง
63013048459 นางสาวอทิตยา ลิ่มกุล
63013048460 นางสาวอุดมลักษณ� ตาหยอง
63013048461 นางสาวเรวรรณ เยาวยัง
63013048462 นายพลกฤษณ� กลมเกลา
63013048463 นายพุทธิพงษ� คดดี
63013048464 นางสาวจุฑามาศ แสนเฉย
63013048465 นางสาวกาญจนา บุตรดีสุวรรณ
63013048466 นางสาวภัทราวดี เกตุชาติ
63013048467 นายธนญชัย อํามาตย�เอก
63013048468 นางสาวมนัน พัทธ� คงทอง
63013048469 นายกิตตินันท� ดรุนัยธร
63013048470 นางสาวสุนิสา ธรรมชาติ
63013048471 นายกฤตยชญ� น3อยดัด
63013048472 นายอัษฎาวุฒิ พ:วงธานี
63013048473 นางสาวสุภา รัตน� ปCองละ ไม3 
63013048474 นายนิวัฒน� ทันใจ
63013048475 นางสาวชนัญชิดา ม:วงศรี
63013048476 นางสาวจุฑาทิพย� คงป7Qน
63013048477 นางสาววราภรณ� ชํานาญปา
63013048478 นางสาวกิตติญา ทองจาริก
63013048479 นางสาวกฤษฎี แสนดา
63013048480 นางสาวณัฐนรี บุญประสพ
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63013048481 นางสาวกัญจน�กนก เอี่ยมสมบูรณ�
63013048482 นางสาวสุพัตรา สีคังไพ
63013048483 นางสาวฐิติวรดา กรรณุมาตร�
63013048484 นางสาวกัณฐาภรณ� ขามวิเศษ
63013048485 นางสาวสุวนันท� คําแก3ว
63013048486 นายลิขิต สาทิพย�จันทร�
63013048487 นางสาวอมรรัตน� พืชขุนทด
63013048488 นายวิษณุ ต้ังทรัพย�มณีโชติ
63013048489 นางสาวมะลิวัลย� ยังเปaนบุญ
63013048490 นางสาวพรศิริ ภิญโญ
63013048491 นางสาวอินทุกร สังข�ขาว
63013048492 นางสาวชลิตา กิติศัพย�
63013048493 นางสาวเขมิกา พรวาป\
63013048494 นางสาวสุพัณณดา เกิดชื่น
63013048495 นางสาวสุทัศนีย� ศรีวิชัยจันทร�
63013048496 นายอรรถพล วงค�วรรณ
63013048497 นางสาวเจนจิรา มะอาจเลิศ
63013048498 นายกฤษณนัยน� ศาสตร�สูงเนิน
63013048499 นายวุฒิชัย วงษ�บุตรดา
63013048500 นางสาวจุตรีมาศ เบ3าสุภี
63013048501 นายสิทธิวัฒน� อินทะจักร
63013048502 นางสาวหมายปอง เทพอารักษ�
63013048503 นายนฤพัชร ศรีผดุง
63013048504 นางสาวพุทวรรณ เพ็งแจ3ง
63013048505 นางสุภาวดี กินพขันธ�
63013048506 นางสาวสุนันทินี สัตย�ต:อชาติ
63013048507 นายอภิชิต จันทร�ผลึก
63013048508 นายณัฐยุทธ ภู:ทอง
63013048509 นางสาวกมลชนก สนิทพันธ�
63013048510 นางสาววันเพ็ญ อนุรักษ�
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63013048511 นายดํารงค� โสภามาตร
63013048512 นายณัฐวุฒิ ลิ้มสุขสมบูรณ�
63013048513 นางสาวปริสา สิทธิคุณาพันธุ�
63013048514 นางสาวสุภาวี เผือกเชาไวย�
63013048515 นางสาวรวิพร สวัสดิสวนีย�
63013048516 นายภานุมาศ บุตรพรม
63013048517 นางสาวนราวดี นามประยูร
63013048518 นางสาวลักษิกา หาญขุนทด
63013048519 นางสาวภัณฑิรา ติฐานะ
63013048520 นางสาวกนกวรรณ ทาวิชัย
63013048521 นายประพัทธ� สังข�เสนาะ
63013048522 นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย
63013048523 นางสาวภัทรวดี ทองสุก
63013048524 นางสาวนันทภรณ� ชัยวรรณคุปต�
63013048525 นายยสวันต� ทับสี
63013048526 นายธีรพัฒน�ชา บุญทะวงศ�
63013048527 นายสุกฤษฎ์ิ โชครัมย�
63013048528 นางสาวธนัญภรณ� แพรสอาด
63013048529 นายโยฮัน สามะ
63013048530 นางสาวจิตติมา ห3าพยงค�
63013048531 นางสาวสุพนิดา พิมพ�สะอาด
63013048532 นางสาวประภัสสร ขันแข็ง
63013048533 นางสาวพัณณ�ชิตา วิเศษธัญโรจน�
63013048534 นางสาวอธิชา คําทะเนตร
63013048535 นางสาวชนัญชิดา บัวแดง
63013048536 นางสาวสุภาวรรณ พลดอน
63013048537 นางสาววรรณวิมล สนตุ:น
63013048538 นางสาวณฐมน พุ:มพวง
63013048539 นางสาวทิพวรรณ ศักรางกูล
63013048540 นายต3นตระการ พันธ�พงษ�สานนท�
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63013048541 นายรัตนชัย มีอําพล
63013048542 นางสาวจันทร�จิรา ธรรมรังษี
63013048543 นางสาวปรีดาภรณ� สุขประเสริฐ
63013048544 นายอธิวัฒน� จึงเจริญ
63013048545 นางสาวพรกนก ใจงาม
63013048546 นางสาววีรวรรณ กุลธีระวิทย�
63013048547 นางสาวณิชานาฎ จันทร�สวัสด์ิ
63013048548 นายณินทนนท� ธรรมกุลกระจ:าง
63013048549 นายธนภัทร หวันกาศ
63013048550 นายยศวรรณ อิทธิศิริสุนทร
63013048551 นางสาวอัจชญา ปลอดขันเงิน
63013048552 นางสาวธิราภรณ� นาคแจ:ม
63013048553 นางสาวศุจินธรา แจ:มกมล
63013048554 นายสุวิทย� ใสสุวรรณ
63013048555 นางสาวชไมพร ใจภิภักด์ิ
63013048556 นายรัฐนันท� ขามเทศทอง
63013048557 นางสาวศรินญารัตน� ศุทธิวิโรจน�
63013048558 นางสาววราภรณ� มาสอน
63013048559 นางสาวอริษา มุ:งหมาย
63013048560 นางสาวศรสวรรค� ปานพืช
63013048561 นางสาววัชราภรณ� นาคพลั้ง
63013048562 นายภัทรัตน� ชูแสง
63013048563 นางสาวจารุวรรณ ลูกตุ3มทอง
63013048564 นางสาวมิชลิน ภู:ชัย
63013048565 นายนัทธ�ดนัย สวยปาน
63013048566 นางสาวศรีเสาวภาคย� วิศาลเสาวภาคย�
63013048567 นางสาวปวิตรา นิ่มปF
63013048568 นางสาวกรรณิการ� วงค�ตาหล3า
63013048569 นายอําพล สัจนวน
63013048570 นางสาวอมราพร พรมหงษ�

หน3า 1619 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013048571 นางสาวชุตินันท� สังข�ผ:อง
63013048572 นางสาวพันนิน พลฑา
63013048573 นางสาวทิพากร ขจรมณี
63013048574 นางสาวณฐพรรณ ชาญธัญกรรม
63013048575 นางสาวไซหนับ นิลสกุล
63013048576 นางสาวจริยา ประสุทธ์ิ
63013048577 นางสาวนันท�สินี ควนใต3
63013048578 นางราตรี เที่ยงตรงกิจ
63013048579 นายชยุต อังษานามชูโชติ
63013048580 นางสาวอธิชา วัฒนกิจ
63013048581 ว:าที่ ร.ต.หญิงเมธิกา เดชนครินทร�
63013048582 นายกุลเดช ภูมิโคกรักษ�
63013048583 นางสาวกฤติกา ป7ญญาโรจน�สุข
63013048584 นางสาวณัฏฐ� อริญ บุณยะตุลานนท�
63013048585 นางสาวทิวาวรรณ แก3วแก:นเพชร
63013048586 นายวสันต� ม่ังมา
63013048587 นางสาวบัณฑิตา สุขอุ:นเรือน
63013048588 นางสาวพัชรภา ศรีฉํ่า
63013048589 นายกิตติคุณ เริ่มตระกูล
63013048590 นางสาวสุวพิชญ� จงรุ:งเรืองไสว
63013048591 นางสาวนันทิชา ลีลาน3อย
63013048592 นางสาวพิมพ�พลอย สังข�กลมเกลี้ยง
63013048593 นางสาวนาตยา สําอางเอม
63013048594 นางสาวปุณฑริกา ยอดมาลี
63013048595 นางสาวสาวิตรี ธารรัตนานุกูล
63013048596 นางสาวเจนจิรา สุพร
63013048597 นางสาววัลณภา จอมคําสิงห�
63013048598 นางสาวปาจรีย� ทวีพงษ�
63013048599 นายพฤกษ� หิรัญรักษา
63013048600 นางสาวจันจิรา ยุบลพริ้ง
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63013048601 นางสาวทัศนีย� บุญจํา
63013048602 นางสาวปฏิมา สี่หม่ืน
63013048603 นางสาวอรจริยา คําทา
63013048604 นางสาวชุติมา เสาวกูล
63013048605 ว:าที่ร3อยตรีธวัชชัย กิตติปFยางกูร
63013048606 นางสาวพลอยไพลิน ศิริบาล
63013048607 นางสาวบุษยา แหนคํา
63013048608 นางสาวคอตีซา แจมเช็ด
63013048609 นางสาววรัญญา เทพดนตรี
63013048610 นางสาวต3องตา ปรากฏ
63013048611 นางสาวสิริพร ภักดีงาม
63013048612 นางสาวณัฐธพิมพ� อยู:แย3ม
63013048613 นายปFยะวัฒน� มาพงษ�
63013048614 นางสาวนิโลบล กิจธัญญะสัมพันธ�
63013048615 ว:าที่ ร.ต.หญิงกตัญชลีณัฏฐ� ทองขาว
63013048616 นางสาวกฤติกา เพียรดี
63013048617 นางสาวบันกิส ติงหวัง
63013048618 นางสาวสุรีฉาย เหล็กพิมาย
63013048619 นางสาวณฐมน มาศวงศ�วิวัฒน�
63013048620 นายวิรวิชญ� เรืองเพ็ง
63013048621 นางสาวรักสิตา สังข�ทอง
63013048622 นางสาวอารยา ภักดีบุญ
63013048623 นางสาวขวัญนภา เพ็ชรรักษ�
63013048624 นายสันติ จันทร�หนู
63013048625 นายธนกร รอดเนียม
63013048626 นายสูงบุญ ล3อโชควัฒนา
63013048627 นายธิติพล หยิบงามเจริญสุข
63013048628 นางสาวสุธีรา เตชาวงศ�
63013048629 นางสาวณธนัน บุญยกรธีรโรจน�
63013048630 นางสาววิยะดา ย่ิงบํารุง
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63013048631 นางสาวจิดาภา วรภักดี
63013048632 นายภัทรพล ต้ังจิตติวัฒนา
63013048633 นางสาวภัทรมล เจริญเวช
63013048634 นางสาวสุรัตนา กองแก3ว
63013048635 นางสาวเนตรชลิกา จันทร�หนองหว3า
63013048636 นางสาวโศจิพิชญ� อินทเจ3า
63013048637 นางสาวจิรัสยา เงินคํา
63013048638 นางสาวพัชรินทร บุญเที่ยง
63013048639 นางสาวธิดารัตน� สุทธิภาศิลปI
63013048640 นายวรเวช สุทธาโภชน�
63013048641 นายกิติศักด์ิ สุรโสหัท
63013048642 นางสาวสายชล ย่ีขิง
63013048643 นางสาวชิดชนก เทพอาจ
63013048644 นางสาวศศิประภา ศรีคํา
63013048645 นางสาวผกามาศ วรรณทรัพย�ศิริ
63013048646 นางสาวนิภาพร พิมพ�ศรี
63013048647 นายธนบรรณ วรุณธรรม
63013048648 นางสาวเยาวลักษณ� ภูชํานิ
63013048649 นางสาวกนกวรรณ กนก
63013048650 นางสาวธนพร มีเสมา
63013048651 นางสาวฉัตรนรี ทองเกิด
63013048652 นายปฏิวัติ คล3ายมุข
63013048653 นายอรรถพันธ� บัวทอง
63013048654 นางสาวธีรกานต� ภูบังแสง
63013048655 นางสาวจุฑารัตน� รักวิเศษ
63013048656 นายปรัชญา สังข�พันธุ�
63013048657 นายไตรภพ จันทะจร
63013048658 นางสาวสรวรรณ ลาภเจือจันทร�
63013048659 นางสาวสุนทรียา จิตร�ถาวรมณี
63013048660 นางสาวบุญสิตา บุญเต้ีย
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63013048661 นายอภิชิต ดีคํา
63013048662 นางสาวพิศมัย บัวแก3ว
63013048663 นางสาวรัตนภรณ� จันทะวงศ�
63013048664 นางสาวณัฐภาวีร� เข่ือนเมฆ
63013048665 นายกรรัฐพล เฮงพาชัยพัชร�
63013048666 นางสาวกษมา โกมุทีวงษ�
63013048667 นายวราวุธ แก3วคํามา
63013048668 นางสาวอรุณวดี บัณฑิต
63013048669 นางสาวณัฐณิชา ม:วงน3อย
63013048670 นางสาวณัฐริกา ลิ่มวัน
63013048671 นางสาวธีรชล ป7นต้ือ
63013048672 นางสาวกชกร ฆ3องสุข
63013048673 นางสาวขวัญชีวา กาวินันท�
63013048674 นางสาวรัตติยา ครองบุญ
63013048675 นางสาวพนิดา ครองทรัพย�
63013048676 นางสาวปติณญา นิธิธนิโยปกรณ�
63013048677 นางสาวอัจฉรา พราหมนัส
63013048678 นายเขตโสภณ ขันธจํานงค�
63013048679 นายสุดใจ ศรีมนตรี
63013048680 นางสาวสุนิสา คลังเพ็ชร
63013048681 นายสุทธิพงษ� จุลทอง
63013048682 นายจีรวุฒิ สุวรรณกําไร
63013048683 นายสุวิชาน สังข�เสี่ยงเทียน
63013048684 นางสาวปวีณา ธุระที
63013048685 นางสาวกมลพร อ3นมา
63013048686 นางสาวผกามาศ เกิดสงค�
63013048687 นางสาวชมพูนุท ทองสมัคร
63013048688 นางสาวลัดดาวัลย� ขําดํา
63013048689 นางสาวพิมพ�วลัญช� สิงห�ลอ
63013048690 นางสาวศิลาพร บุญเต่ียม
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63013048691 นางสาวดุสิตา พรมมงคล
63013048692 นางสาวจีรวรรณ พันธ�กง
63013048693 นางสาวเยาวพา พรหมลิบุตร
63013048694 นางสาวเจนจิรา จําพิมาย
63013048695 นางสาวสุกัญญา บํารุงภักด์ิ
63013048696 นางสาวณัฐริกา พรมสอน
63013048697 นายเพชร ภิญโญย่ิง
63013048698 นางสาวสุดารัตน� กิจรัตนา
63013048699 นายอภิชัย โตมณีพิทักษ�
63013048700 นางสาวอังศุมาลิน วรรณวงศ�กา
63013048701 นางสาวจุฑามาศ หนองสูง
63013048702 นางสาวพรสุข โกมลวาณิชกิจ
63013048703 นายเกียรติศักด์ิ โคตรมี
63013048704 นายธวัชชัย นาคสุทธิ
63013048705 นางสาวอารยกร ขัดอิน
63013048706 นายพงษ�เดช บุญพ:วง
63013048707 นางสาวเพ็ญพิชชา สุป7นทัง
63013048708 นางสาวเมธาวี ทองใบ
63013048709 นางสาวกานติมา พิมธิค3อ
63013048710 นางสาวรัตนาภรณ� จอมธรรม
63013048711 นางสาวธนาภรณ� ตันยิดเส็ง
63013048712 นางสาวฑิตฐิตา จันทร�เชย
63013048713 นางสาวนิศากร ต๋ันเจริญ
63013048714 นายพฤหัส สุวรรณรัตน�
63013048715 นางสาวนุชนารถ โนรา
63013048716 นางสาวเพชรรัตน บรรทัดเที่ยง
63013048717 นางสาวชิดาวัลย� นันทโพธ์ิเดช
63013048718 นางสาวอรอนงค� สุขีเกตุ
63013048719 นางสาวพัชรี โพบุญเรือง
63013048720 นายกุลชาติ อินทร�แก3ว
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63013048721 นางสาวศศิวิมล ประทุมแก3ว
63013048722 นางสาวญฎานิตา ทองลือ
63013048723 นางสาวปริมประภา พิมทอง
63013048724 นางสาวจีราพร สุขหวาน
63013048725 นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นพงศ�
63013048726 นางสาวกวินทรา เปรมปรี
63013048727 นายณัฐพงศ� ภักดีศุภผล
63013048728 นางสาวนันทิยา ดวงคํา
63013048729 นางสาวพนัชกร ทรัพย�ทวีพาณิชย�
63013048730 นายวิทยา อัษดงษ�
63013048731 นายสุเทพ ย่ิงนอก
63013048732 นางสาวอติพร ทองใบโต
63013048733 นายภวิศ แก3วส:องแสง
63013048734 นางสาวศิริญากรณ� ล3อมกลาง
63013048735 นางสาวศุทธินี สังนก
63013048736 นางสาวสุธิตา สังหลัง
63013048737 นางสาวยุวารีย� คํานิล
63013048738 นางสาวปรางทิพย� พุทธสุภะ
63013048739 นายปรัธญ� มานําไทย
63013048740 นางสาวกฤติมา ปลั่งคล3ายแข
63013048741 นางสาวปพิชญา เทพณรงค�
63013048742 นางสาวสุพัชชา อรวิจิตร
63013048743 นายวุฒิชัย ใจกล3า
63013048744 นางสาวยุสรา มุขตDาด
63013048745 นายชัยนันท� สิงห�สน
63013048746 นายณัฐวุฒิ ยาคํา
63013048747 นางสาวแวฟาตีหมDะ แวนาแว
63013048748 นางสาวธัญญลักษณ� ภาภักดี
63013048749 นางสาวสุคนธ�ทิพย� รัชคร
63013048750 นางสาวเรือนรสสุคนธ� จันทร�เจริญ
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63013048751 นายชวลิต เอื้อสันเทียะ
63013048752 นางสาวปภาวี จอกนาค
63013048753 นางสาวมรนรินทร� วงศ�ชัย
63013048754 นางสาวกนกรัชต� ธรรมป7ต
63013048755 นางสาวนฐพร สุขสําเนียง
63013048756 นางสาวปFยะภา พุกทอง
63013048757 นางสาวศิริวรรณ ปุรินทราภิบาล
63013048758 นางสาวสุภัททา แซ:ลิ้ม
63013048759 นางสาวศิริขวัญ ขลุดสกุล
63013048760 นางสาวปวิณนุช ทรงวัฒนา
63013048761 นางสาววรัฐิตา อําพันทอง
63013048762 นายธนชาติ เคหะรมย�
63013048763 นายจิรทีปต� แจ3งการ
63013048764 นายมนต�วิมุติ รัตนชล
63013048765 นายสมถวิล โคตรโสภา
63013048766 นางสาวมาริษา โพธ์ิหัก
63013048767 นางสาวพนิดา ตันบุญยศิริเดช
63013048768 นางสาวแพรพลอย จิตอารีย�
63013048769 นางสาวสุธามาศ ชัชวาลกิจกุล
63013048770 นายวิบูลย� จอมพาณิชย�
63013048771 นางสาวกมลวรรณ ทองสุขนอก
63013048772 นางสาวสุประภา อังกินันทน�
63013048773 นางสาวณัฐฐิญา ภูดาษ
63013048774 นางสาวนภัทร ม:วงละออ
63013048775 นางสาวดารณีกร ยะเมา
63013048776 นางสาวแสงทิพย� คล3ายสุบรรณ
63013048777 นางสาวชนิตา ศึกเสือ
63013048778 นางสาวพัชรพร มาลี
63013048779 นางสาวรัตนา เกตุโชติ
63013048780 นายพงศธร ไชยมงคล
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63013048781 นางสาวกรวัลลิ์ อัศวสุวรรณ
63013048782 สิบเอกสรายุทธ พงษ�ศรียา
63013048783 นางสาวรุ:งระวี มีรอด
63013048784 นางสาวปรียากรณ� เกิดสาย
63013048785 นางสาวรัชนีย� กิมประถม
63013048786 นางสาวพจนีย� ชูศรี
63013048787 นางสาวรัตนาวดี สู3ไชยชนะ
63013048788 นายจักรินทร� สืบเสม
63013048789 นางสาวจิราภา สิงหบํารุง
63013048790 นางสาวฐิตารีย� รัสป7ต
63013048791 นางสาวสุริยาพร พันธ�สระคู
63013048792 นางสาวอัจฉรา สุขสวัสด์ิ
63013048793 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ�
63013048794 นางสาวจิราพัชร รัตนกุญชร
63013048795 นางสาวรษิกา เมืองยศ
63013048796 นายลุกมาน อาแด
63013048797 นางสาวพิชญ�สินี พุทธิแพทย�
63013048798 นางสาวซูฮารา มูดอ
63013048799 นางสาวปFยะรักษ� ไพคํานาม
63013048800 นายอิทธิพล อรณาสิรี
63013048801 นายศักด์ิซัย ขวัญทอง
63013048802 นางสาวชญานิศ มะวรคนอง
63013048803 นางสาวอธิชา ป7ญญามา
63013048804 นายวิทยา แสงตา
63013048805 นางสาวมาริสา แจ:มจันทา
63013048806 นางสาวพิชญา บุญวิทย�
63013048807 นางสาวนารีรัตน� หละหมัน
63013048808 นางสาวภัทรารวีย� ยาวิชัย
63013048809 นางสาวพรรณกาญจน� ลิ้มสุวรรณ
63013048810 นางสาวศันสนีย� อุทัย
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63013048811 นางสาวอมรินทร� ยอดแก3ว
63013048812 นางสาวพนัชกร แปงป7ญญา
63013048813 นางสาวสิริวิมล บุญแปง
63013048814 นายปวิตรี อัตบุตร
63013048815 นางสาวกาญจนา สุดจิตต�
63013048816 นางสาววรรนิศา นาคขาว
63013048817 นางสาววรรณพร ปFยะกุล
63013048818 นางสาวสุดารัตน� มาตะ
63013048819 นายสรณ�พัชร สรพรหม
63013048820 นางสาวชรัญฎา ยอดยศ
63013048821 นางสาวณัฏยา ชัยเวช
63013048822 นางสาวสุชาดา เนตรแสงศรี
63013048823 นางสาวมุกรินทร� คงจูด
63013048824 นางสาววารุณี มากสุวรรณ
63013048825 นางสาวบุสรา หนองนา
63013048826 นายภูมิพัฒน� รังสิมาภรณ�
63013048827 นางสาวกุลสตรี หอยสังข�
63013048828 นางสาวชุติกาญจน� รักคง
63013048829 นางสาวณิษาพัชร� ประสงค�มงคล
63013048830 นายเจษฎา ทองเทียบ
63013048831 นายทัตพงศ� ลอยเมืองกลาง
63013048832 นางสาวอรปรียา จําปาทิพย�
63013048833 นายสุรพันธุ� เทศสมบูรณ�
63013048834 นางสาวสุขฤดี สํารวมจิต
63013048835 นางสาวสิตานัน แก3ววิลัย
63013048836 นางสาวมาลัยทิพย� ขลิบเพ็ง
63013048837 นางศุภีกร เที่ยงบุญ
63013048838 นางสาวสอฝ\ยDะ บ:าเหม
63013048839 นายพงศธร นาคบาศ
63013048840 นางสาวมยุรา เหล:าเจริญ
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63013048841 นางสาวอรทัย ป7ตภัย
63013048842 นายกรกช ภาวัน
63013048843 นายวัชรา อ:อนอินทร�
63013048844 นางสาวนริศรา คล3ายสายธารา
63013048845 นายกฤตศุภพิพัฒ ปวงปะชัง
63013048846 นางสาวเบญจมาศ ศรีทัน
63013048847 นางสาวธนัชพร เย่ียมขันติถาวร
63013048848 นางสาวนฤมล เปรมประวัติ
63013048849 นางสาวณิติรัตน� เพ็ชรสุวรรณ
63013048850 นางสาวสลิลทิพย� โอวาทกา
63013048851 นางสาวกิตติภรณ� อิสลาม
63013048852 นายกรวิชญ� เสาทอง
63013048853 นางสาวสิริลักษณ� ใจช:วง
63013048854 นางสาวกัญญาณัฐ ปานแย3ม
63013048855 นางสาวปนัทดา สีพา
63013048856 นายชลพัทธ� ยาวะประภาษ
63013048857 นางสาวชลธิชา ทองเบ3า
63013048858 นางสาวนวรัตน� นมรักษ�
63013048859 นางสาวกนกวรรณ ประชุมทรัพย�
63013048860 นายภานุรุจ จามะรีย�
63013048861 นายสิรวิชญ� ยะกะจาย
63013048862 นางสาวกิติยาภรณ� ศรีกรินทร�
63013048863 นายปวเรศ ปรีสายทอง
63013048864 นางสาวศิริธรรม จิตต�งาม
63013048865 นางโสภิดา วรรณะ
63013048866 นายธงฉัตร เทศทิม
63013048867 นายเจษฎา สุทธนู
63013048868 นางสาวอภิษฎา คล3ายมณี
63013048869 นายณัฐ ชินฮะง3อ
63013048870 นางสาวธารารัตน� บุญนาค
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63013048871 นายทวีสิน สาระพล
63013048872 นางสาวอิสราภรณ� พลฤทธ์ิ
63013048873 นางสาวจณิสตา มินสาคร
63013048874 นายทัชเทพ ไล:ทัน
63013048875 นายนิติ ศรีจันทร�
63013048876 นางสาวปFยะนันท� มีแสง
63013048877 นายกฤช อัตตสาร
63013048878 นางสาวธัญจิรา ไชยวรรณ�
63013048879 นางสาวซาบารียะห� ตาแมะ
63013048880 นางสาวสุพิชญา ผลเจิม
63013048881 นางสาวสาวิตรี แก3วบริสุทธ์ิ
63013048882 นางสาวนันทนา จันทร�อํารุง
63013048883 นางสาวรอซีตา สาโระ
63013048884 นางสินีนาฏ ภู:ระยับ
63013048885 นางสาวณัฐชา รอดภัย
63013048886 นางสาวยุวลักษณ� บุญญะจักร�
63013048887 นายสัญญา สําลี
63013048888 นายชัยทัศน� พุฒิพงศ�ภิญโญ
63013048889 นายอรรถชัย จุธาขันธ�
63013048890 นางสาวจิตตมาศ ไชยดิษฐ�
63013048891 นางสาวพรรณี นิพิฐวงศ�
63013048892 นางสาววลัยพรรณ ย่ิงมีสกุล
63013048893 นางสาวฟCาใส จันทร�หอม
63013048894 นายกฤษกร ทรัพย�สงวน
63013048895 นายจิราวัฒน� ชินเเสง
63013048896 นางสาวสุทธญาณ� บุญเต็ม
63013048897 นางสาวสุนทรี ทํารงรัตน�
63013048898 นางสาวเสาวลักษณ� ปCอมกระสัน
63013048899 นายณัฐพล วงษ�ทิพย�
63013048900 นายกDอซซาณีย� สาเมาะ
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63013048901 นางสาวอภิรดี สุขวิสุทธ์ิ
63013048902 นางสาวสุลัดดา ศิริมูล
63013048903 ว:าที่ร.ต.หญิงเกศินี ป7ญญาอินทร�
63013048904 นางสาวธัญกมล กลั่นทอง
63013048905 นายวศิน มานะกิจจานนท�
63013048906 นางสาวกรองกาญจน� สายแจ3ง
63013048907 นายธวัชชัย ไชยบุศย�
63013048908 นางสาวเจนจิรา รักเจริญ
63013048909 นางสาวจิรัชญา จันทพรรณ
63013048910 นายชยานันต� ดวงใจ
63013048911 นางสาวนันท�นภัส ศรีลิขิต
63013048912 นางสาวชนิดา อริยะเครือ
63013048913 นางสาวนาตยา ไข:เงิน
63013048914 นางสาวนุสบา โสภาแสง
63013048915 นางสาวบุญสิตา แสงทิพย�
63013048916 นางสาวอริตา แสนวัง
63013048917 นางสาวจุรีนุช สุขคําเมือง
63013048918 นายปรัชญาปกรณ� แสนเกล3า
63013048919 นางสาวอาภาพร สุขปFยังคุ
63013048920 นายณัฐ นุตพันธุ�
63013048921 นางสาวชุติกาญจน� แสงทรัพย�
63013048922 นางสาวพิศศราภร เลิศวลีรัตน�
63013048923 นางสาวญาณิศา ขุนนาม
63013048924 นางสาวชลลดา โสตรแก3ว
63013048925 นางสาวชนาพร สุวรรณสิงห�
63013048926 นางสาวเชาวลีย� โคจรานุศาสน�
63013048927 นายนราธิป ชีวะกุล
63013048928 นางสาวรัชญา เจริญมายุ
63013048929 นางสาวปวีวรรณ น3อมระวี
63013048930 นางสาวเนตรนภา อารมณ�สวะ
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63013048931 นายกนกพล ขําคํา
63013048932 นางสาวธัญญลักษณ� กระจ:างศักด์ิ
63013048933 นางสาวนภาพร เทิ้งก่ิม
63013048934 นางสาวกาญจนพร ธรรมนาม
63013048935 นางสาวศิรกาญ แก3วดวงใหญ:
63013048936 นางสาวตวงทอง ชมบ3านแพ3ว
63013048937 นางสาวชุติฑามาศ พงษ�อารี
63013048938 นายกฤษฎาวุฒิ หนูสวัสด์ิ
63013048939 นางสาวสุดารัตน� อินธิเดช
63013048940 นางสาวชวิศา เทศวิเชียรชัย
63013048941 นางสาวทวินันทร� ชูเกียรติศักด์ิ
63013048942 นางสาวสุกัญญา ยศประพันธ�
63013048943 นายศิวากร ศิริวัฒนากุล
63013048944 นางสาวสุดารัตน� สุขบัว
63013048945 นางสาวธนัชชา นิลวรรณ�
63013048946 นางสาวอภิชญา กฤษณโสภา
63013048947 นายจิตรวัฒน� ภู:แก3ว
63013048948 นางสาวชุติสรา วจนะธารา
63013048949 นางสาวจุฑาภรณ� สิงห�ศรี
63013048950 นางสาวอมรรัตน� จงอ:อนกลาง
63013048951 นายพิเชฐ แทนมณี
63013048952 นางสาวพิมพ�ชนก ชีรานนท�
63013048953 นางสาวกาญจนา มีมานะ
63013048954 นางสาวนิราศิดา มะมิง
63013048955 นางสาวปาจรีย� จันทรสมบัติ
63013048956 นายวิชัย พุฒิมา
63013048957 นางสาวรักษ�ชนก พรมศร
63013048958 นางสาวศิริญาภรณ� ทองบู:
63013048959 นายกิตตินันท� ขําสอาด
63013048960 นายอุกฤษฎ์ิ สุวรรณคําวงศ�
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63013048961 นายสิทธิชัย วงศ�แสง
63013048962 นางสาวนฤมล อุ3ยเจริญ
63013048963 นายธชรัฐ กงแก3ว
63013048964 นางสาวกัลยกร สังขชาติ
63013048965 นางสาวธัญพิชชา ชุ:มชื่น
63013048966 นางสาวอารดา เลิกการบาป
63013048967 นางสาววรรณี หมอเอก
63013048968 นายวุฒิชัย จินะใจหาญ
63013048969 นางสาวณิชาภา โบกรณีย�
63013048970 นางสาวปาลิกา อึ่งป7Qน
63013048971 นายวัฒนากร เพียรความ
63013048972 นางสาวเสาวณีย� วรรณศิลปI
63013048973 นางสาวปุณยนุช กาฬภักดี
63013048974 นางสาวทฤชมน หอวรรณภากร
63013048975 นายปFยะพงษ� พุ:มโพธ์ิสุวรรณ
63013048976 นายชวนันท� เกิดกูล
63013048977 นางสาวธุสาวดี ทองนวล
63013048978 นางสาวณัชชา มากสมบูรณ�
63013048979 นางสาวปวีณา ขําสงค�
63013048980 นางสาวประภัสสร เนตรกุล
63013048981 นางสาววรรณภา ฤทธิไกรเดชา
63013048982 นางสาวณัฐริณี เจ3ยเเก3ว
63013048983 นางสาวกัญญารัตน� แจ3งสุวรรณ�
63013048984 นางสาวนงนภัส สุธีรัตนสุนทร
63013048985 นางสาวกีรัตยา คณะทรง
63013048986 นางสาวณัฐฐา เนียมรัตน�
63013048987 นางสาวศุภิสรา เตชะ
63013048988 นายณัฐวุฒิ ด3วงวงศ�
63013048989 นางสาวสุชานันท� ทองรอด
63013048990 นายเตชสิทธ์ิ คณหาร
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63013048991 นางสาวชนาธิป ประเสริฐศรีชะนะ
63013048992 นายธราภัท พิธากรณ�
63013048993 นางสาวฮุสนี นิมิง
63013048994 นายวรัตถ� จักกะพาก
63013048995 นางสาวปภาวดี พรหมเดช
63013048996 นางสาวอมีณา ดีโพธ์ิรัมย�
63013048997 นางสาวเบญญาภา นิลวิสุทธ์ิ
63013048998 นางสาวรุ:งสุรีย� ช3างคนมี
63013048999 นางสาววรางคณา บิลยะกาย
63013049000 นางสาววรกานต� ชนะศึก
63013049001 นางสาวสุดารัตน� คัมภิรานนท�
63013049002 นางสาวขนิษฐา กําลังงาม
63013049003 นายยุทธชัย ขมวดทรัพย�
63013049004 นางสาวพุทธรักษา สิริทวีสิน
63013049005 นางวิยะดา ก้ิมอารีย�
63013049006 นางสาวสรปภัสกร ก่ิงแก3ว
63013049007 นางสาวจิราพรรณ จิตต�วิญญาน
63013049008 นางสาวแพรวนภา ศรีสุข
63013049009 นางสาวเจนจิรา หลักทอง
63013049010 นางสาวธัญวรัตน� กอมณี
63013049011 นางสาวสิรินันท� มาชัย
63013049012 นางสาวเสาวลักษณ� เพ็งอารีย�
63013049013 นายนิกร ยะวงศ�
63013049014 นางสาวศิริลักษณ� ถาวรพันธ�
63013049015 นายมงคล สรรเสริญ
63013049016 นางสาวละอองดาว กําลังมาก
63013049017 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจิณห�นิภา ชูชะเอม
63013049018 นางสาวดาริน ประจวบผล
63013049019 นางสาวณิราวรรณ ลิมไธสง
63013049020 นายธานินทร� ถนอมเผ:า
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63013049021 นางสาววิภาสินี ยศศิริ
63013049022 นายณัฐกมล กัญจนะ
63013049023 นางสาวอรปรียา มาลัยเรือง
63013049024 นางสาววิไลลักษณ� คําสกุล
63013049025 นางสาวบุญล3อม ตาสาโลตร�
63013049026 นางสาวนิภาวรรณ ผาลม
63013049027 นางสาวณัฐสญาณ� พร3อมประเสริฐ
63013049028 นางสาวนัจท�มีย� ยุคุณธร
63013049029 นางสาวศรัญญา เทพอุด
63013049030 นางสาวสุภาพร คําแพงศรี
63013049031 นางสาวกัลยรัตน� สุขี
63013049032 นางสาวนุชนาถ แพน3อย
63013049033 นางสาวณัฐธิดา แสงณรงค�
63013049034 นายวศิน ชัยขาว
63013049035 นายอําพล ปานแดง
63013049036 นางสาวศศิวิมล สาสน�ธรรมบท
63013049037 นายณภัทร อบเพ็ชร�
63013049038 นายวัชระ ผลผาสุข
63013049039 นางสาวนลินทิพย� สารสุทํา
63013049040 นายปกรณ� สิทธิชยาพรกุล
63013049041 นายอาซูวัน บากา
63013049042 นายอาทร ใจแก3ว
63013049043 นางสาวณัฐกานต� อ:อนฉาย
63013049044 นางสาวกิตติยา เทพแตง
63013049045 นางสาวอรปภา จิตต�รําพึง
63013049046 นางสาวอริสราพร พรชัย
63013049047 นายเกรียงไกร นวลขาว
63013049048 นางสาวอําพรพันธุ� แสงอ:อน
63013049049 นางสาวมัลลิกา คงเกตุ
63013049050 นางสาวฉวีวรรณ ฝ7Qนเซ้ียน
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63013049051 นางสาวฉัตรธิดา ป7ททุม
63013049052 นางสาวธัญจิรา จําปาทิพย�
63013049053 นายธนัชพันธ� สาครพินิจ
63013049054 นางสาวมณฑาทิพย� ลือศิริ
63013049055 นายกฤษฎา ขจฤทธ์ิ
63013049056 นางสาวิวิรังรอง แสงเดือนงาม
63013049057 นายคมสัน ตรีเนตร
63013049058 นางสาวกัญตนา บุญยารุณ
63013049059 นางสาวทิพย�กมล ซ้ิวน3อย
63013049060 นางสาวกนกวรรณ เต็มราม
63013049061 นางสาวปฐมพร พงษ�อารีย�
63013049062 นางสาวภัสส�กุญช� ศรีสุวรรรณ
63013049063 นายกิตติภูมิ อินทร�จําลอง
63013049064 นางสาววัชรภรณ� แก3วมงคล
63013049065 นายไอสวรรค� สุภาราษฎร�
63013049066 นายสุระศักด์ิ แตงแดง
63013049067 นายกตัญRู โพธ์ิคลัง
63013049068 นางสาวสุวรรณี มะปูเลาะ
63013049069 นางสาวสุชานันท� คันศร
63013049070 นายณัฐพล สาคร
63013049071 นางสาวพูนสุข ลิ่มโพธ์ิ
63013049072 นางสาวณัฐรีฉัตร อินทรประสิทธ์ิ
63013049073 นางสาวนวพร วงษ�ก:อ
63013049074 นางสาวพิมพ�พิดา ชูศิลปI
63013049075 นางสาวนันท�นภัส เพ่ิมทรัพย�
63013049076 นางสาววราภรณ� บุญเลิศวรกุล
63013049077 นายศรัณย� อุทากิจ
63013049078 นางสาวสุทธิกานต� แต:งต้ัง
63013049079 นางสาวสุดาพร ทองกลม
63013049080 นางสาวฐิตาภา ภูมะนัส
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63013049081 นายกันต�พงษ� เกียรติเรืองวัฒนา
63013049082 นายวิชัยยุทธ เพชรฤทธ์ิ
63013049083 นายปฏิพล เกิดสินธุ�
63013049084 นางสาววิรเจน ปFงเมือง
63013049085 นางสาวธิภาพร ขุนคล3าย
63013049086 นางสาวป7ญญาศิริ จินตยาวุฒิ
63013049087 นางสาวนิชานันท� ชมกลิ่น
63013049088 นางสาวณัชภรณ� ภัทรพงศ�ดิลก
63013049089 นายอติคุณ อนันต�กิตติคุณ
63013049090 นางสาวเมษวรรณ คันธะวงศ�
63013049091 นางสาวนาทัชชา รสโสดา
63013049092 นางสาวชนากานต� คงมัน
63013049093 นายธงไชย ศิวิไลวีระนาวิน
63013049094 นางสาวจินดาหรา ศรีพันธ�
63013049095 นางสาวโชติชนิต สนธิ
63013049096 นางสาววนาพร คําบุศย�
63013049097 นายภิญโญ หอมสุข
63013049098 นายชุตินันท� สาระทะนงค�
63013049099 นางสาวสุจิตรา เต็มดี
63013049100 นางสาววิรินทร�วิตรา เหมทานนท�
63013049101 นางสาวรัตนาภรณ� นาคอุไร
63013049102 นางสาวเจษฎาวดี สลีมิน
63013049103 นางสาวดลนภา ทําทอง
63013049104 นายจิรภัทร สวยรูป
63013049105 นางสาวสุวนันท� บังคม
63013049106 นางสาวนริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
63013049107 นายภานุพงศ� จารีมุข
63013049108 นายทัศเทพ เพ็ชรศรี
63013049109 นางสาวศรินทร�รัตน� แสงทอง
63013049110 นางสาวนูรไอนี หมีนคลาน
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63013049111 นางสาวจันทร�ธิดา มาตรา
63013049112 นางสาวทิพากร ไชยศรีทา
63013049113 นางสาวนฤนาท มะเรืองศูนย�
63013049114 นายชัยยศ รุ:งเหมือนฟCา
63013049115 นายกิตติภัทร ดึกด:าน
63013049116 นางสาวพิมภาภรณ� แสนเสนาะ
63013049117 นางสาวฐิตกุล อาชวเมธีกุล
63013049118 นางสาวสริตา รักษาศิริ
63013049119 นางสาวณิชกานต� มงคลศศิประภา
63013049120 นางสาวศิรินภา นาคํา
63013049121 นายทศพล มหาวงศ�นันท�
63013049122 นายคณนธัช ถาวร
63013049123 นางสาวไพรวัลย� ณรินทร�
63013049124 นางสาวนิศาชล รัตนาเดชาชัย
63013049125 นางสาววิจิตรา ปFนใจ
63013049126 นางสาวปFZนหทัย เขียวเจริญ
63013049127 นางสาวน้ําฝน สนธิดี
63013049128 นางสาวเกษศิรินทร� แจ:มดวง
63013049129 นายอัษฎายุธ ศรีแก3วน้ําใส
63013049130 นางสาวธิดาวรรณ พรานเสรี
63013049131 นายวีระวิชญ� สาคะรัง
63013049132 นางสาวมณฑาทิพย� สุทธาดล
63013049133 นางสาวจรรยพร โสนาคู
63013049134 นางสาวสุวนันท� คําเครือ
63013049135 นางสาวกรองทอง นาคเพ็ง
63013049136 นางสาวพัชรีพรรณ พุกบัวบาน
63013049137 นางสาววรันดา แสงเหมือนเพชร
63013049138 นายเนติพงศ� เนาวนัติ
63013049139 นายพงศกร สุมงคล
63013049140 นางสาวมุกดารัตน� ยอดมณี
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63013049141 นายพิทวัส บุญญาภิรมย�
63013049142 นางสาวปรางค� จารุภูมิ
63013049143 นางสาวเปรมฤทัย งามตรง
63013049144 นางสาววิมลวรรณ เจริญผล
63013049145 นางสาวรัตนาภรณ� ป7_นแก3ว
63013049146 นายอุกฤษฎ� สโรบุตร
63013049147 นางสาวน้ําเพชร ชูสง:า
63013049148 นางสาววิภาณี ผ:องอําไพ
63013049149 นางสาวบุญธิญา แก3วระวัง
63013049150 ว:าที่ร3อยตรีศุภกิจ บุญเกษม
63013049151 นางสาววสุดาภรณ� กาญจนโสภณ
63013049152 นางสาวอัณศยา นิลคง
63013049153 นางสาวพิชญาภัค ปาแดง
63013049154 นางสาวเอวิตรา อินทอง
63013049155 นางจันทรัตน� ภู:ตระกูล
63013049156 นายปุณณวิชญ� วิระยาลัย
63013049157 นายชาญวิทย� มาศงามเมือง
63013049158 นายภาณุมาศ หวานคง
63013049159 นางสาวกนกนิษฐ� เพ็ชร�ขวัญ
63013049160 นายปณัย ไชยกุลวัฒนา
63013049161 นางสาวป7ณณภัสร� แย3มทับ
63013049162 นางสาวชฎาพร ชุ:มใจ
63013049163 นางสาวอริสรา ท3วมเอื้อ
63013049164 นายยศกร เก:งกล3า
63013049165 นางสาวโศจิรัตน� บุญตา
63013049166 นางสาวนารีรัตน� อยู:สบาย
63013049167 นายณพล หัสดิน
63013049168 นายนิมิตร เทศเดช
63013049169 นางสาวถิรนันท� คงอยู:
63013049170 นางสาวกีรดา เพ็ชร�ดี
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63013049171 นางสาวเกษศิริ ซาวปFง
63013049172 นางสาวรัชฎาวรรณ ซ่ีซ3าย
63013049173 นางสาวโชติกา เกษรบัว
63013049174 นางสาวศศิวรรณ ศรีวราลักษณ�
63013049175 ว:าที่ร3อยตรีสิทธิกานต� จริยรังษีรัตนา
63013049176 นางสาวศิริพร เวียงคํา
63013049177 นางสาวทิพยมนตร� เปาป]า
63013049178 นางสาวคณิศร ดําเรือง
63013049179 นายณัฐวัฒน� สุวรรณรัตน�
63013049180 นางสาวปFยะพร ราชรินทร�
63013049181 นางสาวธันยพร ชาญบุณยวิทย�
63013049182 นายสิทธิชัย คล3ายแสง
63013049183 นางสาวพิชญา ชัยปฐวี
63013049184 นางสาวสิลิลทิพย� ไชยยนต�
63013049185 นางสาวภัทราภรณ� พานิชจาระนัย
63013049186 นางสาวสุภัสตา ขันตี
63013049187 นางสาวภัสราภร เขียวขาว
63013049188 นายณัฐนันท� เจริญศิริ
63013049189 นางสาวเจนจิรา บุญอภัย
63013049190 นางสาวเกศินี แซ:แจ3ง
63013049191 นางสาวอัญชนา ปFติกุลธรรม
63013049192 นางสาวอธินันท� สุกุ
63013049193 นางสาวภุมรี สุพรรณานนท�
63013049194 นายธนภณ กุนกันไชย
63013049195 นางสาวสุนิดา สถาพร
63013049196 นางสาวทัศนีย� ฝ]ายวงค�
63013049197 นางสาวสินีนาฎ เพ็ญจันทร�
63013049198 นายภูริทัต บุรีรัตน�
63013049199 นางสาวสโรชินี สุขรัตน�
63013049200 นางสาวน้ําฝน อินทยาวงศ�
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63013049201 ว:าที่ ร.ต.ปFยะนันท� จันทาบัว
63013049202 นางสาวมัทนา นัยเจริญ
63013049203 นายอัครวิทย� ศรีผดุง
63013049204 นางสาวกมลนัทธ� ครูบรรณ�
63013049205 นางสาวภณิดา ศิริเพชร
63013049206 นางสาวรัชฎาภรณ� อ3นโตน
63013049207 นายชาญชัย นิตย�โรจน�
63013049208 นางสาวณัชชา ราษฎร�เจริญ
63013049209 นางสาวณัฐริณีย� ชาวงษ�
63013049210 นายปFติพล โรจน�จักรวาฬ
63013049211 นางสาวพรไพลิน ธีระแนว
63013049212 นายวินัย ป7ญญา
63013049213 นางสาวกฤตภัค บุญนายงค�
63013049214 นางสาวคัทรียา จอมเพชร
63013049215 นางสาวนันทพร วรรณภาส
63013049216 นางสาวสุดารัตน� ขจรสัตย�
63013049217 นางสาวบุสรอ อับดุลเสDาะ
63013049218 นางสาวภูรินี จันทร�เขียว
63013049219 นางสาวปานหทัย เหล:านุญชัย
63013049220 นายเมธิชัย ประสี
63013049221 นายพศิน สุริยะ
63013049222 นางสาวซานียะห� อับดุลเลาะ
63013049223 นายนฤพันธ� โพธ์ิทอง
63013049224 ว:าที่ร3อยตรีธนกร เขาใหญ:
63013049225 นางสาวเสาวนิตย� ยศศักด์ิศรี
63013049226 นายชมชน ภัคธนาดิษกุล
63013049227 นายพิทวัส พงษ�บริบูรณ�
63013049228 นางสาวไพจิตร เสนอิ่ม
63013049229 นางสาวพรรณจิรา อ:อนน3อย
63013049230 นางสาวณยดา อ:อนหิรัญ
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63013049231 นางสาวรัศมี แสนศรี
63013049232 นางสาวสาริศา ศรีสุนทร
63013049233 นางสาวกนกกาญจน� จันทโรวาส
63013049234 นายชัยนันท� พลอยตระการ
63013049235 นายวรภพ เนียมสุวรรณ
63013049236 นางสาวธนัญญา เจริญสุข
63013049237 นางสาวซัลมา สมัยพิทักษ�
63013049238 นายธีรภัทร สิมลี
63013049239 นางสาวภรทิพย� เดชอัมพร
63013049240 นายพิชัย จวบรัมย�
63013049241 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ปาน
63013049242 นายป7ญญา มังคลสูตร
63013049243 นางสาวนันทิยา แก3วรักยศ
63013049244 นางสาววัลนิดา ดาทอง
63013049245 นางสาวกาญจนา มะธุรส
63013049246 นางสาวลูกศร ไชยะคาม
63013049247 นางสาวอรวรรณ ผูกดวง
63013049248 นางสาวภคพร พราหมพูน
63013049249 นายณุพรรณ เร:งสําประทวน
63013049250 นางสาวรุ3งเพชร เพ็ชรรัตน�
63013049251 นางสาวณิชนันทน� คําสาย
63013049252 นางสาวสุกัญญา บัวทอง
63013049253 นางสาวรักษิณา หนูกล่ํา
63013049254 นางสาวชุติมา พุดชู
63013049255 นางสาวฐิติรัตน� เรืองศรี
63013049256 นางสาวสุกัญญา กระจ:างฤทธ์ิ
63013049257 นางสาวสัยยิดะฮ� มูซอ
63013049258 นางสาวสายธาร ภูเขียว
63013049259 นางสาวสุพัตรา สินลาลับ
63013049260 นายชาญณรงค� วิเศษ
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63013049261 นางสาวภัทราภา สุวรรณรัตน�
63013049262 นางสาวกษมล กิมสร3าง
63013049263 นางสาวอภิญญา ศรีมงคล
63013049264 นายเจสัน รัตนสกล
63013049265 นางสาวสุภัชชา พูลวิรัตน�
63013049266 นางสาวศิริมา จันทรศร
63013049267 นายติณห�ณวิชญ� ชวโรจน�ชญานนท�
63013049268 น.ส.ณัฐชา เพชรสันทัด
63013049269 นางสาวปวีณา ประวัติวิไล
63013049270 นางสาวณภัชกมล วิชาธิคุณ
63013049271 จ:าอากาศเอกรุ:ง เวียงคํา
63013049272 นางสาวณัฐพร เงินทDอก
63013049273 นางสาววัชราภรณ� บุญสิทธ์ิ
63013049274 นายชัยพัชร� พิงคะสันต์ิ
63013049275 นายถนัดกิจ วงษ�หาญ
63013049276 สิบตรีศุภโชค หนูมาก
63013049277 นางสาวจุฑารัตน� ทองเหลือง
63013049278 นางสาวเกวลี ไพโรจน�พัฒนกุล
63013049279 นางสาวศศิธร สุขสําราญ
63013049280 นายศิวดล กังวล
63013049281 นางสาวนูรฮายาตี ลาเซ็ง
63013049282 นางสาววรรณิศา เชื้อเล็ก
63013049283 นายณัฐพงษ� วงศาสุข
63013049284 นายบุญใหม: รักษ�จันทร�
63013049285 นางสาวธรณ�ภรณ� อาจคําพันธุ�
63013049286 นางสาวสุดารัตน� ในจิตต�
63013049287 นายศิวกร รุจิโรจน�วงศ�
63013049288 นางสาวณัจฉรียาภรณ� พิมพ�เถ่ือน
63013049289 นางสาวลดาวัลย� ภูผิวคํา
63013049290 นางสาวศยามล ทรัพย�ภักดี
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63013049291 นายชัชวาล ศิริสังข�ไชย
63013049292 นางสาวสุจิตรา เรณูศักด์ิ
63013049293 นางสาวสุธาวิณี เจริญผลดี
63013049294 นางสาวจิราวรรณ ปลิวทอง
63013049295 นายภคิน ปะถะมา
63013049296 ว:าที่ร3อยตรีกลวัชร บัวลอย
63013049297 นางสาวภัทรสุดา แก3วตรีวงษ�
63013049298 นางสาวกมลชนก พุทธพฤกษ�
63013049299 นางสาวชนิศา หิรัญวัฒนะ
63013049300 นางสาววริษา วิริยะทูรย�
63013049301 นางสาวศิริพร ใยบัณฑิตย�
63013049302 นายคมชาญ เกตุษา
63013049303 นางสาวณัฐริกา ป7ญญา
63013049304 นางสาวเกวรินทร� สุกใส
63013049305 นางสาวนันทิกา จันทรฆาฏ
63013049306 นางสาวอาจรีย� อินทรป7ญญา
63013049307 นางสาวรัตน�จรีย ไซบุรี
63013049308 นางสาวณัฐริกา แสงวิเศษ
63013049309 นางสาวสวิชญา บัวน3อย
63013049310 นายกิติพันธ� เหล:ารอด
63013049311 นางสาวธัญวรัตม� ตุ3งซ่ี
63013049312 นางสาววัชราภรณ� นันทบรร
63013049313 นายกฤษฎา ธนานุวัฒนะกุล
63013049314 นางสาวมณัชญา สมสอาด
63013049315 นางสาวอรุณรXัตน� จันทรา
63013049316 นางสาวศิรดา นาคปก
63013049317 นางสาวพาอีซDะ บาสอลอ
63013049318 นางสาวพักตร�พิไล แสงจินดา
63013049319 นางสาวอรทัย คูเมือง
63013049320 นางสาวเบญญา เกล3าพิมพ�
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63013049321 นางสาวสุฑาทิพย� อิ่มทรัพย�
63013049322 นางสาวสุธินี ลิ้มรังษี
63013049323 นายไพรทูลย� สิงห�มี
63013049324 นางสาวสจิรา กุยศรีกุล
63013049325 นางสาวอนันตยา วัฒนะภคิน
63013049326 นางสาวปFยมน ชัยสิทธ์ิ
63013049327 นายอรรถวิท คงสวัสด์ิ
63013049328 นางสาวคัมภีรดา ชุมประเสริฐ
63013049329 นางสาวภรณ�ภัทรศร คล3ายสุบรรณ�
63013049330 นางสาวจุฑามาศ วิลาวรรณ
63013049331 นางสาวสลินลา เพ็ชรตะก่ัว
63013049332 นางสาวสุขระวี ขุนณรงค�
63013049333 นางสาวพัชรากร วงษ�ศรีทา
63013049334 นายจิรัฏฐ� ย่ังยืนสุข
63013049335 นายอักรอม ชุมนุมพันธ�
63013049336 นายรัตนชาติ หวังสะและธ�
63013049337 นายภัทรดนัย สว:างศรี
63013049338 ว:าที่ ร.ต.หญิงณัฐชญา สมย่ิง
63013049339 นางสาวกิตติยา กิจเกตุ
63013049340 นางสาวทยากร นนทเภท
63013049341 นางสาวมาลัย สุวรรณโชติ
63013049342 นายกิตต์ิดนัย สีเทา
63013049343 นางสาวเปรมจิตร สาริบุตร
63013049344 นางสาวอรณิชา เผ:าโนรี
63013049345 นางสาวจุฬารัตน� ง3าวแหลม
63013049346 นายสิทธิวิชญ� พิสิฐภูวโภคิน
63013049347 นางสาวแพรว สุโรจนานนท�
63013049348 นางสาวจิรภิญญา ปฏิเสน
63013049349 นางสาวดารารัตน� ไชยสลี
63013049350 นายวรัช ศันสนะสิริ
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63013049351 นายภีศเดช วงศ�สุริยะรัศมี
63013049352 นายอชิตพล ย้ิมพิน
63013049353 นางสาวศรัณยา หวานแก3ว
63013049354 นางสาวสุภารัตนพร พาเเก:น
63013049355 นางสาวถิราพร เชาวลิต
63013049356 นางสาวณัฐชา นุชประเสริฐ
63013049357 นายณัฐพงศ� ตันกายา
63013049358 นายนิติพัฒน� สิขัณฑกะสมิตร
63013049359 ว:าที่ร3อยตรีธนเดช สุทธิมาลา
63013049360 นางสาวยูถิกา เป\ยงใจคํา
63013049361 นางสาวพรชนก ใจสมคม
63013049362 นางสาวจารุวรรณ สินโฉมงาม
63013049363 นายโยธิน สิทธิฤทธ์ิ
63013049364 นางสาวศยามล ชูไกรไทย
63013049365 นางสาวพนัชกร เข็มเฉลิม
63013049366 นายณัฐพล รัตนคร
63013049367 นางสาวอาศิรา ก่ิงแก3ว
63013049368 นางสาวณิชานันทน� นวลจันทร�
63013049369 นางสาวเบญจมาศ เดชสิมา
63013049370 นางสาวสุกัญญา ลีเชียง
63013049371 นายสมบัติ ศรีปFZนแก3ว
63013049372 ว:าที่ร3อยตรีหญิงฐิติรัชต� วงศ�เศรษฐี
63013049373 นางสาวณัฐวรรณ สุขโหตุ
63013049374 นายเมธี สุบิน
63013049375 นางสาวศราวดี อินตDะวงศ�
63013049376 นางสาวนุชนาถ ศรีโมรา
63013049377 นายภูมิภักด์ิ ธรรมวิหารคุณ
63013049378 นางสาวสิรธีร� เสนานุช
63013049379 นางสาวทีชชา แสงมาน
63013049380 นางสาวธันยพร นุ3ยพิน
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63013049381 นางสาวธิดารัตน� เปลี่ยนแปลงดี
63013049382 นายพิสิษฐ� ท3าวเงิน
63013049383 นางสาวอมรรัตน� ตนดี
63013049384 นางสาวกิรณา โคตรวงศ�
63013049385 นางสาวสุพัตรา คําหอม
63013049386 นางสาววรรษมน พรหมทอง
63013049387 นางสาวหยาดพิรุณ มณีศรี
63013049388 นางสาวทวารัตน� เข็มเพชร
63013049389 นางสาวนัชชา พงศ�พันธ�
63013049390 นางสาวธัญญารัตน� บุญทอง
63013049391 นางสาวเบญจมาภรณ� พิมพ�
63013049392 นายไพวัชร� ทองมีสิทธ์ิ
63013049393 นางสาวภัทราภรณ� สินเป\ยง
63013049394 นางสาววชิรภรณ� จันทรัตน�
63013049395 นายอํานวย พวงแก3ว
63013049396 นายทวีเดช สุวรรณมณี
63013049397 นางสาวขนิษฐา พิกุลศรี
63013049398 นายอัศวิน เติมสายทอง
63013049399 นางสาวกูอารีนา กูแมเรDาะ
63013049400 นายภานุพงษ� ชูรัตน�
63013049401 นางสาววรรษมน สระทองยุ3ง
63013049402 นายอธิปพัฒน� พงษ�เดชคุณานนท�
63013049403 นายจิรเดช พรหมวงศ�
63013049404 นายพีรพล ตียะไพบูลย�สิน
63013049405 นางสาวชิดชไม ยังมี
63013049406 นางสาวจินตนา บินหมัด
63013049407 นายภาวี จ่ันแก3ว
63013049408 นางสาวสุกฤตา ฤทธ์ิดี
63013049409 นางสาวศุภาวรรณ ดวงตา
63013049410 นางสาวพานิดา แสงบุญ
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63013049411 นางสาวศิรินารถ เผ:าจินดา
63013049412 นางสาวนฤมล วิไลเลิศ
63013049413 นางสาวภัทริดา มากไมตรี
63013049414 นางสาววิมลวรรณ คุณาพิพัฒน�
63013049415 นางสาววิภาวดี ทองหนูนุ3ย
63013049416 นางสาวเจนจีรา แท:นนิล
63013049417 นางสาวญาสุมินทร� ทองจันทร�
63013049418 นายปริวรรต อยู:สว:าง
63013049419 นางสาวกุลธิดา ทองคําวงศ�
63013049420 นางสาวปภัสรา รุ:งแสง
63013049421 นางสาวอาทิตยา กิจติโก
63013049422 นางสาวณัฐธพัชร� อินทรเนตร
63013049423 นางสาวพรรณราย นนทศิริ
63013049424 นางสาวศิรินธร เก้ือเพชร
63013049425 นางสาวพิมพ�นารา จรัสรัตนโภคิน
63013049426 นางสาวเกษิณี สามารถ
63013049427 นางสาวมณีกร ต้ังสุวรรณศรี
63013049428 นายกฤษฎา สุขมา
63013049429 นางสาวนิษฐ�ธรีย� เพ็ชรเก้ือ
63013049430 นางสาวเพ็ญลักษณ� กระอาจ
63013049431 ว:าที่ ร.ต.ชุติเดช ฮวบประเสริฐ
63013049432 นางสาวจุฑารัตน� สระแก3ว
63013049433 นายนิรัช บุญรัตนหิรัญ
63013049434 นางสาวเจนจิรา จินะชัย
63013049435 นางสาวเมธาวี ลิขิตกิจเกษตร
63013049436 นางสาวณัฏฐิชา เก้ือกูล
63013049437 นางสาวสุปรียา แดดภู:
63013049438 นางสาวณัฐกฤตา แจ:มจันทรา
63013049439 นายณัฐกิตต์ิ ต้ังธํารงศักด์ิกุล
63013049440 นางสาวณัฐริกา ชัยแก3ว
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63013049441 นางสาวสุกัญญา จําปาเงิน
63013049442 นางสาวกรรณิการ� แสงอรุณ
63013049443 นางสาวรุจิรา สิทธิเขตรกรณ�
63013049444 นางสาวพุทธารักษ� หายทุกข�
63013049445 นางสาวธัญพิชชา ภูมิพระแสง
63013049446 นางสาวลลิตา หล:อ เลิศ รัตน� 
63013049447 นางสาวธนัชพร พรายมูล
63013049448 นายอิศรานุวัฒน� ต:ายเพชร�
63013049449 นางสาวกันตนา หอมละเอียด
63013049450 นางสาวพรพิมล เทียมเลิศ
63013049451 นายอนุชิต เซ่ียงหวอง
63013049452 นางสาวญาณนุช ศิริมังคลากุล
63013049453 นางสาวปรายวริณย� พิชญปรานห�
63013049454 นางสาวป7ณฑรีย� อินทกูล
63013049455 นางนภัสรพี บุญมีมา
63013049456 นางสาวรัตมณี พุทธสุวรรณ�
63013049457 ว:าที่ร3อยตรีสราวุธ หนูเอียด
63013049458 นางสาวสุชารัตน� ควรนิล
63013049459 นางสาวนภัค ศรีสมบูรณ�
63013049460 นายกิตตินันท� โสธรประภากร
63013049461 นางสาวอาภากรณ� สิทธิมหาทรัพย�
63013049462 นางสาวกมลวรรณ มัดจุปะ
63013049463 นางสาวณัฐกานต� ด3วงสง
63013049464 นางสาวผกายทิพย� อุ:ยสกุล
63013049465 นายชาญณรงค� อําลอย
63013049466 นางสาวธนภัส ทรงวิทยาธรรม
63013049467 นายภาณุพงศ� ไชยทอง
63013049468 นางสาวลีลาวดี โค3วพินิจชัย
63013049469 นางสาววราภรณ� ช:วยสมบูรณ�
63013049470 นางสาวปภาณี พรมต๊ิบ
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63013049471 นายพรพิพัฒน� พ่ึงโพธ์ิ
63013049472 ว:าที่ร3อยตรีอัฐกานต� ย้ิมอารี
63013049473 นางสาวดลพร แพรวกุล
63013049474 นางสาวสุไรดา สะแลแม
63013049475 นางสาวนันทิกานต� สวนงาม
63013049476 นางสาวภัทรพร พรมจันทร�
63013049477 นายปFยวัฒน� จันทีเทศ
63013049478 นางสาวสุนิษา ป]าพงษ�
63013049479 นางสาวชนิดา รักษาพิมพ�
63013049480 นางสาวณัฐพร ดํารงพันธ�
63013049481 นางสาวพัทธนันท� คล3ายกระแส
63013049482 นางสาวดวงแก3ว สหัสโชติ
63013049483 นางสาวนันทนา ศรีสง:า
63013049484 นางสาวสายธาร หนูเกลี้ยง
63013049485 นางสาวนิสา จันทร�บูรณ�
63013049486 นางสาวปรียาภัทร วิโรจนะ
63013049487 นางสาวสุทธิดา สุทธิสน
63013049488 นางสาวสุลักขณา พลเสน
63013049489 นางสาวพัชราภรณ� ต:างใจ
63013049490 นางสาวอัจฉราพรรณ ดําทอง
63013049491 นางสาวปณิสรา มามีเกตุ
63013049492 นางสาวณัฐชยา สุขศรี
63013049493 นายบวร พืชเหมาะ
63013049494 นางสาวพัชรียา สุตา
63013049495 นางสาวปาณิสรา อ:อนศรี
63013049496 นายนิธิ จันทร�แก3ว
63013049497 นายพีร� หรรษคุณาฒัย
63013049498 นายจิรวัฒน� พิมพ�นพพันธุ�โชติ
63013049499 นางสาวลีลาวดี ริยาพันธ�
63013049500 นายวัลวิทย� จิรวานิชเชฐ

หน3า 1650 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013049501 นางสาวสุปราณี บุญญานันท�
63013049502 นางสาวปาริชาติ พุกชื่น
63013049503 นางสาวอชิรญาณ� วิรัชกุล
63013049504 นายเมธาวี เฉลยทิศ
63013049505 นางสาวคัทลียา โบว�วงศ�ประเสริฐ
63013049506 นางสาวนันทภรณ� ศรีชนะ
63013049507 นางสาวรวิกานต� ทองดอนเปลี่ยน
63013049508 นางสาวศิรินทรัตน� บะคะ
63013049509 นางสาววรรนิดา พิณวงศ�
63013049510 นายอัครวุฒิ เพ่ิมสิทธ์ิ
63013049511 นางสาวชัญญาภัค อติรัตนา
63013049512 นางสาวป7ทมาภรณ� เพ็งพินิจ
63013049513 นางสาวรสสุคนธ� พละหาญ
63013049514 นางสาวศิริยากร ไกรกาศ
63013049515 นายเอกธนิก ประทุมแสงหิรัญ
63013049516 นางสาวดวงหทัย วังมะนาว
63013049517 นางสาวภัครดา นิธิวรรณกุล
63013049518 นายธนากร ติง
63013049519 นางสาวฐิตารีย� นิลละออ
63013049520 นางสาวประภัสสร กิจโรณี
63013049521 นางสาวทฤฒมน ตันศิริ
63013049522 นายนพณัฐ ศรีจันทร�
63013049523 นายวัชระชัย อยู:สุข
63013049524 นางสาวปณธร ศิริศักด์ิ
63013049525 นายปภังกร นามแสงโคตร
63013049526 นายฉัตรชัย กฤษณาลักษณ�
63013049527 นางสาวพิชชา พัสดร
63013049528 นางสาวสาริณี หวังหล3า
63013049529 นางสาวพรหมเรขา ชูสุวรรณ
63013049530 นายสรายุทธ พงษ�ธนานิกร
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63013049531 นายนรสิงห� ป7ญญาใส
63013049532 นางสาววิภาดา โพนทอง
63013049533 นางสาวนูรอ หะ
63013049534 นายธนาชัย ต้ังชัยภูมิ
63013049535 นางสาวสิริเนตร สินทรา
63013049536 นางสาวกรวลี มีมาก
63013049537 นางสาวจุฬาลักษณ� ปCองมาดา
63013049538 นางสาวรุ:งรัตน� งามสม
63013049539 นางสาวกันนิกร บาลเพ็ชร
63013049540 นายชัยวัฒน� มาแลว
63013049541 นางสาวปุณยนุช หลิมเป\ย
63013049542 นางสาวศิริเพ็ญ มะโนปา
63013049543 นางสาวสุธิดา พูนศรีสวัสด์ิ
63013049544 นางสาวดลนภา ศรีบุญ
63013049545 นางสาวรุ:งรวิน แสงศรี
63013049546 นายวิษณุ เมืองทิพย�
63013049547 นายสมเกียรติ อ3นอินทร�
63013049548 นายจิรเมธ ปทุมเพ็ชร
63013049549 นายธัญญะ พ่ึงภักด์ิ
63013049550 นายอภิยุต สุขแสง
63013049551 นางสาวรักษ�สุดา สายเบาะ
63013049552 นายกัณฑ�กนิฏฐ� คิดควร
63013049553 นางสาวกานต�รวี ตันตระกูล
63013049554 นายทศพร ทวีทรัพย�
63013049555 นางสาวมายีดDะ ลีมาดาอิ
63013049556 นางสาววันฟFรดาว วรรณมาตร
63013049557 นางสาวฐานิศรา ศิลปIสาย
63013049558 นางสาวณัฐญา ม:วงมี
63013049559 นางสาวสุทินา เสประโคน
63013049560 นางสาวจินตนา จินดาพล
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63013049561 ว:าที่ร3อยตรีปณชัย คํานวน
63013049562 นายฤทธิรงค� สํามะณี
63013049563 นางสาวมณฑิการ� แก3วมาเรียน
63013049564 นายปุณยวีร� มีเสียง
63013049565 นายวรพจน� เทียนทอง
63013049566 นายมุสลิม สามะอาลี
63013049567 นายธนิศร ช3างทอง
63013049568 นายปFยะ ไชยชาติ
63013049569 นางสาวเกศรา อุบลแก3ว
63013049570 นายวรงกมล แท:นบํารุง
63013049571 นางสาวชญามน สังข�ทิตนุ
63013049572 นางสาวกัญญาณัฎฐ� ทองศรี
63013049573 นางสาวสุนิสา คงเมือง
63013049574 นายธนกร คุณเที่ยง
63013049575 นางสาวรักชนก ปุCมกระโทก
63013049576 นางสาวสุจิต รา มีศรี
63013049577 นายเอกภพ ผังสุวรรณดํารง
63013049578 นางสาวนูรีซัน แมเราะ
63013049579 นางสาวสุวนันท� หมายถมกลาง
63013049580 นางสาวชนม�นิภา ชาวอบทม
63013049581 นางสาวสุกัญญา แสนประสิทธ์ิ
63013049582 นายธีระวุฒิ อัศวเลิศสมจิต
63013049583 นางสาวป7ทมา สุขนพกิจ
63013049584 นางสาวพวงพยอม เดชภูเขียว
63013049585 นายธนกร คงนคร
63013049586 นายอิศรา อินทรัศมี
63013049587 นางสาวจันทร�ทิมา ลักษณาทรัพย�
63013049588 นางสาวพรนัชชา ชํานาญมนต�
63013049589 นายกฤษดา ดิลกชาติ
63013049590 นางสาวจิรัชญา บุญทา

หน3า 1653 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013049591 นางสาวเพ็ญนภา พงษ�สิฏานนท�
63013049592 นางสาวสาอีดะห� มะสาเร
63013049593 นางสาวอัจจิมา จิตรรักษ�
63013049594 นายยศนนท� สุขใจ
63013049595 นางสาวสุไลดา มะสาแม
63013049596 นายวุฒิภัทร ศรีคราม
63013049597 นางสาวณัฐกานต� ใจปFนตา
63013049598 นางสาวโสภา ดําศิริ
63013049599 นางสาวณฏวรรณ หวันวิเศษ
63013049600 นางสาวณัฏฐ�ธยาน� ขวัญนิมิตร
63013049601 นางสาวศิรินันท� แน:นอุดร
63013049602 นางสาวกนกพร ถวิลถิรกุล
63013049603 นางสาวศุภนิดา ขุนนนท�
63013049604 นางสาวชญานุช ยอดสุวรรณ
63013049605 นางสาวเพ็ญศรี หอมสุวรรณ
63013049606 นางสาวจิราพร จงจิตร
63013049607 นางสาวจิราวรรณ กองทรายมูล
63013049608 นายอุกกฤษฏ� สุทธิพันธุ�
63013049609 นางนิตยา จิตรทิพย�วรกุล
63013049610 นางสาวฉมชบา สุขผลธรรม
63013049611 นายอลงกรณ� อะมะระกุล
63013049612 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุณิสา ชัยณุรักษ�
63013049613 นางสาวนัชฌา จันทร�ศิริ
63013049614 นางสาวรัตนภรณ� ผังดี
63013049615 นางสาววลัญช�ชยา วันนุทัตน�
63013049616 นายณพัฒน� พุทธาวงษ�
63013049617 นางสุรินทร� เติมแก3ว
63013049618 นางสาววราภรณ� ทองคะหะ
63013049619 นางสาวสรัญญา สุภาพ
63013049620 นางสาวปฐมพร สุวรรณชัยเลิศ
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63013049621 นางสาวไผ:สีทอง คณะแนม
63013049622 นางสาวเบญจรัตน� เกิดกาหลง
63013049623 นางสาวชรินรัตน� ชะสิงห�
63013049624 นางปนิตา อึ้งตระกูล
63013049625 นายณัฐวุฒิ บุญนาค
63013049626 นางสาวอรทัย ขวัญทอง
63013049627 นางสาวบุณยาพร วัฒนลิขิต
63013049628 นางสาวกานต�รวี ทองแจ:ม
63013049629 นางสาวอรวรรณ โคตะ
63013049630 นายวัชรินทร� จรินทร
63013049631 นายอภิวัฒน� ใจดี
63013049632 นางสาวป7ณฑิตา บุษยรัตน�
63013049633 นายภัคพล หนองน3อย
63013049634 นางสาววริศรา แย3มชมชื่น
63013049635 นายบัญชา ปฐมทอง
63013049636 นางสาวมัทวัน ยังพิทักษ�
63013049637 นางสาวนุชรา บุญทา
63013049638 นายไกรฤกษ� ทองพรหม
63013049639 นางสาวธัญญารัตน� เกตุเเก3ว
63013049640 นางสาวกมลชนก สินธนันชัย
63013049641 นางสาวอรมนัส ยมทัศน�
63013049642 นายจริต สมอาษา
63013049643 นางสาวศิริพร เศตพันธ�
63013049644 นางสาวบัวทอง แก3วสุวรรณ�
63013049645 นายเสฐียรพงศ� ลอยล:อง
63013049646 นางสาวมยุรา ตรีเหรา
63013049647 นางสาวสุรินธร เทศถมยา
63013049648 นางสาวสุพัตรา เสรีนุกูล
63013049649 นายภีรกิตต� ไก:แก3ว
63013049650 นางสาวเพ็ญภัค ป7Qนเปรม
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63013049651 นางสาวฐิติวรดา เขม3นกิจ
63013049652 นายกฤษดา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
63013049653 นางสาวสิริกัลยา นรม่ัง
63013049654 นางสาวนงนภัส จํารูญ
63013049655 นางสาวกวิสรา สุขสุเมฆ
63013049656 นางสาวอธิชา ดวงสีเสน
63013049657 นางสาวกิติรดา ตันจันตา
63013049658 นายภูมิ สัมมาทัต
63013049659 นางสาวศศิธร คงทอง
63013049660 นางสาวกัญสิยาพร แสนสุข
63013049661 นางอรประภา อินแก3ว
63013049662 นายสมพงศ� สหุตนัย
63013049663 นางสาวกันยารัตน� พวงมณี
63013049664 นางรวิพร เรืองวัลย�ธนา
63013049665 นางสาวสุภัสสร ตระกูลประดิษฐ�
63013049666 นางสาวพิชามญชุ� แก3วอ:อน
63013049667 นางสาวอุไรพร วังงาม
63013049668 นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ
63013049669 นางสาวสุพัตรา ดังใจ
63013049670 นายเกริกเกียรติ วิเศษอักษร
63013049671 นางสาวดารารัตน� พัฒจันทรจุล
63013049672 นางสาวธัญชนก ปะระใจ
63013049673 นางสาวสราญจิต รัตนานุกุล
63013049674 นางสาวศศิธร สุพรรณนอก
63013049675 นางสาวชศาภรณ� สังข�แก3ว
63013049676 นางสาวสุรัชนา มิตรรัตน�
63013049677 นายเอกพงศ� ถกแง:น
63013049678 นางสาวแพรวา พินประเสริฐ
63013049679 นายปองภพ ปFยภัณฑ�
63013049680 นางสาวสุชาดา สังขพันธุ�
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63013049681 นางสาวทิพวรรณ แพ:งยัง
63013049682 นายวรเมธ แก3วสอน
63013049683 นายชัยสัณฑ� อุทัยวงศ�ศักด์ิ
63013049684 นางสาววีรญา โบสุวรรณ
63013049685 นางสาวชุติมณฑน� จันทร�ตรี
63013049686 นายพศวีร� มณีวรรณ
63013049687 นางสาวณัฐภรณ� อารีย�
63013049688 นางสาวพุทธชาด อินทร�ขุนจิต
63013049689 นายเกียรติคุณ ขําแก3ว
63013049690 นางสาวผกาวัลย� พลจร
63013049691 นายณัฐวัฒน� พงศ�พัชราพันธุ�
63013049692 นางสาวเรวดี เอียดหม3ง
63013049693 นางสาวปริญญารัตน� นันทิวิชชา
63013049694 นายประยุตต� รัตนมณี
63013049695 นางสาวจินต�จุฑา ไชยมะโน
63013049696 นางสาววิภา ปุริสมัย
63013049697 นางสาวธัญรัตน� แก3วศรีพจน�
63013049698 นางสาวอุไรวรรณ� คลังบุญวาสน�
63013049699 นางสาวอวิกา อดิสรณกุล
63013049700 สิบเอกหญิงทิพวรรณ ศรียันต�
63013049701 นางสาวอัญชลี บุญยืน
63013049702 นางสาวปภาวี อินทร�สุวรรณ�
63013049703 นางสาววัชริศา กล3าหาญ
63013049704 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจุรีภรณ� รัศมี
63013049705 นางสาวธมลวรรณ จินะผัน
63013049706 นางสาวนุชนารถ โพธิวงษ�
63013049707 นางสาววริษฐา มะลินิน
63013049708 นางสาวสิริพร ชัยมงคล
63013049709 นางสาวสุภัทรา น3อยสง:า
63013049710 นายณพงศ� รัตนรักษ�ติยา
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63013049711 นางสาวชิดชนก ธรรมสุริโยภาส
63013049712 นางสาวรักษิณา ศรีเมือง
63013049713 นายศุภกร ปฐมนันทพงศ�
63013049714 นางสาวชุตินันท� เชี่ยวชาญ
63013049715 นางสาวณัฐฐาพร สุวรรณรัตน�
63013049716 นางสาวปFยวรรณ จันทร�ทิม
63013049717 นางสาวพรรณราย วงศ�ต:อศิลปI
63013049718 นางสาววิภาวี บุญพา
63013049719 นางสาวทัศนีย� วงษ�ษา
63013049720 นางสาวสุกัญญา เอี่ยมทรัพย�
63013049721 นางสาวรักดี ศรีประจักษ�ญาดา
63013049722 นางสาวลัคณา กุนอก
63013049723 นางสาวสุวพัชร ชัยป7น
63013049724 นางสาวเสริมศิริ รุมรณกาศ
63013049725 นางสาวอภิญญา พฤฒิสาริกร
63013049726 นางสาวธนาภร ทองอยู:
63013049727 นางสาวกัญญาณัฐ กลับกลาย
63013049728 นางสาวเกษชญา หาญภาคภูมิ
63013049729 นางสาวธารีรัตน� อ:อนน3อม
63013049730 นายวรายุทธ ประดิษฐสุขสกุล
63013049731 นางสาวศกลวรรณ พรรณมรรคา
63013049732 นางสาวอรพิน นิลนันท�
63013049733 นางสาวศิริพร มะนูญ
63013049734 นางสาวกุญนัดดา สาลีกุล
63013049735 นายสิทธิกร นุ:นแปCน
63013049736 นางสาวจิรกานต� อุดก3อน
63013049737 นางสาวอัจฉราภรณ� สมจิตร�
63013049738 นางสาวลลิตา แก3วกายา
63013049739 นางสาวชญาภา ขันธิพล
63013049740 นางสาวเมธิณี สิงห�จันทร�
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63013049741 นางสาวเมลาณี โพชะกะ
63013049742 นายวงศ�ธวัช ชื่นชม
63013049743 นายศราพันธุ� อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา
63013049744 นางสาวปFยวรรณ สารภี
63013049745 นายก3องภพ ดวงจันทร�
63013049746 นางสาวณัชชา เครือคุณ
63013049747 นางสาวธัญญารัตน� พอใจ
63013049748 นายอธิวัฒน� มีแก3วสุข
63013049749 นางสาวรุสนา เสะบารู
63013049750 นายป7ณณทัต ศรีโปดก
63013049751 นางสาวจงรักษ� แก:นจันทร�
63013049752 นายชานนท� เปลี่ยนวิจารณ�
63013049753 นายรักษ�พงศ� สําอางค�กาย
63013049754 นายธวัชชัย พลประเสริฐ
63013049755 นางสาวนาตยา น้ํานวล
63013049756 นายจุฬพัฒน� บุญสุยา
63013049757 นางสาวธารทิพย� หีบแก3ว
63013049758 นายบัณฑิต งามชาลี
63013049759 นายไชยวัฒน� ดุงโคกกรวด
63013049760 นางสาวยุพาภรณ� หยูอินทร�
63013049761 นายชลกรณ� ขรเคียน
63013049762 นางสาววันนิสา ปานมีทรัพย�
63013049763 นางสาวนีรนุช จงเจริญ
63013049764 นางธนิดา ประเสริฐสม
63013049765 นางสาวชุติมา เชือนเชื้อ
63013049766 นายวราวุทธ� นิลพฤกษ�
63013049767 นางสาวกชกร ชาติสุทธ์ิ
63013049768 นางสาวจุฑามาศ ปานวิเศษ
63013049769 นายธนัชธีร� พันธงชัย
63013049770 นางสาวณัฐพร เหลภา
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63013049771 นางสาวสุดาพร คําหมุน
63013049772 นางสาวณัฐณิชา ปาละโชติ
63013049773 นางสาวปวลี อัคคพงศ�พันธุ�
63013049774 นางสาวชนะจิต รอนใหม:
63013049775 นางสาวอภิชญา แซ:ต้ัง
63013049776 นางสาวรัชนี ชูจันทร�
63013049777 นางสาวชัชวลิน อภิชาตบุตร
63013049778 นางสาวทิพวรรณ ท:าฉลาด
63013049779 นางสาวสุภารัตน� หนูช:วย
63013049780 นางพรพิมล ภะคะโต
63013049781 นายพงศนาถ ย้ิมศรี
63013049782 นางสาวกัลยรัตน� ฤทธิไชยสงค�
63013049783 นางสาวจิราลักษณ� แก3วคําไสย�
63013049784 นายธัญญภัสร� จําเริญบุญ
63013049785 นายปฐวีกานต� แฉล3มเขตต�
63013049786 นายจิรายุ จันตะศิลปI
63013049787 นายเกียรติศักด์ิ อินพวง
63013049788 นางสาวนาถวลดา เจริญตะคุ
63013049789 นางสาวณัฐวดี สุขสวย
63013049790 นางสาวศศิธิดา สังแสตมปI
63013049791 นางสาวซูไฮดา สมะแอ
63013049792 นางสาวรสมน จันทร�มณี
63013049793 นายวุฒิชัย ธุวะนุติ
63013049794 นางสาวแพรไหม ไชยสมบูรณ�
63013049795 นายผดุงศักด์ิ แสนแก3ว
63013049796 นางสาวขอขวัญ พรจตุรภัทร
63013049797 นายคมสัน ลิปFการกุล
63013049798 นางสาวชัชชญา ชูสุวรรณ�
63013049799 นางสาวสุภัสสร ธรรมสอน
63013049800 นายเฉลิมพรรณ สุวรรณมณี

หน3า 1660 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013049801 นายสกลพงศ� มุ:ยบง
63013049802 นางสาวอุษณีย� ชุษณานันท�
63013049803 นางสาวอาทิตยา มาลาทิพย�
63013049804 นางสาววัชรพรรณ�นัสก� สุทธาวาศ
63013049805 นายอมรชัย ซ้ิมฉันท�
63013049806 นางสาวทิพรัตน� ถิรญาณ
63013049807 นางสาวพิมพ�พรรณ ศรีสุพรรณ
63013049808 นางสาวธนมน คําพิกาศ
63013049809 นางสาวปFยนุช ปานทอง
63013049810 นายทรงกลด แก3วสุทธิ
63013049811 นางสาวอมรรัตน� ดวงเพชร
63013049812 นางสาวนันทวัน ยงยศ
63013049813 นางสาวราตรี ขัตติยะวงค�
63013049814 นางสาวเสาวณีย� บุญสูง
63013049815 นางสาวสิวะพร เสือสัจจา
63013049816 นายชนรรทน� กรชวัลฤทธิ
63013049817 นายชาคร จันทรชีวิน
63013049818 นายพลิน เมฆนิติ
63013049819 นางสาวกนกพร การัณย�สุข
63013049820 นายสมเกียรติ ดีม่ัน
63013049821 นายภัทรรัฐ วัฒนาโภคกุล
63013049822 นางสาวศิรินันท� เรืองไชยแก3ว
63013049823 นางสาวมนัสนันท� จอมพันธ�
63013049824 นายพรประชา บุญพุฒ
63013049825 นางสาวนาฏวดี ปรักกโมดม
63013049826 นายธรรมสรณ� ผ:าพลู
63013049827 นางสาวสุดารัตน� ธานีรัตน�
63013049828 นางสาวศิริพร พงศ�พิชญา
63013049829 นางสาวสุดาวรรณ ปราบป7ญจะ
63013049830 นางสาวพรรณิภา อุทธา
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63013049831 นางสาวมัญชุลี รัตนสิทธ์ิ
63013049832 นางสาวพลอยไพลิน ครองยุทธ
63013049833 นางสาวศรัญญ�ภัค พอจัตุรัสวงศกร
63013049834 นางสาวปFยนุช เนียมต้ัง
63013049835 นายป7ณณวัฒน� อิศราพันธ�พิสิษฐ�
63013049836 นางสาวภานุมาศ เสียงดี
63013049837 นางสาววิรวรรณ รักใหม:
63013049838 นางสาวธวัลรัตน� จินดาวงศ�
63013049839 นายกฤตภาส ลอยจินดารัตน�
63013049840 นางสาวพิชชาพร ผลาสินธุ�
63013049841 นางสาวอสิภรณ� ธีรเกษตร
63013049842 นายนพดล โกวะประดิษฐ�
63013049843 นางสาวจิตรานุช สุริยะ
63013049844 นางสาวนิศาชล ทองแปCน
63013049845 นางสาวณัฐวดี พิลึก
63013049846 นางสาวปFยธิดา ปFZนอ:อน
63013049847 นางสาวศศิธร อารีรัก
63013049848 นางสาวอารีรัตน� พิจิตร
63013049849 นายป7ญจพล ปอโนนสูง
63013049850 นายเอราวัฒน� ไชยรักษ�
63013049851 นางสาวจิราภรณ� ภาคีแพทย�
63013049852 นางสาวเบญจพร พนมวัน ณ อยุธยา
63013049853 นางสาวธันยา เพ่ิมผล
63013049854 นางสาวจิรประภา คล3ายเจDก
63013049855 นางสาวรจนา สมบุญจันทร�
63013049856 นางสาวกรรณิกา กุแก3ว
63013049857 นายยุทธนา บุญกัน
63013049858 นายภวัต นนท�ลดากุล
63013049859 นางสาวนิกข�นิภา อานุภาพ
63013049860 นางสาววรรณวรัตม� นราพงศ�
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63013049861 นายพรพิพัฒน� ผ:านเมือง
63013049862 นายมงคล บุตรลา
63013049863 นายสราวุธ สืบสําราญ
63013049864 นางสาวจริยา ขุนณรงค�
63013049865 นางสาวมาริษา รักศรี
63013049866 นางสาวสุทธิณี ผิวเผือก
63013049867 นางสาวนวพร ระงับทุกข�
63013049868 นายสรท ไทบรัฐเสถียร
63013049869 นายภัทรพล ป7Qนเงิน
63013049870 นางสาวกฤษณา ใจวัน
63013049871 นายภูริทัต พรหมชาติ
63013049872 นางสาวศรัณชล หาสุนทรี
63013049873 นายสุนันท� เหลืองงาม
63013049874 นางสาวอรดา สิมมา
63013049875 นางสาวนารีรัตน� ทองวิเชียร
63013049876 นางสาวกัลยกร วงค�ประกรคํา
63013049877 นางสาวขนิษฐา เกตุแก3ว
63013049878 นายสุธากร อัจนารัศมี
63013049879 นายพัชรพล ตันฮะเส็ง
63013049880 นายปกรณ� พาเจริญ
63013049881 นางสาวรุ:งนภา เเสงใส
63013049882 นายวัชรชัย เฉิดสมบูรณ�
63013049883 นางสาวพนารัตน� คําศรี
63013049884 นางสาวลัดดาวัลย� ดินัน
63013049885 นางสาวสุทธิดา จันทร�พริ้ม
63013049886 นางสาวนันทวรรณ หม:นม่ัน
63013049887 นางสาวหทัยกาญจน� ศรีสวัสด์ิ
63013049888 นายกลชัย อําดวนตาล
63013049889 นายจตุรพัฒน� จันย:อยศ
63013049890 นางสาวพิจิตรา ใจบุญ
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63013049891 นางสาวปภาพรหม ตันติวงค�
63013049892 นางสาวปวีณา ปลื้มสุด
63013049893 นางสาวกานต�รวี เทียมหงษ�
63013049894 นางสาวจีรนันท� จันทร�รวม
63013049895 นางสาวศิริลักษณ� แข็งขัน
63013049896 นางสาวพัชรา ทองชู
63013049897 นางสาวทิพอัปสร รุ:งทวีมนัสชัย
63013049898 นางสาวศุภมาส บุญบังเอิญ
63013049899 นางสาวจนัญญา การกิจไพศาล
63013049900 นายนทวีร� ไชยจํา
63013049901 นางสาวศุภัชฌา นิราราช
63013049902 นางสาวชญานุช ตรีษานนท�
63013049903 นายชานน นงค�ยา
63013049904 นางสาวอุไรวรรณ ทองอ:อน
63013049905 นางสาวเกตุวดี ใจดี
63013049906 นางสาวนุชธิดา โยคะกุล
63013049907 นางสาวกัญญาลักษณ� คําเฮือน
63013049908 นางสาววรัชยา ศรีศักด์ิ
63013049909 นายทัชชกร วิวัฒนะมงคล
63013049910 นางสาวพรสุดา ส:งศรี
63013049911 นายนนท�นที สุขเรือง
63013049912 นายสถาพร เพ็ชรชนะ
63013049913 นางสาวปริศนา คําอินทร�
63013049914 นางสาวยุพา แก:แสง
63013049915 นางสาวธนัญญา เชาวน�ศิลปกุล
63013049916 นางสาวสาธิญา แกล3วกล3า
63013049917 นางสาวมาลินี ทองดี
63013049918 นางสาววันดี โกศล
63013049919 นายอนุวัฒน� บุตรโสภา
63013049920 นางสาวชนม�นิภา อมรวัฒน�
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63013049921 นางสาววราภรณ� เรืองจิต
63013049922 นางสาววณิชญา ธิศรี
63013049923 นายพีรณัฏฐ� ใยแจ:ม
63013049924 นางสาวธัญชนก วงศ�วิลาศ
63013049925 นายยุทธนา ประเสริฐทรงงาม
63013049926 นายกฤษฎา ศรีศรุติพร
63013049927 นายอัษฎา โยธารักษ�
63013049928 นางสาวลภัสรดา มาคล3าย
63013049929 นางสาวมณธิรา ย่ังยืนนาน
63013049930 นางสาวชฎาพร มูลรูปเหมาะ
63013049931 นางสาวประภาพร พรหมมัญ
63013049932 นางสาวปวีณา คุ3มระบาย
63013049933 นางสาวปวิชญา จันแรง
63013049934 นางสาววาศุลี ขวัญเจริญทรัพย�
63013049935 นางสาวธิดารัตน� ชื่นชม
63013049936 นางสาวธรรมสรณ� เพ็ชรอําไพ
63013049937 นางสาวอุไรวรรณ เข็มเพชร
63013049938 นางสาววรางคณา รวยปCอม
63013049939 นางสาวกุลจิรา เอี่ยมสอาด
63013049940 นางสาวฤธิชา หมวดทอง
63013049941 นางสาวทวินันท� พรมสุ
63013049942 นางสาวทักษพร แสงกนึก
63013049943 นางสาวอัมพิกา การัญ
63013049944 นางวาทิณี จันตDะ
63013049945 นางสาวชนากานต� ตรีทิพศิริศีล
63013049946 นางสาวศศิลักษณ� ปรางค�ชัยกุล
63013049947 นางสาวพิมพ�เสน:ห� สงวรรณา
63013049948 นางสาวศุภิสรา ศรีภูมิ
63013049949 นางสาวอังสุมา เล็กสมทรง
63013049950 นางสาวสุทิน เตชะวัน
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63013049951 นางสาวอภิษฎา จันทาพูน
63013049952 นางสาวเมทินี ช:อสม
63013049953 นางสาวรัฐภัทร� ป7นสา
63013049954 นายณทรรศ แดงแล3ว
63013049955 นายกฤติน ทองพูล
63013049956 นางสาวสุพัฒตรา ฝ]ายรีย�
63013049957 นางสาวสิรีธร มณฑาทอง
63013049958 นายธวัชชัย สมตัว
63013049959 นายพรเทพ พงษ�สุระนันทน�
63013049960 นายชายชานน ศิริเดช
63013049961 นางสาวเพชรนาถ มุดเจริญ
63013049962 นางสาวกาญจนา สัมฤทธ์ิ
63013049963 นางสาวพิราวรรณ บุรีรัตน�
63013049964 นางสาวรุ:งพิรุณ ลามคํา
63013049965 นางสาวกมลวรรณ ฤทธ์ิดี
63013049966 นางสาวอโนชา แสนสุด
63013049967 นางสาวชุติกาญจน� หนูน3อย
63013049968 นางสาวสุพัตรา ศรีนิล
63013049969 นางสาวจิตติมา พรหมดี
63013049970 นางสาววิราชินี จันทร�ลือชัย
63013049971 นางสาวสิริพร ลับดีพะเนา
63013049972 นางสาวศิริพร คําปFตะ
63013049973 นางสาวรวิสรา จําปาถ่ิน
63013049974 นายวุฒิชัย รัตชาติ
63013049975 นายดิสทัตต� ดีบัว
63013049976 นางสาวนูรฟFรดา ดือเระ
63013049977 นางสาวสุชาวดี ป7Qนสง:า
63013049978 นางสาวศิวพร ล้ําจุมจัง
63013049979 นางสาวแพรพริม ปนัดสาโก
63013049980 นายชยานันต� น3อยเล็ก
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63013049981 นางสาวกนกพร แสงไพโรจน�
63013049982 นายเนติกร ดวงประทุม
63013049983 นางสาวน้ําพริ้ง แก3งทอง
63013049984 นางสาวป7ทมา หนูอ:อน
63013049985 นางสาวณัฐธิดา เพ็งสุข
63013049986 นางสาวปุญญฉัตร บุญอยู:
63013049987 นางสาวสรัลชนา วรญาณกุลเศรษฐ�
63013049988 นางสาวพิณพิชญา พิมลชัยกาญจน�
63013049989 นางสาวศรกนก กลั่นสอน
63013049990 นายกิจจิวัตร ด3วงใหญ:
63013049991 นายธัญเทพ เนาวสัน
63013049992 นางสาวกรรณิกา วันไทย
63013049993 นางสาวพานิตา สิริธนเจริญ
63013049994 นางสาวกมลชนก บัวแย3ม
63013049995 นางสาวณัฐฐาพร ตุลารักษ�
63013049996 นายอภินันท� วงศ�ประสิทธ์ิ
63013049997 นางสาวปดิวรดา อุดมสารี
63013049998 นางสาวป7ณณธร บุญเกิด
63013049999 นายเกรียงศักด์ิ บูรณ�เจริญ
63013050000 นายวิสัณย� เพ็งแข
63013050001 นางสาวอนุสรา เพ็งผล
63013050002 นายภัทรพงษ� กันทเสน
63013050003 นางสาวภาวิตรา ขวัญยืน
63013050004 นางสาวสิริรักษ� มะโนเก๋ียง
63013050005 นางสาวกชกร สุขเกษม
63013050006 นายทัตพงศ� พิลาฤทธ์ิ
63013050007 นางสาวอรนุช ทัพหนุน
63013050008 นางสาวนุชรดี มีศีล
63013050009 นายศุภกรณ� ชูเนตร�
63013050010 นายชัยณรงค� คําแก3ว
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63013050011 นายศักย�ศรณ� ลีมะทวีกูล
63013050012 นางสาวกนกพร แปCนทอง
63013050013 นางสาวกมลชนก มานุจํา
63013050014 นายวันอาดัม เจDะเลาะ
63013050015 นายปวรปรัชญ� อิ่มละมัย
63013050016 นางสาวสิริกาญจน� กาญจนวาส
63013050017 นางสาวกชกร ชูศรี
63013050018 นางสาวทิพย�สุดา เชียงทา
63013050019 นางสาวตอฮาเราะห� สามะบู
63013050020 นางสาวธัฐธิชา อัคลา
63013050021 นายพัฒน�พงษ� ศรึบุญรอด
63013050022 นางสาวชมพูนุช คําพานิชย�
63013050023 นางสาวศิรินาถ สายเสมา
63013050024 นายชินภัทร ชวนจันทร�
63013050025 นางสาวเมวียา ขอใหญ:กลาง
63013050026 นางสาวฟาริดา สิงหสุรศักด์ิ
63013050027 นางกุลรัตน� สรดา
63013050028 นางสาวสุขฤดี ไทยสม
63013050029 นางสาวฐิติพร หม่ืนใจ
63013050030 นางสาวพิมพ�มาดา แก3วคําอ3าย
63013050031 ส.ต.ท.เกรียงไกร สีหาทอง
63013050032 นายสกล เสมา
63013050033 นางสาวอารีรัตน� แก3วนอก
63013050034 นางสาวกมลทิพย� โปร:งใจ
63013050035 นางสาวบุษกร ศรีบุรินทร�
63013050036 นางสาวณัฐณิชา สมฤทธ์ิ
63013050037 นางสาวละม3าย นวลแก3ว
63013050038 นางสาวกมนทรรศน� ดอกกุหลาบ
63013050039 นางสาวชนาพร นิยม
63013050040 นางสาวดวงพร ใจดี
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63013050041 นายจิรัฎฐ� ธุระหาญ
63013050042 นางสาวพรนภา ศรประสิทธ์ิ
63013050043 นางสาวเนตรนภา คําสุวรรณ
63013050044 นางสาวณิรชา มีบุญมาก
63013050045 นายธวัชชัย พรมโชติ
63013050046 นายณัฐพล แสงจันทร�วรโชติ
63013050047 นายศิรวิทย� อักษรศรี
63013050048 นางสาวชารีญา เทียนมณี
63013050049 นายชาญยุทธ วิจิตย�พงษ�
63013050050 นางสาวปภัสสร พละทรัพย�
63013050051 นางสาวประภาศิริ กลิ่นกล3า
63013050052 ว:าที่ ร.ต.หญิงเพชรลดา กิตติโชคตระกูล
63013050053 นายศิลาวัฒน� ศรีพลอย
63013050054 นางสาวจิตราภา บุญญานุสนธ์ิ
63013050055 นางสาวอภิชญา กลิ่นนุช
63013050056 นายอัครเดช เชียวเลี่ยน
63013050057 นางสาวณหธนัท ป7ญญาพิชัย
63013050058 นางสาววรนิษฐา ทับเปลี่ยน
63013050059 นายวทัญRู ไชยราช
63013050060 นางสาวสุนิดา จันทร�เต็ม
63013050061 นางสาวกัญญ�วรา โฆษิตพุฒิพัฒน�
63013050062 นางสาวเดือน อุ:นต๊ิบ
63013050063 นายชัยณรงค� ปCอมบุบผา
63013050064 นางสาวนทภรรตตรี รัศมีพงศ�
63013050065 นายบุญญฤทธ์ิ วินทะไชย
63013050066 นางสาวจิราพร นูมหันต�
63013050067 นางสาวทสมา ธาสุกรี
63013050068 นายพิชัย วังรัตน�
63013050069 นางสาวปวีณา เชื้อลิ้นฟCา
63013050070 นายอภิวัฒน� ป7จชาบุตร
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63013050071 นางสาวโสรยา คงคานนท�
63013050072 นางสาวฟารีดา หับยูโซDะ
63013050073 นางสาวอานิพร เสตกรณุกูล
63013050074 นางสาวชนิภรณ� เป\Zยมญาติ
63013050075 นางสาวอรนิภา มะลิสา
63013050076 นางสาวกรรณนิการ� เงาะสนาม
63013050077 นางสาวณภาภัช เกียรติเกษมสุข
63013050078 นางสาวรสสุคนธ� คงปลอดเคราะห�
63013050079 นางสาวแพทรียา พุทธวรคุณ
63013050080 นางสาวภาวินี โพธ์ิวัลย�
63013050081 นางสาวอรอนงค� ทับกระโทก
63013050082 นางสาวประภัสสร ศุกมา
63013050083 นางสาวรวิวรรณ วิเชียรโชติ
63013050084 นางสาวสุวรรณี ศรีมาศ
63013050085 นายปริญญา รจนาสม
63013050086 นายชินวัฒน� กันใหม:
63013050087 นางสาวปFยธิดา เรือนมูล
63013050088 ว:าที่ร3อยตรีทวีศักด์ิ ภูวดลพิพัฒน�
63013050089 นางสาวอรธิชา คานะมี
63013050090 นางสาวอรุณรัตน� วรธงไชย
63013050091 นางสาวชลธิชา ไชยมงคล
63013050092 นางสาวสุพิศชา เสมทอง
63013050093 นางสาวณัฐริญา รัษฎาเพ็ชร
63013050094 นายอติคุณ โมสิกมาศ
63013050095 นายภาณุพงศ� แก3วประดิษฐ�
63013050096 นายธีรภัทร บุญพันธ�
63013050097 นายชุติพนธ� แซ:ลิ้ม
63013050098 นายอนุวัต งามผิวเหลือง
63013050099 นายกิตติศักด์ิ แสงสุรินทร�
63013050100 นางสาวอาภัสรา ลาดบาศรี
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63013050101 นางสาวอิงค�พิตรา โยกมา
63013050102 นางสาวนิรมล บุตรศรี
63013050103 นางจามีร:า จาฮัง เกีร ชา 
63013050104 นางสาวศรัญญา ทองพุฒ
63013050105 นางสาวกัญญารัตน� ไพลดํา
63013050106 นางสาวสุภาพร รื่นภาคเวค
63013050107 นายทรรศวรา งามฉวี
63013050108 นายสุรจิตต� เพ็ชรอัดขาว
63013050109 นางสาวฉวีวรรณ เจียรวนานนท�
63013050110 นายสุวัฒน� มงคลศิริวัฒนา
63013050111 นางสาวนิตยา แสงวัชรานนท�
63013050112 นางสาวพรพรรณ วงศ�กะโซ:
63013050113 นายอาชชวะ ทองแสวง
63013050114 ว:าที่ร3อยโทชิโนรส จันทร�ผดุงจิต
63013050115 นางสาวกวิณณาเวียร� ณัฐอร แดงสกุล
63013050116 นางสาวเสาวลักษณ� แซ:ว:อง
63013050117 นายภาณุเดช สุทิฐธรรมกุล
63013050118 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�เหลือง
63013050119 นายสุทธิชัย สุขสบาย
63013050120 นางสาวสุดารินทร� อุปสอด
63013050121 นายคมชาญ รอดประเสริฐ
63013050122 นายวิชัย โม3แหยม
63013050123 นางสาวดาริณี แสนคําม:วง
63013050124 นางสาวอลิสา อ่ําศรี
63013050125 นายอภิชาติ รุ:งเทียน
63013050126 นางสาวอุบลวรรณ ภิญญะพันธ�
63013050127 นายสหพล พละมาตย�
63013050128 นางสาวพจนีย� จ่ันสมจิตต�
63013050129 นายชนาธิป หวังปาน
63013050130 นางสาวชไมพร ชวดชุม
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63013050131 นางสาวชัญญานุช นิลคง
63013050132 นางสาวมัณฑนา ขุนบุญ
63013050133 นางสาวศรันรัตน� ทองจูด
63013050134 นางสาวกูนีรา อับดุลละบุตร
63013050135 นางสาวธนาพร เภาจินดา
63013050136 นายเอกพจน� ลีลารุจิ
63013050137 นางสาวอุรชา ชูขันทอง
63013050138 นางสาวฟาติมะห� ตําภู
63013050139 นายประมณฑ� แซ:ซ3ง
63013050140 นายเทพทัต เที่ยงคืน
63013050141 นายปฐมภพ ป7ญโญกาศ
63013050142 นางสาวนภัสสร ชื่นมีศรี
63013050143 นางสาวรวิวรรณ คณะบุตร
63013050144 นางสาวป7ทมา ศิริจันทรานนท�
63013050145 นางสาวจันทิมา พิกุลทอง
63013050146 นางสาวปFยะธิดา สายศรีนวล
63013050147 นางสาวปรียานุช แก3วป7ญญา
63013050148 นางสาวชลพินทุ� มูลพันธ�
63013050149 นางสาวบงกชกร อุตสาหรุจิกุล
63013050150 นางสาวกมลวรรณ สุขอ่ํา
63013050151 นางสาวจันทิมา คุณโฑ
63013050152 นางสาวกมลชนก เที่ยงพุ:ม
63013050153 นางสาวปาลีรัตน� วงษ�ทวีโรจน�
63013050154 นางสาวศรัณย�พร พรสรรค�ศิริกุล
63013050155 นางสาวชฎาพา พิมพ�ศรี
63013050156 นางสาวป\ติชา ชัยสุวรรณ
63013050157 นางสาวจิตติมา สุขโข
63013050158 นางสาวปรีญาภรณ� ณ ไชยวงค�
63013050159 นางสาวปรียาพร ทองอินทร�
63013050160 นายนพรินทร� สุวรรณรัตน�
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63013050161 นายวีรภัทร ธนันทา
63013050162 นางสาวกาญจนาภรณ� สุดเสง่ียม
63013050163 นายอนุชา สีอ:อนแสง
63013050164 นางสาวณิชากร เหลืองเอกทิน
63013050165 นางสาวสุภาวิตา สามัญเขตกิจ
63013050166 นายกรกช วิวัฒน�วรกุลชัย
63013050167 นางสาวธันวานันท� ม่ันกตัญRู
63013050168 นายวิศวชิต ธนสินสวัสด์ิ
63013050169 นางสาวฐิติมา เอี่ยมสมบูรณ�
63013050170 นายนันทวัฒน� พันธุ�ศรีรัตน�
63013050171 นายจตุภูมิ บานชื่น
63013050172 นางสาววรรณวิมล มลการนา
63013050173 นางสาวปฐมาวดี ปฐมทอง
63013050174 นางสาวนุชนาถ สงวนหงษ�
63013050175 นางสาวนันทิยา วงศ�อนันต�
63013050176 นางสาวอณัฐชา เพชรสุทธ์ิ
63013050177 นางสาวภัทริยา นิลขํา
63013050178 นางสาวอารียา เนาว�เพชร
63013050179 นางสาวศิรดา ศุภการ
63013050180 นางสาวอัญธิกา หนูบูรณ�
63013050181 นายณัฐปพน รัตนตรัย
63013050182 นางสาวเบญจรัตน� ต:างทอง
63013050183 นางสาวจิราวรรณ สาคร
63013050184 นางสาวสุพรรณี แก3วคําไสย�
63013050185 นายธนภัทร เทียมวิไล
63013050186 นางสาวมาลินี ศรีใส
63013050187 นางสาวอารียา ปาลี
63013050188 นางสาวพิกุลเกศ บัวผา
63013050189 นายอภิชาติ พวงมณี
63013050190 นางสาวเจษฎาภา รัตนเสวี
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63013050191 นางสาวจันทนา สุขคง
63013050192 นางสาวกัญญ�พัฑฒา หงส�ภัทราจันทร�
63013050193 นายวีระพงษ� สืบเชื้อ
63013050194 นางสาวฐิตินันท� อินทร�ทอง
63013050195 นางสาวอมรรัตน� ไชยบิน
63013050196 นางสาวสุวรรณา แรกดําเนินกิจ
63013050197 นางสาววัลลภา ยะมาภัย
63013050198 นายวิษณุ ยอยโพธ์ิสัย
63013050199 นายจิรายุทธ ภู:เมือง
63013050200 นางสาวจริยา หนูวงค�
63013050201 นางสาวขนิษฐา เนื่อง ไชยศ 
63013050202 นางสาวชัญญานุช ก่ิมเป\Zยม
63013050203 นายติระศักด์ิ หล:าเพ็ชร
63013050204 นางสาวนารีรัตน� เศรษฐวานิช
63013050205 นายสิทธิพัฒน� หน:อทอง
63013050206 นางสาวฮัสนียะห� แวหะยี
63013050207 นางสาววราภรณ� แสงอรุณ
63013050208 นายนฤพนธ� ทองอินทร�
63013050209 นางสาวกนกวรรณ สินชัย
63013050210 นางสาวธัญลักษณ� ยืนนาน
63013050211 นางสาวสโรชา แซ:ลิ่ม
63013050212 นางสาวฐิตินันท� วิริยะสัทธา
63013050213 นางสาวถิรวรรณ รานวล
63013050214 นายจิระศักด์ิ ศิริพงษ�อาภรณ�
63013050215 นางสาวจิรัฐิติกาล เรืองวงษ�
63013050216 นางสาวศิริเพ็ญ ตรีพุทธ
63013050217 นางสาวภาวรินทร� พงษ�พันธุ�
63013050218 นางสาวศรัญพร ทองลา
63013050219 นางสาวภรณี สาครินทร�
63013050220 นางสาววันวิสา เลิศถมสุวรรณ
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63013050221 นางสาวชวาพร อิ่มเอิบ
63013050222 นางสาวศิรดา บุญเกิด
63013050223 นางสาวชุติกาญจน� ทองเจริญ
63013050224 ว:าที่ ร.ต.วรวุฒิ สีทานวล
63013050225 นางสาวพัชรพรรณ โชติประพัฒน�
63013050226 นายนิธิ เฟ̂Zองฟูนวกิจ
63013050227 นางสาวจารุวรรณ พิมพะนิตย�
63013050228 นายอัครัช แสงอรุณ
63013050229 นางสาวพัชรินทร� ป7ญญาเจริญ
63013050230 นางสาวพิม วัชโรบล
63013050231 นางสาวณัฎฐากานต� เพริศแก3ว
63013050232 นางสาวศศิชา คงกิจเจริญชัย
63013050233 นางสาวนิชภัทร นิชพรกุล
63013050234 นางสาวอภิญญา กสินานนท�
63013050235 นางสาวรุจิเรข จรรโลงตระกูล
63013050236 นายสิรวิชญ� จําปาเงิน
63013050237 นางสาวชลธิชา ไตรยะวงษ�
63013050238 นายเผด็จการ มงคลมุนินทร�
63013050239 นางสาวปาริชาติ ทองทิพย�
63013050240 นางสาวพัชรินทร� เทศอ่ํา
63013050241 นายทัตธน ฟูมเฟ̂อย
63013050242 นายสวีเดน หวังเจริญ
63013050243 นางสาวเจนจิรา สุหญ3านาง
63013050244 นายศศกานต� ทองเนื้อแปด
63013050245 นายสิริชัย โมราเจริญ
63013050246 นางสาวชุตินันท� พิชัยรัตน�
63013050247 นางสาวพิมรัตนา เพียรเสมอ
63013050248 นางสาวนภาพร กดมงคล
63013050249 นายภูวนาถ สุวรรณ
63013050250 นายกฤษณะ รักแจ3ง
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63013050251 นางสาวผกามาศ ช:วยชูหนู
63013050252 นางสาวชลินญาดา สักขาไม3
63013050253 นางสาววรรณิสา อินนะ
63013050254 นางสาวก่ิงกานต� กันทะถํ้า
63013050255 นายวราวุธ บุญศรี
63013050256 นางสาวสุภัคชณา ศรีสด
63013050257 นายนิติพงษ� เชื้อทอง
63013050258 นางสาวหทัยพันธน� ธูปประกายศรี
63013050259 นางสาวชนกนาถ วิชิตแย3ม
63013050260 นางสาวพิชญาภรณ� ณ นคร
63013050261 นายปฐมกาล กังวานสุระ
63013050262 นางสาวปทิตตา ฉายแสง
63013050263 นางสาววิภาวรรณ ฤทธ์ิสวาท
63013050264 นายเฉลิมเกียรติ สิทธิสาร
63013050265 นางสาวปFยดา ชัยศรีอริยกุล
63013050266 นายวัชระ ธิเขียว
63013050267 นางสาวศรัณย�กร เสริมวิฑูรย�
63013050268 นายน้ํามนต� ธานีกุล
63013050269 นางสาวเกศสุดา ศิริศรีวรารักษ�
63013050270 นางสาวจันสุณี นวลจันทร�
63013050271 นายธนบูรณ� ชิโนเรศโยธิน
63013050272 นางสาวทิพย�สุดา พุกรับสุข
63013050273 นางสาวศุภมิษา ผลเพ่ิม
63013050274 นายนครินทร� ดวงกมล
63013050275 นางสาวอาภาวดี สกุลรัตน�
63013050276 นายอดิศร ลิ้มคุณากร
63013050277 นางสาวสุภัคธิดา ชื่นคลัง
63013050278 นางสาวหญิง เขียวเชย
63013050279 นายณัฐพนธ� วรรณะ
63013050280 นางสาวจรีภรณ� หวังประสพกลาง
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63013050281 นางสาวปารมี นัยรัตนหิรัญ
63013050282 นางสาวธนัญญา เพชราบรรพ�
63013050283 นางสาวนพรัตน� วิจิตร
63013050284 นางสาววรัชยา แสนชูปา
63013050285 นายภูวนาท มูสิกะ
63013050286 นางสาวณัฐฐา อรุณฉาย
63013050287 นางสาวศศิธร จิตรประทุม
63013050288 นายรัฐศักด์ิ ไกยะแสง
63013050289 นายกิตติณัฐ ตะนุสะ
63013050290 นางสาวสิรภัทร สามิตสมบัติ
63013050291 นางสาวอิสริญาภรณ� เตะแต
63013050292 นายธนพร ครุธสําอางค�
63013050293 นางสาวนันทพร เสียงไพเราะ
63013050294 นางสาวสุขุมาลย� พูนธนะพิทักษ�กุล
63013050295 นางสาวอรอุมา หรั่งย้ิม
63013050296 นางสาวศิริลักษณ� อินเขาย3อย
63013050297 นางสาวกนกกาญจน� นัดดามงคล
63013050298 นายกมลธร โกมารทัต
63013050299 นางสาวชนาภา จารุมณีโรจน�
63013050300 นางสาวภาวิตรี ผ:องแผ3ว
63013050301 นางสาวกัญจ�นวีร� ณ ปCอมเพ็ชร
63013050302 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ดี
63013050303 นางสาวศิริกัญญา ยะสานติทิพย�
63013050304 นางสาวเบญญาภา ลุนบุดดา
63013050305 นางสาวพรนัชชา บุญสาลี
63013050306 นายกลวัชร สุนั่นต:า
63013050307 นางสาวชนินาถ บุตรชําลิ
63013050308 นางสาวยุพาพิน ดอนป7ญญา
63013050309 ว:าที่ ร.ต.หญิงวิลัยวรรณ โสมวิภาต
63013050310 นางสาวอัญชลี อัญขัญ
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63013050311 นางสาวชนกพรรณ อินทร�โคกสูง
63013050312 นางสาวณัฐกาญจน� รอดภัย
63013050313 นางสาวพัธวรรณ โพธิติ
63013050314 นางสาวปาริชาติ อร:ามศรี
63013050315 นางสาวสุรัญญา สระทองโหน
63013050316 นางสาวอุไรพร สอนสุภาพ
63013050317 นายเรืองศักด์ิ อุ:นรั้ว
63013050318 นางสาวกานต�ธิดา คงเจริญ
63013050319 นางสาวยุวรัตน� หวังดี
63013050320 นางสาวสิริฉัตร กุลมาตย�
63013050321 นายวรพงศ� วงษ�ตา
63013050322 นางสาวสรวงชนก เกษมเทวินทร�
63013050323 นายมหพล วันแก3ว
63013050324 นายปวรุตม� นามีผล
63013050325 นางสาวสกุลไทย กล่ําเมือง
63013050326 นายสุธาวุฒิ ศรีวิลัย
63013050327 นางสาวทิพยเนตร จงจิตร
63013050328 นายสหภาพ ยอดย่ิง
63013050329 นางสาวศิริวรรณ บูรณ�มุกดา
63013050330 นางสาวสุพิชญนันปI ดวงอินทร�
63013050331 นางสาวสุนิสา โพสาวัง
63013050332 นางสาววิไลลักษณ� อุปราช
63013050333 นางสาวมารียะห� ดอเลาะ
63013050334 นางสาวเมธินี เมฆกลิ่น
63013050335 นายเกริกกฤต ชาญชล
63013050336 นางสาวมณีลิน เงินคํามูล
63013050337 นางสาวพรจรัส แปCนห3วย
63013050338 นางสาวสิริยากร ราญมีชัย
63013050339 นางสาวดาริณ ทศศิลา
63013050340 นายพศุตม� หลายพัฒน�
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63013050341 นางสาวอัจฉรา สว:างศรี
63013050342 นางสาวอภิญญา จวงรัตนะกําจร
63013050343 นายศมน ชูศรี
63013050344 นางสาวเกษศิรินทร� ดีอิสระพงศ�
63013050345 นางสาวเยาวลักษณ� ทาคินี
63013050346 นางสาวนันทวดี ภูอิ่นอ3อย
63013050347 นายสุรัตน� มหาพราหมณ�
63013050348 นางสาวศุจินันท� ชิณเทศ
63013050349 นายประสิทธ์ิ วงเวียน
63013050350 นางสาวรุ:งนภา ศรีพล
63013050351 นางสาววรรณงาม วาสุกรี
63013050352 นายธีระศักด์ิ ศรีโห
63013050353 นายธนิตพงษ� รัตนพล
63013050354 นางสาวเกตุสุดา บุญกาวิน
63013050355 นางสาวนลินี โพธาสินธ�
63013050356 นางสาวชุติมา ชมเพลินใจ
63013050357 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีไชย
63013050358 นางสาววนิดา หมัดเหระ
63013050359 นางสาวฉัตรฑริกา สนองเดช
63013050360 นายพีรพล สุพิชย�
63013050361 นายปFยะพงษ� กSาวิใจ
63013050362 นายถวัลย�รัชต� อะนุ
63013050363 นางสาวสุวนันท� หัตถบูรณ�
63013050364 นางสาวจิรารัตน� บุญเส็ง
63013050365 นายเอสณะ เพชร�ทอง
63013050366 นางสาววรินทร�ธร จิราธรเลิศหิรัญ
63013050367 นางสาวเกตุกมล ภักดีงาม
63013050368 นางสาววราลักษณ� สุทธะลักษณ�
63013050369 นายไชยวัฒน� จันธนะสมบัติ
63013050370 นางสาวอนงค�พร ฉุยฉาย
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63013050371 นางสาวปวีณา ดวงภักดี
63013050372 นางสาวทิชากร ปะลาวัลย�
63013050373 นางสาววลัยลักษณ� บุญสาร
63013050374 นางสาวกุสุมา กวางแก3ว
63013050375 นางสาวกฤติมา บุญนิธิ
63013050376 นายพลากร สงค�เคราะห�
63013050377 นางสาวสุวิมล ทนโนนแดง
63013050378 นายรักษิต รักษิตานนท�
63013050379 นายณัฐภูมิ จิตพราหมณ�
63013050380 นายณัฐวัชร แก3วสม
63013050381 นายจักรพงษ� จําปาศิริ
63013050382 นายฮาซัน เซ็งมะ
63013050383 นางสาวพรนภา อ3วนวงศ�
63013050384 นางสาวนิธินันท� ศิริมัย
63013050385 นางสาวนพวรรณ โพธ์ิชนะพันธุ�
63013050386 นางสาววาสนา บุญบุตร
63013050387 นางสาวสุภัตรา ชาติทหาร
63013050388 นายอลงกร ทองเทพ
63013050389 นายธิติ สัมพันธ�แพร
63013050390 นางสาวชนาภา ขาวพิมล
63013050391 นางสาวนฤมล พงษ�วิเศษ
63013050392 นางสาวพวงเพ็ชร�X ทองฤทธ์ิ
63013050393 นายสุพจน� ดอนชัย
63013050394 นางสาวกีรติ สิริชูทรัพย�
63013050395 นางสาวครองขวัญ บุญกูล
63013050396 นายเอกชัย สายดวง
63013050397 นางสาวสุมิตรา อักขระ
63013050398 นางสาวรุ:งทิวา ทริเพ็ง
63013050399 นางสาวนิศารัตน� อยู:สบาย
63013050400 นายจารุวิทย� ใจกล3า
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63013050401 นางสาวพิมพ�สุฎา สวามิภักด์ิ
63013050402 นายวสันต� สันติภาพ
63013050403 นางสาวชาลิสา เมธานุภาพ
63013050404 นางสาวสุชาวดี ใจดี
63013050405 นางสาวณัฐวิภา จอมพลาพล
63013050406 นางสาวสุภัสตรี หลีจันทร�
63013050407 นางสาวประภาศรี โพธ์ิทองคํา
63013050408 นางสาวระวีวรรณ การะวี
63013050409 นางสาววรัญญา บุญเกิดกิจการ
63013050410 นางสาวสาธนี ธนะติวะกุล
63013050411 นางสาวรัชนีพร ทะสุมา
63013050412 นางสาวฐิติมา ทวีพันธุ�
63013050413 นางสาวณัฐพร เกิดอะโน
63013050414 นายอภิสิทธ์ิ อุปพงษ�
63013050415 นางสาวกุลธิดา ศรุติโกสุม
63013050416 นางสาวธนพร ศิรวัฒนามงคล
63013050417 นางสาวขนิษฐา สลีบุญชื่น
63013050418 นางสาวรุจยา ศรีรัตนาภิรมย�
63013050419 นางสาวรัมภ�รดา แก3วสวี
63013050420 นางสาวปริยาภรณ� พรามณี
63013050421 นายอาหมัด สุหรี
63013050422 นางสาวภัารา บุญโกมุด
63013050423 นางสาวริญญ�รภัส อภิกุลวราวัลย�
63013050424 นางสาววิภาวดี ศิริยงค�
63013050425 นางสาวสุมาลี ภูริมนาค
63013050426 นางสาววริษฐา วังมะนาว
63013050427 นางวชิราภรณ� แสงเกิด
63013050428 นางสาวประทินศรี ย:วนภู:
63013050429 นายทัตธน สุจิตโต
63013050430 นางสาวปFยะธิดา พิทยาวงศ�ฤกษ�
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63013050431 นางจุฑาทิพย� ฉัตราภรณ�พงศ�
63013050432 นายสุรกานต� โพธ์ิแก3ว
63013050433 นางสาวชนัญญ�ทิชา อินทประวัติ
63013050434 นายปรินทร� นาแซง
63013050435 นางสาวพรพรรณ ธนานันนท�นุกุล
63013050436 นายกฤษฎา จิตรแก3ว
63013050437 นางสาวชนนิกานต� เพ็งรักษา
63013050438 นายเอกชัย ขําตา
63013050439 นางสาวนลินี หนูเอียด
63013050440 นางสาวสาวิตรี ระเบียบ
63013050441 นางสาวหทัยรัตน� เปรมสมบูรณ�
63013050442 นางสาวอภิญญา สุวรรณไตร
63013050443 นายนิตินัย วงศ�ชัย
63013050444 นายภัคพงษ� เรืองฤทธ์ิ
63013050445 นางสาวศุลินธร ภูผาจง
63013050446 นางสาวอัญรินทร� เรืองกุลจิราภัทร�
63013050447 นางสาวศิริพร โพธ์ิจันทะ
63013050448 นางสาวเฟ̂ZXองฟCา บุญใหญ:
63013050449 นางสาวณิชนันทน� ภูบัวดวง
63013050450 นางสาวภารดี เชื้อขันตี
63013050451 นางสาวพลอยไพลิน ทองสีน้ําเงิน
63013050452 นางสาววิสุดาพร เบ3าไธสง
63013050453 นางสาววาทินี วิจารณ�
63013050454 นายอภิสรรค� เกตุเนตร
63013050455 นายทศพร เพชรจูด
63013050456 นางสาวบุษรินทร� อุตมูล
63013050457 นางสาวเสาวลักษณ� ไกรทอง
63013050458 นางสาวมัลลิตา ทานะราช
63013050459 นายสุทธินัย โชติกะ
63013050460 นายฐิตเมธ ด:านทิพารักษ�
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63013050461 นางสาวดวงพร เทียนประดิษฐ�
63013050462 นางสาวอัยลดา บุตรศรีภูเภา
63013050463 นางสาวนภาลัย แก3วสุขศรี
63013050464 นางสาวนุสิตา ทากุ
63013050465 นางสาวพัชราภรณ� พาณิชย�
63013050466 นางสาวศิริรัตน� ม:วงเพชร
63013050467 นางสาวบงกช ภูบังดาว
63013050468 นางสาวเนตรนภา วรรณุวาส
63013050469 นางสาวชุติภา วชิโรพรอนันต�
63013050470 นางสาวนิภาภรณ� แสงธรรมกวิน
63013050471 นายภัทรวุฒิ บูรณสงคราม
63013050472 นางสาวฐิติรัตน� คําแสน
63013050473 นางสาวกนกศรี แสงทอง
63013050474 นางสาวเนตรชนก เนตรระกาศ
63013050475 นายนครินทร� วงค�มานิตย�
63013050476 นางสาวภัทรียา สุวรรณชาตรี
63013050477 นางสาวนพมาศ มณีนิล
63013050478 นางสาวณัฐวดี คงวิโรจน�
63013050479 นางสาวจิตติมา ธิมา
63013050480 นางสาวศิวลักษณ� ภูมนนา
63013050481 นางสาวธารีรัตน� เกิดพันธ�
63013050482 นางสาวมณีรัตน� ยินดี
63013050483 นางสาวปาหนัน พันธ�พัฒน�
63013050484 นายหัตถชัย บุญสว:าง
63013050485 นางสาวสุณิสา นะสอน
63013050486 นางสาวสุวดี จ๋ิวเชื้อพันธุ�
63013050487 นางสาวเสาวลักษณ� อิ่มน3อย
63013050488 นางสาวจุฑามาศ คําป7นทิพย�
63013050489 นางสาวปรียานุช มณีโชติ
63013050490 นางสาวนัทธิรา โยโพธ์ิ
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63013050491 นางสาวจันทร�จิรา พรมแปCนดี
63013050492 นางสาวนวรัตน� จ3อยสูงเนิน
63013050493 นางสาวอมรรัตน� ไกรมาก
63013050494 นางสาวนิตยา พรมท3าว
63013050495 นางสาวภารัตดา สุวรรณรัตน�
63013050496 นางสาวมุกธิดา ปราบบํารุง
63013050497 นางสาวเกวลี ล:อใจ
63013050498 นางสาวธรรมาภรณ� จงภักดี
63013050499 นางสาวอาภากร ใจเคย
63013050500 นายจีรวัฒน� เขียวยะ
63013050501 นางสาวสุวรรณี พิมูลชาติ
63013050502 นางสาวสิริวรรณ สวนจันทร�
63013050503 นางสาวปฐมา ศรัทธาธรรม
63013050504 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยเฉลิมวงศ�
63013050505 นายสิรวิทย� มูลลา
63013050506 นางสาวหนึ่งฤทัย ไกรกลาง
63013050507 นางสาวประภาภรณ� เลขนาวิน
63013050508 นางสาวภนณิดา เหมือดนอก
63013050509 นางสาวศิวพร สร3อยพลอย
63013050510 นางสาวจิราภรณ� เพ็งทอง
63013050511 นางสาวเครือวัลย� ทองพร3อย
63013050512 นางสาวม่ิงโกมุท ชนะกุล
63013050513 นายศิโรจน� อัครจิตสกุล
63013050514 นางสาวจริยา นามมาดี
63013050515 นายภาณุพงศ� สายบุญยง
63013050516 นางสาวเฉลิมขวัญ ถาวรศักด์ิ
63013050517 นางสาวภัทราพร พิมพา
63013050518 นายปFติพงษ� คงสัตย�X
63013050519 นางสาวณัฐวดี ชาติไธสง
63013050520 นางสาวจิราพร เอี่ยมสะอาด
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63013050521 นางสาวเจนจิรา มะอินทร�
63013050522 นางสาวสิริวัฒน� ธนพัฒน�ศิริ
63013050523 นางสาวลภัสนันท� ลภัสมนต�ชัย
63013050524 นายทศพล เหรียญทอง
63013050525 นางสาวผกามาศ สิทธิสิงห�
63013050526 นายกัณณพงศ� จงสุขสันติกุล
63013050527 นางสาวกลอยใจ คชวรรณ
63013050528 นายคธาวุธ สุวรรณมาตย�
63013050529 นางสาวสุวิชญา เจริญศิลปI
63013050530 นางสาวสาริณี สาระคู
63013050531 นายชยางกูร บริหาร
63013050532 นางสาวเบญจลักษณ� ตันเล
63013050533 นางสาวธษา แว:นศิลา
63013050534 นางสาวณัฐณัณท� พรไพศาลชูสกุล
63013050535 นายกชภพ สุขผล
63013050536 นางสาวปวริศา อินทร�ขุนจิต
63013050537 นางสาวสุกัลยา พรมจีน
63013050538 นางสาวอิสราพร อ:วมพิน
63013050539 นางสาวกมลชนก พันสนิท
63013050540 นางสาววิมลพันธ� สุภาวะ
63013050541 นางสาวเขมินทรา สุขะเกตุ
63013050542 นางสาวณัฐธิดา สมพงศ�
63013050543 นางสาวสุชาดา ถ่ินอ:วน
63013050544 นายธนศักด์ิ มหาวงศนันท�
63013050545 นายรัตนพล คานพรหม
63013050546 นางสาวสุจิตรา ทับทอง
63013050547 นางสาวกิติมา สายวารี
63013050548 นางสาวสุธีรา บุญประสพ
63013050549 นางสาวอภิชญา บุญยาสัย
63013050550 นางสาวปFยนุช แซ:ลิ้ม
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63013050551 นางสาวศศิวิมล ศรีทองหลาง
63013050552 นางสาววิชุอร แสงอ:วม
63013050553 นางสาวอิสราภรณ� บุญอินทร�
63013050554 นายวรงค�เกียรต์ื ธนะจักร
63013050555 นางสาวจิรารัตน� ชาวเนื้อดี
63013050556 นางสาวอนงค�นุช กมุทะรัตน�
63013050557 นางสาวหนึ่งฤทัย แพ:งศรีสาร
63013050558 นางสาวธันยพร กรานสุข
63013050559 นางสาวณิชนันทน� วะทา
63013050560 นางสาวชนกานต� ยุทธชนะ
63013050561 นางสาววริศรา ในจิต
63013050562 นางสาวชนกชนม� กําจัด
63013050563 นางสาวมินตรา ภูนารี
63013050564 นางสาวจันทิรา นําสนองวงศ�
63013050565 นางสาวศรัญญา นาคคชฤทธ์ิ
63013050566 นางสาวอมรรัตน� ทุ:งปรือ
63013050567 นางสาวชวัลภา ไกรเวช
63013050568 นางสาวศุภิสรา วิเชียร
63013050569 นางสาวนายีละห� สาเหาะ
63013050570 นางสาวภัคนิชชา พูลสิน
63013050571 นางสาวเบญจมาศ ไทยอ:อน
63013050572 นางสาวบุณยาพร รู3งาน
63013050573 นางสาวแสงทิพย� สัมฤทธ์ิ
63013050574 นางสาวสเตฟานี่ มาเรีย โนแว็ค
63013050575 นางสาวมัณฑนา เนียมอยู:
63013050576 นางสาววันทกานต� ดีประสิทธ์ิป7ญญา
63013050577 นางสาวรัตติยา ยอดอินทร�
63013050578 นางสาวสุธิดา จักรนารายณ�
63013050579 นางสาววิไลลักษณ� โมลานิน
63013050580 นางสาวอัสมาอ� มอลอ
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63013050581 นางสาวติณณา อินทร�ประโคน
63013050582 นางสาวธริษตรี มัธยัสถ�
63013050583 นางสาวนงลักษณ� ศรีบุศย�ดี
63013050584 นางสาวราวแข พรหมแพทย�
63013050585 นางสาวณภัสสรณ� ชูราศรี
63013050586 นางสาวเสาวนีย� สุวรรณผา
63013050587 นางสาวณัฐวดี ประเสริฐ
63013050588 นางสาวอทิตยา แสงอาทิตย�
63013050589 นางสาวเอื้อมพร ป7ญญวรรณศิริ
63013050590 นางสาวอังคณา พรหมรัตน�
63013050591 นางสาวลัดดาวัลย� คํากองแก3ว
63013050592 นายสหัสวรรษ โพธ์ิสูงเนิน
63013050593 นางสาวลัดดาวัลย� แก3วสกุลณี
63013050594 นายธนพล จิตต�ศิริ
63013050595 นายรัฐพล บัวพา
63013050596 นายธรรมนูญ เวตะนัต
63013050597 นางสาวอาภรณ�ภัทร� ชูเทียน
63013050598 นางสาวอุทุมพร กระต:ายจันทร�
63013050599 นางสาวภัทราวดี บุญมีรอด
63013050600 นางสาวอ3อยทิพย� เภามี
63013050601 นายกิตติคม รักเดช
63013050602 นางสาวจิราพร บุญคํ้า
63013050603 นายภานุวัฒน� ศรีถาวร
63013050604 นางสาววนิดา ชูจันทร�
63013050605 นางสาวอนิศา มีอิน
63013050606 นายพลภัทร� ศรัทธาทิพย�กุล
63013050607 นางสาวสุภานิตย� ชาญนอก
63013050608 นางสาวพรชนัน ใจสุวรรณ�
63013050609 นางสาวอาทิชา รัตนตรัง
63013050610 นางสาวศิริธร ศิริคุณ
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63013050611 นายสุระพล แก3ววังวร
63013050612 นางสาวธนัชภรณ� คํามณี
63013050613 นางสาวกฤติพร อุดมธนะบริบูรณ�
63013050614 นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนพันธ�
63013050615 นางสาวปาริฉัตร สูงงาม
63013050616 นายรฎาคม เพ็ญทะเล
63013050617 นางสาววาสนา แสนคํา
63013050618 นายกําเชิง นาดอน
63013050619 นางสาวมาริสา พ:วงบางโพ
63013050620 นางสาวณัฐญดา กาฬบุตร
63013050621 นางสาวสุรีรัตน� ปราบใหญ:
63013050622 นางสาวชนัสพร ชนะไพรี
63013050623 นายสุรบถ จอกทอง
63013050624 นางสาวพิมพ�ชนก อยู:จุ3ย
63013050625 นางสาวนฤมล ภูระอินทร�
63013050626 นางสาวนูรอารีฟะห� แวดอกเลาะ
63013050627 นางสาววรวรรณ เชื้อบุญ
63013050628 นางสาวศศิธร เพ็งผ:าน
63013050629 นางสาวนิรชา จันลา
63013050630 นางสาวมณีพรรณ โชติวิสุทธ์ิ
63013050631 นางสาวอุไรวรรณ รันพิศาล
63013050632 นางสาวพิมพิกา กิติทรัพย�
63013050633 นางสาวศิรินภา เจิมขุนทด
63013050634 นายโกมล บุญฤทธ์ิ
63013050635 นายณัฐพร จันทร�ปลี
63013050636 นางสาวนิศามณี นามอุทา
63013050637 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิเดช
63013050638 นายประภากร จันทรกําพู
63013050639 นายก:อเกียรติ แท:นจันทร�
63013050640 นางสาวจันทนา จันทะรักษ�
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63013050641 นางสาวฐิติวรรณ ทัศโน
63013050642 นายณัฐดนัย กลิ่นส:ง
63013050643 นางสาวรัตนา ศุภมาศ
63013050644 นางสาวอินทิรา นาสวนโศภิต
63013050645 นายมารุต ป7ญจพรอุดมลาภ
63013050646 นางสาวดลนภัส ภู:เกิด
63013050647 นางสาวทิพวรรณ มนตรีวงษ�
63013050648 นางสาวนาถชนก กาวิละ
63013050649 นายธนพล สุประดิษฐ�
63013050650 นายธนพล วรโชติไพศาล
63013050651 นางสาวปนัสยา ชื่นอุระ
63013050652 นายพงษ�ศักด์ิ วิเศษศิริ
63013050653 นายธีระ ประทุม
63013050654 นางสาวแพรวพรรณ พืลาทอง
63013050655 นางสาวศศิวิมล ดุมแก3ว
63013050656 นายณัฐพงษ� เปลี่ยนพลอย
63013050657 นางสาวสมฤทัย หงษ�ปาน
63013050658 นางสาวปวีณ�กร กิจมะโน
63013050659 นางสาวจุฑามาศ แก3วแกมทอง
63013050660 นางสาวจินดา มาชอบ
63013050661 นางสาวอุไรวรรณ ขามพารา
63013050662 นายธนากร บุญชัย
63013050663 นางสาวสุภัทตรา มนทา
63013050664 นางสาวมนัญญา ศักดี
63013050665 นางสาวสุภาพร ประหา
63013050666 นางสาวสุพรรษา วุ:นซ้ิว
63013050667 นางสาวบุณยกร มุสิโก
63013050668 นางสาววริศรา ถาแก3ว
63013050669 นายอิทธพล ไชยรักษ�
63013050670 นางสาวภาณุมาส สุธน
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63013050671 นายพงศ�พินิต คงคาเขตร
63013050672 นางสาวภทรสุดา เครือทอง
63013050673 นางสาวมาริษา ทองโสภา
63013050674 นางสาวรัชนี  ิวิทศิริ
63013050675 นางสาวเบญจพล พลพันธุ�
63013050676 นางสาวมนัสนันท� แสงหิ่งห3อย
63013050677 นางสาวอินทิดา คําเขียว
63013050678 นางสาววิภาภรณ� ดํารงค�ไทย
63013050679 นายสุทธิพงษ� เชียงแรง
63013050680 นางสาวณัฐชา อภิญญาณานันท�
63013050681 นายบุญญาฤทธ์ิ ธนูทอง
63013050682 นางสาวนัณฐิกา แสงทอง
63013050683 นางสาวนีลวิตร อยู:เเสง
63013050684 นางสาวสุภัทรา อินทานทุม
63013050685 นางสาวผริตา ฟCาอํานวยพร
63013050686 นายวรัญRู ศรีเหลือง
63013050687 นายธนบูรณ� จํานงค�วงศ�
63013050688 นายเอกวัฒน� แก3วมณี
63013050689 นางสาวนัตยา ดอกแก3ว
63013050690 นายปรินทร สุทธินิยม
63013050691 นางสาวฉัตรชนก อุปถัมภ�
63013050692 นางสาวสุชานันท� ธนะวงศ�
63013050693 นายภาณุพงศ� เก้ือสกุล
63013050694 นางสาวจุฑาพร วิทิพย�รอด
63013050695 นางสาวจุฑารัตน� ตDะสิทธ์ิ
63013050696 นางสาวพัชรมนต� ชมชูทิพยกุล
63013050697 นางสาวธนากร ทิมทอง
63013050698 นางสาวปFยธิดา หนูสาย
63013050699 นายนิธิวัศ เตียวมณี
63013050700 นายทิวัตถ� พรหมแจ3ง
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63013050701 นางสาวณัฐชญา ผุดผาด
63013050702 นายศิรชัช วัฒนเดชาชาญ
63013050703 นางสาวสรารัศม์ิ สิทธิโชคคณานนท�
63013050704 นายโยธิน ช:างปลูก
63013050705 นายพงษ�สุพร เกิดชนะ
63013050706 นางสาววิชชุดา หนูน3อย
63013050707 นางสาวรวิสรา รักธรรม
63013050708 นางสาวจันทรัศม� เองมหัสสกุล
63013050709 นางสาววรรณพร ปานสาคร
63013050710 นายวสันต� วิเศษโกสิน
63013050711 นางสาวสุภาวดี อินนันใจ
63013050712 นางสาวเพชรชรินทร� ธรรมสาร
63013050713 นายชาญยุทธ เวียนคานมาน
63013050714 นางสาวณัฐกานต� สารสัย
63013050715 นางสาวณิชาพร เสนามนตรี
63013050716 นางสาวนิตยา รัตนวงค�
63013050717 นางสาวปรารถนา ตDะมัง
63013050718 นางสาวประกายพัชร นวลป7Qน
63013050719 นายสุรพงษ� บุญศิริ
63013050720 นางสาวก่ิงกาญจน� ชรัสเสถียร
63013050721 นางสาวจันธิมา สาคุณ
63013050722 นางสาวเกวริณ วานิชยาการ
63013050723 นางสาวสุดธิดา โอวาท
63013050724 นางสาวศรัญญา บิสลาม
63013050725 นางสาวรัชฎาภรณ� คงดี
63013050726 นางสาวเพ็ญพรรณ การสมพรต
63013050727 นางสาววรรณพร แก3วกล3า
63013050728 นางสาวกรชนก ใจภักดี
63013050729 นางสาวภาสินี ศศิธรานุวัฒน�
63013050730 นางสาวสุขฤทัย แจ:มเที่ยงตรง
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63013050731 นายวัชรินทร� ถาน3อย
63013050732 นางสาวศิริวรรณ รัตนสิทธ์ิชัชวาล
63013050733 นางสาวรักชนก ขันเงิน
63013050734 นางสาวยุรฉัตร ศิริเพชร
63013050735 นางสาวณัฐชยา สุคนธชาติ
63013050736 นางสาวปFยาพัชร มหาพรหม
63013050737 นางสาววิไลพร บุญทะสอน
63013050738 นางสาวพัชนี ศิลสัตย�
63013050739 นายนภัสกร ย้ิมขลิบ
63013050740 นางสาวปภาว รินทร� พรหมชูแก3ว
63013050741 นางสาวปริชญา นิธุรัมย�
63013050742 นายสืบศักด์ิ จันทมาลา
63013050743 นางสาววรรณิกา ตรึกตราครบุรี
63013050744 นางสาวสิริกร หาธรรมมี
63013050745 นางสาวธนาภา สุขโข
63013050746 นางสาวเอกนรี ขันทอง
63013050747 นายแมน พ:วงเจริญ
63013050748 นางสาววาสนา ศุภสามเสน
63013050749 นางสาวมนัสวี พัฒนากร
63013050750 นางสาวไอลดา บุญช:วย
63013050751 นางสาวจิราภรณ� จันทร�ทรง
63013050752 นางสาวกาญจนา อ:อนนิ่ม
63013050753 นางสาววิสสุรดา พรหมคํา
63013050754 นายนันทศักด์ิ สุขฤกษ�ดี
63013050755 นางสาวโสรยา เกตุจุมพล
63013050756 นางสาวอริศรา ริลา
63013050757 นางสาวภิญญนิจ เจษฎาวิริยะวงศ�
63013050758 นายไพนุภาพ จินดารัตนวงศ�
63013050759 นางสาวสุดารัตน� หยาหยี
63013050760 นายรุจิระ มหาพรหม
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63013050761 นางสาวปาริมา พร3อมพิมพ�
63013050762 นางสาวเตือนใจ ตันทอง
63013050763 นางสาวเพ็ญพิชชา ชายทอง
63013050764 นางสาวทัศนีย� โพธ์ิสวัสด์ิ
63013050765 นางสาวธิดารัตน� ดอนอินไชย
63013050766 นางสาวธีมนาถ ตรีปFยรัตน�
63013050767 นายณัฐพล คุณวโรตม�
63013050768 นางสาวจิราภรณ� พินิจวิชา
63013050769 นางสาวนิวรา เครือแปง
63013050770 นางสาวพรระวี ศรีประพัติ
63013050771 นางสาวภัทราลัย พุทธรัตน�
63013050772 นางสาวรวิพรรณ พ:วงศิริ
63013050773 นางสาวบุญรักษ� วงศ�มา
63013050774 นายทศพร สุวรรณประเสริฐ
63013050775 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุกานดา ผาลี
63013050776 นายมนัส ชํานาญ
63013050777 นางสาวดาวกานดา มงคลสารโสภณ
63013050778 นางสาวศิวะพร แควชล
63013050779 นางสาวนุชตยา ฆังคะมะโน
63013050780 นางสาวณัชชา โพธ์ิเจริญ
63013050781 นางสาวกีรติกา เข็มป7ญญา
63013050782 นายภูมิพัฒน� แก3วจันทร�
63013050783 นายเทพศิรินทร� จินรอด
63013050784 นางสาวทัศนีย� แพโคกสูง
63013050785 นางสาวภคินี สุขรมย�
63013050786 นายจารุวัตร� เทียน
63013050787 นางสาวปFยะพร ต3นจาน
63013050788 นายบัณฑิต สิงหาบุตร
63013050789 นางสาวภาวิณี บรรเทา
63013050790 นางสาวเจนจิตรา ทองห3อย
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63013050791 นางสาววนิสา กิจรักษ�
63013050792 นางสาวปนัดดา คําเข่ือน
63013050793 นางสาวกวิสรา จันทร�กระจ:าง
63013050794 นางสาวน้ํารินทร� พรมเขียว
63013050795 นางสาวก่ิงกาญจน� ครองชัย
63013050796 นางสาววิมลทิพย� นามเข่ือนแพทย�
63013050797 นางสาวชลดา ภูจอมพลอย
63013050798 นางสาวอทิตยา คําลือ
63013050799 นายประเสริฐ ทูคํามี
63013050800 นางสาวดวงกมล สโมสร
63013050801 นางสาวจิดาภา จินรักษ�
63013050802 นางสาวธนิชพร บุญส:ง
63013050803 นางสาวอภิสรา สุทธิช:วย
63013050804 นางสาวธนาภรณ� รอดชีวิต
63013050805 นางสาวจารุพร ใต3ชมภู
63013050806 นางสาวสุรัฐยา ภู:ทับทิม
63013050807 นายสุรัติ ทีปะโยธิน
63013050808 นางสาวพรเพ็ญ ทองรักษ�
63013050809 นายกษิด์ิเดช เทพรอด
63013050810 นางสาวอัญธิการ� กองเขียว
63013050811 นางสาววิริญา นนทอ
63013050812 นางสาวจินตนา เสนระศัพย�
63013050813 นายป7ญญา โชติอุดมโชค
63013050814 นางสาวสุปรียา สนั่นเอื้อ
63013050815 นายกุลบุตร อารักษ�
63013050816 นางวัลลภา วงคะสุ:ม
63013050817 นางสาวสุภาพร ชื่นชม
63013050818 นางสาวนิสาคีริน นิแมะ
63013050819 นายชัยกฤต พันธุมจินดา
63013050820 นางสาวปFยาณี มีมาก
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63013050821 นางสาวณฐกมล สุทธิชาติ
63013050822 นางลินดา จ่ันเพ็ชร�
63013050823 นางสาวณฐมนต� สุทธเสถียร
63013050824 นางสาวณิชนันทน� พุ:มพันธุ�
63013050825 นางสาวอรอนงค� สุขช:วย
63013050826 นางสาวฐิติวรรณ พันรอบ
63013050827 นางสาวรัตนา โทนทอง
63013050828 นายทวีวัฒน� ซัมพัฒนพงษ�
63013050829 นางสาวณิกษา โยธาราษฎร�
63013050830 นางสาวชนิตตา คงใหม:
63013050831 นางสาวมณีรัตน� ไชยมณีวรรณ
63013050832 นายฐิติพงศ� โพธ์ิทอง
63013050833 นางสาวชลลดา ช3างงา
63013050834 นายปFยพจน� รักษ�นาค
63013050835 นางสาวประภาพร ลาภจิต
63013050836 นางสาวสุชัญญา พริกเทพ
63013050837 นางสาวธิติมา เถระ
63013050838 นางสาวจรรยา จันทร�เกษม
63013050839 นางสาววริษฐา เหมชาติวิรุฬห�
63013050840 นางพรพนา จอมพันธ�
63013050841 นางสาวกัญญา บุระดา
63013050842 นางสาววริศรา วาพันสุ
63013050843 นางสาวพงษ�ศิริ อรุณสิงห�ประทีป
63013050844 นางสาววรัญญา เปนะนาม
63013050845 นางสาวจันจิรา บํารุงรัตน�
63013050846 นายอัศวพิพัชญ� ภูริวัฒน�
63013050847 นางสาวปฐมาวดี ชูคง
63013050848 นางสาวดวงดาว ศรน3อย
63013050849 นางสาววันวิสา เข็มแก3ว
63013050850 นายสรศักด์ิ พันธ�แก3ว
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63013050851 นางสาวเบญจวรรณ โคตรพรม
63013050852 นายมุฟซีย� คงนาม
63013050853 นางสาวปFยะธิดา ด3วงดี
63013050854 นางสาวธิดารัตน� ถนอมผล
63013050855 นายอภิเชษฐ ทับนิล
63013050856 นางสาวช:อทิพย� ชาตรูประชีวิน
63013050857 นายประกาศิต ไชยสิทธ์ิ
63013050858 นางสาวศริญญา แจ:มนิลพิพัฒน�
63013050859 นางสาววรรณิดา แก3วมาตย�
63013050860 นางสาวปฤษฎา นวลศรี
63013050861 นายณัฐพล คําจริง
63013050862 นายภาสกร ขัดเงางาม
63013050863 นายสุพัฒน� พลทองมาก
63013050864 นายชณินทร บุญละคร
63013050865 นางสาวพรนภา หลักทอง
63013050866 นายนัทวิทย� เปล:งอรุณ
63013050867 นางสาวศิรินารถ ชะเดชา
63013050868 นางสาวธัญญรัตน� สมจิตต�
63013050869 นางสาวมาชิตา อินสด
63013050870 นายพฤกษภา พฤกษเมธาพันธ�
63013050871 นางสาวศศิยาพัชญ� ดอนชัยรัตน�
63013050872 นายอลงกรณ� ผ:านสุวรรณ
63013050873 นายมานิต ป7ญญาเรือง
63013050874 นางสาวปณาลี พราววิเชียร
63013050875 นายภาณุพงศ� โกวัฒนชัย
63013050876 นางสาวป7ญญวีร� แก3วคํา
63013050877 นายองอาจ วงศ�มา
63013050878 นายพัชรเมศร� วุฒิเลิศเดชานนท�
63013050879 นายสุกรัช จันทวิช
63013050880 นางสาวภิรมณ หุยากรณ�
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63013050881 นางสาวสุธาทิพย� ตรีพลอักษร
63013050882 นายอภิชัย โชติรัตน�
63013050883 นางสาวกุลนภา คํามี
63013050884 นายฐิติพัฒน� ร:มโพธ์ิ
63013050885 นางสาวเกศรินทร� หนูพินิช
63013050886 นางสาวจิราพร มาป7น
63013050887 นางสาวเบญจวรรณ หม:องชา
63013050888 นางสาวภาวดี สุดชารี
63013050889 นายธนัช ลายลักษณ�
63013050890 นางสาวพันธิสา เข่ือนจักร�
63013050891 นางสาวอภินันท� แซ:ด:าน
63013050892 นางสาวธนัชชา จันสินธุ�
63013050893 ว:าที่ ร.ต. หญิงสุมิตรา ชีพนุรัตน�
63013050894 นางสาวสุกานดา ตินตานนท�
63013050895 นายอัครพนธ� มีมงคล
63013050896 นางสาวปFยะนุช แก3วอาษา
63013050897 นางสาวอรนงค� ขาวงาม
63013050898 นางสาวรัตนาวดี ทองดี
63013050899 นางสาวนภัสรพี ปานสง:า
63013050900 นางสาวพิชญาภา ตานุชนม�
63013050901 นางสาวศุทธิณี ปริญญา
63013050902 นางสาวชญาน�ณันท� ฉิมกิตินันท�
63013050903 นางสาวพัชร�ณัฏฐ� จรรีบรัด
63013050904 นายมานพ หมวกอยู:
63013050905 นางสาวกวิสรา ถาบุญชู
63013050906 นางสาวสุธิดา มาดี
63013050907 นางสาวศิริวรรณ สีสุข
63013050908 นางสาวจุรีพร นิลฉวี
63013050909 นางสาวรวิกานต� โพธ์ิสาร
63013050910 นางสาวสุธาทิพย� ฉายแก3ว
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63013050911 นายดุลยวัต ธรรมรัตนวิมล
63013050912 นางสาวประดับ จันโสม
63013050913 นายณัชภัค ผ:านสําแดง
63013050914 นางสาวอนรรฆวี สุกใส
63013050915 นางสาวสุพรรณี ทับทอง
63013050916 นายกฤติเดช น3อนนันท�
63013050917 นางสาวดวงตา ชาญชัย
63013050918 นายธนาธิป สกุลรัตน�
63013050919 นางสาววรวรรณ จันทร�วิพัฒน�
63013050920 นางสาวพันธกานต� มีผล
63013050921 นายสมรักษ� ดีมี
63013050922 นางสาวหทัยรัตน� อินคํา
63013050923 นางสาวธมน ฐนิตตระกูล
63013050924 นายอดิศร มากรอด
63013050925 นายสุด คุปตะวาทิน
63013050926 นางสาวฐิตารีย� สุยะลังกา
63013050927 นางสาวศศิประภา ใจอาจ
63013050928 นางสาววิชชุดา สินพูน
63013050929 นางสาวพรมะณี ยานิวงค�
63013050930 นางสาวอุษา สิทธ์ิสงวน
63013050931 ว:าที่ ร.ต.ประสิทธ์ิ บุญทอง
63013050932 นายศุภเดช ประทุมวงศ�
63013050933 นายขวัญชัย สวยงาม
63013050934 นายกิจจา เชื่อมใจ
63013050935 นางสาววิภาภรณ� แก3วโต
63013050936 นางสาววริษา คงสุจริต
63013050937 นางสาวอโรชา โสภา
63013050938 นางสาวสกุณตลา คําปFงบุตร
63013050939 ว:าที่ ร.ต.อนุรักษ� สุดสาคร
63013050940 นายธนพงษ� ทศภา
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63013050941 นายนราธิป ถัดทะพงษ�
63013050942 นางสาวพิมพ�วลัญช� ทองวงษ�เพ็ชร
63013050943 นางสาวพิมพ�กานต� เพ็งสว:าง
63013050944 นางสาวนพักตร�ษร พรมพิทักษ�
63013050945 นางสาวชนิสรา ไทยนุกูล
63013050946 นางสาวสหฤทัย ขําเอนก
63013050947 นายประเสริฐ มาดํา
63013050948 นางสาวจิรารัตน� ขอพ่ึง
63013050949 นางสาววัชรีย� ใยประดิษฐ�
63013050950 นางสาววรประภา ไชยชะนะ
63013050951 นางสาวเพชรรัตน� เจDะยูนิช
63013050952 นางสาวศิริลักษณ� สร3างการนอก
63013050953 นางสาวนฤมล วงษ�วิจิตร
63013050954 นางสาวกาญจนา จินตสินธุ�
63013050955 นางสาวสุกัญญา ช:วยเมือง
63013050956 นางสาวพรรษกร สามิบัติ
63013050957 นางสาวรุสนานี ดือเระ
63013050958 นายนิรุติ ไทยสกุลวงศ�
63013050959 นางสาวจริยา ป7ตตาลี
63013050960 นางสาวเบ็ญญา สีคร3าม
63013050961 นางสาวฐิติณัฐ แสงมาลัย
63013050962 นางสาวศุทธานันท� สุภาราช
63013050963 นายกิตติศักด์ิ สุขสงค�
63013050964 นางสาวนุสรา สุขคะตะ
63013050965 นางสาววรดา อินโท
63013050966 นายคําสัน โคตพันธ�
63013050967 นางสาวป7ณชญา ไทยอุทัย
63013050968 นางสาวดรุณวรรณ พรหมฉวี
63013050969 นางสาวณัชชา ดีพา
63013050970 นางสาวโชติกานต� มีจินดา
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63013050971 นางสาวชนัตตา หนูชู
63013050972 นายอับดุลเลาะ เจะอาแว
63013050973 นางสาวธนัญธรณ� นวลประสิทธ์ิ
63013050974 นางสาววรรณิศา ยุบลชู
63013050975 นางสาวพรสวรรค� แฟบกระโทก
63013050976 นางสาวชลธิชา พูลศรี
63013050977 นางณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
63013050978 นางสาวอารีรัตน� บับพาน
63013050979 นางสาวณฐา วิเชียร
63013050980 นางสาวเปรมกมล โยวะกา
63013050981 นางสาวพัณณิตา พฤกษ�เนรมิตร
63013050982 นางสาวพชระ ย่ิงอมรพงศ�
63013050983 นางสาวสุวนันท� นามเคน
63013050984 นางสาวนันท�นิชา ปรีชาพงษ�เจริญ
63013050985 นางสาวสุมาวลี อินทร�ช3าง
63013050986 นางสาวธิษณามดี เจริญสุข
63013050987 นางสาวบุณณดาพร เพ็ชรมีศรี
63013050988 นางสาวภิชญาภา คงเมือง
63013050989 นางสาวนลินี ไทยสุน
63013050990 นายณัฐพล ดุริยะชีวิน
63013050991 นางสาวตวงพร มาประชา
63013050992 นางสาวจิตตมาส แก:นพลูหยก
63013050993 นางสาวศดานันท� อบเชย
63013050994 นายรัฐชาติ กําหอม
63013050995 นายกฤตธน ส:องใส
63013050996 นายทวิช บางเหลือง
63013050997 นายชาตรี แก3วมณี
63013050998 ว:าที่ ร.ต.หญิงประภัสสร คงพรม
63013050999 นางสาวอัญชิษฐา เจียมกรกต
63013051000 นางสาวเพ็ญพิชชา ขวัญเงิน
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63013051001 นางสาวรัตติกาล พรมเป\ยง
63013051002 นายศุภณัฐ วะเกิดเปCง
63013051003 นางสาวชุลีพร ขันทวี
63013051004 นายตรีวิทย� ป7ทมารุณ
63013051005 นางสาวเยาวลักษณ� อ:วมมีเพียร
63013051006 นายเขมนันท� อนรรฆมณี
63013051007 นางสาวขนิษฐา คําทวี
63013051008 นายจิรพงษ� สุวรรณพัฒน�
63013051009 นายพชร อมรวิริยะนนท�
63013051010 นางสาวปณิตา ฝอยทอง
63013051011 นางสาวสุวิดา ไชยทอง
63013051012 นางสาวนิภาพร สร3อยอุทา
63013051013 นางสาวอินทิรา อนันต�ธนสาร
63013051014 นางสาวณัฐินี ตุ3ยศักดา
63013051015 นายกฤษดา จิตต�ดี
63013051016 นางสาวลลิตา เศรษฐชัย
63013051017 นางสาวศุภัชญา ชํานาญ
63013051018 นางสาววนิดา พลวงค�ษา
63013051019 นางสาวสิริยากร มธุรส
63013051020 นางสาวสิรินทร�นิชา สีมาชัยสิน
63013051021 นางสาวนภัสวรรณ เหลืองสุข
63013051022 นายคมกริช คําอยู:
63013051023 นายวุฒิชาติ เวทยสาร
63013051024 นางสาวนันท�นภัส สังข�ขรณ�
63013051025 นางสาวกนกวรรณ กอดิษฐ�
63013051026 นางสาวปลูกตะวัน ภมรานนท�
63013051027 นางสาวนวพร มนตรี
63013051028 นายปFยะพงษ� พงลังกา
63013051029 นางสาวพรรณิดา วงษ�ขันธ�
63013051030 นางสาวอริสรา บุญพิชัย
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63013051031 นางสาวสายลม สีลา
63013051032 นางสาวเพ็ญนภา การซ่ือ
63013051033 นางสาวบุญญรัตน� ขะบูรณ�
63013051034 นายกิตติชาติ กิตติวัฒนกุล
63013051035 นางสาวเพ็ญศิริ ดําแก3ว
63013051036 นายกฤษฎา อุณาพรหม
63013051037 นางสาวนิสา สําเนียงเพราะ
63013051038 นายทศพร วรรณติ
63013051039 นางสาวเกลียวทอง ธนพันธุ�พาณิชย�
63013051040 นางสาวจารุวรรณ วิเศษการ
63013051041 นายณัฐกานต� เครือวัลย�
63013051042 นายเจนณรงค� จันทร�เลื่อน
63013051043 นายปริญญา สนธิพิรุฬห�ศิริ
63013051044 นางสาวจิราพัฒด์ิ นาคประเสริฐ
63013051045 นางสาวจิราภา จ่ันประดับ
63013051046 นางสาวนฤมล ต3นนาแพง
63013051047 นางสาวณัฐนันท� บุญกุศล
63013051048 นายชวพัส โตเจริญบดี
63013051049 นางสาวสุดาวดี เรืองสุคนธ�
63013051050 นางสาวชนากานต� เมืองมา
63013051051 นายพละพงษ� สุธาพันธ�
63013051052 นางสาวสมฤทัย แซ:ต๊ัง
63013051053 นางสาวขวัญชนก เทียนบาง
63013051054 นายวุฒิชัย เก้ือสุข
63013051055 นางสาวอรนุช แจ:มวิจิตรโต
63013051056 นางสาวยุพิน ชุมพรผ:อง
63013051057 นางสาวนิธิมา พิโสรมย�
63013051058 นางสาวลินลพัตน� พลประเสริฐ
63013051059 นายธิติ ศิริสุทธิพัฒนา
63013051060 นางสาวนภัสสร เกณฑ�กลางดอน
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63013051061 นางสาวจิรนันท� จิตต�วิญญาน
63013051062 นางสาวอัมพวัน บุญฤทธ์ิ
63013051063 นางสาวภัทรปภา ภูมิภมร
63013051064 นางสาวสุพัตราฤกษ� เสียนขุนทด
63013051065 นางสาวญาณิณท� สิงห�คราม
63013051066 นางสาวกานต�นภัส การะเวก
63013051067 นายจิรายุ เพ็งพะยม
63013051068 นางสาวสโรชา ชูศักด์ิ
63013051069 นางสาวอภิญญา ม่ังมี
63013051070 นางสาวธัญญาเรศ ภูมิผิว
63013051071 นางสาวนิภาพร แปCนคง
63013051072 นางสาวจุฑารัตน� พรพุทธ ศรี 
63013051073 นางสาวกัญญรัตน� โชคเจริญ
63013051074 นายนฤเบศ อินตDะชัยวงค�
63013051075 นายธีรรัก รอบย่ิง
63013051076 นางสาวกัญญาพัชร คงทน
63013051077 นางสาวเจนจิรา ดีแก:
63013051078 นางสาวจุฑามาศ สุขนิ่ม
63013051079 นายชนะพัฒน� พ่ึงพา
63013051080 นางสาวพรพิมล อ:อนเพชร
63013051081 นางสาวเบญจมาศ บุญสิมมา
63013051082 นางสาวอรอุมา ชัยป7ญญา
63013051083 นางพจณีย� ดาราพิชัย
63013051084 นางสาวยศมล เคนานัน
63013051085 นางสาวพิจิตรา สิงห�โนนเชือก
63013051086 นายกวินท� เพ็ชรไม3
63013051087 นายประเวศ น3อยขํา
63013051088 นางสาวอันชณา หม่ืนหล3า
63013051089 นายวรเดช ขวัญเมือง
63013051090 นางสาวบูรณิจฉ� ตันติวุฒิพงศ�
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63013051091 นางสาวเกวลี พลแก3ว
63013051092 นางสาวกาญจนา แสงฤทธ์ิ
63013051093 นางสาวอภิสรา ชาญสตบุตร
63013051094 นางสาวป7ต เรียบร3อย
63013051095 นางสาวกรรณิการ� สาฤกษ�
63013051096 นางสาวญาดา โภคาสงเคราะห�
63013051097 นางสาวศศิธร สาลีงาม
63013051098 นางสาวมลิวัลย� กัมหะกิจ
63013051099 นางสาวรัตติยากร ปรางนวล
63013051100 นางสาวพัชรพร แปCนประดิษฐ�
63013051101 นางสาววราพร แสงแก3ว
63013051102 นายพงษ�วิทิต จือเหลียง
63013051103 ว:าที่ ร.ต.กรกิจ รอดนุสนธ์ิ
63013051104 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุพรทิพย� อาจเอี่ยม
63013051105 นางสาวหทัยชนก สุดเจริญ
63013051106 นางสาวนิสรา เกิดผล
63013051107 นางสาวสุธาทิพย� คําแพงทอง
63013051108 นางสาวศุจีกาญจน� สุระพร
63013051109 นางสาวณัฎฐากร มีสุข
63013051110 นางสาวชลธิชา จอมใจ
63013051111 นางสาวประทุมมา คล3ายเงิน
63013051112 นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มเงิน
63013051113 นายธนดล บัวทอง
63013051114 นางสาวจุฑารัตน� คงนาค
63013051115 นายณัฏฐ� จุกสีดา
63013051116 นางสาวอโรชา ไชยลังกา
63013051117 นางสาวสุชาดา วงษ�แก3ว
63013051118 นางสาวนิษฐกานต� พีรรวีวัฒน�
63013051119 นางสาวกวินทรา มานุวงศ�
63013051120 นางสาวญาณ�สุพิชญ� วชิรกิจโกศล
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63013051121 นางสาวไอลดา ผลไธสง
63013051122 นางสาวพนิดา ขุนทอง
63013051123 นายสุทัศน� อุ:นอก
63013051124 นางสาวอรอนงค� จวนสว:าง
63013051125 นางสาวณิชาพร จันกง
63013051126 นางสาวไลลาห� ยะโกDะ
63013051127 นางสาวพัชรา ทองดีเพ็ง
63013051128 นางสาวอุษณีกร ผลาผล
63013051129 นางสาวปวิตรา ดวงฉิม
63013051130 นางสาวนันทพร แก3ววรรณะ
63013051131 นางสาวรัชนีกร แสนโคก
63013051132 นางสาวไฮซลห� สะมะแอ
63013051133 นางสาวสุธีพร อุตธรรมชัย
63013051134 นายดิลก อนุมาวัฒนากุล
63013051135 นางสาวอรพิชญ� หลิมกุล
63013051136 นายแสงชัย เศรษฐวิศิษฎ�กุล
63013051137 นางสาวรัศมี ขาวหนูนา
63013051138 นายอโนชา เอราวรรณ�
63013051139 นางสาวบุญสิตา แสนศิลา
63013051140 นายสราวุธ บรรหนองทุ:ม
63013051141 นายโกวิท ทะขันแก3ว
63013051142 นางสาวอาสูนา นาปาเลน
63013051143 นายพฤกษา เพชรรู3แจ3ง
63013051144 นางสาวแคทลียา สังสัย
63013051145 นายณภัทร บุญวาสนา
63013051146 นางสาวสุมัชญา วงษ�รักษ�
63013051147 นายภาณุ วงศ�ราช
63013051148 นางสาวภัทชราพร หงษ�ทอ
63013051149 นางสาวตวงทอง แดงวิลัย
63013051150 นายวศิน ปานเดช
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63013051151 นางสาวนัตติมา ชนันทวารี
63013051152 นางสาวกรองแก3ว ชัยกฤษ
63013051153 นางสาวณัฐกฤตา บุญเลิศแสงวิจิตร�
63013051154 นางสาวฉัตรฑริกา พงษ�พิศาล
63013051155 นางสาววศินี แก3วมาลา
63013051156 นางสาวอัญฑิการ� สงสะนะ
63013051157 นางสาวนิภาวรรณ อยู:เครือ
63013051158 นางสาวสุกัญญา พาดทองหลาง
63013051159 นายป7ณณทัต อภิชิตวิทยา
63013051160 นางสาวพรพิมล กิทํา
63013051161 นางสาวนันทิพร เพ่ิมผล
63013051162 นางสาวพิชญาภัค สีเขียว
63013051163 นายธันยากร ครองยุติ
63013051164 นางสาววรัญญาณัฐ แดงเกาะโพธ์ิ
63013051165 นางสาวปุญชรัสม์ิ ประเสริฐศรี
63013051166 นางสาวกมลลักษณ� พิทักษ�พานิช
63013051167 นางสุพิศ เรืองศรี
63013051168 นายกิตติภพ ศรีบัวทอง
63013051169 นายอะฮ�มัด ไตรทอง
63013051170 นางสาวสุจิตรา ฉิมบ3านไร:
63013051171 นางสาวขนิษฐา ทิพย�โลหิต
63013051172 นางสาวแพรพรรณ รัตนสิงห�
63013051173 นางสาวณัฐธิดา ขุนสมุทร
63013051174 นางสาวสุนันทา สุขสุมิตร
63013051175 นางสาวมารีนา มะมิง
63013051176 นายนิติพงษ� แก3วปา
63013051177 นางสาวพรนิภา พรมถานา
63013051178 นางสาวสุณิสา อุ:นสนิท
63013051179 นายสิทธิพงษ� ฉลาดเลิศ
63013051180 นายปรีดิพัทธ� คล:องแคล:ว
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63013051181 ว:าที่ ร.ต.หญิงจันทรา ตุลาชม
63013051182 นางสาวนราทิพย� จันทา
63013051183 นางสาวพรวดี มีบ3านเก้ิง
63013051184 นางดารนีย� หลีกเมฆ
63013051185 นายมาวิน กิจประชุม
63013051186 นางสาวกมลชนก รองทองกูล
63013051187 นางสาวภัสภรณ� พานิชการ
63013051188 นางสาวลลิดา พุทธชนม�
63013051189 นางสาวจารุณี ทองอ:วมใหญ:
63013051190 นายภาสกร แตงเอี่ยม
63013051191 นางสาวอมรรัตน� ส:วยสม
63013051192 นางสาวกมลทิพย� คําภู
63013051193 นางสาวรุ:งนภา เรืองศริยานนท�
63013051194 นายสุธิศักด์ิ ฉ:าฉํ่า
63013051195 นางสาวรุจิรางค� พนัสไพรพงศ�
63013051196 นางสาวณัฐยา แก3วมณี
63013051197 นางสาวศิริกาญจน� ปานน3อย
63013051198 นายสาโรจน� ภคุโล
63013051199 นางสาวภัทราภรณ� ยาน3อย
63013051200 นางสาวทีศนีย� ป7ดทา
63013051201 นางสาวเสาวลักษณ� ผลเจริญ 

63013051202 นางสาวกรชนก เพชรพรรณ
63013051203 นางสาวมนทกานต� ชาดี
63013051204 นางสาวสิราวรรณ รสหอม
63013051205 นางสาวปวีณา อ3ายมาเครือ
63013051206 นายป7ณณทัต พยัคโฆ
63013051207 นายพงศ�พัฒน� เจริญรัตน�
63013051208 นางสาววีรญา สุรทรวาที
63013051209 นางสาวเวศาตรี ศรีชู
63013051210 นางสาวฉัตราภรณ� พิเคราะห�งาน
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63013051211 นายศักดา เสโส
63013051212 ว:าที่ร3อยตรีหญิงกนกพร ทะกัน
63013051213 นายคมกฤษณ� ประเสริฐสังข�
63013051214 นางสาวณิชาภา อติโกศล
63013051215 นางสุรีรัตน� ศาลางาม
63013051216 นางสาวอนงค�นาฏ เทพรักษ�
63013051217 นายเจษฎากร สวนจังหรีด
63013051218 นางสาววรรณวิศา บุญมา
63013051219 นายจิตติพล วงไชยา
63013051220 นางสาวญาณี ทองทวี
63013051221 นางสาววันวิสา จันทะดี
63013051222 นางสาวณกมล อินทอง
63013051223 นางสาววรุณณี สิงห�เหลือ
63013051224 นายปริญญา อาดํา
63013051225 นางสาวภัทรธิรา สนธิกุล
63013051226 นางสาวมลฤดี กะพ้ีโสม
63013051227 นางสาวศิวพร ศรีสุข
63013051228 นายธนสิทธ์ิ สุภาสุทธากูล
63013051229 ว:าที่ ร.ต.ไอยคุปต� ใจเย็น
63013051230 นางสาวซูเรียนนา มือเยาะ
63013051231 นางสาวจุฑามาศ แดงรัตน�
63013051232 นางสาวนันทวัน กรณีย�
63013051233 นายเดโชพล เจริญเขต
63013051234 นางสาวธนกชพร รอดศิริ
63013051235 นางสาวเยาวลักษณ� ภูยอดนิล
63013051236 นายมณฑล เสียรเตีย
63013051237 นางสาวสรัญดา หงษ�ทอง
63013051238 นางสาวพรพิมา ขาวมะเริง
63013051239 นางสาวภัสสร โคตรักษา
63013051240 นายธนกาญจน� บุญอุ3ม
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63013051241 นางสาวพิสชา ไทยศรีสุข
63013051242 นายอิทธิวัฒน� วาสนาทิพย�
63013051243 นางสาวจุฑามาศ อ่ําบํารุง
63013051244 นางสาวกมลทิพย� ทองจีน
63013051245 นายสหรัถ เสาหิน
63013051246 นายเปาวเรศ ยุโส3
63013051247 นางสาวธนันท�ลดา จําปาคํา
63013051248 นางสาวสุภาภิกา คําศรี
63013051249 นายนัฐพงษ� แสงมณี
63013051250 นายกฤษดา วรรณศิริกุล
63013051251 นายธานี สรลี
63013051252 นางสาวมณีรัตน� ทิพย�บุญศรี
63013051253 นางสาวป7ณฑารีย� ทองขาว
63013051254 นายอรรถไพศาล เขียวชัย
63013051255 นางสาวจิรวรรณ สีบุญเรือง
63013051256 นางสาวณัฐกฤตา ศรีวิริยะ
63013051257 นางสาวณัชชา เลาะพ่ึง
63013051258 นายกันตภณ ศรีวารินทร�
63013051259 นางสาวพิชญานิน ช:วยนุกูล
63013051260 นางสาวภัทราภรณ� นุชกระแส
63013051261 นางสาวกมลลักษณ� คลังดงเค็ง
63013051262 นางสาวพาขวัญ คงทอง
63013051263 นางสาวญาณิศา ศิริพัฒนกูล
63013051264 นายเอกภาพ อย:างดี
63013051265 นายอัครวิทย� สอาดจิตต�
63013051266 นางสาวมุกรินทร� ขัตติยะ
63013051267 นางสาวศิรXินช พ่ึงน้ํา
63013051268 นางสาวจิรวนันท� ศรีแก3วณวรรณ
63013051269 นางสาวจินตนา เทพพันธ�
63013051270 นางสาวเยาวมาลย� ป7ญญาช:วย
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63013051271 นางสาวเปรมป7ญญา ลีปลา
63013051272 นายครองพล สุดสาย
63013051273 นางสาวณัฐพร เทพแก3ว
63013051274 นางสาวชลกาญจน� จันทรวงษ�ไทย
63013051275 นางสาวนภัสสร อู:อรุณ
63013051276 นางสาวศุภิสรา อนุกูลกิจพาณิชย�
63013051277 นายอดิศร พิมลรัตน�
63013051278 นางสาวรุ:งทิวา บุญนํา
63013051279 นางสาวสลีวัลย� จันทะวงษ�
63013051280 นางสาวปรียนันท� เนินใหม:
63013051281 นายอภิวัฒน� แก3วอินทร�ชัย
63013051282 นางสาวสุภาพร อังกาบ
63013051283 นางสาวพัชรินทร� ช:อชู
63013051284 นางสาวกัญญ�รัฐนันท� เหมือนนามอญ
63013051285 นางสาวเฌอณิณย� รณรงค�นุรักษ�
63013051286 นางสาวสุรีพรรณ โชคดี
63013051287 นางสุดาวรรณ จุลแก3ว
63013051288 นายวีระยุทธ กูลระวัง
63013051289 นางสาวอัญชิสา เหลืองรุ:งเรือง
63013051290 นางสาวณัฐชกร ประวันเต
63013051291 นายมงคลชัย รุ:งน3อย
63013051292 นางสาวสุวพิชญ� ขาวนวล
63013051293 นางสาวภัทรภรณ� ศรีแผ3ว
63013051294 นางสาวกมลลักษณ� สกลคณาพงษ�
63013051295 นางสาววิลาสินี แก3วเก้ือ
63013051296 นางสาวภัทรศยา จอมแก3ว
63013051297 นางสาวเอมิกา อภิชาติวรนันท�
63013051298 นางสาวสุภาพร ชูราศรี
63013051299 นางสาวสุภสินี ประเสริฐศรี
63013051300 นายฉัตรชัย แซ:ฟ7น
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63013051301 นางสาวอุษา พรชัย
63013051302 นายนพดล เจ3ยแก3ว
63013051303 นางสาวศิริวจี มังคลสุต
63013051304 นางสาวเจนจิรา รัตนะ
63013051305 นายนัทธพงศ� จรัสแสงวรกุล
63013051306 นายนิธิโชติ ชัยชนะ
63013051307 นายศตวรรษ จันทร�ภิรมย�
63013051308 นางสาวอักษราภัค ห3องโสภา
63013051309 นางสาวภัสสร พรมเอี้ยง
63013051310 นางสาวกัณฐมณี แสงอร:าม
63013051311 นางสาวบุศรา ภูกาบไส
63013051312 นายหาญณรงค� ทองรอด
63013051313 นางสาวมาริสา มาช:วย
63013051314 นางสาวสุธัชชา อู:นาท
63013051315 นางสาวอรอนงค� ช:วยบํารุง
63013051316 นางสาวเยาวลักษณ� ชูศรี
63013051317 นางสาวจิราภรณ� มงคลครุฑ
63013051318 นางสาวณัฎฐา อู:ขุน
63013051319 นายพิทักษ� รัตนคช
63013051320 นางสาวปรียนันท� พิริยาพิทักษ�ภรณ�
63013051321 นางสาวแคทรียา บุญวิเศษ
63013051322 นายปรัชญา ดีเอี่ยม
63013051323 นางสาวจันทิมา อ:วมประเสริฐ
63013051324 นายปฏิภาร ลุนสะแกวงศ�
63013051325 นายโชติกะ ศักด์ิศรี
63013051326 นางสาวคชาภรณ� วุฒิกร
63013051327 นายพิษณุ มาวิเลิศ
63013051328 นางสาวปภัศรา จันทกูล
63013051329 นางสาวธัญญารัตน� ทองสุข
63013051330 นางสาวพนิตนันท� พจนะลาวัณย�
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63013051331 นางสาวเพียงระวี พันธ�ฟ7ก
63013051332 นางสาวอรทัย ชนะพันธ�
63013051333 นางสาวป7ณฑารีย� สืบสิงห�
63013051334 นางสาวสายฝน เก้ือนุ3ย
63013051335 นายจิรวัฒน� ไวกสิกร
63013051336 นางสาวจิณห�วรา รุ:งประเสริฐ
63013051337 นายจีรวัฒน� เกตุทอง
63013051338 นางสาวอังคณา จันทรมณี
63013051339 นางสาวสุทิษา ภูมิราช
63013051340 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ พิมพ�อาจเอี่ยม
63013051341 นางสาวกาญจนา อ:อนเถ่ือน
63013051342 นายพิชญวุฒิ หนูเจียม
63013051343 นางสาวธันยาภรณ� ดาบสันเทียะ
63013051344 นายปฐวิกร แหล:ยัง
63013051345 นางสาวบูชิตา ประกายสกูล
63013051346 นางสาวจิรันดา รัตนา
63013051347 นางสาวสุณีตา ตาเละ
63013051348 นายดํารงค� ประกอบ
63013051349 นายศิวาโชติ บัวแก3ว
63013051350 นายภานุวัฒน� พันธุ�ศรี
63013051351 นางสาวนันท�นภัส ไตรธนสมบัติ
63013051352 นางสาวอุไรวรรณ เสาะสมบูรณ�
63013051353 ว:าที่ร3อยตรีหญิงนาตยา ละอองทอง
63013051354 นางสาวสุมิตา จันทร�ประเสริฐ
63013051355 นายฐากูร แซ:ฉ่ัว
63013051356 นายบุณยกฤต หอมนิจสกุล
63013051357 นายยุรนันท� พูนสวัสด์ิ
63013051358 นางสาววิชุดา พ่ึงภูมิ
63013051359 นางสาวรัตติญา สาพันธ�
63013051360 นางสาวจุฑารัตน� บุญประกอบ
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63013051361 นางสาวปภาวดี เวหาธรนาวี
63013051362 นางสาวภัทรศยา เข็มพรมมา
63013051363 นางสาวสิริรัตน� ไทยเจริญ
63013051364 นางสาวอภิญญา ทองประสาน
63013051365 นางสาววริยา คุ3มเเจ3ง
63013051366 นางสาวแพรวนภา เบ3าศรี
63013051367 นายเนติ มาตรกําจร
63013051368 นายปุณยวัฒ แสนแก3ว
63013051369 นางสาวนูรไลลา เจDะอาแซ
63013051370 นางสาวฟFรดาวส� ป7งหลีเส็น
63013051371 นายชิษณุพงศ� สุนทวนิค
63013051372 นางสาวสุดารัตน� จันพะโยม
63013051373 นางสาวศิวพร เพชหิรัญลักษมี
63013051374 นางสาวณัชชารีย� ปานประสิทธ์ิ
63013051375 นางสาวประภาภรณ� เพชรศรี
63013051376 นางสาวธารารัตน� สร3อยเพ็ชร
63013051377 นางสาวเฏมิษา บุญยง
63013051378 นางสาวเพ็ญพิชชา พรไธสง
63013051379 นางสาวศศิวิมล นาคะสุภา
63013051380 นายพชร กาวิน
63013051381 นางสาวสุนิสา โตDะนาค
63013051382 นางสาวสุพรรณิกา มหาสุข
63013051383 นางสาวพรพิมล โทสมบูรณ�
63013051384 นางสาวสุภาพร แฟงทอง
63013051385 นายภูมินันท� ศรีรวีโรจน�
63013051386 นางสาวณัฐพร สร3อยสังวาล
63013051387 นางสาววิภาวรรณ พันธุ�นาม
63013051388 นางสาวกัญญาพัชร จ๋ีคีรี
63013051389 นายปFยะภัทร� รัตนจิระวงศ�
63013051390 นางสาวสมฤทัย โบบทอง
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63013051391 นางสาวรมณณัฏฐ� รัชต�ธนพล
63013051392 นางสาวชนกพร อารีย�
63013051393 นางสาวชนากานต� แสนเสน
63013051394 นางสาวกันยารัตน� ภิลัยวรรณ
63013051395 นายชนาธิป ปรุงนิยม
63013051396 นางสาววิลาวรรณ แก:นทองจันทร�
63013051397 นายนิรวุฒิ บุญศรี
63013051398 นางสาววริศรา ก3อนแก3ว
63013051399 นางสาวดวงชนก สาลี
63013051400 นางสาวนริศร เสนาเจริญ
63013051401 นางสาวกัณญาภัค สุระขุนทด
63013051402 นางสาวณัฐณิชา คาดสันเทียะ
63013051403 นางสาวฉัตรชนก มาละวัลย�
63013051404 นายสุริยะ วิภาศินนท�
63013051405 นางสาวพัชรพร คงสว:าง
63013051406 นางสาวภิรญา โคมจันทร�
63013051407 นายณัฐศักด์ิ เจริญพิริยะ
63013051408 นางสาวศิริพร สูทธิธางกูร
63013051409 นางสาวปรียาภรณ� พานวงศ�
63013051410 นางสาวมลฑริกาญจน� ทองจําปา
63013051411 นางสาวพรรณวิไล แก3วละเอียด
63013051412 นายอภิศักด์ิ อัคพิน
63013051413 นายศุภกร พลังสันติกุล
63013051414 นางสาวปุณณดา นิธิมธุรกร
63013051415 นางสาวสาวิตรี ร:วมพล
63013051416 นางสุภาวดี โพธ์ินคร
63013051417 นางสาวภัทราวดี เสาวโค
63013051418 นางสาวณิษา อัครานิธิกูล
63013051419 นางสาวศันสนีย� หนูพระอินทร�
63013051420 นางสาวกัลยรัตน� ชวะนา
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63013051421 นางสาวลีวดี อนุมาวัฒนากุล
63013051422 นางสาวยุวดี ทองอ:อน
63013051423 นายพุฒิพงศ� สุวรรณโรจน�
63013051424 นางสาวเพ็ญลดา บุญเนตร
63013051425 นางสาวสุวัสสา คลังเจริญ
63013051426 นางสาวทัศนีย� วิชัยดิษฐ�
63013051427 นางสาวกานต�พิชชา อิ่มอก
63013051428 นางสาวนัฏกมล คําแหง
63013051429 นางสาวศุภกร ทองอินทร�
63013051430 นายวัชรินทร� ยอดทอง
63013051431 นางสาวปาลิตา มีส3ม
63013051432 นางสาวเอื้อการย� นิคมจิต
63013051433 นายปฏิภาณ ปFยะมาน
63013051434 นางสาวพิรดา ฮัดซัน
63013051435 นายอดิศร พงษ�เจริญ
63013051436 นายวันชัย พูลช:วย
63013051437 นางสาววิไลวรรณ พันแนบ
63013051438 นางสาวนิตติยา แก3วกองนอก
63013051439 นายสิทธินันท� จันทร�นคร
63013051440 นางสาวณัฐริกา ผงชานัน
63013051441 นางสาวสายใจ วงค�สีดา
63013051442 นายวิษณุ ศรีไกร
63013051443 นางสาวพุทธรักษา อรรคไกรสีห�
63013051444 นายเริงชัย รัตนป7ญญา
63013051445 นางสาวนิตยา กาฬภักดี
63013051446 นางสาววนัชพร ตันตระกูล
63013051447 นางศิริพร อินทรสัตยพงศ�
63013051448 นางสาวปFยะธิดา รุ:งจินดาพร
63013051449 นางสาวนุชจรินทร� อินทรีย�
63013051450 นางสาวพัชราภรณ� เกษตรภิบาล
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63013051451 นางสาวภาณุมาศ สัมพันธสิทธ์ิ
63013051452 นายดรัณภพ เศรษฐารัศมี
63013051453 นายธัชชัย ชาติทรัพย�สิน
63013051454 นางสาวธันยพร พัชราวุธ
63013051455 นางสาวยศวดี สอนลือ
63013051456 นายกัมปนาท มัชฉิม
63013051457 นางสาววรรณิศา แสงงาม
63013051458 นางสาวมินทร�ทิรา อักษรวงค�
63013051459 นางสาวชานิดา กัลยา
63013051460 นางสาวธัญจิรา บุญมา
63013051461 นางสาวณัฐธิดา บุญศิริ
63013051462 นางสาวตรีรัตน� ทนานทอง
63013051463 นายเดชฤทธ์ิ ดลสา
63013051464 นายวัชรนนท� ขวัญทอง
63013051465 นางสาววริศรา ชูประเสริฐ
63013051466 นางสาวศิริพรรณ เพชรดวงจันทร�
63013051467 นายพุฒิพงษ� โชติอาริยพงษ�
63013051468 นางสาวพลอยไพลิน ผ:องแผ3ว
63013051469 นางสาวรุ:งรัตน� กลิ่นสังข�
63013051470 นางสาวสุกัญญา เชชเอม
63013051471 นางสาวลลิตา พงษาธิการ
63013051472 นายอมรเทพ ฝ7Qนชมภู
63013051473 นายศุภกร วงศ�วัฒนากูล
63013051474 นางสาวกัณฐิกามาส รักไทย
63013051475 นางสาวพินทิพา แย3มวงษ�โต
63013051476 นางสาววีรนุช พ:วงบางยาง
63013051477 นางสาวจุฑารัตน� เคยชัยภูมิ
63013051478 ว:าที่ร3อยตรีหญิงนิสารัตน� ภู:สิริรัตนะ
63013051479 นางสาวหทัยรัตน� ว:องประจันทร�
63013051480 นางสาวชุลีกร ทัดสวน

หน3า 1716 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013051481 นายธนาธิป ดังพิมาย
63013051482 นางสาวชิดชนก สุมาลี
63013051483 นางสาวเบญญภา ภูธนป7ญจพาณ�
63013051484 นางสาวศิริพร เสาวงค�
63013051485 นายจิณณวัตร ด:านศรีชาญชัย
63013051486 นางสาวพราวแสง มณีจักร�
63013051487 นางสาวกัลลยาณี กุสุโมทย�
63013051488 นางสาวเขมฤดี แสงสว:าง
63013051489 นางสาวธิดารัตน� สีสุดโท
63013051490 นางสาวบุปผชาติ ศรีพงษ�ชัย
63013051491 นางสาวแสงทิพย� ยศสินศักด์ิ
63013051492 นายสมถวิล พุทธระสุ
63013051493 นางสาวนันทภรณ� คงตัน
63013051494 นางสาวเนตรชนก จันทร�หอม
63013051495 นายกิตติภพ เกิดกูลกิตต์ิ
63013051496 นางสาวพัชราภรณ� หลอดเหลา
63013051497 นางสาวณิชกานต� มีสอน
63013051498 นางสาวณัฐธิดา รัตนวงค�
63013051499 นางสาวปาริฉัตร กะรัมย�
63013051500 นางสาวสาธินี สินสุขเพ่ิมพูน
63013051501 นางสาวชาลิสา วรรณทวี
63013051502 นายอัครภัทร ถิระวัฒน�
63013051503 นางสาวกชกร จันทมาส
63013051504 นางสาวปริยฉัตร ป7ญญาภรณ�ประสาท
63013051505 นางสาวธนสิตา สบายวงษ�
63013051506 ว:าที่ ร.ท.กฤษณพน ช:วยไทย
63013051507 นางสาวธัญพิมล คิดอ:าน
63013051508 นางสาวนิชนันท� ด3วงมี
63013051509 นายอามิน สาแมง
63013051510 นางสาวเพ็ญเพียร ทองลิ่มสุด
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63013051511 นายณัฏฐพล แสนไชยวงษา
63013051512 นางสาวกุลฐรัตน� เลิศอุดมวิริยะ
63013051513 นางสาวจุฑาชนก ศัพทเสวี
63013051514 นางสาวเกศรา เจริญสิน
63013051515 นางสาวรสกร สังเกตุ
63013051516 นางสาวเมรียา สังข�วิเศษ
63013051517 นางสาวอรพินท� มีเสน
63013051518 นางสาวภาวิตา เจตนาวิทยวุฒิ
63013051519 นายธนโชติ อรรถวิมลพร
63013051520 นายธีร�รัฐ จารุโชคธิติพงศ�
63013051521 นายชมะนันท� กลั่นซ3าย
63013051522 นางสาวปFยาภา ปราบเสียง
63013051523 นายฐปนัท เอ็นน3อย
63013051524 นางสาววรลักษณ� เดือนฉาย
63013051525 นางสาวกมลนันท� วงศ�ฟ7ก
63013051526 นางสาวเบญจพร แสงเงิน
63013051527 นางสาวจารุวรรณ บุญนากร
63013051528 นางสาวมีนมุกตรา งอกชัยภูมิ
63013051529 นางสาวธัญชนก แสงทอง
63013051530 นายพงศกร จุลชาติ
63013051531 นางสาวเกษสุดา ขวัญหนู
63013051532 นายสุพัฒชัย ศิริรัตน�
63013051533 นางสาวศิริรัตน� เสมแก3ว
63013051534 นายทรงภพ เลิศวิกรานต�
63013051535 นางสาวกัญยาพันธ� ครอบทรัพย�
63013051536 นายทัตดนัย เข็มทอง
63013051537 นางสาวชนิดา วาจาดี
63013051538 นายอัญวา ลาดิสง
63013051539 นางสาวกนิษฐา ซ3ายสุข
63013051540 นางสาวชุณหกาญจน� คําชู
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63013051541 นางสาวประภัสสร สันติวิสัฏฐ�
63013051542 นางสาวนารีรัตน� เรียนป7ญญา
63013051543 นางสาวสุภาพร ชรินทร�
63013051544 นางสาวอภิญญา เนื่องหล3า
63013051545 นางสาววรรณพร พลับพลึง
63013051546 นางสาวศิรินภา สายเกียรติวงศ�
63013051547 นางสาวณัฐชยา อังควณิช
63013051548 นางสาวอรอุมา อามาตย�ชาดี
63013051549 นางสาวกานต�ธีรา เลิศป7ญญา
63013051550 นางสาวพิมพกานต� พงศ�กระทุง
63013051551 นายวชิระ เหลี่ยมสมุทร
63013051552 นายขวัญชัย เลิศวิบูลย�ลักษณ�
63013051553 นางสาวภัทราภรณ� ล:องฉ3วน
63013051554 นางสาวกมลทิพย� พุ:มพ่ึง
63013051555 นางสาวเจนจิรา ชํานาญกิจ
63013051556 นางสาวธนภรณ� พิบูลย�ทิพย�
63013051557 นางสาวต:วนอัสมะห� ยากามาเจาะ
63013051558 นางสาวปารณีย� โสภี
63013051559 นายรัตภูมิ ลีลาภรณ�
63013051560 นายพงษ�ดนัย พรมเพชร
63013051561 นางสาวสุพรรษา กล่ําพันธุ�
63013051562 นางสาวชลธิชา วันบุตร
63013051563 นางสาวกัลยาณี ศรีเรือง
63013051564 นายฉลองรัฐ พันเดช
63013051565 นางสาวเบญจมาศ สาธุธรรม
63013051566 นางสาวทัศนีย�วรรณ พรมสายออ
63013051567 นางสาวชนินดา ฟองงาม
63013051568 นายวรากรณ� หน:อคํา
63013051569 นางสาวอังคณา โสภาแปง
63013051570 นางสาวสริตา สันหลัง
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63013051571 นางสาวชนิกานต� เพชรโชติ
63013051572 นางสาวกัญญาณี มณีเศวต
63013051573 นายปFยวัช ศรีป7ญญฤทธ์ิ
63013051574 นางสาวธิดารัตน� รื่นรมย�
63013051575 นางสวรรยา ไข:คํา
63013051576 นายเกียรติชัย เคนสูงเนิน
63013051577 นางสาววชิรญาณ� พูนบําเพ็ญ
63013051578 นางสาววิภาดา เพ่ิมผล
63013051579 นางสาวมนต�ทิรา ไชยพันธ�
63013051580 นางสาวปรารถนา อุณาพรหม
63013051581 นางสาวสุชาดา เกษียร
63013051582 นางสาวเพ็ญพิชชา เอี่ยมละม:อม
63013051583 นางสาวกันย� ลภัส ภัทรศรีพงศ� 
63013051584 นางสาวศิศิรา อินทรัตน�
63013051585 ส.ต.ท.นพดล แสงมณี
63013051586 นายพิชRุตม� กบินทร�พิทักษ�
63013051587 นางสาวดลภัทร เถาสุวรรณ�
63013051588 นางสาวนิภาวรรณ สุขสมโภชน�
63013051589 นางสาวอรุณวรรณ ชัยวิโรจน�
63013051590 นางสาวกนกกาญจน� คูหา
63013051591 นางสาวสมฤดี กิริมิตร
63013051592 นางสาวบุญรอด ชูไธสง
63013051593 นางสาวอนงค�นาถ อินทะเสโน
63013051594 นางสาวเพ็ญนภา เจริญย่ิง
63013051595 นางสาวกัญญาภัค ชาป7ญญา
63013051596 นายตันติกร แปลงรัตน�
63013051597 นางสาวมายีดDะ หะยีดิง
63013051598 นางสาวสุพฤกษา เกตุมณีชัยรัตน�
63013051599 นางสาวแพรวโพยม วริศราภูริชา
63013051600 นางสาวธัญญาลักษณ� คุริมา
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63013051601 นายภัฏ ปภาภัสสร�สกุล
63013051602 นางสาวสุวรรณี เอียดเหล็น
63013051603 นางสาวอลิสา มังษา
63013051604 นางสาวศศิธร สีหะวง
63013051605 นางสาวณัฎฐ�ชญาดา เกลือมีผล
63013051606 นางสาวชมามาส ช:วยเรืองพันธุ�
63013051607 นางสาวรัตนกร พิมพ�งาม
63013051608 นางสาวศิวาพร ลึกประโคน
63013051609 นายศาสตร�ศิลปI บูชากุล
63013051610 นางสาวพิจิตตา อาจวงษ�
63013051611 นายอิลฮัม มุสะอะรง
63013051612 นางสาวหทัยรัตน� มุมกลาง
63013051613 นายมูฮัมหมัดอิฟฟา หมาดทิ้ง
63013051614 นายเกษมสันต� กังสถาวร
63013051615 นางสาวณัฐวดี พิกุลวงค�
63013051616 นางสาวพรทิพย� ปFติพจนารถ
63013051617 นายอภิสิทธ์ิ พาสอน
63013051618 นางสาววรดา ฉัตรศรี
63013051619 นางสาวนริสรา เทพแตง
63013051620 นางสาวรัสวรรณ ขําศิริ
63013051621 นางสาวจุฑาทิพย� รุจิดามพ�
63013051622 นางสาวนลัทพร ชอบบันเทิง
63013051623 นายรังสี กนกแสงโชติ
63013051624 นางสาวเบญจพร กระมุท
63013051625 นางสาวอินทร�ชญา ชาติชํานาญ
63013051626 นางสาววศินี วรมุกสิก
63013051627 นางสาวจิรประภา น:วมสีนวล
63013051628 นางสาวชัชญาภา จิราพงษ�
63013051629 นางสาวณัฎฐณิชา ภักดีใหม:
63013051630 นางสาวสายสุณีย� รักษานนท�
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63013051631 นางสาวกมลทิพย� กองทอง
63013051632 นางสาวธนิสร กลื่นวรากร
63013051633 นางสาวธัญญา ทําพนม
63013051634 นางสาวพิชชาภา มาลากุล ณ อยุธยา
63013051635 นางสาววราภรณ� พุทธานุ
63013051636 นายภานุวัฒน� แก3วแหยม
63013051637 นายนวพล เจียรพันธุ�
63013051638 นางสาววราภรณ� ศิริมา
63013051639 นางสาวทรรฐธนมณฑน� หมูแก3วเครือ
63013051640 นายพีรพงศ� จันดาวงษ�
63013051641 นายสิริสรรพ� คงดํา
63013051642 นายธัญวัฒน� บุญศรีนุ3ย
63013051643 นายชัยพร โตDะมDะ
63013051644 นายสิทธิกัณต� ปานอินทร�
63013051645 นายชิติ หุ:นอุตกฤษณ�
63013051646 นางสาวกัลย�กมล ศรีวัชรพงศ�
63013051647 นางสาวพรทิวา ปาเป\Qยม
63013051648 นางสาวณัฐกาญจน� ประเสริฐ
63013051649 นายปวริศร ศรีทองเกิด
63013051650 นางสาวสุวนันต� แก3วแพ:ง
63013051651 นางสาวธัญชนก คงมาก
63013051652 นางสาวจิราธรณ� แสงเนตร
63013051653 นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช
63013051654 นางสาวณัฐชยา วิเศษสุนทร
63013051655 นางสาวฌาริญาพ� พรมมา
63013051656 นางสาวชลันดา มีอิน
63013051657 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุวรรณา นวลน3อย
63013051658 นางสาวชลธิชา คนมาก
63013051659 นายธนัท เพ:งจินดา
63013051660 นางสาวอรทัย ยมจินดา

หน3า 1722 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013051661 นายกฤษพล สรวยสุวรรณ
63013051662 นางสาวชญานุตม� หอวงศ�รัตนะ
63013051663 นางสาวณิชาภัทร บุญรักษ�
63013051664 นางสาวปวีณนุช ศรีช:วย
63013051665 นางสาวชนาภา บังจันทร�
63013051666 นางสาวพัชริดา ลีคําพอก
63013051667 นางสาวจิราวรรณ สิงห�สินธุ�
63013051668 นางสาวกฤติกา อุ:นแก3ว
63013051669 นางสาววัชราพร จุมพลน3อย
63013051670 นางสาววารุณี ก่ิงแก3ว
63013051671 นางสาวณัฐชานันท� เขียวเซ็น
63013051672 นายวรพจน� เอี่ยมบุญฤทธ์ิ
63013051673 นางสาวธนัญญา บุตรศาสตร�
63013051674 นางสาววรัญญา เชาว�แหลม
63013051675 นางสาวศิรดา คุ3มสุข
63013051676 นางสาวจันติมา แซ:หลี
63013051677 นางสาวจันทิมา ช3างวัล
63013051678 นางสาววีรวรรณ สังข�ทอง
63013051679 นางสาวณัฐกานต� ตรีเจริญ
63013051680 นางสาวรัตนพร กิจโปC
63013051681 นางสาววริษา ศักด์ิจารุวัชร�
63013051682 นางสาวอยานี เลDาะเสะ
63013051683 นางสาววารี ศิริจํารัส
63013051684 นางสาวรัชนีกร เจียมมณีกนก
63013051685 นางสาวสุกัญญา บริสุทธ์ิ
63013051686 นายธีรภัทร ใจคํา
63013051687 นางสาวนวมินทร� ทําทอง
63013051688 นางสาวศิริพร คําฤาชา
63013051689 นางสาวน้ําผึ้ง นรินทร�นอก
63013051690 นางสาวรัตวลัญช� ยนปลัดยศ
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63013051691 นางสาวทิพฤทธ์ิ ศิริ
63013051692 นางสาวกมลชนก ชมเมือง
63013051693 นางสาวอุไรวรรณ เพชรกล3า
63013051694 นางสาวศิริรัตน� สายบุตร
63013051695 นางสาวธินดารัตน� เคลิ้มกระโทก
63013051696 นางสาวเปกข�ธัญ องค�ศิริวิทยา
63013051697 นางสาวสุวรรนันท� ชื่นสงวน
63013051698 นางสาวปนัดดา อาจสัญจร
63013051699 นางสาวรัตนาพร ยะอ3อน
63013051700 นางสาวกาสมิณี แวนาแว
63013051701 นางสาวพร3อมพันดาว วีระพันธุ�
63013051702 นางสาวกชกร วงศ�สูงเนิน
63013051703 นางสาวบุณฑิกา สุทธเขต
63013051704 นางสาววิชุดา พรหมนิรันดร�
63013051705 นายพรชัย แซ:ซ้ิม
63013051706 นางสาววาสนา ชมภูโกฐ
63013051707 นางสาวสุทธิลักษณ� ขว3างสาหัส
63013051708 นางสาวอารีญา สัวรัมย�
63013051709 นางสาวพรรณิชญา แซ:โซว
63013051710 นายธีระวัฒน� ชายชาญ
63013051711 นางสาวอัจฉราภรณ� สีธงบน
63013051712 นายสหชาติ คุ3มครอง
63013051713 นางสาวณัฐวรา ภักดีเจริญชัย
63013051714 นางสาวราตรี พฤกษนิยพงศ�
63013051715 นางสาวชนัญญา ยอดคีรี
63013051716 นายกฤษณะพงศ� สิทธิประเสริฐ
63013051717 นางสาววัชราภรณ� สิทธิ
63013051718 นางสาวจุฑากาญจน� จุ3ยใจตรง
63013051719 นางสาวป7ญชลี มิตรขุนทด
63013051720 นางสาวสรินดา หลาบนอก
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63013051721 นางสาวพิชญบดี โคตะนิวงษ�
63013051722 นางสาวพัชราพร สืบสอน
63013051723 นายสุรักษ�พงษ� จิตรบาล
63013051724 นางสาววิภาวัณย� บุญด3วง
63013051725 นางสาวเกศรา จับใจ
63013051726 นายชญานนท� ศรีรัตน�
63013051727 นางสาวกุลิสรา ใคล3สา
63013051728 นางสาวนฤนาถ พรหมเสนา
63013051729 นายณรงค�ศักด์ิ หยูแก3ว
63013051730 นางสาวภัททราพร พรมวงศ�
63013051731 นางสาวพรพิมล พุ:มมาลา
63013051732 นางสาววิจิตรา สุรินโต
63013051733 นางสาวนริสา จันทร�ทอง
63013051734 นางสาวชลทัศน� บุญเฟ̂Zอง
63013051735 นายจิระวัฒน� ฉายะยันตร�
63013051736 นายชัยสิทธ์ิ ชิณวงศ�
63013051737 นางสาวบุญธิดา วรชาติวัฒน
63013051738 นางสาวณัฐพร วงศ�ตาน3อย
63013051739 นายวีรภัทร พร3อมพานิชกร
63013051740 นางสาวอารยา วงศ�จําปา
63013051741 นางสาวอรปรียา ฟ7กเทพ
63013051742 นายฐากูร รุจิระพงศ�
63013051743 นายณัฐวุฒิ ท:าห3อง
63013051744 นายฤทธิพงศ� ต:างสี
63013051745 นางสาวศิริประภา จันทร�แจ:ม
63013051746 นางสาวสรัลรัตน� พานทอง
63013051747 นางสาวชนินทร�พร จันทร�ศรี
63013051748 นางสาววิสรรชนีย� บรรจงศิริ
63013051749 นายณัฐพล สินพล
63013051750 นางสาวปุณยาพร ปานุวงษ�
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63013051751 นางสาวเรวดี รักษ�ณรงค�
63013051752 นายป7ณณวิชย� กองแก3ว
63013051753 นางสาวภัคจิรา ลิมปวิทยากุล
63013051754 นางสาวจุฑามาศ นุศล
63013051755 นางสาวนรีกานต� มะโน
63013051756 นางสาวรุ:งนภา ภาคยุทธ
63013051757 นายณัฐชัย ยอดแก3ว
63013051758 นายเฉลิมลักษณ� เรียนรอบรู3
63013051759 นางสาวภัทรณัญช� สิทธิสว:าง
63013051760 นางสาวกัญญา เหมกําเนิด
63013051761 นายปรีชา แซ:จู
63013051762 นางสาวณัฐชยา เรืองเดชขจร
63013051763 นายชาญณรงค� การสุวรรณ�
63013051764 ว:าที่ร3อยตรีลายคราม บุญสําราญ
63013051765 นายวีระชัย พหลยุทธ
63013051766 นางสาวศรัญญา วระกฎ
63013051767 นางสาวสิรินันท� นาคจาด
63013051768 นางสาวชนากานต� โสมแก3ว
63013051769 นางสาวชลิตา บุตรรักษ�
63013051770 นางสาวสุภาวดี ใจธรรม
63013051771 นางสาวจันทร�จิรา เรือนอิน
63013051772 นางสาวมาริสา ผิวผ:อง
63013051773 นายสิทธิชัย ลาน้ําเที่ยง
63013051774 นางสาววรวรรณ พังยะ
63013051775 นายชนะชัย โพสิทธ์ิวิญRู
63013051776 นางสาววริศราพร คํารังษี
63013051777 นายธนาคาร เทศชาลี
63013051778 นางสาวอริสา แปCวบุญสม
63013051779 นายภูวเรศ เศวตเศรนี
63013051780 นางสาวณัฐพร ชีวสุทธิ
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63013051781 นางสาวอมรรัตน� พระเกตุ
63013051782 นางสาววีณา อ:อนละมูล
63013051783 นางสาวณัฐธิดา พูลสุข
63013051784 นางสาวรวิสรา สุขเกษม
63013051785 นายสมพร คงแสนคํา
63013051786 นางสาวฐิติมา จันทรัตน�
63013051787 นายภิญโญ สีหาวงษ�
63013051788 นายธีรนนท� อําพันธ�
63013051789 นางสาวผกามาศ แก3วมา
63013051790 นางสาวจันทนา สุขคง
63013051791 นางสาวณัฐนันท� กาญจนไชย
63013051792 นางสาวทิพย�สุดา ศรีคําเครือ
63013051793 นายพิชญา หอมชื่น
63013051794 นางสาวพรทิพา ทรัพย�พลูทวี
63013051795 นายสุระ เชื้อสมัน
63013051796 นางสาวกัญญาภัทร กงนารี
63013051797 นางสาวศรินญา ญาณสุคนธ�
63013051798 นางสาวกาญจนา สิริโณทัยสกุล
63013051799 นางสาวกฤตพร เมืองมีทรัพย�
63013051800 นางสาวสุทธิดา ทองคํา
63013051801 นายอริยะ ท3วมเพ่ิมผล
63013051802 นางกชนันท� ทรรศนกุลพันธ�
63013051803 นางสาวจิราพร พานิชย�ศิริ
63013051804 นายชนสรณ� พิสิฐเศรษฐพงศ�
63013051805 นายจิรัฐดิษฐ� จันทร�หอม
63013051806 นางสาวสุพรรณี แสงสุข
63013051807 นางสาววรรณนิษา ราษฎรเหนือ
63013051808 นางสาวภคกุล สุดสวาสด์ิ
63013051809 นางสาวศิริลักษณ� พัดโต
63013051810 นางสาวพาดีละห� ตอเลาะโฮ
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63013051811 นางสาวณพินภัทร� พรจรัสวรกิตต�
63013051812 นางสาวธนพร เสวกวัง
63013051813 นางสาวกรรณิการ� เอี่ยมอาจ
63013051814 นายพลพจน� ผิวเจริญ
63013051815 นางสาวประภากรณ� สร3อยสนธ์ิ
63013051816 นายพงศธร โรจน�มโนธรรม
63013051817 นางสาวศุภนิดา คํามี
63013051818 นางสาวบุษบากร จุฑาประเสริฐ
63013051819 นางสาวมนิศา สุขศรีสังข�
63013051820 นายชนบดี มหาแก3ว
63013051821 นายธีระพล แก:นดีลัง
63013051822 นางสาวชิราพรรณ อาจชมภู
63013051823 นางสาวสุภาพร ภูภิรมย�
63013051824 นางธนภรณ� วงค�ชมพู
63013051825 นางสาวเรวดี แพรกปาน
63013051826 นางสาววิชดา ตึกกว3าง
63013051827 นางสาวเปรมยุดา ดอกแก3ว
63013051828 นายศักดา สีทา
63013051829 นางสาวธิดารัตน� บุญโชติ
63013051830 นางสาวขวัญตา สุกเกตุ
63013051831 นางอัมพัน หล:าเพีย
63013051832 นายชนินทร� เอื้อเชี่ยวชาญชัย
63013051833 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� จุ3ยเป\Zยม
63013051834 นายวุฒิโชค จันจู
63013051835 นางสาวจุฑารัตน� แก3วช:วย
63013051836 นางสาวปนิตา แดงเพชร
63013051837 นางสาวภัทราวรรณ มะลิทอง
63013051838 นางสาวจรัญญา ช:วยบุญ
63013051839 นางสาวสุธีรา บุตรแก3ว
63013051840 นางสาวนูรฮายาตี หะยีสาและ
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63013051841 นางสาวนารีรัตน� วงค�อนกุล
63013051842 นางสาวเกษศิรินทร� สุขธรณ�
63013051843 นางสาวโยษิตา ปาวัล
63013051844 นายศุภวัชร� อ่ําสถาน
63013051845 นางสาวณฐานิตา ชัยวงศ�สุขกุล
63013051846 นางสาววิราวรรณ มุลดาลา
63013051847 นางสาวสุกัลยา เส็นเหล็ม
63013051848 นางสาวสุนิตา โตอาจ
63013051849 นายกานดิศ ลับก่ิม
63013051850 นางสาวธนภรณ� เชิญผึ้ง
63013051851 นางสาวพัชราวดี วิเชียร
63013051852 นางสาวอัจฉราพร เสวกวัชรี
63013051853 นายณัฐภูมิ แก3วทองมา
63013051854 นางสาวพุทธบงกช จ3อยศรีเกตุ
63013051855 นางสาวจิราภรณ� เต็มยอด
63013051856 นางสาวเบญจวรรณ จันทคาม
63013051857 นางสาวเมธาวี เมืองม่ังค่ัง
63013051858 นางสาวเพ็ญนภาพร รอดนิตย�
63013051859 นางสาวดลฤดี ปFZนทอง
63013051860 นายภาคิน กิติวรรณกุล
63013051861 นายธนัยนันท� ธนเรื่องนิตย�
63013051862 นางสาวดรุณี สุวิชชานนท�
63013051863 นางสาวกมลนัทธ� ชูแก3ว
63013051864 นางสาวปFยธิดา สิริศรีสัมพันธ�
63013051865 นางสาวอรัญญา กาจSา
63013051866 นางสาวอภิสรา ทัพพพันธ�
63013051867 นางสาวทิพวรรณพร นัดทะยาย
63013051868 นางสาวพรพิมล พิมพ�สวัสด์ิ
63013051869 นายสุกฤษฎ์ิ ผ:องวิจิตร
63013051870 นางสาวณัฐทพัสส� สมหวัง
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63013051871 นางสาวกรวรรณ ปานมาตย�
63013051872 นางสาวสริตา พุตติ
63013051873 นางสาวสุรินี มูลป7ญญา
63013051874 นางสาวกัญจน�รวีร� กําเหนิดหล:ม
63013051875 นางสาวกานดา เพ็ชรพันธ�
63013051876 นางสาววันวิสาข� ปรีวงษ�
63013051877 นางสาววิไลวรรณ ตุกเพชร
63013051878 นางสาวเบญจรัตน� อะพินรัมย�
63013051879 นายอธิชา รัตนประภากาศ
63013051880 นางสาวศศิมา ขาวรมย�
63013051881 นางสาวปฏิมา เกิดสนอง
63013051882 นางสาวป7ทมา อาจหาญ
63013051883 นายพงศ�ภวัน ภิรมย�เมือง
63013051884 นางสาวไพลิน ยะชะระ
63013051885 นายศรัญย� ศรีธูป
63013051886 นางสุดารัตน� ฤกษ�สุขกาย
63013051887 นางสาวรัชนีกร มงกุฎ
63013051888 นางสาวก่ิงดาว แก3วสมบัติ
63013051889 นางสาวกมลวรรณ วันทอง
63013051890 นางสาวพรกมล ก3องกังวาลย�
63013051891 นางสาวจิรวรรณ จูดเกลี้ยง
63013051892 นางสาวลักษณ�ณารา นิลกลาง
63013051893 นางสาวชนกนันท� เหมือนมี
63013051894 นายศักดา รติศุภกร
63013051895 นางสาวอโณทัย พูนแก3ว
63013051896 นายณรงค�ชัย เรืองศรี
63013051897 นางสาวประภาสิริ ต้ังสุวรรณชัย
63013051898 นางสาวจุฑารัตน� บํารุงจิตต�
63013051899 นางสาวกมลรัตน� แปCนนางรอง
63013051900 นางสาวนุชนาฎ รัตนคช
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63013051901 นางสาวอนัญญา แสงทนต�
63013051902 นางสาวรัตญากรณ� สุภา
63013051903 นางสาวสุธาธิณี ปานแก3ว
63013051904 นางสาวธัญลักษณ� พงศ�แพทย�
63013051905 นางสาวนิตยา สามารถ
63013051906 นายโชคดี เพชรมาก
63013051907 นางสาวปณิดา ขวัญนาค
63013051908 นางสาวรุจิรัศม์ิ ทะฤาษี
63013051909 นางสาวเบญจสิริ อุฬารปราโมทย�
63013051910 นางสาวกวินนา ฮุมเป^อย
63013051911 นางสาวสุดาพร หิรัญสุทธ์ิ
63013051912 นางสาวกัญญาภัค แรงจริง
63013051913 นายณัฐภัทร� โสพิณ
63013051914 นางสาววิไลพร หน:อคํา
63013051915 นางสาวปภัสสร พิทักษ�วงษ�
63013051916 นายเลิศชัย เส3งสง
63013051917 นางสาวมลิวัลย� ศรีวรกุล
63013051918 นางสาวชนิกานต� ลิ้มหลี
63013051919 นางสาวรัตน�มณี สิทธิไชย
63013051920 นางสาวศิริพร คีรีทศ
63013051921 นางสาวรุ:งสิวา สุวรรณชาตรี
63013051922 นางสาวทิพวรรณ ทุ:งอ:วน
63013051923 นายสง:าชัย ช:วยรอด
63013051924 นางสาวภัทรสุดา หงษา
63013051925 นางสาวจริยา กิตชัย อิสิสิงห�
63013051926 นางสาวกัญชลิกา ศรีคํา
63013051927 นายพชรพงษ� อภัยภักด์ิ
63013051928 ว:าที่ ร.ต.จิตติเดช ฉายะพงศ�
63013051929 นางสาวมนทิรา ลือชาโคตร
63013051930 นางสาวศุภรัตน� สุดเพ็ชรโรจน�

หน3า 1731 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013051931 นายอธิวัฒน� ป7จจัย
63013051932 นางสาวอนัญญา โฆษะโยธิน
63013051933 นางสาวธนัญญา ศรีบุญโยดม
63013051934 นาย.จิระเดช สุวรรณโท
63013051935 นางสาวณัฐสุดา ดีสวน
63013051936 นางสาวสุภาวดี สร3างแก3ว
63013051937 นางสาวบรรจง สิมสา
63013051938 นายภาณุพงศ� เกตุสู
63013051939 นายธีรพันธ� โพธ์ิสกุล
63013051940 นางสาวสายฝน กันทะวงค�
63013051941 นายอมร เฟ̂Zองผล
63013051942 นายณัฐพล สังขรัตน�
63013051943 นายพงศธร ทองเพชรคง
63013051944 นางสาวคัทรียา คําตอน
63013051945 นางสาวสุภาพรรณ ยางธิสาร
63013051946 นางสาวพรสวรรค� บุญศรี
63013051947 นางสาวกนกวรรณ แซ:เจ่ีย
63013051948 นางสาวสุวิมล แสงใส
63013051949 นางสาวหวันอารูซา ปะดุกา
63013051950 นางสาวพรพิมล ผู3มีสัตย�
63013051951 นางสาวเบญจรัตน� รัตนากาญจน�
63013051952 นางสาวอัสมา สาระนัย
63013051953 นางสาวดวงกมล ดีสอน
63013051954 นายธีรัช สุเทวี
63013051955 นางสาวนันนิกา โพธ์ิภูงา
63013051956 นางสาวพิชญ�สินี เพ็งพุ:ม
63013051957 นางสาวโยษิตา ซ3ายขวัญ
63013051958 นางสาวเพ่ิมศิริ วัฒนะโชติ
63013051959 นางสาวนภัสสร จาระสมบูรณ�
63013051960 นางสาวจีรพร มณีเก๋ียง
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63013051961 นางสาวอัจฉรา นวลมุสิทธ์ิ
63013051962 นายชโลทร จินดายล
63013051963 นางสาวกชกร รุ:งเรือง
63013051964 นางสาววิชุดา ศรีอาจ
63013051965 นายศรัณย� จารุรัชตเมธา
63013051966 นางสาวอันชลี คําชม
63013051967 นางสาววรรณภา ธิราขันธ�
63013051968 นางสาวพรรณทิภา อุณาพรหม
63013051969 นายพงศ�พิสุทธ์ิ สุขสมพงษ�
63013051970 นางสาวกนกพร ผ:องแผ3ว
63013051971 นางสาวนฤพร เครือหงษ�
63013051972 นางสาวธันตรัตน� เตรียมวิจารณ�กุล
63013051973 นายภาณุวัฒน� อินต๊ิบ
63013051974 นางสาวอารยา ศรีเปารยะ
63013051975 นางสาวศศินา ผจญจิตร
63013051976 นางสาวพิชชญาภา ไทรจSาปา
63013051977 นางสาวรัชดาวดี บํารุงแคว3น
63013051978 นายธวัชชัย อินรินทร�
63013051979 นายอภิเชษฐ� อินเอียด
63013051980 นายอริยะ พลังไกร
63013051981 นายปฏิณญา ด่ันคุ3ม
63013051982 นางสาวอนุสรา กุลเสน
63013051983 นายธฌาณ� แก3ววรากรณ�
63013051984 จ:าสิบเอกหญิงศาริสา ศมนนิเวศ
63013051985 นายอรรถกร แสนดวงแก3ว
63013051986 นางสาวทิพย�สุดา มาเรือน
63013051987 นางสาวสิริกัญญา นาคแดด
63013051988 นางสาวกมลพรรณ จันทรา
63013051989 นางสาวจิรพัชร สิงห�แก3ว
63013051990 นางสาวเบญจวรรณ ผลบุญ
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63013051991 นางสาวศิริขวัญ อัมพเศวต
63013051992 นางสาวกรรณิกา บุญมาวงษา
63013051993 นายสรณัฐ บุญใช3
63013051994 นายประวัณ ตุ3ยเต็มวงศ�
63013051995 นายเกียรติศักด์ิ สิระรุ:งโรจน�กนก
63013051996 ว:าที่ ร.ต.จิรายุ วิจิตรจันทร�
63013051997 นางสาวพิศุทธิดา ศรีนวล
63013051998 นายอรรณพ ศรีลาชัย
63013051999 นางสาวรินรดา ทองแกมแก3ว
63013052000 นางสาวพิชญานิน หิรัญผลานนท�
63013052001 นางสาวกาญจนา ทามูล
63013052002 นางสาวยุวดี ฉันทวรคุณ
63013052003 นางสาวดาริกา ฉายจิตต�
63013052004 นายชัชนันท� เปรมศรี
63013052005 นางสาวจิรัชยา เพชรน3อย
63013052006 นายวัชรพงศ� พรหมอินทร�
63013052007 นายวรพันธ� เฉลิมรุ:งโรจน�
63013052008 นายสุธี การสมดี
63013052009 นางสาวสุดารัตน� จ้ิวบุญชู
63013052010 นางสาวแพรพลอย มากมี
63013052011 นางสาวกาญจนา สุวรพันธ�
63013052012 นางสาวนารีรัตน� บุญชุ:ม
63013052013 นายวรชาติ เจริญโสภา
63013052014 นางสาวประกายดาว บุญนาม
63013052015 นายณัฐวุฒิ บุญประวงศ�
63013052016 นางสาวเฉลยไข ก้ัวศรี
63013052017 นางสาวกุณฑลรัตน� โพธ์ิจันดี
63013052018 นางสาวชนิดาภา ชนะศุภสิริ
63013052019 นายกิตติภพ สัจจมานีวัตรกุล
63013052020 นางสาวปานวาด พิชเคียน
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63013052021 นางสาววรรณิศา เพลาวัน
63013052022 นายนุจมี สะมะแอ
63013052023 นางสาวปาริฉัตร ฮั่วหลี
63013052024 นางสาวพัชริดา นิลแสง
63013052025 นางสาวเมทินี ทิพพิมาร
63013052026 นางสาววราภรณ� หอมเนียม
63013052027 นางสาวภัคพร พานวิจิตรกุล
63013052028 นางสาวนุสรา กางรัมย�
63013052029 นางสาววิจิตรา พัฒนรักษา
63013052030 นายนธเนศ อินเอียด
63013052031 นางสาวนาตยา หนูโพธ์ิ
63013052032 นางสาวพาศิกา นิลสวย
63013052033 นางสาวปFยนุช โขงรัมย�
63013052034 นางสาวสิริมา บานชื่น
63013052035 นายพงษ�พัฒน� เทพปฎิพัธน�
63013052036 นายพิสิฐ เสาร�สูงเนิน
63013052037 นางสาวจารวี ร:วมธรรม
63013052038 นางสาวจิราพรรณ วิลาศ
63013052039 นายศรศิลปI ลาภรื่นฤดี
63013052040 นายพิชญพงษ� สิทธิจันทร�
63013052041 นางสาวมณี จําปาหอม
63013052042 นายศศิศศ� สุขจริญทรัพย�
63013052043 นางสาวกนกวรรณ ศรีจําพันธ�
63013052044 นางสาวเกวลี ธนิกกุล
63013052045 นางสาวธูปทอง คงพลาย
63013052046 นางสาวนิตตยา จูด3วง
63013052047 นางสาวศวิตา มูลศาลตร�
63013052048 นางสาวฉัตรกมล เสือป]า
63013052049 นางสาวอรอุมา สอรักษ�
63013052050 นางสาวนภัสสร แซ:ลิ้ม
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63013052051 นางสาวพิมพ�ประภา ศรีอัคราช
63013052052 นางสาวพัชรา อริยมงคลสกุล
63013052053 นางสาววชิรา ดิษฐสมบูรณ�
63013052054 นายทรงศักด์ิ เหล:าเจริญ
63013052055 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพิมพ�ประไพ บํารุงเพ็ชร
63013052056 นางสาวกรรณิกา คุ3นกระโทก
63013052057 นางสาวฟาตีฮะห� มะลียุ
63013052058 นายอนุวัต สาดท:าช3าง
63013052059 นางสาวจิราภรณ� นาคสุขุม
63013052060 นางสาวนิจจารีย� ขามเทศทอง
63013052061 นางสาวศิรินันท� ชมภูบุตร
63013052062 นางสาววันวิสาข� ปานม่ัน
63013052063 นางสาวพัทธนันท� พุ:มสลิด
63013052064 นางสาวฮาสนะห� แขวง
63013052065 นายรัชกร เขาวงษ�
63013052066 นางสาวเนตรสกาว มานะเจริญสุข
63013052067 นางสาวชวิศา ยวนเกิด
63013052068 นางสาวฉัตรวดี สมิงรัมย�
63013052069 นางสาวนัฐวรรณ วงศ�พารี
63013052070 นางสาวกาญจนา เหล็กแจ3ง
63013052071 นางสาวสุนิสา เพชรคง
63013052072 นายสุเมธ มณีวงค�
63013052073 นายอนันทวุฒิ บุตรพรม
63013052074 นางสาวสุจิตรา ฉวีนวล
63013052075 นางสาวชุติมา ธุระยศ
63013052076 นายพงศธร ศรีธาตุ
63013052077 นางสาวภาวสุทธ์ิ พิเชฐธนสิน
63013052078 นางสาวสรัลชนา ศิริรักษา
63013052079 นางสาวจุฑารัตน� ธํารงธิติทัศ
63013052080 นางสาวนฤมล จันทร�แสน
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63013052081 นางสาวศิริโสภา ถือทอง
63013052082 นางสาวลลิตา ผายาว
63013052083 นายยุทธนา ดิษฐอารีย�
63013052084 นางสาวป7ทมวรรณ ป]าเขือ
63013052085 นางสาววริศรา จันธิดา
63013052086 นางสาวมยุรา กล:อมเจริญ
63013052087 นางสาวธิดารัตน� ศรีสวัสด์ิ
63013052088 นางสาวศิริรัตน� เกษรชื่น
63013052089 นายณัฐเศรษฐ� สงแจ3ง
63013052090 นางสาวจิราภา ขวัญบุญ
63013052091 นางสาวกิตติยาภรณ� หยู:มุ3ย
63013052092 นางสาวมณทิพย� จันทโรทัย
63013052093 นางทิพากร สุจริตธรรม
63013052094 นางสาววิสุทธินี มะรุมดี
63013052095 นายธนัฐ เอี่ยมตุ3มรัตน�
63013052096 นางสาวศิรภัสสร ตะปะสา
63013052097 นายทรงชัย กวาดปรางค�
63013052098 นางสาววาสนา แก3วคําพู
63013052099 นายสุทธิศิษฏ� ชูมนตรี
63013052100 นายภูเมธ โอบนิธิกุลโรจน�
63013052101 นางสาวนฤมล คําเสน
63013052102 นางสาวจุฑาทิพย� มีสําราญราษฎร�
63013052103 นายสราวุฒิ ล:วงเขตต�
63013052104 นางสาวรมณีย� แสงอุทัย
63013052105 นางสาวสุณิตา ไล:พริก
63013052106 นางสาวอัยรินทร� บัวพ่ึงพันธุ�
63013052107 นางสาวกนกพร บุญกองชาติ
63013052108 นางสาววรดา มะณีชม
63013052109 นางสาวชลลดา จ3อยดวงใจ
63013052110 นางสาวเจนจิรา แสนประสิทธ์ิ
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63013052111 นางสาวเนตรไพลิน ยืนยัน
63013052112 นางสาวธิดาพร ลอยพิมาย
63013052113 นายมนัสชัย โฮชิน
63013052114 นายเกรียงไกร คํากร
63013052115 นายกณิศชัย เรี่ยมไทสงค�
63013052116 นางสาวณัฎฐธิดา เพ็งสกุล
63013052117 นางสาวณัฐชยา ม่ันเหมาะ
63013052118 นางสาวนลินี เสียมศักด์ิ
63013052119 นางสาวชุติกาญจนฺ� แสงทอง
63013052120 นางสาวกัลยกร จิตนะ
63013052121 นางสาวกัญจนรัตน� จันทร�อ:อน
63013052122 นางสาวกรวรรณ กองแก3ว
63013052123 นางสาวจุฑามณี จันทร�ทิพย�
63013052124 นายทินกฤต กับปะหะ
63013052125 นางสาวสุกัญญา สง:าหวัง
63013052126 นายพงศกร ศรีสุทธิรักษ�
63013052127 นางสาวจินตนา จันทรัตน�
63013052128 นางสาวณัฐาพร ขุนเทียน
63013052129 นายพงศธร ปาละตา
63013052130 นางสาวรุ:งกานต� ขัดป7ญญา
63013052131 นายจิรายุ แสงทอง
63013052132 นางสาวซูรีน:า นารีเปน
63013052133 นางสาวสุกัญญา เตชะศรี
63013052134 นายกันตณัฐ อู:นาท
63013052135 นางสาวอัญชิสา อินอิว
63013052136 นางสาวณัฐณิชา เวียงทอง
63013052137 นายศุภวิชญ� ศรีขาว
63013052138 นางสาวพลอย สนธิสุวรรณ
63013052139 นางสาวธนภรณ� ศิลปศร
63013052140 นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิมนตรี
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63013052141 นางสาวศิริรัตน� เปCาพันดี
63013052142 นายวัขระพงศ� ธนไชยเต็มวงศ�
63013052143 นางสาวกาญจนา ศรีจันทร�
63013052144 นางสาววาสนา เตียวเจริญกิจ
63013052145 นางสาวปาณริศา ปานเขียน
63013052146 นางสาวกิรณา คงกล:อม
63013052147 นายกรีฑา ดีสม
63013052148 นางสาวรัชนีกร อ:อนคง
63013052149 ว:าที่ร3อยตรีนาตยา ทองศรีเมือง
63013052150 นางสาวชลธิชา มีสัตย�ธรรม
63013052151 นางสาวพริม ลีรพันธุ�
63013052152 นางสาวกิตต์ิธัญญา ทอเพ็งภูมาลัย
63013052153 นายภาคภูมิ ส:องศิริ
63013052154 นางสาวขวัญศินีย� เบ็ญหีม
63013052155 นางสาวจารุวรรณ ศรีเกตุ
63013052156 นางสาวณัฐนิชา บุษบงค�
63013052157 นายอรรณพ คําศิริ
63013052158 นางสาวศิริขวัญ ไวยวรรณ�
63013052159 นางสาวเกศกนก พัฒมุข
63013052160 นางสาววีรวัลย� วอนเผื่อน
63013052161 นางสาวศรัญยา เตะเส:งซ3าย
63013052162 นายโกเมศ มหาชัย
63013052163 นางสาวณัฐภา อุปวัฒน�
63013052164 นายวงศพัทธ� คงธรรม
63013052165 นางสาวหทัยภัทร อังศุธรรมกุล
63013052166 นางสาวสุพิศตรา นาถมทอง
63013052167 นายเชษฐ�ศักด์ิดา เวียงเงิน
63013052168 นางสาวสุภาภร สุวรรณศรี
63013052169 นางสาวอภิญญา กาบแก3ว
63013052170 นางสาวกฤตยา ครองสกุล
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63013052171 นางสาวทัชชกร กิติรัตน�กุล
63013052172 นางสาวพิลาวรรณ อํานวยผล
63013052173 นางสาวเวฬุรีย� เผื่อนนาค
63013052174 นายถิรวรรธน� เพ็งผลวินิจ
63013052175 นางสาวบุษน้ําเพชร เหล:าเจริญ
63013052176 นางสาวกัณฑิมา พูนสวัสด์ิ
63013052177 นางสาวจุฑาลักษณ� จรัสพันธ�
63013052178 นางสาวจิตราพร วังสอง
63013052179 นายศิวกร สถิตวิทยา
63013052180 นายชนะชัย ใจฟู
63013052181 นางสาวพัชยา อุบาลี
63013052182 นางสาวสุพิชชา แสงสิริไพบูลย�
63013052183 นางสาวจิราวรรณ ชูทอง
63013052184 นางสาวสุพรรณี ศรีทอง
63013052185 นางสาวเมลิสา สว:างวงค�
63013052186 นายพุทธิพงศ� จงสวัสด์ิ
63013052187 นายพงษ�ศธร กองวงศ�
63013052188 นางสาวพิรพรรณ สัมฤทธ์ิ
63013052189 นายภาสวิชญ� มูลกัน
63013052190 นางสาวปสุตา จ3อยใย
63013052191 นางสาวเกตุสราภรณ� ม:วงแพร
63013052192 นางสาวณัฐธิดา แปCนนางรอง
63013052193 นางสาวสมไทย บรรลังก�
63013052194 นางสาวดารัตน� สุภาพ
63013052195 นางสาวจิราพร แสนปาง
63013052196 นางสาวณัฐนีย� ทองประศรี
63013052197 นางสาวนภาพร พุ:มอิ่มผล
63013052198 นางสาวนภสร โพธ์ิเนียม
63013052199 นางสาวสุมาลี หวะสุวรรณ
63013052200 นายชิตานนท� ฉิมเรือง
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63013052201 นางสาวธิดารัตน� ก:อแก3ว
63013052202 นางสาวพันธกานต� รักษาทรัพย�
63013052203 นางสาวปริมวดี จันทร�แสง
63013052204 นางสาวเพชรไพลิน คลิ้งบัวทอง
63013052205 นายจักรกฤษ นนทะโคตร
63013052206 นายสุวัชชัย สร3อยตา
63013052207 นางสาวณัฐกานต� แทนคํา
63013052208 นางสาวเกณิกา นาคบัว
63013052209 นางสาวอรนุช แก3วกรอง
63013052210 นางสาวผกาวรรณ พลับศิริ
63013052211 นางสาวณฤดี ไชยแสง
63013052212 นางสาวสิรีธร โพธ์ิงาม
63013052213 นางสาวธัญญลักษณ� ชุมนวน
63013052214 นายอวิรุทธ์ิ ศรีสวัสด์ิ
63013052215 นายดาวิน พรหมนิตย�
63013052216 นางสาวธนัชพร ใจเงิน
63013052217 นางสาวสมฤทัย กลางสูงเนิน
63013052218 นางสาวสาวิตรี เวียงวีระ
63013052219 นางสาวแพรวพร ลออสิทธิภิรมย�
63013052220 นางสาวทัศนีย� เด็ดสระน3อย
63013052221 นางสาวฐณิต�ศร ขําทัพ
63013052222 นางสุพัตรา สกุลชาญ
63013052223 นางสาวนัทธมน แก3วแปCนผา
63013052224 นางสาวกมลรัศม� สุภะ
63013052225 นางสาวอมรศรี รอดทิม
63013052226 นางสาวสุดารัตน� จันทร�อุดม
63013052227 นายณัฐวุฒิ สิทธิไกรบํารุง
63013052228 นายวีระชัย สุวรรณชิต
63013052229 นายศรราม กันทะหาญ
63013052230 นางสาวจีรารัตน� กําลัง
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63013052231 นางสาวธิดารัตน� ขันตรี
63013052232 นางสาวแสงเดือน อาจประดิษฐ�
63013052233 นางสาวพิชญากร บุญอินทร�
63013052234 นางสาวนฤมล แสนคํา
63013052235 นายวัลลภ กรานวงษ�
63013052236 นางสาวเสาวนารี บาทใบหนู
63013052237 นายชานนท� โสดา
63013052238 นางสาวธาชินี กสิกรณ�
63013052239 นางสาวป7ทมพร เดชนครชัย
63013052240 นายธรีเดช ตาแก3ว
63013052241 นางสาวปสุตา สังขพันธ�
63013052242 นางสาวสุดารัตน� ศิริบัญชากิจ
63013052243 นางสาววัชรารัตน� กุลทอง
63013052244 นางสาววรรณิสา ภู:ร3อย
63013052245 นางสาวญาณี อมรขจรเดช
63013052246 นางสาวสุดธิดา จันทร�สิริโชค
63013052247 นางสาววิไลพร โพธ์ิทอง
63013052248 นางสาววิไลวรรณ ปฐมฤทธ์ิ
63013052249 นางสาวเพชรณดา ศรีหานารถ
63013052250 นางสาวจิราภา ตรีพงษ�พันธุ�
63013052251 นางสาวนฤมล ทิพย�นรากุล
63013052252 นางสาววราภรณ� วุฒิวงค�
63013052253 นางสาวภัสสร พันธ�จี
63013052254 นางสาวกัญญาภัค เทียนจ้ิว
63013052255 นายเอกพันธ� ช3างเขียว
63013052256 นายพีรรัตน� อาทรกัลปI
63013052257 นางสาวศรัณยา วิชากร
63013052258 นางสาวสุวารี สุวรรณวารี
63013052259 นายมูฮัมหมัด มามุ
63013052260 นางสาวจิรัฐติกาล หล3าอินเชื้อ
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63013052261 นางสาวจุฬาลักษณ� นันตะเวช
63013052262 นางสาวณัชชา โยธาพยัพ
63013052263 นางสาวอรพินท�X อินทสุวรรณโน
63013052264 นางสาวพัทธนันท� รุจินพทองสุทธิ
63013052265 นางสาวกนกวรรณ ชูประเสริฐ
63013052266 นางสาวธัญวรัตม� คุ3มพงศ�สิริ
63013052267 นายนิรัน เฉิดดิลก
63013052268 นางสาวปFยะนุช นวลสุวรรณ
63013052269 นางสาวรุ3งพลอย มีภาษี
63013052270 นางสาวฐิตาภรณ� ทองสุกมาก
63013052271 นางเสาวนิต กรรัตน�
63013052272 นางสาวจินต�ณิชาภา คําโร
63013052273 นายวรวิช รัตนวรการณ�กุล
63013052274 นายศิโรจน� คําภู:
63013052275 นางสาววริษฐา ปานเชื้อ
63013052276 นายจักรพันธ� ลาดสูงเนิน
63013052277 นายสุพีร� กล่ําแดง
63013052278 นายศุภวิทย� วังคะออม
63013052279 นางสาวจุฑามณี วีระพลากร
63013052280 นายอับดุลกอเดร� แวหะยี
63013052281 นายสิทธิกร ปCองกัน
63013052282 นางกนกวรรณ ถวิลหวัง
63013052283 นางสาวชุติมณฑน� อึ้งวานิชกร
63013052284 นายวรชิน นามเมือง
63013052285 นางสาวรักษณาลี ภู:ผกาพันธ�พงษ�
63013052286 นางสาววรัญชญา คตจําปา
63013052287 นายปรินทร มโนมัยเสาวภาคย�
63013052288 นายไชยภพ คุ3มรอบ
63013052289 นายอัครพล กรรไพเราะ
63013052290 นางสาวรวิภา จริยเดช
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63013052291 นายพีรพงษ� แย3มประยูร
63013052292 นางสาวสุรารักษ� บุญทศ
63013052293 นางสาวขวัญจิรา ยียมเจริญ
63013052294 นางสาวฉัตรฑริกา สิงห�ปCอง
63013052295 นางสาวสุทธินี ต:างใจ
63013052296 นางสาวจิตติมา บัวบาล
63013052297 นางสาวมุฑิตา น้ําโมง
63013052298 นายธนวัฒน� ไชยยศ
63013052299 นางสาวบุษบา ภูมิ
63013052300 นางสาวสุรางคนา เอกวรพันธ�
63013052301 นายขัตติพงศ สว:างเรือง
63013052302 นางสาววิลาวัณย� ชัยประพันธ�
63013052303 นางสาวกราณ�ศินีร� เทียนจํารัส
63013052304 นางสาววรรณพัชร ชูทอง
63013052305 นางสาวผกามาศ จันทะนาม
63013052306 นายถิรเดช ลูกเมือง
63013052307 นายวัชรพล วงษ�ประเสริฐ
63013052308 นางสาววลัยพร อ3นดิสถ�
63013052309 นายสิรพัชร� วิชญ�รังสรรค�
63013052310 นางสาวพรรณพัชร คงปรีชา
63013052311 นางสาวแพรวทิพย� พ่ึงเกตุพรธนา
63013052312 นางสาวสุภาวดี พลสันต
63013052313 นางสาวทิพวรรณ ลุสมบัติ
63013052314 นายบูรภัทร� แสวงพันธ�
63013052315 นางสาวศิริรัตน� วันเสาร�
63013052316 นายแชมปI กองสุข
63013052317 นายพลกฤษณ� ม:วงประเสริฐ
63013052318 นางสาววริศรา บุญศิริ
63013052319 นางสาวดวงกมล คุ3มศรี
63013052320 นางสาวปFยธิดา โยมา
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63013052321 นางสาวนุชจรี ผสม
63013052322 นางสาววาณี วงษ�เอกอินทร�
63013052323 นายเชิดชัย ลี้เทียนเช็ง
63013052324 นางสาวนุช ดีรอด
63013052325 นายโอภาส แสนวังศรี
63013052326 นางสาวมาริษา ลีพลงาม
63013052327 นางสาวก่ิงกมล ชิดเชื้อ
63013052328 นางสาวฐณัฐฐา เขียวนอก
63013052329 นางสาวเจนจิรา แย3มคํา
63013052330 นางสาวกัลยรัตน� หลิมเฮงฮะ
63013052331 นายฉัตรชัย โพธิพันธ�
63013052332 นายศรราม สันรัมย�
63013052333 นางสาวเยาวลักษณ� เพ็ชรกลม
63013052334 นายภานุพงษ� บุญนาค
63013052335 นางสาวเหมือนจันทร� สุภาพ
63013052336 นางสาวนันทา แก3วดี
63013052337 นายจักรรินทร� อริยชัยสิริกุล
63013052338 นางสาววาสนา เชียงเดิม
63013052339 นางสาวพิชญธิดา เกาะแก3ว
63013052340 นางสาวนิตยา พุ:มพฤกษ�
63013052341 นางสาวจิริยา หอมจําป\
63013052342 นางสาวสุพินดา เยนา
63013052343 นางสาวชัญญานุช ช3างทอง
63013052344 นายภัคพล เข็มนาค
63013052345 นายทศพล บ:อกลาง
63013052346 นางสุนิษา สิงหเดช
63013052347 นางสาวชัญชนา ตินอาสา
63013052348 นางสาวจิราภรณ� มะราศรี
63013052349 นางสาวชุติมา ดีเอง
63013052350 นายกฤษณ� สุขยานุดิษฐ
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63013052351 นายรัศม์ิพงศ� กุลถวายพร
63013052352 นางสาวสุธีรา แสงฟCา
63013052353 นางสาวชิดชนก จอมหงษ�
63013052354 นางสาวศิริรัตน� มูลทากุล
63013052355 นายทรงพล บุญมา
63013052356 นางสาวสุทธิตา ชนะภัย
63013052357 นางสาวรัตนพร ศุภผล
63013052358 นางสาววนัสนันท� อินถา
63013052359 นางสาวสุภาวดี เนตรจุ3ย
63013052360 นางสาวปาลิน หนูช:วย
63013052361 นายกิตติพงษ� สายธิวงค�
63013052362 นายพงษ�ประวิตร จินากุลมนัส
63013052363 นางสาวอลิสา พ่ึงสวัสด์ิ
63013052364 นางสาววิภาพร บุญยงค�
63013052365 นายไกรวิทย� เครือวัลย�
63013052366 นางสาวอาริยา จันทร�คณาโชค
63013052367 นางสาวเบ็ญญาภา ร3อยพรมมา
63013052368 นางสาวสิริกุล สอพิมาย
63013052369 นายนาวิน เทียนมณี
63013052370 นางสาวสุกัญญา ยางธิสาร
63013052371 นางสาวนฤมล สุขสมจิตร
63013052372 นางสาวพีรนันท� อุดมกิจธนกุล
63013052373 นางสาวสุจิตรา มะริวัน
63013052374 นางสาวจิราพร สีหราช
63013052375 นายวรากร อ:าวสาคร
63013052376 นางสาวกรายกาญจน� จันทรเทพ
63013052377 นางสาวนิภาตรา วงศรีดา
63013052378 นางสาวจิรภา พานิชวงษ�
63013052379 นางสาวดอกรัก สีแหล3
63013052380 นางสาวสุนิสา กลัดอิ่ม
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63013052381 นางสาวภัคจีรา เซ็มแม3นหมัด
63013052382 นางสาวพิมพ�ชนก อุดมทวี
63013052383 นางสาวนิตยา น3อยนา
63013052384 นายอนุกร คุณป7ญญา
63013052385 นางสาวศุจินันท� สันสา
63013052386 นางสาวนภัสนันท� แสงศรี
63013052387 นางสาวทิพวรรณ ใจมา
63013052388 นางสาวกชกร ทองย่ิง
63013052389 นางสาวจินดามณี สานงาม
63013052390 นางสาวจีรพร ภู:ใจเที่ยง
63013052391 นางสาวจารุภา นิตยลาภ
63013052392 นางสาวรัตนา ขวัญแก3ว
63013052393 นายกรินทร� สอนถึง
63013052394 นางสาวพิชญา โชติพันธ�รุจิวงศ�
63013052395 นางสาวนันทวรรณ ส:งไข:
63013052396 นายอดิสร แซ:ลี่
63013052397 นางสาวนวพร สุธรรม
63013052398 นางสาววารุณี คุ3มสุวรรณ
63013052399 นายจิระคม แปCนเกษม
63013052400 นายวชิรศักด์ิ คงอํานวยศักด์ิ
63013052401 นางสาวเกสรา จิระธนานันท�
63013052402 นางสาวชุติมณฑน� มณีฉาย
63013052403 นางสาวปFยะมาศ กล:อมบุญกลัด
63013052404 นางสาวเมธาวี ทองน3อย
63013052405 นายทวิฉัตร ธานีรัตน�
63013052406 นางสาวกนกวรรณ เจริญรัตน�
63013052407 นายกิตติศักด์ิ พูลเสวก
63013052408 นางสาววราภรณ� วรรนิยม
63013052409 นางสาวศิรินทรา เหล:าถาวร
63013052410 นางสาววรางคณา อนุกูล
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63013052411 นางสาวนูรไซมะฮ� ไสสากา
63013052412 นางสาวฐิตารีย� ด3วงมุข
63013052413 นางสาววิรัลฐิตา โพธิตา
63013052414 นางสาวปาริชาติ ชื่นชม
63013052415 นางสาวอรัญญิกา จังหวะ
63013052416 นางสาวณหทัย สุขเสนา
63013052417 นางสาวผกามาศ บุญรอด
63013052418 นายสมโภชน� บางเพ็ง
63013052419 นายเจษฎากรณ� เชิดชูสุวรรณ
63013052420 นายวีรภทัร ชนะนา
63013052421 นางสาวอภิญญา มนตรีโพธ์ิ
63013052422 นางสาวอรยา ปานจินดาสกุล
63013052423 นางสาวไอรดา เผือกโสภา
63013052424 นางสาวพีรญา ตันสกุล
63013052425 นางสาวสุดารัตน� ไชยวงค�
63013052426 นางสาวธิดารัตน� แก3วเชียงหวาง
63013052427 นางสาววีรญา อ:อนโยน
63013052428 นายกมลทรัพย� จิตรสมหวัง
63013052429 นางสาวปราณหทัย ยืนย่ัง
63013052430 นางสาวศศิยากร จันหัวนา
63013052431 นางสาวสิริวรรณ แก3วหนัก
63013052432 นางสาวปFยะดา หล3าคําเป\ยง
63013052433 นายภาสวิชญ� บุญศรีทอง
63013052434 นางสาวศศิวิมล คงขุนทด
63013052435 นางสาวธนิกานต� ไพโรจน�
63013052436 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ�พันธุ�
63013052437 นางสาวคณิตา ชีวะดุษฎี
63013052438 นางสาวสุดาริณี เหมเชื้อ
63013052439 นางสาวนาตยา ทรัพย�สิงห�ทอง
63013052440 นายปริญ สิพัชรดล
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63013052441 นางสาวนฤมล ช3างเทศ
63013052442 นางสาวทิฐิภรณ� ธรรมชอบ
63013052443 นายชวัลวิทย� ด:านวิไลปFติกุล
63013052444 นายศุภณัฐ จันทรศรี
63013052445 นายธนวิทย� กังวาลนรากุล
63013052446 นางสาววิสสุตา อําพลผล
63013052447 นางสาวอัญชลี ม่ันคง
63013052448 นางสาวภาณุมาศ คงคา
63013052449 นายนิรันดร อ:อนน3อมดี
63013052450 นางสาวนิธิศา ศรีสวัสด์ิ
63013052451 นางสาวณปภัช ดําคํา
63013052452 นางสาวเบณจมาพร แซ:จัง
63013052453 นางสาวโยษิตา วังศรีคูณ
63013052454 นางสาวปนัดดา หมัดชํานาญ
63013052455 นางสาวก่ิงแก3ว ชูชื่น
63013052456 นางสาวเพ็ญนภา วันพรม
63013052457 นายศราวุฒิ เพียรธัญกรณ�
63013052458 ด.ช.กันติทัต เหมาะเจริญ
63013052459 นางสาวณัฐสุดา คามพิทักษ�
63013052460 นางสาวสุปรียา จักษุบท
63013052461 นางสาวภัคจิรา คล3ายสิทธ์ิ
63013052462 นายดํารงค�เกียรติ อรมัย
63013052463 นางสาวจิรภิญญา เพชรสาร
63013052464 นางสาวอรอนงค� วิเชียรสาร
63013052465 นางสาวสุดารัตน� เลื่อนแปCน
63013052466 นางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณ
63013052467 นางสาวนุชนาถ ดาษเวช
63013052468 นางสาวดวงดาว ประสพผล
63013052469 นางสาวกาญจนา เวชพานิช
63013052470 นางสาวปุณิกา ปุCนตันทอง
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63013052471 นางสาววิลาวัลย� ศรีสุขา
63013052472 นางสาวธัญญรัตน� ตาธุวัน
63013052473 นางสาวอูใบดDะ อาดตันตรา
63013052474 นางสาวเลอลักษณ� ชูหนู
63013052475 นายเขตติพงษ� บัวบุญ
63013052476 นางสาวพัชนี ไพสาร
63013052477 นายภูมิรัตน� เพชรรัตน�
63013052478 นางสาวจุฑามาศ เพ่ิมกาญจนา
63013052479 นายศักด์ิชัย แดงลีท:า
63013052480 นายณัชชนล ศุกร�สิริ
63013052481 นายอภินัทธ� จันทร�ศรี
63013052482 นางสาวพัชรินทร� ทองเชื้อ
63013052483 นางสาวธมลวรรณ ส:งทิมไทย
63013052484 นางสาวสุนิสา ตุ:มมณี
63013052485 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ
63013052486 นางสาวขวัญฤทัย ศุภการ
63013052487 นางสาวดลลญา เหมือนเปลื้อง
63013052488 นางสาวสุธีรา ยศแก3ว
63013052489 นางสาวกฤษณา พรมมา
63013052490 นางสาวศิริลักษณ� บุษรา
63013052491 นายคมกริบ นิยมจันทร�
63013052492 นายณัฐภูมิ พุฒซ3อน
63013052493 นายณัฐวุฒิ เรืองวัลย�ธนา
63013052494 นางสาวชฎาธาร เสมอใจ
63013052495 นางสาวจิตติยา ศรีอรัญ
63013052496 นางสาวตรีชฎา สุวรรณสม
63013052497 นางสาวจันทรา บริสุทธ์ิ
63013052498 นางสาวปทิตตา แก3วคําลา
63013052499 นางสาวธนัชชา ดาทอง
63013052500 นางสาวสุภาวดี สีทอง

หน3า 1750 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013052501 นางสาวสุฑามาศ สิทธิพรมมา
63013052502 นางขวัญชนก ศรีอักษร
63013052503 นางสาวอารยา มาหะมะ
63013052504 นางสาวมารีนา สมบูรณ�
63013052505 นางสาวฐิติมา สุขศิริ
63013052506 นายนาวี จึงมีผลบุญ
63013052507 นางสาวอรวรรณ เหลืองวิพัฒน�
63013052508 นางสาวกมลชนก ขุนนุ3ย
63013052509 นายพงศ�ศิริ รัชฎาวรรณพงษ�
63013052510 นางสาวสุธาทิพย� ผึ่งแช:ม
63013052511 นางสาวตติยา ผลจันทร�
63013052512 นางสาวธัญลักษณ� แผ3วพันธ�ชู
63013052513 นายสหรัฐ ศรีนวล
63013052514 นายณัฐพัชร เข:งเจริญ
63013052515 นางสาวจารุวรรณ แสงนาค
63013052516 นายทรงฤทธ์ิ ดวงดี
63013052517 นางสาวสุทธิดา ลุทะภาค
63013052518 นายจิรายุ อินทร�ขํา
63013052519 นางสาวปาริชาติ แขวงรถ
63013052520 นายกฤตพงศ� พิบูลย�
63013052521 นายชาญณรงค� เผือกรักษ�
63013052522 นางสาวแก3วกาญจน� วัชระตังคะ
63013052523 นางสาวกาญจนา ไมตรีแก3ว
63013052524 นางสาวศิริกัลยาณ� หม่ันจิตร�
63013052525 นางสาวกนกพิชญ� ตาถาวรรณ
63013052526 นางสาวผานิตตา บุญชูดํา
63013052527 นางสาวเบญจรัตน� โตอินทร�
63013052528 นางสาวจุฑารัตน� ใจดี
63013052529 นายพรหเมศวร� ชื่นสมบัติ
63013052530 นายหัฎฐกร เซ็นเสถียร

หน3า 1751 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013052531 นางสาวสุธิดา พิมแสน
63013052532 นางสาวเสาวนิตย� ชิตร
63013052533 นางสาวณัฐกฤตา นันตา
63013052534 นางสาวสมฤทัย สีกําพ้ี
63013052535 นางสาวฐิวาทิพย� บุตรพรม
63013052536 นายกิตติพงษ� สังยวน
63013052537 นายธีรวุธ เปราะกระโทก
63013052538 นายภาสกร ปCองหมู:
63013052539 นางสาวอรัญญา อิ่มชมชื่น
63013052540 นายศุภชัย บุญเนาว�
63013052541 นางสาวพนิดา ยาหยาหมัน
63013052542 นายพลวัตน� แสนสุข
63013052543 นางสาววิชชุกรณ� ชอบเจริญ
63013052544 นายก:อพงษ�วิช คีรีก้ิน
63013052545 นางสาวฉัตราพร ปFยะพานิช
63013052546 นางสาวนลัทพร ทองเอม
63013052547 นายณัฐดนัย เสียงหวาน
63013052548 นางสาวชญาดา ขวกเขียว
63013052549 นางสาวซาฟ\รา เจDะหะ
63013052550 นางสาวกฤษณี ศรีพัฒนะพิพัฒน�
63013052551 นางสาวนิรมล พงษ�ทิพย�พาที
63013052552 นางสาวจุฑารัตน� โกศลวัฒนะ
63013052553 นางสาวอารดา แก3วหล3า
63013052554 นายสุธินันท� ชัยประเสริฐ
63013052555 นางสาวเสาวลักษณ� จันเลื่อน
63013052556 นางสาวกนกวรรณ บุญเต็ม
63013052557 นายพีรพงศ� จันทร�ตุ:ย
63013052558 นายฐิติพงษ� จันทร�ดํา
63013052559 นางสาวนิรมล ต้ังตระกาลกูล
63013052560 นางสาวสุจิตตา พวงพันธ�
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63013052561 นางสาวศศิมาภรณ� สมสอน
63013052562 นางสาวณัฏฐพร โพธ์ิเล็ก
63013052563 นายวัชรินทร� ศรีสําราญ
63013052564 นางสาวศุภิกา บั้นบูรณ�
63013052565 นางสาวอัญชลีย� เกตุรัตน�
63013052566 นางสาวรัตนมน อุดมัยเดช
63013052567 นายธีรภัทร� สวัสดิพละ
63013052568 นางสาวรัตติญา ลอยลิบ
63013052569 นางสาวพินทุสร ไชยพิมูล
63013052570 นางอุรัสยา ช:วยนิมิตร
63013052571 นางสาวรุจิเรข เทพเนาว�
63013052572 นางสาวบัวบูชา แก3วสกุลณี
63013052573 นางดวงสมร ฉลาดทํา
63013052574 นางสาวพิชชาภา กองเทพ
63013052575 นายอิทธิพร กันทะอุโมงค�
63013052576 นางสาวภรณ�มณี ย้ิมอ่ํา
63013052577 นางสาวรัตนากร เขาแก3ว
63013052578 นางสาวกิติยาภรณ� อันชํานาญ
63013052579 นางสาวอรทัย พูลสวัสด์ิ
63013052580 นางอรทัย อิ้มอนงค�
63013052581 นางสาววนิดา จู3อี้
63013052582 นายเจตวัฒน� วงศ�ษา
63013052583 นางสาววิมลรัตน� อสุนี ณ อยุธยา
63013052584 นางสาวปภาวรินทร� เครือแปง
63013052585 นางสาวพรวลัญช� สามารถ
63013052586 นายอภิวัฒน� วรรณโรจน�
63013052587 นางสาวอัมพิกา ภูเขาทอง
63013052588 นางสาววันวิสา ดําแก3ว
63013052589 นางสาวณิชกานต� โพธิวาสวาริน
63013052590 นายรณชัย งามสมบัติ
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63013052591 นางสาวเจนจิรา สรรเสริญลักษณ�
63013052592 นายอาทิตย� คันททรัพย�
63013052593 นางสาวอมรรัตน� ชาตรี
63013052594 นางสาวศิริลักษณ� นนทลุน
63013052595 นางสาวสุวิชาดา วงศ�ธนาพัฒน�
63013052596 นางสาวแรมจันทร� คํากอง
63013052597 นางสาวรุ:งตะวัน บาลชื่น
63013052598 นางสาวอัจฉราวรรณ หอมจันทร�
63013052599 นายณัฐวุฒิ อภิวณิชย�กุล
63013052600 นางสาวกฤติยา บุญมี
63013052601 นางสาวสุพรรษา ชาวนาฟาง
63013052602 นางสาวริ้วรุ3ง รักเกาะรุ3ง
63013052603 นางสาวลลิตา มะโนรักษ�
63013052604 นางสาวชุติกาญจน� วงค�มา
63013052605 นางสาวชุลีกร นามวงษา
63013052606 นายวีรวรรณ แสนวิเศษ
63013052607 นายศิครินทร� แน:นอุดร
63013052608 นางสุพิชญา รักสกุล
63013052609 นางสาวพัชรี อรุณเจริญกุล
63013052610 นางสาวสาวิตรี โปตDะ
63013052611 นางสาววิภาพร รติธีรเดช
63013052612 นายวสันต� ตฤณธวัช
63013052613 นายวิษณุ พูลสิน
63013052614 นางสาวศิริพร เราจาง
63013052615 นางสาวอภิญญา สุขปราโมทย�
63013052616 นางสาวสุกานดา ทรัพย�ประเสริฐ
63013052617 นายนพวินธ� แน:นอุดร
63013052618 นางสาวสรรชลี ฮะอุรา
63013052619 นางสาวหทัยรัตน� บัวชุม
63013052620 นางสาวแสงอรุณ ทวีคูณ
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63013052621 นายสุริยา ลีแก3ว
63013052622 นางสาวป7ทมาพร อาจหยุด
63013052623 นางสาวอุทัยวรรณ เปaกทอง
63013052624 นางสาวดวงหทัย แสวงดี
63013052625 นางสาวอรวรรณ นุชพงษ�
63013052626 นายพัชรพงษ� พงศ�ป7ญญพัส
63013052627 นายภานุวัฒน� โพธ์ิอิ่ม
63013052628 นางสาวนลินี เข่ือนจันน:าน
63013052629 นางสาวพรนิดา แสนอุบล
63013052630 นางสาวณัฐชา ยศสูงเนิน
63013052631 นายนิศรุธ ภักดี
63013052632 นางสาวชลธาร พิทักษ�บุตร
63013052633 นายนรพัชร� หัสดง
63013052634 นายวรกฤษณ� นุ3ยพิน
63013052635 นางสาววรรณิสา จํานงบุญ
63013052636 นางสาววศินี แก3วกล่ํา
63013052637 นายนิรุตต� บ:อเกิด
63013052638 นางวรณัน คดคง
63013052639 นางสาววิรดา สีลาเกตุ
63013052640 นายปFติภัทร ฤกษ�เมือง
63013052641 นายภูมิบดี แก3วศรีสังข�
63013052642 นายกนต�ธีร� ศรีสุวรรณ
63013052643 นายวิศรุต ทรัพย�มาก
63013052644 นางสาวปFโยรส สุขสวัสด์ิ
63013052645 นายอภิสิทธ์ิ บุญมาก
63013052646 นางสาวสิริกร หอเจริญ
63013052647 นางสาวสุพิชฌาย� ทองพูล
63013052648 นายกัณวีย� ช:วยเนียม
63013052649 นายวิชัยณรงค� ป]Xนแก3ว
63013052650 นางสาวกัลยดา ย่ิงวัฒนไกร
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63013052651 นางสาวสุธิมา รัตนกันทา
63013052652 นายนัฐวุฒิ ดําสนิท
63013052653 นางสาวปลื้มจิตร คุ3มภัย
63013052654 นายสินธู วงษ�ทองดี
63013052655 นางสาววรนิษฐานพร พูลสวัสด์ิ
63013052656 นางสาวกัญญารัตน� พรมเจริญ
63013052657 นางสาวมารีหยํา มรรคาเขต
63013052658 นางสาวชัชชญา นามสอน
63013052659 นางสาวเกศญาภรณ� พวยอ3วน
63013052660 นายวัทน�สิริ สุวรรณกูฏ
63013052661 นางสาวพัชราภรณ� สุภาวรรณ�
63013052662 นางสาวทิพรัตน� จิตตรี สิน
63013052663 นายปFยปราณ ศิกษมัต
63013052664 นางสาวนฤมล เกษรหอม
63013052665 นางสาวชนิกานต� กล่ําอินทร�
63013052666 นางสาวอังคณา หามนตรี
63013052667 นายธณิศร ชาญศิลปI
63013052668 นางสาวกวินนา แสยงบาป
63013052669 นางสาวพิชญาภา เอมประดิษฐ�
63013052670 นางสาวสุนิตา วรศะริน
63013052671 นางสาวสุภาภรณ� ขัตติยากุล
63013052672 นางสาวพรลภัส สิทธิจาด
63013052673 นางสาวสุพรรณิการ� สุริผัด
63013052674 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ศิริมาศ
63013052675 นางสาวปFลันธน�ธาดา เจริญชัย
63013052676 นายมนตรี เคลือบสีใส
63013052677 นางสาวรวิสรา สุดดี
63013052678 นางสาวรติรมย� มุขเงิน
63013052679 นางสาวธนัชพร หุ:นทองคํา
63013052680 นางสาวสุพัตรา คําภาอินทร�
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63013052681 นางสาวสุภิญญา ไชยภูวงษ�
63013052682 นางสาวพรรณี ทองเหลือ
63013052683 นางสาวชลพิตา มุขดา
63013052684 นายณัฏฐากรณ� กิตตินราภรณ�
63013052685 นางสาวมินตรา เอกนก
63013052686 นางสาววรัจฉรินทร� ไชยอัฐทอง
63013052687 นางสาวจิมาพร แผ:วสูงเนิน
63013052688 นายรังสฤษฏ� เป\ยศิริ
63013052689 นางสาวภัทรินทร� ธเนศชัยคุปต�
63013052690 นางสาวเขมจิรา ขําพ่ึงตน
63013052691 ว:าที่ร3อยตรีหญิงรักษิณา แดงลิ่ม
63013052692 นางสาวปภัสมนต� ม่ันคงดี
63013052693 นางสาวนันธิดา ปุCยห:าย
63013052694 นางสาวภูรีมา เทียนประเทืองชัย
63013052695 นางสาวปรางชนก ปาณูปกรณ�
63013052696 นางสาวพิชญา ฉํ่าทรัพย�
63013052697 นางสาวสุทธิดา สุริวงค�
63013052698 นายเสกสิทธ์ิ อินทโชติ
63013052699 นางสาวดาราวรรณ แก3วสังหาร
63013052700 นายพงศกร จิวจินดา
63013052701 นางเบญจพร พรหมมานุวัตร
63013052702 นางสาวสุชาดา ป7ตตะแวว
63013052703 นางสาวณีรนุช ไชยรัตน�
63013052704 นางสาววัชราภรณ� ฐิตะโภคา
63013052705 นางสาวสุพัตรา เชิญรัมย�
63013052706 นายธนกฤต ก:อกิจวิบูลย�
63013052707 นางสาวจันจิรา โสภาพงค�
63013052708 นายทินกร สกุลกู3ชวโรจน�
63013052709 นางสาวโสรญา แก3วสีดา
63013052710 นางสาวธัญญลักษณ� อุ:นศรี
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63013052711 นางสาวปรียาภา วงค�เต็ม
63013052712 นายพิสิษฐ� เจนเวชประเสริฐ
63013052713 นางสาวสุมินตรา กมลรัตน�
63013052714 นางสาวจุฑาทิพย� พรหมวิบุตร
63013052715 นางสาวฐิตาพรวดี ลิ้มปาน
63013052716 นางสาวนิชนันท� มัดตาเฮด
63013052717 นางสาวนริศตา จูปรางค�
63013052718 นางสาวกมลชนก ไกรพรศักด์ิ
63013052719 นางสาวอนิญชิตา อุเทนสุต
63013052720 นางจิตรา บัวทอง
63013052721 นางสาวสุพัตรา ศรีดา
63013052722 นายฐิรพงศ� งามศิริ
63013052723 นางสาวขวัญข3าว คงเดชา
63013052724 นายวิทยา พรรษา
63013052725 นางสาวกชกร ถาวรจิต
63013052726 นางสาวศรสวรรค� โชควิเศษชัยสิทธ์ิ
63013052727 นางสาวจุฑามณี บุตรภักด์ิ
63013052728 นายปาณธีร� รัตนวิกรม
63013052729 นางสาวนฤมล วิจิตรไพศาล
63013052730 นายธัชพงศ� เจริญชัย
63013052731 นายอาทร ศรีวงศ�สกุล
63013052732 นายสิรวิชญ� ศรีจันทร�
63013052733 นางสาวจุฬารักษ� ทิพยเสนา
63013052734 นางสาวป7ฏฐมา สระแก3ว
63013052735 นางสาวกุลปริยา คงระวะ
63013052736 นางสาวรัชฎา สมเต็ม
63013052737 นางสาวสุจิตรา เรืองพูล
63013052738 นางสาวมณีรัตน� คชสีห�
63013052739 นางสาวการะเกด การินตา
63013052740 นางสาวสุธินี อุปการณ�
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63013052741 นางสาววรัญญา พิจารณ�
63013052742 นางสาวชนิกานต� หงษ�ทอง
63013052743 นางสาวศุภณิชา สุทธิเจริญ
63013052744 นางสาวพนิดา หอทอง
63013052745 นายศรเทพ จันทร�โอภาส
63013052746 นางสาวเจนจิรา คาทิพาที
63013052747 นางสาวธัญญ�นรี ราชโยธี
63013052748 นายธิติวุฒิ สินะสนธิ
63013052749 นางสาวรัตนาภรณ� ด3วงดํา
63013052750 นางสาวจุฬาลักษณ� กุลวงค�
63013052751 นางสาวพีรกานต� ประสิทธินาวา
63013052752 นางสาวศุภวรรณ บัวผัน
63013052753 นางสาวศิริลักษณ� รานอก
63013052754 นางสาววนาศร อับดุลเลาะ
63013052755 นางสาววีณา ศุขเจริญ
63013052756 นางสาวภัศรา บุญมา
63013052757 นางสาวมุกรินทร� ชิณลาภา
63013052758 นายจักรกฤษ เจริญรัตน�
63013052759 นางสาวทวินันท� ชัยศิริ
63013052760 นายธีรเทพ สุขมา
63013052761 นางสาวทัศนีย� เพิงคาม
63013052762 นางสมฤทัย พูลพงษ�
63013052763 นางสาวชุติมา จันทร�มงคลทิพ
63013052764 นางสาวรัชตกุล ชินรัตน�
63013052765 นางสาววิชุดา วีระนนท�
63013052766 นางสาววสุนธรา เตชะสกุล
63013052767 นายวรเทพ ลีลาพีรพงศ�
63013052768 นางสาวจตุพร วุฑฒวิภาต
63013052769 นายจักรพงษ� คงสบาย
63013052770 นายมุดดัซซีร สลาตาโซะ
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63013052771 นางสาวปาณิศา ฟ7กเขียว
63013052772 นางสาวปองแก3ว ชํานาญวารี
63013052773 นางสาววรินทร� จันทร�ใจดี
63013052774 ว:าที่ ร.ต.หญิงนิพัทธา จันทร�ฟ7ก
63013052775 นายวิศรุต ถนอมสุข
63013052776 นายพงศกร ขิยะพัฒน�
63013052777 นายศิโรตม� แสงศรี
63013052778 นางสาวอริยาพร เพ่ิมพูล
63013052779 นางสาวกัญจน�พิชญ�ชญา ภูมิพันธ�
63013052780 นางสาวสุวินันท� อินทร�วิเศษ
63013052781 นายวสันต� เย็นทรวง
63013052782 นายย่ิงยศ ศศิเดโช
63013052783 นางสาวเรวดี อิ่มทรัพย�
63013052784 นางสาวรัชดามาศก� สุดชิต
63013052785 นางสาวณัฏฐณิชากร ขําสุวรรณ
63013052786 นางสาวกมลชนก ดีชัยยะ
63013052787 นางสาววิไลวรรณ แสนภักดี
63013052788 นางสาวพิมพร พรมวิชัย
63013052789 นางสาวมัทฌริตา เกตุเอี่ยม
63013052790 นางสาวสุนิษา เตะตู
63013052791 นางสาวป7ญญาพร อดิษภาส
63013052792 นางสาวอวยพร คําอ:อน
63013052793 นางสาวรัตติยา พงษ�ชุบ
63013052794 นางสาวนัชชา ดําพิลา
63013052795 นางสาววิลาสินี ส3มเกิด
63013052796 นางสมพร หนูสลุง
63013052797 นางสาวอินธุอร สินเธาว�
63013052798 นางสาววนิดา เชาวลิต
63013052799 นางสาวจันทนา ทองหา
63013052800 นางสาวกัญญ�ปภัส รักขาวสีห�ใส
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63013052801 นายพงศกร ตันติวิวัฒน�กุล
63013052802 ว:าที่ร3อยตรีทรงกลด พ่ึงโพธ์ิ
63013052803 นางสาวธาริดา คําชูวัฒน�
63013052804 นางสาวจารุวรรณ แดงตาโคตร
63013052805 นางสาวธนวรรณ ไตรโอวาท
63013052806 นายศักด์ิเกษม เกษมใจ
63013052807 นายชวิน เก็จมยูร
63013052808 นางสาวขนิษฐา สมศรี
63013052809 นายวีรธรรม นครไทย
63013052810 นายณรงค�ศักด์ิ รักจันทร�
63013052811 นางสาววราวรรณ เพ่ิงเที่ยง
63013052812 นางสาวอารีซา แมเลาะ
63013052813 นางสาวจิณห�วิภา แก3วท:าไม3
63013052814 นายอภิสิทธ์ิ สุนันตDะ
63013052815 นายสุรพล บุญมา
63013052816 นายเนติพงษ� คัมภิรานนท�
63013052817 นางสาวป7ณณพร ชมภูวิเศษ
63013052818 นางสาวอังคณา ภู:ยอดย่ิง
63013052819 นางสาวศศิธร โชติอ่ํา
63013052820 นายชรินทร� พาสี
63013052821 นางสาวพรกาญจนา อินทรลักษณ�
63013052822 นางสาวสุวีรยา กลศาสตร�เสนี
63013052823 นายศุนัทธพัจน� ฟูทะนันชัย
63013052824 นางสาวจิราภรณ� จิณพรต
63013052825 ว:าที่ร3อยตรีอัครกุล กุลโยที
63013052826 นางสาวกุลนันทน� กริอุณะ
63013052827 นางสาวกนกพร จิตต�สัจจะ
63013052828 นางสาวธิติพร คณาญาติ
63013052829 นางสาวณฐมน ไพเมือง
63013052830 นางสาวปรัศนีย� ศรีแก3ว
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63013052831 นางสาวสุพรรณี วงค�อุดดี
63013052832 นางสาวนวพร นิมา
63013052833 นางสาวกนกวรรณ เดชสุระ
63013052834 นางสาวกาญจนา พิกุลรัตน�
63013052835 นางสาวฐาปนีย� พรหมศักด์ิ
63013052836 นางสาวชญานิน วาณิกบุตร
63013052837 นายวีรพันธุ� ซุ3นสุวรรณ
63013052838 นายวชิรวิทย� รวยเลิศ
63013052839 นางสาวอาฟ\ฟะฮ� อาลีแก
63013052840 นายเกรียงศักด์ิ สันธนภัทรพงศ�
63013052841 นางสาวศิริพร ลิมไธสง
63013052842 นายธนานันต� รุ:ง พิทักษ�ไชย
63013052843 นางสาวธนพร อินไชย
63013052844 นายพงศธร ผกายมาศกุล
63013052845 นายจิรายุ แก3วกูล
63013052846 นางสาวสุพรรณี สระทอง
63013052847 นางสาวพิมพ�ลภัส ธัญจิราบริรักษ�
63013052848 นายเกียรติภูมิ คําหล3า
63013052849 นางสาวธนัชภรณ� หมุนสุข
63013052850 นางสาวโศรดา เทียนทอง
63013052851 นางสาวธัญญาวรรณ ม่ันปาน
63013052852 นางสาวสุจิตรา หอมวงษ�
63013052853 นายวรวีร� ลิย่ีเก
63013052854 นายบวรวัฒน� คล3ายมาลา
63013052855 นายสันติ บุญกาญจนพานิชย�
63013052856 นางสาวฐานิตา เพ็ชรรุ:ง
63013052857 นายธิติ ศรีโพธ์ิ
63013052858 นางสาวเกศินี นามแดง
63013052859 นายฉัตรมงคล ญาณวิจิตรสกุล
63013052860 นางสาวกฤติกา เรืองมัจฉา
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63013052861 นางสาวสุนิศา เอกสิทธิมงคล
63013052862 นางสาวจตุพร เกียรติดํารง
63013052863 นายภูมินทร� น:านกาศ
63013052864 นางสาวณัฐรดา สํารวมจิตร
63013052865 นางสาวปาลิตา ทองดําริห�
63013052866 นายพัชรกิจ เสือทอง
63013052867 นางสาวนันทวรรณ ศรีโมรา
63013052868 นายกนกพงศ� ชัยวารี
63013052869 นางสาววัชนก จันทร�เกตุ
63013052870 นายธีระวัฒน� ธรรมดูล
63013052871 นายชาญวิXทย� พุ:มพูล
63013052872 นายขุนพล เทียมม:วง
63013052873 นายนัฐพงษ� ใจดี
63013052874 นางสาวกรนิกา สางทรัพย�
63013052875 นางสาววิชชุนีย� เต็มสงสัย
63013052876 นางสาวดาราพร วิบูลย�เขตร�
63013052877 นางสาวจริยา สุขสมกิจ
63013052878 นางสาววิรุณพร สร3อยเสนา
63013052879 นางสาวภัทราพร อาจสาลี
63013052880 นายธีรยุทธ สมิตาสิน
63013052881 นางสาวคุณัญญา ชิดทอง
63013052882 นางสาวฐิติพร พร3อมสกุล
63013052883 นางสาวพรทิพย� สระทองพิมพ�
63013052884 นางสาวจารุวรรณ ทาสิงห�คํา
63013052885 นายพจน�ลักษณ� ศาทสิทธ์ิ
63013052886 นายวรวุฒิ คลองหินลาด
63013052887 นางสาวสุวดี ส3มแปCน
63013052888 นางสาวกรวิภา ขาวรุ:งเรือง
63013052889 นางสาวกุลสตรี ปรีชาฤทธิรงค�
63013052890 นางสาวจิราพร ดีโนนโพธ์ิ
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63013052891 นางสาวกัลยณัฏฐ� วงษ�ขุนไกล
63013052892 นางสาวกัญวรา ณ หนองคาย
63013052893 นางสาวอารียา สุระพิน
63013052894 นางสาวสุวิสา ตุดด3วง
63013052895 นางสาวนฤมล พิมพ�ศิริ
63013052896 นางสาวชลิตา สุวรรณชาศรี
63013052897 นางสาวเพ็ญพิชชา มาคํา
63013052898 นางสาวกรองกาญจน� มณีรัตน�
63013052899 นางสาวสุนาริสา งามทวี
63013052900 นายธีรพล ชะบํารุง
63013052901 นางสาวอานีซะห� อายียูนุD
63013052902 นางสาวสุดารัตน� ฉินทะสงเคราะห�
63013052903 นายเสนีย� หุ:นทอง
63013052904 นางสาวพาตีเมาะ ฮะแว
63013052905 นางสาวชุติมา วันโท
63013052906 นางสาววิชญา ขจรรัตน�
63013052907 นางสาวญาณิศา นิลอนันต�
63013052908 นางสาวพัชราภรณ� หาดสมบัติ
63013052909 นางสาวกิริยา สิมพลา
63013052910 นางสาวนูรซาฮาดา มามะ
63013052911 นายณัฐวุฒิ ม่ันคง
63013052912 นายธนาธิป แย3มศรี
63013052913 นางสาวดวงนภา นิลฉํ่า
63013052914 นางสาวปรียารัตน� เมืองฉาย
63013052915 นายเอกลักษณ� จันทร�สุข
63013052916 นางสาวกานติมา วิทยพันธ�
63013052917 นางสาวกมลทิพย� มีหาดยาย
63013052918 นายฐิติพันธุ� สระสงคราม
63013052919 นางสาวฟารีดา เหล็งขยัน
63013052920 นายวินทวงศ� โวหารเสาวภาคย�
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63013052921 นางสาวพนิดา ช:วยม่ัง
63013052922 นางสาวปนัสยา ส:างแสง
63013052923 นายประพัฒน� จรูญ
63013052924 นางสาวอัญชิสา นุตปราณี
63013052925 นายวนนท� บากี
63013052926 นายคําพอง หม่ืนชั่ง
63013052927 นายธนกร แก3วเหมือน
63013052928 นางสาวเกษแก3ว โพธิจักร
63013052929 นางสาวศุภนิดา โชติรัตน�
63013052930 นางสาวเอื้อมพร พิพัฒนสมบุญ
63013052931 นางสาวรุ:งฤดี ตะนะโส
63013052932 นางสาวพรวิมล หลวงสนาม
63013052933 นางสาวพิมพิลัย จอมแพง
63013052934 นายณัฐภัทร ยอดนิล
63013052935 นางสาวศศินันท� หาญศึก
63013052936 นายพิศุทธ์ิ ซําเผือก
63013052937 นางสาวธนัชชา วงค�จิตราทร
63013052938 นางสาววรรณธิดา สิงห�แก3ว
63013052939 นางสาวเบญจพร เสมอใจ
63013052940 นางสาวชนิสรา เลิศจตุพร
63013052941 นายณิชาภัทร ทองดี
63013052942 นายชัยวัฒน� โต:นวุธ
63013052943 นางสาวอภิชญา เธียรเล็ก
63013052944 นางสาวรัชฌา วัฒนาสุข
63013052945 นางสาววิลาวัลย� คงเพชร
63013052946 นางสาวทิชากร เตศรีประเสริฐ
63013052947 นางสาวชลันดา อุตมา
63013052948 นายธนาธิศ พิละมาตย�
63013052949 ว:าที่ ร.ต.นครินทร� ทุมกิจจะ
63013052950 นางสาวฐิติมาภรณ� จอมวงค�
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63013052951 นายสุรกิจ บุญรอด
63013052952 นายกิตติพิชญ� วงศ�พัทธยากร
63013052953 นางสาวน้ําผึ้ง วงษา
63013052954 นางสาวรัตนาภรณ� แสงโสภา
63013052955 นางสาวธัญญภัสร� จูห3อง
63013052956 นางสาวนิศานาถ สุคนธมาน
63013052957 นางสาวนันทวรรณ ขุนบุญจันทร�
63013052958 นายเจDะกามา สือนิ
63013052959 นางสาวรสริน อ:อนน3อม
63013052960 นางสาวณัฐมน อ่ํากลัด
63013052961 นายอภิศักด์ิ นุ:นช:วย
63013052962 นางสาวสาวิตรี ชนะพาล
63013052963 นางสาวรวิดา เสริมสุข
63013052964 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา
63013052965 นางสาวกมลลักษณ� สมทิพย�
63013052966 นายกําพลศักด์ิ บัวมา
63013052967 นางสาวโชติกา วิจิตรานนท�
63013052968 นางสาวอนุวรรณ อินทร�จันทร�
63013052969 นายอภิมุข สุขปCอม
63013052970 นางสาวนภัสวรรณ� ธัญไวพจน�
63013052971 นายธามธัน เปรุนาวิน
63013052972 นายเจษฎา บุญประคม
63013052973 นายธนะสิน รอดทรัพย�
63013052974 นางสาวอภิชญา ลังกาวงศ�
63013052975 นางสาวฐิตวันต� เงินแท3
63013052976 นายภาณุพงษ� น3อยจันทา
63013052977 นายธนภูมิ นรฮีม
63013052978 นางสาวสรินนา ร:มโพธ์ิเย็น
63013052979 นางสาวอภิญญา วรกิจ
63013052980 นางสาวนรัฐภรณ� ทองหา
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63013052981 นายกาญจนฤกษ� โกศลวรรธนะ
63013052982 นางสาวสุภาณัฐ เมล�พ:วง
63013052983 นางสาวณัฐวดี ศรีสุข
63013052984 นางสาวธนวรรณ โพธ์ิศรี
63013052985 นายศิริพงศ� สีจันทร�แจ3ง
63013052986 นางเนตรพร เงินดี
63013052987 นางสาวธัญสิกาญจน� ชูเมือง
63013052988 นางสาวทิวาพร หกขุนทด
63013052989 นายสรสิทธ์ิ พิทาคํา
63013052990 นายชัชชาย จันทร�ธาราสกุล
63013052991 นางสาวศิริพร ศรีระษา
63013052992 นางสาวจุฑามาศ ช:างสมบูรณ�
63013052993 นางสาวกัณฐมณี อังกาบสี
63013052994 นายเกียรติศักด์ิ โพธ์ิน3อย
63013052995 นางสาวปFลันธนี มงคลธง
63013052996 นายภูพิพัฒน� ศรีสว:าง
63013052997 นางสาวทรรศนีย� กิจเฟ̂Zองฟู
63013052998 นางสาววาสิตา ชินรัตน�
63013052999 นายชนะ ปอยสําอาง
63013053000 นางสาวศิริพรรณ นุชดารา
63013053001 นางสาวพิมพ�ลภัส ช:วยแท:น
63013053002 นางสาวหทัยทิพย� ถ่ินนุช
63013053003 นางสาวแพรพลอย สุวรรณ
63013053004 นางสาวนูรีดา แสมา
63013053005 นางสาวอรอนงค� สิทธิรักษ�
63013053006 นางสาวญาณิศา เรืองรัตน�อรุณ
63013053007 นางสาวกนกอร อักษรนิตย�
63013053008 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
63013053009 นางสาวอลงกรณ� กริชนิกร
63013053010 นางสาวพรรณทิพย� แก3วศรี
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63013053011 นายอาฟาน ดาราหะ
63013053012 นางสาวพรนิภา สุขเกษม
63013053013 นายอภิสิทธ์ิ พรมสุรินทร�
63013053014 นางสาวกานต�ธิดา ชูยัง
63013053015 นางสาวสุกัญญา ไตรภาค
63013053016 นางสาวมินตรา ผิวเงิน
63013053017 นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ
63013053018 นายธนพล พ3นภัย
63013053019 นางสาวเอราฟาเดียร� ยะโกDะ
63013053020 นางสาวรุ:งนภา ดิษยบุตร
63013053021 นายกฤตพรต อั้งโสภณ
63013053022 นายภัค ภักดีรอด
63013053023 นายปFยะพงษ� เชียงจันทร�
63013053024 นางสาวสุดารัตน� ยมสวัสด์ิ
63013053025 นางสาวจุฑามาศ สว:างวงษ�
63013053026 นางสาวณัฐณิชา พรหมตัน
63013053027 นางสาววนิดา มณีกาศ
63013053028 นายพิเชฐ ขุนเพ็ชร
63013053029 นางสาวธัญนาฏ บัวริ
63013053030 นางสาวน้ําทิพย� โอฐย้ิมพราย
63013053031 นางสาวธนัชชา อดุลยศักด์ิ
63013053032 นางจิระนุช งามเชย
63013053033 นางสาวลัดดาวัลย� สว:างการ
63013053034 นางสาวเพ็ญรัตน� ลาศูนย�
63013053035 นางสาวหทัยกาญจน� ตระกูลบุญรอด
63013053036 นางสาวณัฐชา เวชาคม
63013053037 นายศุภนัฐฏ� โตDะหวัง
63013053038 นางสาวอภิรตี สุขทัต
63013053039 นางสาวเสาวลักษณ� สุขานนท�
63013053040 นางสาวสุนา ศิริบุญ
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63013053041 นางสาวนิตยา ผลโยน
63013053042 นายปรัชญา ม:วงรอด
63013053043 นางสาวธารระวี อ:อนละมัย
63013053044 นายประพล ทองดอนอ่ํา
63013053045 นางสาวมนัสวีร� วิศิษฏ�นาคร
63013053046 สิบเอกเดชาธร ไชโสดา
63013053047 นายชัยวุฒิ สุภาดาว
63013053048 นางสาวอรุณมณี นราวิริยะกุล
63013053049 นางสาวเปรมกมล ภูริขันติเนตร
63013053050 นางสาวสร3อยทิพย� ขวัญทอง
63013053051 นางสาวศิรดา เปาะทองคํา
63013053052 นางสาวพรนภา บอกสันเทียะ
63013053053 นางสาววีรนุช กันทาฟ7ง
63013053054 นางสาวปFยะพร นาเมือง
63013053055 นางสาวนภสร ศิระ โรจ นกุล 
63013053056 นางสาวอัญชลีกร เสียงดัง
63013053057 นางสาวชญานิษฐ� ว:องวรานนท�
63013053058 นางสาวรวิพร เฉลิมพันธ�
63013053059 นางสาวญาสุมินทร� อินทนุพัฒน�
63013053060 ว:าที่ร.ต.ต.ราชวรรณ ขวัญศรี
63013053061 นางสาวอรจิรา พูนกล3า
63013053062 นางสาวกรรณิการ� ศรีสมบูรณ�
63013053063 นางสาวณัฐนันท� ดวงมณฑา
63013053064 นางสาวสุเนตรา บุตรธงชัย
63013053065 นางสาวนพวรรณ แก3วนพภา
63013053066 นายคีรีพล แก3วเพชร
63013053067 นางสาวธนภรณ� ดีไพร
63013053068 นายบัญชา เนตรสีเงิน
63013053069 นางสาวกมลพรรณ ราชชมภู
63013053070 นางสาวนิศากร พูลเกษม
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63013053071 นางสาวพิชญา บาลุน
63013053072 นางเมธิยา แก:นกาญจน�
63013053073 นางสาวรักขณา บัวพรรษา
63013053074 นางสาวชัชฉัตร ชูปลื้ม
63013053075 นางสาวนาคภคินี คุ3มเณร
63013053076 นางสาวธันยนันทน� กัมพลานุวงศ�
63013053077 นางสาวสุภัตรา โสประดิษฐ
63013053078 นางสาวกาญกมล เรืองศรี
63013053079 นางสาวศุภรัศม์ิ แก3วศรี
63013053080 นางสาวไพรจิตร โพธ์ิหอม
63013053081 นางสาวสุจิตตรา มาปCอง
63013053082 นางสาวปุณณภา จิรธนรัตน�
63013053083 นายธิติพงษ� บุญเปลี่ยน
63013053084 นายปฐมชัย อินธิบาล
63013053085 นางสาวพนาวรรณ จันทรังศรี
63013053086 นางสาวรูฮานี สาและ
63013053087 นางสาวอนัญพร อาธิป7จจาภรณ�
63013053088 นางสาวจุฑามาศ จันทร�เชียร
63013053089 นางสาวสุรีรัตน� เสริฐสอน
63013053090 นางสาวรวิวรรณ ชมชูเดช
63013053091 นางสาวณัฐวรรณ คุ3มนก
63013053092 นายเจษฎา ยอดทองดี
63013053093 นางสาวรุ:งฤดี เสือเปรม
63013053094 นางสาวณิชากร หอยสังข�
63013053095 นางสาวศรัลดา ตันติXXวิภาวิน
63013053096 นางสาวมินดา พรหมเดิม
63013053097 นางสาวพิมลกันต� ธนัทไชยพงศ�
63013053098 นายกิตติพงษ� กลมเกลียว
63013053099 นางสาวนงลักษณ� สุขราษฎร�
63013053100 นางสาวปรารถนา แสงอาทิตย�อุทัย
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63013053101 นางสุรีย�รัตน� วิชัยเจิดจันทร�
63013053102 นายก3องเกียรติ ป7ญญาวุธ
63013053103 นายณัฐพงศ� ไหมละเอียด
63013053104 นางสาวกิตติญา รัตนากาญจน�
63013053105 นางสาวยลดา งามสง:า
63013053106 นางสาวสุวิมล ทองคํา
63013053107 นางสาวธิดารัตน� ป7ญญาทอง
63013053108 นายธีธญ วิจิตรจรรยา
63013053109 นายจตุรงค� จุติโรจน�ปกรณ�
63013053110 นางสาวนภาพร พรหมมา
63013053111 นายถนัดชัย วงศ�มะเกลือเก:า
63013053112 นางสาวสร3อยสุดา ป7ญญาน้ํา
63013053113 นายธีรภัทร นาคทิพวรรณ
63013053114 นางสาวนุจรีย� อับแสง
63013053115 นายป7ทวีศักด์ิ ศรีนัครินทร�
63013053116 นางสาววณิพรรณ� ถาวร
63013053117 นางสาวกัญญารัตน� ชัยทร
63013053118 นางสาวศศิธร สมิงชาติ
63013053119 นางสาวชณิชา สมฤาแสน
63013053120 นางสาวศิริรัตน� ดอนสมไพร
63013053121 นางสาวไพลิน จงมงคลเสถียร
63013053122 นางสาวธิดารัตน� ตันสวัสด์ิ
63013053123 นางสาวพิมพ�ลภัส ทิมอ่ํา
63013053124 นายณัฐพงศ� ดําริชอบ
63013053125 นายธนัท เฟ̂Zองฟูธนกร
63013053126 นางสาวฐิติมา โชคชัยรัตนพงศ�
63013053127 นายธีรศักด์ิ เสริฐประดิษฐ�
63013053128 นางสาวสุภัสสร พูลฤทธ์ิ
63013053129 นางสาวอมลวรรณ อธิภัทรคณานนท�
63013053130 นางสาวนัฐรินทร� จํานงค�วัฒน�
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63013053131 นางสาวศิญามญชุ� มืดอินทร�
63013053132 นางสาวศตพร สุขสง
63013053133 นายอนุพงศ� มาไกล
63013053134 นางสาวพิชญา บุญทรัพย�
63013053135 นางสาวกัญญาภัค โพธ์ิขํา
63013053136 นางสาวญาณินท� จันทร�ประทีปฉาย
63013053137 นายศิริชัย พุทธานุภาพ
63013053138 นายธิติวุฒิ มะโนจันทร�
63013053139 นายวันเฉลิม วงศ�ไทย
63013053140 นายนวดล ทาสีเพชร
63013053141 นางสาวดุสิตา สันดุษิต
63013053142 นางสาวศิวะพร เอื้อนันตา
63013053143 นางสาวกานต�ธิดา เฟ̂องแก3ว
63013053144 นายธีรเดช จุฒะภักดี
63013053145 นางสาวอาทิตยาพร เข็มเพ็ชร
63013053146 นางสาววิมลสิริ ศรีคํา
63013053147 นางสาวศศินา ตรีภพ
63013053148 นางสาวธนภร ชาติบัญชาชัย
63013053149 นายณัฐพล กลิ่นจันทร�กลั่น
63013053150 นายกฤษนัย ปรางปราสาท
63013053151 นางสาวศิริพร รอดปาน
63013053152 นางสาวกนกพร ภู:สังวาลย�ทอง
63013053153 นางสาวสิริลักษณ� พฤกษ�วิมลพันธ�
63013053154 นางอัญชลี เฉ่ือยฉํ่า
63013053155 นางสาวประภากร สมบัติหล3า
63013053156 นางสาววนาลี วนาดอน
63013053157 นางสาวสุภิญา เข็มแก3ว
63013053158 นายวันฉัตร ผลพิมาย
63013053159 นายมฐา คําเพชรดี
63013053160 นางสาวรจเรข กาวี
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63013053161 นายรัฏฐสรณ� ปริวัติธรรม
63013053162 นางสาวปุญชรัสม์ิ ปานทอง
63013053163 นางสาวเปรมสินี กิตติพันธ�เดชากุล
63013053164 นายบัญชา นามเขตต�
63013053165 นางสาวภาพิมล ประไกรวัน
63013053166 นางสาวภาคินี เลิศฤทธ์ิ
63013053167 นางสาวฟาซียะห� น3อยทับทิม
63013053168 นางสาวฑิฆัมพร วนิชจินดา
63013053169 นายนิราช ยาโต
63013053170 นางสาวชลธิชา ฉุนมี
63013053171 นางสาวจีรวรรณ คชพันธุ�
63013053172 นางสาวอริสา มงคลเดชคุณ
63013053173 นางสาวศิริพักตร� รอดป7ญญา
63013053174 นางสาวนันทิกานต� เชียรวิชัย
63013053175 นางสาวติณณา อินทยุง
63013053176 นายเมธวัจน� หิรัญโชคอนันต�
63013053177 นางสาวอรุณรุ:ง จึงพิชาญวณิชย�
63013053178 นางสาวภูสุดา พินชนะ
63013053179 นางสาวสXุดารัตน� จันทมูสิก
63013053180 นางสาวสุณีย� ท3าวคาม
63013053181 นางสาวรมิตา ฉวีวรรณ
63013053182 นายณัฐวุฒิ สังข�นัครา
63013053183 นางสาวศรุดา เชื้อไทย
63013053184 นางสาวกรพรรณ พิษณุวัฒนา
63013053185 นางสาววลัยพร จึงสมศักด์ิ
63013053186 นางสาวมิรันตี สังกรม
63013053187 นางสาวจิระวิน สุขสําราญ
63013053188 นางสาวสาวิตรี ฤทธิเนียม
63013053189 นายเนติพงษ� บุญรักษา
63013053190 นางสาวณัฐณิชา วรรณภพ
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63013053191 นางสาวรุ:งนภา ชาติชํานิ
63013053192 นางสาวศุภัชฌา ณะนวล
63013053193 นางสาวกันยา เค3นา
63013053194 นางสาวพิมพ�นิชกุล จันทร�ศรี
63013053195 นางสาวชนาพร เตชะสิทธ์ิ
63013053196 นายรัก วิภาคพจนกิจ
63013053197 นางสาวรวิกานต� ลายหงษ�
63013053198 นางสาวศุภานันท� สุปง
63013053199 นางสาวพรทิพย� จิรกิตตยากร
63013053200 นางสาวสุกัญญา มณีอินทร�
63013053201 จ:าสิบเอกพรหมพิริยะ เรืองรัตน�
63013053202 นายภานุชิต โกไศยกานนท�
63013053203 นางสาวกรณิกา อนันต�สุทธิรักษ�
63013053204 นางสาววราพร เหล:าวงศา
63013053205 นางสาวมนปริยา สุธรรมา
63013053206 นายชนวีร� จิณเสน
63013053207 นางนูรีดา สะดี
63013053208 นางสาวศุภกร มอบโคสุวรรณ
63013053209 นางสาวปนัดดา สามดี
63013053210 นางสาววาสิตา จันทร�ขอม
63013053211 นางสาวขวัญจิรา ตะพัง
63013053212 นางสาวเปมิกา สมหวัง
63013053213 นางสาวฐิติรัตน� แซ:เล:า
63013053214 นางสาวนารีรัตน� อติวงศ�วรรณา
63013053215 นางสาวรัตนา โสมณวัฒน�
63013053216 นายนพคุณ บุญชัยเดช
63013053217 นางสาวชัญญาภัค สารพานิช
63013053218 นางสาวนิธิภรณ� นวลมี
63013053219 นางสาววริศรา อยู:สุขอาบ
63013053220 นางสาวชลิสา วิสุทธิวิเศษ
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63013053221 นายพิทยาธรณ� น:วมพรม
63013053222 นางสาวศิริลักษณ� พืชมงคลไชย
63013053223 นางสาวเพ็ญนภา ย3อยแสง
63013053224 นายอาซาล หมัดเด็น
63013053225 นางสาวกิตติญารักษ� มีวงษ�
63013053226 นางสาวนงลักษณ� โอชา
63013053227 นายณัฐธนัน จิรทวีพงศ�
63013053228 นางสาวมานิตา ทองมา
63013053229 นางสาวปวริศา ถึงถ่ิน
63013053230 นายศรัณญ� สาระเวก
63013053231 นายโอภาส ตะสายวา
63013053232 นางสาวขวัญชนก ฤทธิเดช
63013053233 นางสาวคณิตา ทองขุนดํา
63013053234 นายนราธิป พิมพ�เถ่ือน
63013053235 นายธานี มูลประดับ
63013053236 นายนรินทร สงรอง
63013053237 นายบารมี อุ:นเที่ยว
63013053238 นางสาวกนกภรณ� ดิลกคุณธรรม
63013053239 นางสาวจารุวรรณ ช:องสาร
63013053240 นางสาวธัญพิชชา สุริวรรณ�
63013053241 นางสาวณิชาภัทร ใจเด็ด
63013053242 นายพิสิษฐ� มณีรัตน�
63013053243 นางสาวอรยา สืบสอน
63013053244 นางสาวนันท�นภัส พิทักษ�วงษ�
63013053245 นางสาวมาริสา ทองเครือ
63013053246 นางสาวญาณิศา พิทักษ�แทน
63013053247 นางสาวนภา คําเพ็ชรดี
63013053248 นางสาวสุปราณี จ3อยอ:อง
63013053249 นายหัตฐ�ฤทธ์ิ มะลิฉํ่า
63013053250 นางสาวโยทกา จีนเจริญ
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63013053251 นางสาววรัฐธยา สาระศาลิน
63013053252 นางสาวจุฑา ทิพย� อรทัย
63013053253 นางสาวเรณุกา ภูริขันติเนตร
63013053254 นางสาวนุสบา เจริญสิรกุลชัย
63013053255 นางสาวหทัยกาญจน� ใจบุญ
63013053256 นายวิศรุต น:าชม
63013053257 นางสาวศิรดา หัสนันท�
63013053258 นางสาววราพร พลศรี
63013053259 นางสาววชิราภรณ� สมบุญสุข
63013053260 นางสาวปFยะมาศ บุญขันธ�
63013053261 นางสาวเพ็ญนิภา พิมเสน
63013053262 นางสาวกุสุมา ลือวิชานะ
63013053263 นางสาวมินตรา จินดารักษ�
63013053264 นายปริญญา ทองดี
63013053265 นายภูธร ชุมนุมเศษ
63013053266 นางสาวศุภิสรา ประกอบจรรยา
63013053267 นางสาวหนึ่งฤทัย ทาจวง
63013053268 นางสาวศดานันท� นกเขาเทศ
63013053269 นางสาวฐานิสร เธียรปรีชา
63013053270 นางสาวสุพิชชา แตงสกุล
63013053271 นางสาวพรรณพิลาส ประสานพันธ�
63013053272 นางสาวธนัชชา ฉายากุล
63013053273 นางสาวจิดาภา ทองศรีสังข�
63013053274 นางสาวดวงกมล พวงทอง
63013053275 นางสาวกมลวัลท� สุตะคาน
63013053276 นางสาวกัลยกร คําเกิด
63013053277 นางสาวสุทธิดา วงศ�สุนทรทรัพย�
63013053278 นางสาวงามลักษณ� งามอักษร
63013053279 นางสาววาสนา แพงนอก
63013053280 นายศรายุทธ ตDะแก3ว
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63013053281 นางสาวพรรณพร วรรณกุล
63013053282 นางสาวธัญญพัทธ� วงศ�เกษตรรัตน�
63013053283 นางสาวปริยาภัทร งามโพธ์ิแสง
63013053284 นางสาวสุดารัตน� น3อยเซีย
63013053285 นางสาววิชิตา จริงจิตร
63013053286 นายจตุพร ประกอบกิจ
63013053287 นางสาวณัฐฐินันท� ไวยวรณ�
63013053288 นางสาวกนกพร วงศ�วิลาวัณย�
63013053289 นางสาวณัฐพร สอนแปCน
63013053290 นางสาวพราวธีริศรา อุทัยรัตน�
63013053291 นางสาวสุพรรษา อยู:เล:ห�
63013053292 นางสาวศิรินภา เชาวลิต
63013053293 นายพุฒิพงศ� สลีอ:อน
63013053294 นายสิรวิชญ� พุกกะเวส
63013053295 นางสาวอริษา ทองขวิด
63013053296 นายวินัย อุ:นอบ
63013053297 นางสาวสุกัญญา มากดี
63013053298 นางสาวภาวิณี ตุ:นอิน
63013053299 นางสาววรีพร แซ:ลิ้ว
63013053300 นายณัฐพล อานนท�
63013053301 นางสาวธาริณี วงศ�อยู:
63013053302 นายนันทวัฒน� เสือแพ
63013053303 นายณัฐนนท� ลาวัง
63013053304 นางสาวปภาพิณท� สุวรรณป7ทม
63013053305 นางสาววัลภา เกษารัตน�
63013053306 นางสาวดุษฎี รีรัตนชาติ
63013053307 นางสาวณัฐธิดา แก3วแพงมาก
63013053308 นางสาวมัณฑนา ศรีวะรมย�
63013053309 นางสาววิชฎาภรณ� ทับลัง
63013053310 นางสาวม่ิงขวัญ สิทธิมณฑล
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63013053311 นางวิกานดา ปรีชาวัฒนสกุล
63013053312 นายึปะการัง ต้ังคํา
63013053313 นางสาวจิตรกัญญา พุธโก
63013053314 นางสาวเจนจิรา มุกไกร
63013053315 นางสาวกันยารัตน� ศรีดาวงค�
63013053316 นางจิราพรรณ สาคร
63013053317 นางสาวศิริพักตร� สุขเทียบ
63013053318 นางกิตติณา จิตสมุทร
63013053319 นางสาวปวริศา วานิช
63013053320 นางสาวกาญจนาพร ถาวรวิริยะชัย
63013053321 นายศักด์ินันท� บัวทองเรือง
63013053322 นางสาวบุณฑิญา พนาลี
63013053323 นางสาวอัจฉราพรรณ ศรียันต�
63013053324 นางสาวนวพร แพเจริญ
63013053325 นายนิพนธ� ล่ําสัน
63013053326 นางสาวบุญญารัสม์ิ ยินดี
63013053327 นางสาวอภิชญา ปรคุณหนูพึ่ง
63013053328 นางสาวเปมิกา อภิญญาสกุล
63013053329 นายธนะชัย นิธิยานันท�
63013053330 นางสาวสุพิชชา ธชาลุภัฏ
63013053331 นางสาววิภารัตน� วงค�สวัสด์ิ
63013053332 นายสุมิตร คํามุงคุณ
63013053333 นางสาวมาริสา เหมะทักษิณ
63013053334 นางสาวณัฐกานต� ไวยะกา
63013053335 นางสาวนิสารัตน� มากอ3น
63013053336 นายภานุวัฒน� สุริยะ
63013053337 นางสาวฟาตีฮะห� ซอมูดอ
63013053338 นางสาววรัญญาภรณ� โยริยะ
63013053339 นางสาววิลาวัลย� โยธี
63013053340 นายศุภกิตต์ิ นราพันธ�
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63013053341 นางสาวฐานิตญาณ� หนูทวี
63013053342 นางสาวปราณรวี ศรีแสงทรัพย�
63013053343 นายธีร� พ่ึงฉิมรุจ
63013053344 นายณัฐพงค� พรหมไพโรจน�
63013053345 นายชยุตม� สินไชย
63013053346 นางสาวเจษณี แก3วมะเริง
63013053347 นางสาวศุภรดา สวรรค�ราช
63013053348 นายณัฐพงศ� คงคานิจ
63013053349 นางสาวอายดา กลับน:วม
63013053350 นายอนุวัฒน� รักญาติ
63013053351 นางสาวธันย�ชนก ขาวแก3ว
63013053352 นางสาวบัณฑิตา ขาวเงิน
63013053353 นางสาวรจนา มหาไม3
63013053354 นางสาวสิรินทร� ช:วยกลาง
63013053355 นายคณิน ประชากิจกุล
63013053356 นางสาวนูรมา หะยีดือราแม
63013053357 นางสาวกุศลิน จีรสินกุล
63013053358 นางสาวพัชรียา ทองนุช
63013053359 นางสาวศิรประภา จันทะป7ด
63013053360 นางสาวปFณฑิรา สังข�สุวรรณ
63013053361 นางสาวกฤติญา ย่ิงประเสริฐ
63013053362 นางสาวปานตา เสวกวัง
63013053363 นางสาวหทัยชนก ทิพย�ศักด์ิ
63013053364 นางสาวพิจิตรา วงษ�อ:อน
63013053365 นางสาวกาญดา จุลพงศ�
63013053366 นางสาววิลาวัลย� บุญสิมมา
63013053367 นางสาวประกายแก3ว เกิดแสง
63013053368 นางสาวธนพร มาเผือก
63013053369 นายจอมรุจจิโรจน� เหตุเกษ
63013053370 นางสาวเมนรินทร� อิ่มปราง
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63013053371 นายณัฐวุฒิ ดารกะพงษ�
63013053372 นางสาวนริศรา หาญเเวง
63013053373 นางสาววิภาวัลย� เวียงอินทร�
63013053374 นางสาวชยาภรณ� โกสัยพัฒ
63013053375 นายธนิน สิทธิภาณุวงศ�
63013053376 นางสาวโชติรส สีสนิท
63013053377 นายชาตรี เก้ียวสันเทียะ
63013053378 ว:าที่ร3อยตรีหญิงชนิดา เครื่องนันตา
63013053379 นางสาวอนุศรา สุขแก3ว
63013053380 นางสาวสุธัญญา โยธิบาล
63013053381 นางสาวสุมารินทร� ดอกคํา
63013053382 นางสาวจุฑาทิพย� สุทธินิยม
63013053383 นายศิรวิชญ� หงษ�สามสิบเจ็ด
63013053384 นางสาวปFยะดา วิริยะ
63013053385 นางสาวจุรี เคนเพ็ชรแสง
63013053386 นางสาวปุณณ�ปวีณ� ขุนศรีรักษา
63013053387 นางสาวกฤษญาภรณ� สุดศรี
63013053388 นางสาวกนกวรรณ เดชมี
63013053389 นางสาวพัชชิราภรณ� สุระกิจ
63013053390 นายนภสินธุ� ผลสันต�
63013053391 นางสาวสุนิสา มงคลวิริยะกุล
63013053392 นางสาวกวินนาฏ กล่ําหนองกก
63013053393 นางสาวกฤษฤดี หม่ืนสวัสด์ิ
63013053394 นางนิภาภัสร� พงษ�สุวรรณ�
63013053395 นางสาวกนกวรรณ จันอยู:
63013053396 นางสาวญาดา กตัญRูพันธุ�
63013053397 นายนฤนาท พลรักษ�
63013053398 นายณัฐวุฒิ พิมพ�ม่ัน
63013053399 นางสาวภัทราวรรณ ปราบสกูล
63013053400 นางสาวชุติมา ถินประสาท 
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63013053401 นางสาวปFยนันท� คุณาคํา
63013053402 นางสาวภัทฉรานิษฐ� จันทร
63013053403 นางสาวณัฐวดี ธีระวัฒนโยธิน
63013053404 นางสาวณัชชา อ:อนสิงห�
63013053405 นางสาวณัฐกานต� ลิมปพนาทอง
63013053406 นางสาวกรกนก คงนุ:ม
63013053407 นางสาวไพลิน อมรวัฒนานุกูล
63013053408 นางสาวจุฬาลักษณ� อาจศิริ
63013053409 นางสาวพีรดา ชื่นบุญชู
63013053410 นางสาวกนกวรรณ จอมคํา
63013053411 นางสาวจารุวรรณ เจ3าสุวรรณ�
63013053412 นายภาณุวัฒน� คงเหนียง
63013053413 นางสาวรัตนภรณ� อุดนัน
63013053414 นางสาวมนัสพร มากเมตตากุล
63013053415 นางสาววาสนา จันโสภา
63013053416 นางสาวฉวีวรรณ สุทธวงค�
63013053417 นางสาวศิริพร หลําวรรณะ
63013053418 นายบุริศร� สัมมาพรต
63013053419 นางสาวพรรณิดา สักลอ
63013053420 ว:า ร.ต.หญิงจิรกานต� แสงบัว
63013053421 นางสาวธิดารัตน� วงษาราช
63013053422 นางสาวภัทรา มลผาลา
63013053423 นางสาวคัทรียา อายุยืน
63013053424 นางสาวสุดาทิพ จินดามัง
63013053425 นายณัฐพล เเย3มไผ:
63013053426 นางสาวพจมาน ร:มทองคํา
63013053427 นายภัคพงศ� พ่ึงฟอง
63013053428 นางสาวรุจินันท� เกตุแดง
63013053429 นายรัฐพล สุสาร
63013053430 นางสาวพนิดา สมัยภักดี
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63013053431 นายภานุวัฒน� ทองเกต
63013053432 นางสาวธัญญาลักษณ� แย3มศรี
63013053433 นางสาวเสาวนีย� ชิวภักดี
63013053434 นางสาววิพัตรา สุทธิบาก
63013053435 นางสาวพิมพ�วิมล ผะอบเหล็ก
63013053436 นายรัตตพล ดาวลอย
63013053437 นางสาวภัทรธิดา สามัคคี
63013053438 นายสุพรชัย สงผอม
63013053439 นางสาวพิมพ�สิริ พรมชัย
63013053440 นางสาวสาธิดา สิทธิรัตน�
63013053441 นายพลกฤษณ� ชัยธีระสุเวท
63013053442 นางสาวสุชาดา เมืองจันทร�
63013053443 นายพชร วรรณศุภ
63013053444 นางสาวสุมิตรา ลีลา
63013053445 นางสาวจิราภัสร รูปสม
63013053446 นางสาวรัสสิริญญ� ทองคละ
63013053447 นางสาวจุฬารัตน� แก3วรวม
63013053448 นางสาวสุชญา สมุทคีรี
63013053449 นายศุภกร วินิจกําธร
63013053450 นางสาวจรรยพร ควรเรียน
63013053451 นางสาวธัญญาพร โสรจสฤษฎ�กุล
63013053452 นางสาวณัฐธยาน� แสนลําพรวน
63013053453 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
63013053454 นายธีรภัทร� บุญบางเก็ง
63013053455 นางสาวชญาน�พัฒน� วรณัชช�พิบูล
63013053456 นายกฤษฏ� นงนิ่ม
63013053457 นางสาวสรัญญา อรุณรัตโนทัย
63013053458 นายปองวิชญ� จิตต�ใจฉํ่า
63013053459 นายอาณากร รอดมุ3ย
63013053460 นายวงศธร ศรีนุ:น
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63013053461 นางสาวนันทิชา ลิมปนัดดา
63013053462 นางสาวป7ญชนิตถ� พ้ืนผา
63013053463 นางสาวนิรัตฌา คุณโน
63013053464 นางสาวพิมลักษณ� กัลยาณวิสุทธ์ิ
63013053465 นายธนภัทร รัตนประภาพร
63013053466 นายมงคล รุ:งแจ3ง
63013053467 นางสาวสุพรรณี สุวรรณดี
63013053468 นางสาวก:อกุศล สัตย�ศรี
63013053469 นางสาวสวภาว� โปธาวิน
63013053470 นางสาวณัฐชยาพร ละทัยนิล
63013053471 นายณัฐวุฒิ แดงช:วง
63013053472 นายณัฐ ค3าสุวรรณ
63013053473 นางสาวปาริสัชชา เทพฉิม
63013053474 นางสาวพัทธนันท� รุ:งเรืองซ่ึงสกุล
63013053475 นางสาวอารยา คงเจริญ
63013053476 นางสาวจิณสุณี กลิ่นหอมหวล
63013053477 นางสาวกัญญาวีร� ลีกา
63013053478 นายสมรักษ� กลั่นประเสริฐ
63013053479 นางสาววัลลภา ปุยมณี
63013053480 นางสาวกมลวรรณ กิตติปริคุณ
63013053481 นางสาวอรญาฎา อุตตะมัง
63013053482 นางสาวฟาฏีมะห� มอลอ
63013053483 นางสาวธิติรัตน� หลีกภัย
63013053484 นางสาวเจนจิรา ปFZนรอด
63013053485 นางสาววิทยาพร วีรวิทยา
63013053486 นายวีรชน หนูวุ:น
63013053487 จ:าอากาศเอกหญิงวิไลวรรณ คํานนท�
63013053488 นางสาวณัฐกุล ทองพุฒ
63013053489 นางสาวดวงตา เหล็กดี
63013053490 นางสาวพรรณิภา แซ:วี
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63013053491 นางสาวภานิชา ผลสุขขา
63013053492 นางสาวลีลานุช พัดสาริกรณ�
63013053493 นางสาวพรชนก ศรีบูชา
63013053494 นางสาวรัชนี ลําพูน
63013053495 นางสาวณัฐรัตน� เครือหงษ�
63013053496 นายปฐมพงษ� ปFยะพัฒนกุล
63013053497 นางสาวปราถนา กันสวัสด์ิ
63013053498 นางสาวจีรนันท� เทพศร
63013053499 นางสาวอรวรรณ แสงจันทร�
63013053500 นายภูวนัย ธงโสม
63013053501 นางสาวณัฐกุล เสรีขจรกิจเจริญ
63013053502 นางสาวมนัสนันท� กตะศิลา
63013053503 นางสาววีรญา มะเล็งลอย
63013053504 นางสาวศศิธร โพธ์ิเพ็ชร�
63013053505 นายธราพงษ� นาหอคํา
63013053506 ว:าที่ร3อยตรีณัขยศ นาคสุข
63013053507 นายจิรานุวัฒน� จันทา
63013053508 นายขจรเกียรติ พันธะพุมมี
63013053509 นางสาวอภิญญา โลหิตโยธิน
63013053510 นางสาวสาวิณี สโมสร
63013053511 นายภาณุพงศ� สุวรรณพันธ�
63013053512 นายชนัลชัย ชนะไชย
63013053513 นายภานุพงศ� ไชยชุมพล
63013053514 นางสาวซามีฮะห� แลแร
63013053515 นางสาวลดาวัลย� นันตาวัง
63013053516 นางสาวเกศินี นฤมิตศิลปชัย
63013053517 นางสาวปานวาด อิ้มทับ
63013053518 นางสาวพิรญาณ� สุขสนาน
63013053519 นางสาวสโรชา พ่ึงทรัพย�
63013053520 นางสาวรชาดา ผ:องพรหมราช
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63013053521 นางสาวภัทรวดี บุญแก3ว
63013053522 นางสาววนิดา สาโสภา
63013053523 นางสาวธัญญาวดี ทิพย�วดีศิทธ�
63013053524 นางสาวมณทิรา จันธิมา
63013053525 นางสาวณัฐสุดา พุ:มทะเล
63013053526 นางสาวศรัณย�ปภัสร� ยมะคุปต�
63013053527 นางสาวกรรณิการ� พรมเวียง
63013053528 นางสาวเจนจิรา ผิวโสม
63013053529 นายจักรกฤษ ทองมาเอง
63013053530 นางสาวแจ:มสุดา อุดมรัตน�
63013053531 นางสาวลินดา โตวิชา
63013053532 นางสาวสุนิตา อุ:นคํา
63013053533 นางสาวจีรนันท� ตริตระการ
63013053534 นางสาวพัชรา ทองทึก
63013053535 นายธนัท ขันติทัตสกุล
63013053536 นายรุ:งนิรันดร� อําพันทอง
63013053537 นางสาวอลิสา อั้นทอง
63013053538 นายกิตติ เจริญกิจ
63013053539 นายวรฐ ทิพยมนตรี
63013053540 นายปฏิพล มูสิกะปาละ
63013053541 นายพรภิสิทธ์ิ ทองม่ันคง
63013053542 นางสาวมณีจันทร� สุขมาก
63013053543 นางสาวศรุตยา เจริญราษฎร�
63013053544 นางสาวธนิตา ช:างเหล็ก
63013053545 นางสาวนภาภรณ� สัมฤทธ์ิพรสกุล
63013053546 นายวิธวินท� วรดี
63013053547 นางสาวอานีตา กามา
63013053548 นางสาวพลอยพิมล ทรัพย�เจริญ
63013053549 นายณัฐวุฒิ เกิดสมบัติ
63013053550 นางสาวฮูซายนDะห� เจDะแล
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63013053551 นางสาววณิชชา กําแพงดี
63013053552 นางสาวอรพรรณ แซ:อึ๋ง
63013053553 นางสาวอภิชภา บุตรเจริญ
63013053554 นายนินทกานต� พุทธวงค�
63013053555 นายปFยวัฒน� หนูสง
63013053556 นางสาวมินตรา พานนําโชคชัย
63013053557 นางสาวณัฐภรณ� ศรีสมุทร
63013053558 นางสาวเดือนเพ็ญ สีทาสี
63013053559 นายธนภัทร ทองสัมฤทธ์ิ
63013053560 นายตรีภพ เนตรภู:
63013053561 นางสาวฉัตรชฎา พิศสุวรรณ
63013053562 นางสาวธนิตา วัฒนวาริน
63013053563 นางสาวภัทร�ธีรา พุฒิมา
63013053564 นายชยนัฎฐ� เลิศรัชตะปภัสร�
63013053565 นางสาวกวินธิดา อรรคไกรสีห�
63013053566 นางสาวศิริพร มาลําโกน
63013053567 นางสาวพิรุฬห�รัตน� งอยภูธร
63013053568 นายธนากร ไชยกาม
63013053569 นายกฤษกร หวานแก3ว
63013053570 นางสาวชุติกาญจน� กันยาลัง
63013053571 นายอิสรา บัวขม
63013053572 นางสาวสุพรรษา วงศ�เมธา
63013053573 นายนที ภูมิขนอน
63013053574 นางสาวเนตรทิพย� สัมฤทธ์ิ
63013053575 นายว:าที่ ร.ต. ภานุมาศ รัตนวรดิลก
63013053576 นายวันชัย ชื่นเนียม
63013053577 นางสาวนภัส มหาสิงห�ทอง
63013053578 นางสาวศิริลักษณ� คําบุทอง
63013053579 นางสาวสุพัฒนา สุขสถิตย�
63013053580 นางสาวกุลิสรา เทพยศ
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63013053581 นางสาวอาทิตา ทับทิม
63013053582 นางสาวจิรารัตน� พันธุทุม
63013053583 นางสาวศิลปIศุภา สุดดี
63013053584 นางสาวสุพรรษา กันทะพรม
63013053585 นางสาวศุภลักษณ� พรหมมินทร�
63013053586 นายปฏิพล สุขจิตต�
63013053587 นางสาวจุฑารัตน� ยกถาวร
63013053588 นางสาวนาฎวลี แซ:จอง
63013053589 นางสาวอลิษา พันธุมณี
63013053590 นางสาวภูษณิศา โชติธนถิรเดช
63013053591 นางสาวศุตธนุช แก3วท:าพญา
63013053592 นายกุลเดช กุลเจริญ
63013053593 นางสาวมณฑา ต้ังแปล
63013053594 นายจักรกฤษณ� จินตนพันธ�
63013053595 นางสาวสุพัตรา หีตหนู
63013053596 นายกิตติกานต� รักสัตย�
63013053597 นางสาวอัจฉราภรณ� อานุภาพรุ:งเรือง
63013053598 นางสาวกฤษณา หาบุญมี
63013053599 นายอนุชิต อินไชย
63013053600 นางสาวจิรัจฌา พรหมพิภักด์ิ
63013053601 นางสาวฐิติมา ยอดสวัสด์ิ
63013053602 นายบูขอรี ลือโมะ
63013053603 นายอานันท� นาคํา
63013053604 นายชนวีร� สีแตง
63013053605 ว:าที่ ร.ต.วีระ พัฒนทวีลาภ
63013053606 นางสาวอัญชิสา จิตราภิรมย�
63013053607 นางสาวประภัสรา เนื่องขันตรี
63013053608 นางสาววรกมล แสงศร
63013053609 นางสาวชลิตา สร3อยเสพ
63013053610 นางสาวชนิกานต� ทํานอง
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63013053611 นางสาวศศิวิมล ราชแสง
63013053612 นางสาววิภาพร เดิมสังข�
63013053613 นายกฤตวงษ� ตุงคะมณี
63013053614 นางสาวประภัXสสร สีมาลา
63013053615 นางสาวอารียา จิตตา
63013053616 นางสาวกรรณิการ� แสงไทย
63013053617 นางสาวสิรินยา ย:องนุ:น
63013053618 นายกิตติชัย แสนยอด
63013053619 นางสาวอรยา แซ:จาง
63013053620 นางสาวพวงผกา ผสมทรัพย�
63013053621 นายบุรินทร� เอี่ยมชโลทร
63013053622 นางสาวนฤมล ผาสุข
63013053623 นายธนพล ธนูแก3ว
63013053624 นายคงฤทธ์ิ อิ่มงาม
63013053625 นางสาววรัญญา สุภาษร
63013053626 นางสาวจิตตะรัตน� ทีเขียว
63013053627 นางสาวรวิ ป\ติเปรมชัย
63013053628 นางสาวณัฐธิดา สกุลจันทร�
63013053629 นางสาวนภาพร ช:างหมึก
63013053630 นายปารมี คําหนองแขม
63013053631 นายวรวีร� แก3วมณี
63013053632 นายชาญวิทย� อมรสุรินทวงศ�
63013053633 นายนันทชัย อิ่มบ:อย
63013053634 นางสาวปFยะนันท� หิรัญเรือง
63013053635 นายอภิวิชญ� คงกุลชัยวัชร�
63013053636 นางสาวจิรัชญา ตัวลือ
63013053637 นางสาวปFยธิดา บุญสมนึก
63013053638 นางสาวจุฬารัตน� เฉ้ียงเถาว�
63013053639 นางสาววลีพร ทอดภักดี
63013053640 นางสาวนลทวรรณ ทัศชัยสกุล
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63013053641 นางสาววิษณี แก:นคง
63013053642 นายสุรชัย แก3วจัง
63013053643 นางสาวชญาน�นันท� พัฒน�สิทธิโชค
63013053644 นายรัฐกร ชูกาญชนะ
63013053645 นางสาวชนกนันท� เพ็ชรัตน�
63013053646 นายภคิน ชูสังข�
63013053647 นายกฤตธวัช จงกลฐากร
63013053648 นางสาวสุวิมล หม่ันดี
63013053649 นางสาวมินตรา เรืองศรี
63013053650 นายอาณัติ ภูกองไชย
63013053651 นางซูไฮนี จะปะกีXXยา
63013053652 นางสาววรญา สุนทรวิภาค
63013053653 นางสาวพรวนัส รัตนปรีชา
63013053654 นายศักดา อําไธสงค�
63013053655 นายกิตติพัฒน� ฉันทศิลป
63013053656 นายวรายุทธ ไชยสุข
63013053657 นายณัฐพล มลากัน
63013053658 นายภูมิภัทร สายแก3ว
63013053659 นางสาวศุภวรรณ ไทยสงวน
63013053660 นายจิรพันธ� สําราญจิต
63013053661 นายมาฆะ สาระสมบัติ
63013053662 นางสาวธัญลักษณ� ข:าเหล็ก
63013053663 นางสาวอาธิตา จิวะสมบูรณ�กุล
63013053664 นายสักกเดช นฤวรวงศ�
63013053665 นางสาวจันทร�จิรา เสนานุฤทธ์ิ
63013053666 นางสาวชัญญานุช ยุติธรรม
63013053667 นางสาวกนกวรรณ บุญช:วย
63013053668 นางสาวนพวรรณ ภุมมะดิลก
63013053669 นางสาวภาวินี ชูรัตน�
63013053670 นางสาวธัญชนก ธาตุทองคํา
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63013053671 นางสาวสวรินทร� ฉิมมี
63013053672 นางสาวนนทิชา แก3วสุวรรณ
63013053673 นางสาวสกุลรัตน� บัวแก3ว
63013053674 นายเสฏฐวุฒิ สุขเอียด
63013053675 นางสาวมยุรา สมัด
63013053676 นายจารุพัฒน� คงวิญRู
63013053677 นายภัทรฌา อุทธวงค�
63013053678 นางสาวรัตนาภรณ� อุปมัย
63013053679 นางสาวนิตยา สิงขรอาจ
63013053680 นางสาวโสภิตา โยธานันต�
63013053681 นางสาวเกษร ระม่ัง
63013053682 นายจตุรงค� แซ:โค3ว
63013053683 นายพิชิต จันทรัตน�
63013053684 นายชัยมงคล ทันชื่น
63013053685 นางสาวจุฑามาส บุญเงิน
63013053686 นางสาวปFยมาศ วังคีรี
63013053687 นายวีระพงศ� คงนาม
63013053688 นายอรรถสิทธ์ิ ขาวผ:อง
63013053689 นางสาวบังอร สุขสงวน
63013053690 นางสาววันวิสา กุญชร ณ อยุธยา
63013053691 นายภูษิต จินตานนท�
63013053692 นายทัตเทพ พวงมาลี
63013053693 นางสาวสุภาภรณ� ก3อนพรม
63013053694 นางสาววรรณิดา ใจยศ
63013053695 นายณธกร จุโพธ์ิ
63013053696 นายศุภเดช วิริยะแพทย�สม
63013053697 นางสาวปาริชาติ เส็นสด
63013053698 นายปFยะชัย เข็มนาค
63013053699 นางสาวพิชญา ต๊ิบกSา
63013053700 นายเพ่ิมบุญ จันทร�สว:าง
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63013053701 นางสาวสุภาพร น3อยอามาตย�
63013053702 นายสิรภพ อบแพทย�
63013053703 นางสาวณัฐพร นักใจธรรม
63013053704 นางสาวปวีกรณ� บุญเติมเต็ม
63013053705 นายราเมศร� สุทิน
63013053706 นางสาวธิติมา คํามีมา
63013053707 นางสาวศศิธร เข็มทอง
63013053708 นางสาววรกาล ธัญพรวุฒิพงศ�
63013053709 นางสาวอัญชนา จันขันศรี
63013053710 นางสาวพิชญ�ศุภนันท� สุขเกิดผลเขษม
63013053711 นางสาวสุรดี สลามเตDะ
63013053712 นางสาวกุลธิดา ศรีวาจา
63013053713 นางสาวอัจฉราวรรณ คมเขียว
63013053714 นายธนเกียรติ นาถะพินธุ
63013053715 นายวิชญ�ภวัต ถานะยาโน
63013053716 นายโอฬาร ทวีกิจอุดม
63013053717 นายชยานันท� อนันต�พิพัฒน�กิจ
63013053718 นางสาวธัญธร ศิริธรรม
63013053719 นางสาวฤดี จันชื่น
63013053720 นางสาวโสริยา ทองคุณ
63013053721 นายธัชกร เพชรอภิรักษ�
63013053722 นายนันทวัช โภคะธนวัฒน�
63013053723 นางสาวมัณฑณา บุญหนุน
63013053724 นางสาวนิมาภรณ� ลีระบุตร
63013053725 นายมารูวาน หามิ
63013053726 นายวชิระ แก3วสว:าง
63013053727 นางสาวธนภรณ� เอ:งฉ3วน
63013053728 นางสาวอัจฉรา แก3วประภา
63013053729 นายกิติกร โคกครุฑ
63013053730 นางสาวกิตต์ิรวี กุลเกียรติวีระกร
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63013053731 นางสาวพรรณกาญจน� ฤกษ�ยานี
63013053732 นางสาวนุชนาถ ชอบบัวคลี่
63013053733 นางสาวสาธิญา ณระผล
63013053734 นางสาวสุชีรา ภูบุญปลูก
63013053735 นางสาวป7ญฑารีย� แฟงมูล
63013053736 นายกฤช พงศาปาน
63013053737 นางสาวนิพา ยุติธรรม
63013053738 นายฉัตรชัย ศุขโชติ
63013053739 นายชานน บุญนาม
63013053740 นางสาวณัฐสุดา อุ:นเดช
63013053741 นางสาววิสาขา ศรีแก3ว
63013053742 นางสาวณิชารีย� สมุทรคีรี
63013053743 นางสาวชลธารทิพย� ศรีเจริญ
63013053744 นายทักษิณ รัตนสุทธิ
63013053745 นางสาวศิริพร พุ:มพวง
63013053746 นางสาวภวิกา พุ:มน3อย
63013053747 นางสาวเปมิกา พุฒโตง
63013053748 นางสาววรรณนิศา ทองหนัก
63013053749 นางสาวมาลัย เรือนทิ
63013053750 นางสาวศศิธร ปาเจริญ
63013053751 นางสาวกฤชญา แมะบ3าน
63013053752 นายกิตติพงษ� บัวเงิน
63013053753 นายสกนธ� ฮะมงคล
63013053754 นางสาวสุภารัตน� เพ่ิมผล
63013053755 นายประภวิษณุ� ยอดปรึกษา
63013053756 นายพีรดนย� ทรัพย�บุญเรือง
63013053757 นางสาวเกวลิน อินทรสถิต
63013053758 นางสาวสุจิรา สงชู
63013053759 นายศิวพงค� รัตนกระจ:าง
63013053760 นายกชฐิภัค ปานอําพันธ�
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63013053761 นายภคนันท� จุติมูสิก
63013053762 นางสาวศศลักษณ� ศิริพิน
63013053763 นางสาวสมปรารถนา วันขวา
63013053764 นางสาวอินทุอร เกตุคง
63013053765 นางสาวเพชรมณี ทิมวงศ�
63013053766 นางสาววัชลาวลี ทองเต็ม
63013053767 นางสาวสุทธาทิพย� บุญขันธ�
63013053768 นายชณัฐภัทร กมลศิลปI
63013053769 นางสาวนภาพร ชัยทอง
63013053770 นายพานิช อิสลามชาติไทย
63013053771 นายกรวิชญ� ศรวิชชุมาลี
63013053772 นางสาวศิยากร มหาสุข
63013053773 นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
63013053774 นางสาวพรพิมล เพชรดําดี
63013053775 นางสาวชนิกานต� ยวงเดชกล3า
63013053776 นางสาวชนภา จันทร�อ:อน
63013053777 นางสาวสุธิดา พูลภักดี
63013053778 นางสาวณัฐธยาน� บุญยืน
63013053779 นายอนิวรรต บัวคง
63013053780 นางสาวศิริประภา อาจวิชัย
63013053781 นางสาวพัชรพร ขันตี
63013053782 นายวัชระ ขําศิริ
63013053783 นางสาวอัชญาณี โพธิมากูล
63013053784 นายธนากร เบญมาตย�
63013053785 นางสาววนิชญา สลีแดง
63013053786 นางสาวสุพัตรา นุ:มพรม
63013053787 นางสาวพิชชาภา คํานวน
63013053788 นางสาวรดา อมรดลใจ
63013053789 นางสาววันวิสาห� อุปชิน
63013053790 นางสาวมีนา เรืองวัฒนกุล
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63013053791 นางสาวสมสกุล ทรัพย�ประเสริฐ
63013053792 นายรุ:งโรจน� ถาหล3า
63013053793 นางสาวชุติกาญจน� คําโปร:ง
63013053794 นายอลงกรณ� เมียนเกิด
63013053795 นางสาวจริยา สายแสง
63013053796 นายพงษ�พัฒน� จึงเจริญพงษ�
63013053797 นางสาวศศิธร สุวรรณประเสริฐ
63013053798 นางสาวธัญญาพร ฟCาเลิศ
63013053799 นางสาวมลิวัลย� ปานมาตย�
63013053800 นายปวินท� แสนแปง
63013053801 นางสาวธชพรรณ พัฒนรักษ�
63013053802 นางสาวลักษิกา ปรือทะเล
63013053803 นางสาวสานิตา เตโช
63013053804 นางสาวธารินี ชมภูพื้น
63013053805 นางสาววิลาสินี ประเทศ
63013053806 นางสาวสุดารัตน� กิจสมสาตร�
63013053807 นางสาวเสาวลักษณ� สดชื่น
63013053808 นายก3าวชนะ ชัยชะดา
63013053809 นายสุรชัย ป7ญญา
63013053810 นางสาวปFยวดี พูลมา
63013053811 นายอภิสิทธ์ิ บุญมา
63013053812 นางสาวศุภนิดา กุลวาทะศิลปIวงศ�
63013053813 นายธนภูมิ วิชัยดิษฐ
63013053814 นางสาวอรณิช ทิวาสัมฤทธ์ิ
63013053815 นางสาวฐิติรัตน� ทีน้ําคํา
63013053816 นางสาวอังคณา พิมสาร
63013053817 นางสาวณพัฐอร ภูชะธง
63013053818 นางสาวสุภาพร กาศักด์ิ
63013053819 นางสาวสุทัตตา ขุนทอง
63013053820 นางสาวศวิตา เกียรติกําแหง
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63013053821 นางสาวนารีรัตน� ห:วงสอน
63013053822 นางสาวรชนก เกิดมงคล
63013053823 นางสาวอนัญพร ขวัญช:วย
63013053824 นายวัชรินทร� ยินดี
63013053825 นางสาวณัชชา ปุณณารักษ�
63013053826 นายรุ:งโรจน� แก3วศรี
63013053827 นายศุภเสฎฐ� ปFยพงศ�อังกูร
63013053828 นายศิงขร ภาชนะวรรณ
63013053829 นายจิรายุ รัตนาคณหุตานนท�
63013053830 นางสาวธีรนุช อ่ําทอง
63013053831 นางสาวระพีพรรณ แคนแวง
63013053832 นางสาวภุมรัตน� วงศ�เส็ง
63013053833 นางสาวสุดารัตน� เกียรติดําเนินงาม
63013053834 นางสาวอัจฉริยา คงยก
63013053835 นางสาวอารีญา ศิริฟอง
63013053836 นางสาวกุสุมา อนุพันธ�
63013053837 นางสาวฮุสนา อาแว
63013053838 นางสาวชญาน�นันท� วรจักรสุ
63013053839 นางสาวแพรวนภา ป7ญญาคม
63013053840 นางสาวธันย�ชนก คุ3มภัย
63013053841 นางสาวสมิทธ์ิตา พูลทรัพย�
63013053842 นางสาวปรียาภรณ� เลนนาแซง
63013053843 นางสาวรัตติยา ดวงมณี
63013053844 นางสาวธมนวรรณ พุทธานุ
63013053845 นายรังสิมันต� ด:านพัฒนานุรักษ�
63013053846 นางสาวอรทัย นาคสุวรรณ�
63013053847 นางสาวพรรณนิภา พุ:มจันทร�
63013053848 นางสาวปาริชาติ ภาผล
63013053849 นายอาทิตย� ธรรมชัย
63013053850 นางสาวอาจารี  ิอหะหมัดจุฬา
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63013053851 นายชยกร ศรีเขียว
63013053852 นางสาวสุทัตตา แก3วเจริญไพศาล
63013053853 นายเอกรินทร� สุวัฒนาวินิจ
63013053854 นายชิดณรงค� เข่ือนเมือง
63013053855 นางสาวกนกพร บุญศิริ
63013053856 นางสาวกนกวรรณ พรมเพ็ชร
63013053857 นางสาวปุญญิศา แซ:อึ้ง
63013053858 นายวิทยา สอนเสนา
63013053859 นายธีรธัช หารสกุล
63013053860 นายคาวี สร3อยสาวะ
63013053861 นางสาวชุติกาญจน� ช:วยเมือง
63013053862 นางสาววันวิสา เพ่ิมพูล
63013053863 นายณัฐิวุฒิ น3อยมี
63013053864 นางสาวสุพรรษา สังข� แก3ว
63013053865 นางสาวศุภิสรา นรนิ่ม
63013053866 นางสาวชาลินี สุขไสย
63013053867 นางสาวนิลาวรรณ แซ:อุ3ย
63013053868 นางสาวธนาวดี กุญแจ นาค
63013053869 นางสาววรนุช ศรีอรัญ
63013053870 นางสาวอาริสา เส็งขยัน
63013053871 นางสาวกมลวรรณ คําสา
63013053872 นางสาวปรานี ชาวกล3า
63013053873 นายพัชรพล โค3วไพโรจน�
63013053874 นางสาวณัฐนิช สุดดี
63013053875 นายธนศักด์ิ ศืริสวัสด์ิ
63013053876 นางสาวดวงสมร มาไมตรี
63013053877 นางสาวพิมพิชา ตันติเสวี
63013053878 นางสาววนิตา จันทวงศ�
63013053879 นายพาทิศ รัศสุวรรณ�
63013053880 นางสาวกัญญนันท� รงค�เดชา
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63013053881 นายสุทธิภัทร ตุกล:อย
63013053882 นางสาวรัชนีกร สาทะโพน
63013053883 นางสาวลําแพน พรมบุญชู
63013053884 นางสาวสุนิสา ทิพาระดี
63013053885 ส.ต.ท.ดนุนัย เมฆใหม:
63013053886 นางสาววรรณพร ขันจํานงค�
63013053887 นางสาวพรทิพย� ปFXดตานัง
63013053888 นางสาวทิพย�วรรณ ผากิม
63013053889 นางสาววิไลพร สมหารวงศ�
63013053890 นางสาวสิรินทรา พรมกระทุ:มล3ม
63013053891 นางสาวรุ:งลาวัลย� กําไรรวย
63013053892 นายสรายุธ เตยโพธ์ิ
63013053893 นางสาวปณิสร ไชยทนุ
63013053894 นางสาววันดี พืชพันธ�
63013053895 นายรัชชานนท� ศักภิวัล
63013053896 นางสาวนพวรรณ โชติชัยวงศ�
63013053897 นายอธิป นิ่มอ:อน
63013053898 นายอานนท� อนุกูล
63013053899 นางสาวขวัญฤทัย เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63013053900 นางสาวจุฑาทิพย� ประทุมมา
63013053901 นายเอกชัย เชื้อเมืองพาน
63013053902 นางสาวณัฐมล หลวงกอง
63013053903 นางสาวสุดารัตน� วรรณทอง
63013053904 นายณัฏฐ�พล สุขสอน
63013053905 นางสาวอรุณี เพชรแก3ว
63013053906 นางสาวชนิกานต� ฤกษี
63013053907 นายลิขสิทธ้ิX สังข�สุวรรณ
63013053908 นายอภิชาต เนียมแสง
63013053909 นางสาวรุ:งทิวา ฟ7Zนทา
63013053910 นางสาวนิศาชล คงความสุข
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63013053911 นางสาวปาลิดา พลยาง
63013053912 นายกิตติยศ ธงภักด์ิ
63013053913 นายสราวุธ จินะวงค�
63013053914 นางสาวจรรยา สุทัศษา
63013053915 นางสาวมลทกานต� สีหลิ่ง
63013053916 นางสาวกัลยกร อ3นอุ:น
63013053917 นายสุลักษณ� กระแสร�พันธุ�
63013053918 นางสาวศุภมาส ประทุมคีรี
63013053919 นางสาวเปรมฤดี สัตนาโค
63013053920 นางวัฒนา ศรีหนารถ
63013053921 นางสาวสุชีรา มณีสว:างวงศ�
63013053922 นางสาวหทัยภัทร แก3วไชโย
63013053923 นายธีรภัทร เกษประทุม
63013053924 นางสาวนาฏยา วงศ�เทพบุตร
63013053925 นายธนพล สิงห�ทอง
63013053926 นางสาวเอมอร ภูสมตา
63013053927 นางสาวณัฐญา หอมรื่น
63013053928 นางสาวนันท�ชญาน� ปะนามะเส
63013053929 นางสาวสุกานดา ชูเก้ือ
63013053930 ส.อ.ภูมภณัฏฐ� ชัยวร
63013053931 นางสาวสุรีรัตน� เกิดสรรค�
63013053932 นางสาวอุสณีย� บุตรหลํา
63013053933 นายธนพล วิริยะบัณฑิตกุล
63013053934 นายสิริพันธ� ศิริคะรินทร�
63013053935 นางสาวพฒพร โพธ์ิทิพย�
63013053936 นางสาวสิทธิกร รุ:งสิทธิกร
63013053937 นางสาวนลพรรณ ท:าทราย
63013053938 นายกิตติพงศ� พวงน3อย
63013053939 นางสาวป7ทมาพร ชามทอง
63013053940 นางสาวชฎาภา พราวศรี
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63013053941 นางสาวณัฐวรรณ ปCานภูมิ
63013053942 นายรัตพร ยกบุญมา
63013053943 นางสาวภีมญ�นภัสร� ชลายนนาวิน
63013053944 นางสาวณัฐพัชญ� ปุณะตุง
63013053945 นางสาวกาญจนา พุทธคุ3ม
63013053946 นายสราวุธ เพชรพฤทธ์ิ
63013053947 นางสาวสุวนันท� ชูเล็ก
63013053948 นางสาวลลิตา พิกุล
63013053949 นางสาวสุณี ดาราพงศ�
63013053950 นางสาวจิราภา อุบาลี
63013053951 นางสาวสุปปFยา ย่ิงสกุล
63013053952 นางสาววิริยะ ฑีฆะ
63013053953 นางสาววรรณิภา พรหมนรกิจ
63013053954 นางสาวกนกวรรณ อ:อนสนิท
63013053955 นางสาวอริยา คําแสน
63013053956 นางสาวพัฒน�นรี เลาแก3วหนู
63013053957 นางสาวเก3า มีชูนึก
63013053958 นายณัฐกร มะตะแสง
63013053959 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพาฝ7น อุดมพล
63013053960 นางสาวธันยนิฑฐ� นาคคชสีห�
63013053961 นายณัฐพล มีสุวรรณ
63013053962 นางสาวทิฆัมพร สุขทวี
63013053963 นางสาวสุพรรณา เพ็ชรรักษา
63013053964 นางสาวพชรวรรณ พลคํามาก
63013053965 นางสาวณชญาดา ทุมมาศ
63013053966 นางสาวศุภจิตต� จากที่
63013053967 นางสาวชนากานต� โล:ห�วีระ
63013053968 นางสาวมารีแย เจะมะ
63013053969 นางสาวพิมพ�พลอย มณีพงษ�
63013053970 นางสาวจุฑาทิพย� แตงอ:อน
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63013053971 นางสาวปานอัปสร สามิบัติ
63013053972 นายณัฐพล เปลี่ยนผึ้ง
63013053973 นางสาวแทมมารีน ฟราดกิน
63013053974 นางสาววราภรณ� แสงเวียน
63013053975 นางสาวศศิญา ชาญวิบูลย�ศรี
63013053976 นายรณกฤต จําป\
63013053977 นางนภัสวรรณ มีสมสิบ
63013053978 นางสาวอภิชญา คูณทวีทรัพย�
63013053979 นางสาวพิชชาภา เจริญมนต�
63013053980 นางสาวเดือนเพ็ญ ไตรพรม
63013053981 นางสาวนภสร จรรย�สุนทร
63013053982 นางสาวจนัญญา อุดาการ
63013053983 นางสาวธนีญา ผ:องใส
63013053984 นางสาวมาณีรัตน� พันธุ�ตัน
63013053985 นางสาวเพียงมณี รอดกุล
63013053986 นางสาวอัญชลิกา ศรีทร
63013053987 นายวิทูรย� อ:อนสา
63013053988 นางสาวกิตติมา ฉิมจันทร�
63013053989 นางสาวชุติมา ขีระจิตต�
63013053990 นางสาวณัฐชา ใจห3าว
63013053991 นายภาคภูมิ ทาเงิน
63013053992 นางสาววนิดา ธมธาราธิคุณ
63013053993 นางสาวปฏิมาพร สุขสุนิตย�
63013053994 นางสาวจุฑามาศ คงคืน
63013053995 นางสาวสุภาพร ป7ทมคัมภ�
63013053996 นางสาวเนาวรัตน� ซุ:นฮั้ว
63013053997 นางสาวกรินทร�รัชฎ� ชูเมือง
63013053998 นายสุฤทธา เหล:ากาวี
63013053999 นางสาวกนกพร หอมดี
63013054000 นายไตรภพ ทินวงศ�เกลอ
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63013054001 นายกฤษณพันธุ� ฐานบัวทอง
63013054002 นายเจษฎา เหลืองพิทักษ�
63013054003 นางสาวศุภาพิชญ� นพมาศ
63013054004 นายวิศรุต ใจสุข
63013054005 นางสาวภูริชญา บุญอิ้ง
63013054006 นางสาววรัชญา เตชะนอก
63013054007 นางสาวเชอรายา สีทอง
63013054008 นายสุรชัย ศรชัย
63013054009 นางสาวยูถิกา ชาติมนตรี
63013054010 นางสาวพรรณภา ทําทอง
63013054011 นางสาวอาซียDะห� เงาะตาลี
63013054012 นายพงษ�พันธุ� แก3วสันเทียะ
63013054013 นายธนกร สอนเพ็ชร
63013054014 นางสาวมณีรัตน� ไชยพิเนตร
63013054015 นางสาวเจนจิรา ทิมโพธ์ิ
63013054016 นายอดิศร อรุณธรรม
63013054017 นางสาวกาญจนาศิXริ ภูเรืองเดช
63013054018 นายอุรุพงษ� วิสูตรกาญจนชัย
63013054019 นางสาวจริญญานันท� คุ3มภัย
63013054020 นายภีมวัจน� วรรณาศรี
63013054021 นางสาวฐิติกา อรุณโณ
63013054022 นางสาวศิรินยา ไชยชุมภู
63013054023 นางสาวปนัดดา ขําพระบุตร
63013054024 นางสาวปFยะพร กอแก3ว
63013054025 นางสาวลัลน�ลลิต หนูรัตน�
63013054026 นางสาวศรัญญา เนินทอง
63013054027 นางสาววัลยา เอ็มบุตร
63013054028 นางสาวสุชานันท� จิตรจอม
63013054029 นางสาววริศรา เมตตาประสพกิจ
63013054030 นายแก3วกานต� แย3มบางยาง
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63013054031 นางสาวทอฝ7น ความเพียร
63013054032 นายธนสรณ� พิบูลย�
63013054033 นางสาวรอฮานา ตาหมาด
63013054034 นายอนุรักษ� สิงห�ยะบุศย�
63013054035 นางสาวปริศนา ราวินิจ
63013054036 นายธนกร ชุ:มประเสริฐ
63013054037 นางสาวมัชชุการณ� กลางนุรักษ�
63013054038 นางสาวรัชนี สุขศรีเพ็ง
63013054039 นางสาวสุขนที สุดสุข
63013054040 นางสาวสุภาพร สถวิรวงศ�
63013054041 นางสาวธันย�ชนก สุโรพันธ�
63013054042 นางสาวชลิตา ธรรมชีพ
63013054043 นายพงพัน อัมภรณ�
63013054044 นางสาวปนัสญา นกฉลาด
63013054045 นางสาวกลวัชร ยุติธรรมดํารง
63013054046 นางสาวพิมลวรรณ อนุตรอําไพ
63013054047 นางสาวธนาภา เย็นทรัพย�
63013054048 นางสาวณัชชา แจ:มศิริ
63013054049 นางสาวเนตรชนก แสงแปCน
63013054050 นายสุเมธ จันทร�สวย
63013054051 นางสาวปFยธิดา ประเสริฐพันธุ�
63013054052 นางสาวสุจิรา ศรีภูมิ
63013054053 นางสาวกชมน เจDะโส3
63013054054 นางสาววันวิสา หมู:ชัย
63013054055 นางสาวกรรณิการ� วงศ�ฉายา
63013054056 นายพานุพงษ� ทับลา
63013054057 นางสาวพิมพ� สุดา แสงเกร็ด 
63013054058 นายธวัชชัย ไชยศิลปI
63013054059 นางสาวมลธิลา วันคํา
63013054060 นางสาวอําไพ ไพศาลธีระจิต
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63013054061 ส.อ.พงศกร สุกันยา
63013054062 นางสาวชุตินันท� อินทโชติ
63013054063 นายปรีลเดช อนันตลาภ
63013054064 ว:าที่ ร.ต.สรภัค ดีสม
63013054065 นางสาวเฉลิมขวัญ เนตรจุ3ย
63013054066 นายธรณิศวร� ชนะณรงค�
63013054067 นายศุภวัฒน� พูลขันธ�
63013054068 นางสาวเกศินี มณีรัตน�
63013054069 นายพงศภัค พลรัฐธนาสิทธ์ิ
63013054070 นายอัครพงษ� เปล:งพานิช
63013054071 นายวิษณุ เมืองแก3ว
63013054072 นางสาวจริญา ทองมหา
63013054073 นางสาวปวีณา ภักดีไทย
63013054074 นางสาวลัดดาฟCา เทพประเมิน
63013054075 นางสาวขวัญชนก กาสา
63013054076 นางสาวอุษณี ต้ังหิรัญชัย
63013054077 นางสาวกมลวรรณ แพรม3วน
63013054078 นางสาวสุจิตรา ศรีลาฤทธ์ิ
63013054079 นางสาวจีรนันท� แก3ววิจิตร
63013054080 นางสาวชนัญชิดา เกิดแสงสุริยงค�
63013054081 นางสาวธัญญารัตน� แก3วมณี
63013054082 นายนนท� วานิชกุล
63013054083 นางสาวคณิตา จารวรรณ
63013054084 นางสาวกชกร ไตรพจน�
63013054085 นายฐิติกร อาสาสุวรรณ
63013054086 นางสาวรัตนาภรณ� สุปะเต
63013054087 นายสุดสกล มนตรีสา
63013054088 นางสาวรัฐนันท� กิตติจรัสภาสน�
63013054089 นางสาวสุธาสินี แสงอรุณ
63013054090 นางศิริขวัญ แซ:ซุ:น
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63013054091 นายภัทร ศรประสิทธ์ิ
63013054092 นางสาวชนกภรณ เวรุวรรณรักษ�
63013054093 นางสาวธนพร เผ:าเวียงคํา
63013054094 นางสาวสิริธันวา สีทา
63013054095 นางสาวกุลวรา ดรมาน
63013054096 นางสาวนุชวรา สัตบุตร
63013054097 นางสาวสรัลชนา กีรตินิจกาล
63013054098 นายเจษฎา เอกพันธ�
63013054099 นางสาวมัทนา มาแย3ม
63013054100 นางสาวกนกพร ท3าวฬา
63013054101 นายประพันธ�พงษ� บุญเปรม
63013054102 นางสาวอุษณี เกาะน3อย
63013054103 นางสาวช:อทิพย� เชาวกรสกุล
63013054104 นางสาวปภัสนันท� วีรีรัตน�
63013054105 นางสาวนาตยา แสงเย็น
63013054106 นางสาวสุดาวดี อบอุ:น
63013054107 นายวงศธร หล3ามี
63013054108 นางสุภาพร โตDะงาม
63013054109 นายวรุตม� ชนะกุล
63013054110 นางสาวกษมา วงษ�สายสินธุ�
63013054111 นางสาวภัทรดา ลิมปIประเสริฐ
63013054112 นางสาวนภิสา อุโฆสิตกุล
63013054113 นางสาวเรณุมาศ เอียดชูทอง
63013054114 นายศุภวิชญ� ภูริวัฒนกุล
63013054115 นางสาวอุทุมพร สุขชนะ
63013054116 นางสาวจุฬารัตน� ประเสริฐไทย
63013054117 นางสาวรัตนากร มันฑะกะ
63013054118 นายณัฐพงษ� บุญชุม
63013054119 นายศุภชัย สุวจนพงศ�
63013054120 นายเล:ง แซ:จ3าง
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63013054121 นางสาวเบญจพร ไชยวุฒิ
63013054122 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีแปดริ้ว
63013054123 นางสาวเมธินี เกาะก่ิง
63013054124 นางสาวอรนภา มนตรีวงษ�
63013054125 นายสุรชาติ ชํานาญนก
63013054126 นางสาวโสภิตา แช:เตียว
63013054127 นางสาวกชกร ลีตระกูล
63013054128 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีนันชัย
63013054129 นางสาวนัตยา ชื่นอารมณ�
63013054130 นางสาวพรนิภา สุขสาย
63013054131 นางสาวพิมพ�ชนก วีระวงศ�
63013054132 นางสาวบงกช ธงหนึ่ง
63013054133 นายนิธิ บุพทักษิณ
63013054134 นางสาวภรภัทร กลิ่นพยอม
63013054135 นายณัฐวัฒน� พรมดวงศรี
63013054136 นางสาวฟูซียะห� การีนา
63013054137 นางสาวฮัจยะห� กอแต
63013054138 นางสาวอัญชลีพร ทองพันธ�
63013054139 นางสาวภคพร อินทร�ทอง
63013054140 นางสาวอจลญา นิยมชื่น
63013054141 นายกรกนก อินลวง
63013054142 นายอมรเทพ กิตติมงคลคุณ
63013054143 นางสาวสุดารัตน� เหล็กกล3า
63013054144 นางสาวพิชานันท� ชิณวงค�
63013054145 นางสาววิษณุการณ� หน:อคํา
63013054146 นางสาวอุไรลักษณ� ดังก3อง
63013054147 นางสาวตะวันฉาย ชาญพาณิชย�เจริญ
63013054148 นายณัฐวัฒน� พุกพิลา
63013054149 นางสาวคัทลียา จระกา
63013054150 นางสาวโสฬส สอนวัน
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63013054151 นายกวิน มีนวันเพ็ญ
63013054152 นายวัชรพงส� ชื่นพิมลชาญกิจ
63013054153 นางสาวสุทธิดา รักษายศ
63013054154 นางสาวผึ้งผกา คําอุปละ
63013054155 นางสาวดารารัตน� ภูมิภาค
63013054156 นางสาวนวพร คํามงคล
63013054157 นางสาวนลินี กัลยาบูรณ�
63013054158 นางสาววรรณา สมหวัง
63013054159 นายอมรศักด์ิ ธเนศอนันต�
63013054160 นายวิกรม ศรีวิลัย
63013054161 นายจักรี มีแลบ
63013054162 นางสาวอมรรัตน� สุขสุสร
63013054163 นางสาวชฎาวรรณ มุขพรหม
63013054164 นางสาวพัชราภรณ� พจนอารี
63013054165 นางสาวปFยธิดา ใจสมุทร
63013054166 นางสาวสาธิตา ใฝ]กิจการ
63013054167 นางสาวศิริอร บุญทอง
63013054168 นางสาวมนัสนันท� เนาวนิวัฒน�
63013054169 นางสาวธัญญลักษณ� ปรีชารัตน�
63013054170 สิบเอกชาญยุทธ เพชรขุนทด
63013054171 นางสาวสมฤดี คงคะดี
63013054172 นางสาวกาญจนา นราวงษ�
63013054173 นางสาวจุฑามาศ โยพันดุง
63013054174 นางสาวพรปวีณ� ราชชมภู
63013054175 นางสาวญาสุมินทร� แก:งอินทร�
63013054176 นางสาวกรรณิการ� โยธานันท�
63013054177 นางสาวขวัญฤทัย สกุลไทย
63013054178 นายศักด์ิเมที ทมธิแสง
63013054179 นางสาวนันทพร สุขเจริญ
63013054180 นางสาวนุสราภรณ� มณีมาศ
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63013054181 นางสาวขนิษฐา เชิดสะภู
63013054182 นางสาวสุจินันท� น3อยเกิด
63013054183 นางสาวนัฏวดี ศรีนวล
63013054184 นายศิวพล พัดเจริญ
63013054185 นางสาวนฤมล เกิดมีทุน
63013054186 นางสาวป7ฐมาวดี อ:อนทอง
63013054187 นางสาวสุพัตรา เอกป7ชชา
63013054188 นายณพวัฒน� ไชยประพันธ�
63013054189 นายระพี แก3วมะโน
63013054190 นางสาวกนกกร ทรัพย�สิน
63013054191 นางสาวผูซียะห� มาฟรีมิ
63013054192 นายบุญฤทธ์ิ ยศทัพ
63013054193 นางสาวปราศรัย สมบูรณ�
63013054194 นางสาวอุไรภรณ� ชัยสงคราม
63013054195 นายณัฐนัย อ:อนศรี
63013054196 นายธีระพงษ� งอยผาลา
63013054197 นายกิตติวงศ� วัฒนคุ3ม
63013054198 นางสาวรัตนาภรณ� ประดิษฐ�
63013054199 นายจิรทีปต� ทองภูบาล
63013054200 นางก่ิงแก3ว คลังเขษม
63013054201 นางสาวอัจฉรา คนเที่ยง
63013054202 นางสาวปFณฑิรา หลิบนุกูล
63013054203 นางสาวสิรินาถ เครือสวัสดิกุล
63013054204 นางสาวเสาวลักษณ� ป7ญญาละ
63013054205 นางสาวเกศสุดา ฉัตรเท
63013054206 นางสาวเพียงรวี ปาณศรี
63013054207 นายศิวกร สีทับทิม
63013054208 นางสาวสลิลทิพย� มะโนใน
63013054209 นายจุลวัฒน� คงแท:น
63013054210 นางสาววิลดา ดือราซอลีมา
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63013054211 นางสาวจันทิมา ฐิติธีรวรรธนะ
63013054212 นายอนุวัฒน� ป7ดธุลี
63013054213 นางสาวพัชรมณฑ� กลั่นฉาย
63013054214 นางสาวอารีรัตน� กําลังวุธ
63013054215 นางสาวชุติกาญจน� ฐิติตระกูล
63013054216 นางสาวณิชนันท� ไฝจันทร�
63013054217 นายสุชาญ กิจลือเลิศ
63013054218 นางสาวจุไรรัตน� ป7ตนา
63013054219 นางสาวอรนภา อัศวปรีชา
63013054220 นางสาวปพิชยา สุธรรม
63013054221 นางสาวนารีรัตน� ผลจันทร�
63013054222 นางสาวสุคนธ� ทิพย� วอขวา
63013054223 นางสาวณัฏฐ�ปภัสร� จักรานุจร
63013054224 นางสาวละอองฟCา ธนะโคตร
63013054225 นางสาวภัทธนันต� นุตสติ
63013054226 นางสาวชิดชนก จันจิตร
63013054227 นางสาวเกศกนก มหาชล
63013054228 นางสาวปาลิกา ดีหะสิงห�
63013054229 นางสาวพิมพินันท� ไชยวรรณ
63013054230 นางสาวสาลิตา เรืองเพชร
63013054231 นางสาววาสินี สินวิวัฒน�
63013054232 นางสาวแคทธิญา พูนขวัญ
63013054233 นางสาวนุจรินทร� ดลจํารัส
63013054234 นายปรัชญา กิจสุวรรณวงศ�
63013054235 นางสาวอุไรลักษณ� ศรีภักดี
63013054236 นายนิธิพัทธ� โดยด:วน
63013054237 นางสาวอักษราภัค เจริญพานนท�
63013054238 นายปฐวี ชื่นจิตต�เสาว�คนธ�
63013054239 นางสาวปรางค�ทิพย� นิลรัตน�
63013054240 นางสาววรารัตน� มาตราช
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63013054241 ว:าที่ ร.ต.หญิงปภัสรา ยาสมุทร
63013054242 นางสาวศิราวรรณ ธรรมชาติ
63013054243 นางสาวพิชญา สนิทผล
63013054244 นางสาวสิรยากร พันธ�อนุ
63013054245 นางสาวมนัญชยา พิศพาร
63013054246 นางสาวสุพัชชา ยะเครือ
63013054247 นายนพเก3า รุ:งมณีกุล
63013054248 นางสาวปารียา หนูเจริญ
63013054249 นางสาวรณัชย�ธิดา รุจิรัตน�ธนาโชติ
63013054250 ว:าที่ร3อยตรีวรรณวัฒน� บุญรอด
63013054251 นางสาวกุลนันทน� ปราการะนันท�
63013054252 นางสาวอริสา เกิดหนู
63013054253 นางสาวอัญชิสา เนตรอ:อน
63013054254 นายป7ณณทัต แปCนจันทร�
63013054255 นางสาวหฤทัย สอนประสม
63013054256 นายอภิสิทธ� เพชรรักษ�
63013054257 นางสาวกมลชนก เอื้อพัฒนวศ�
63013054258 นางสาวนิรัชพร ด:านพิทักษ�กุล
63013054259 นางสาวรสสุคนธ� ศรีสงคราม
63013054260 นายธงชัย สวัสดิสุธา
63013054261 นางสาวปกเกศ ป7Qนสมสกุล
63013054262 นางสาววรรณวิภา โตเฟ̂อง
63013054263 นายชุติพัทธ� อินถา
63013054264 นางสาวปFยมาส ป7ญญา
63013054265 นางสาวนัฐติกา ยานุ
63013054266 นางสาวอาริสา ย้ิมอุดม
63013054267 นางสาวเขมิสรา แสงไทร
63013054268 นางสาวศิริวรรณ เกิดสมศักด์ิ
63013054269 นางสาวชฎาภรณ� ไชยศรี
63013054270 นายอดิศักด์ิ อุดมกิจจําเริญ
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63013054271 นายศุภวิชญ� อึ้งมณีภรณ�
63013054272 นางสาวณัฏฐนิช ดีเย็น
63013054273 นางสาวกุลธิดา พารุ:ง
63013054274 นางสาวมณีรัตน� ธาระหาญ
63013054275 นางสาวกัญฐิสา นุตนก
63013054276 นางสาวนฤมล มีนะจรัส
63013054277 นายอนุชา แก3วประเสริฐ
63013054278 นางสาวกันตา แก3วเกตศรี
63013054279 นางสาววรปรัชญ� จิตราวุธ
63013054280 นายภัทรดนัย ต:ายนุช
63013054281 นายณเรศ ทีนคร
63013054282 นายสหรัฐ โมระกุล
63013054283 นางสาวศศิปภา พระสนชุ:ม
63013054284 นางสาวชนน�ชนก เจียมทิพย�
63013054285 นางสาวมิรันตี ศรีเษม
63013054286 นางสาวชนัญธิดา นามเสนา
63013054287 นางสาวพชรกมล เทอร�คอตค�
63013054288 นางสาวกัณฐมณี ประกอบศิลปI
63013054289 นางสาวชนากานต� ทองเจือ
63013054290 นางสาววิชญาพร วงศ�พิมพ�
63013054291 นางสาววาสนา จงประเสริฐกุล
63013054292 นางสาวณัฏฐณิชา โพธ์ิทอง
63013054293 นายกิตติคุณ ศรีวัฒนเวช
63013054294 นางสาวชมพูนุท กิติ
63013054295 นางสาวชนาธินาถ ทองมาก
63013054296 นายภูริณัฐ ทับเที่ยง
63013054297 นายธนศักด์ิ ระนพ
63013054298 นางสาวประภาภรณ� วงศ�เจียมเกตุ
63013054299 นางสาวกุลสินี จํารัสผล
63013054300 นายฮาซัน วาจิ

หน3า 1810 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013054301 นายสันติภาพ สันแก3ว
63013054302 นางสาววราณี ปลื้มทวี
63013054303 นายธีทัต จานพานแก3ว
63013054304 นางสาวพรฑิตา เตตะมะ
63013054305 นางสาวกาญจนาพร นวลจันทร
63013054306 นางสาวภานุชนาท คงสุวรรณ�
63013054307 นางสาวธนชา โตDะเถ่ือน
63013054308 นายวีรภัทร บุญทัน
63013054309 นางสาวพิชญา เจริญสวัสด์ิ
63013054310 นายสมิง อินทรักษ�
63013054311 นายจักริน เกิดมงคล
63013054312 นางสาวกชพร ทองม่ันคง
63013054313 นางสาวศศินันท� แช:มชื่น
63013054314 นางสาวไอริณ บัวเผือก
63013054315 นายนิวัตร อินตDะรัตน�
63013054316 นางสาวพรพรรณ สวงนไว3
63013054317 นางสาวกัญจนพร คํามา
63013054318 นายธนายุทธ ทองช:วย
63013054319 นางสาวพิรญาณ� ใจประเสริฐ
63013054320 นายธนชัย อริยะลิขิตกร
63013054321 นายธนพัฒน� สวาคฆพรรณ
63013054322 นายรัฐบาล เพ็งอ3น
63013054323 นางสาวนภารัตน� ภาโนมัย
63013054324 นางสาวฉัตรวรีย� ศรีพัฒน�
63013054325 นางสาวญาสุมินทร� ชาญบํารุง
63013054326 นายพิชชานนท� หุตางกูร
63013054327 นายอัษฏาวุฒิ ธัญญะ
63013054328 นางสาวจารุณี สามพันตับ
63013054329 นายศิริพันธ� เหลืองวัฒนพาณิช
63013054330 ว:าที่ร.ต.หญิงชุลีภรณ� อักษรรัตน�
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63013054331 นายภัทร�ธินันท� พันธุ�เขตกรรม
63013054332 นางสาวอัญชิสา เมฆช3าง
63013054333 นางสาวจุไรรัตน� แก3วบุญเรือง
63013054334 นายปรัชญา สุขเนาว�
63013054335 นางสาวณิชนันทน� กาวิชัย
63013054336 นายบุญฤทธ์ิ สีหา
63013054337 นางสาวนัจนันท� ตระการไทย
63013054338 นางสาวนันทิชา ธีรนันทพรสุข
63013054339 นางสาวสุชาดา สว:างเพชร
63013054340 นางสาวนภัสวรรณ ประทุมขันธ�
63013054341 นางสาวสาธินี มะมิง
63013054342 นายไกรพิชญ� ธนัตย�จิระพร
63013054343 นางสาวกนกภรณ� แก3วศรีไตร
63013054344 นายยุทธนา ปราณีตพลกรัง
63013054345 นางสาวผกามาศ มะลิวัลย�
63013054346 นางสาวเกตุวดี คงช:วย
63013054347 นางสาวรัญญา ทองเพ็ชร
63013054348 นายณภัทร จันทลักขณา
63013054349 นายเดโชวัต ด3วงเอียด
63013054350 นายเขมนันท� เหินหาว
63013054351 นางสาวบุศย�วรรณ น3อยสง:า
63013054352 นางสาวดวงกมล ตรีรัตน�
63013054353 นางสาวจุฑารัตน� ปCองขวาเลา
63013054354 นางสาวอรุณรุ:ง แสงจันทร�
63013054355 นายประมุกข� พรหมพุ3ย
63013054356 นายอวิรุทธ� ร:มโพธ์ิทอง
63013054357 นางสาวกนกภรณ� ผลทิพย�
63013054358 นางสาววิภาพร ประสาร
63013054359 นางสาวณัฏฐชา ดีกรุด
63013054360 นางสาวภัทราวดี วงศ�สวัสด์ิ
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63013054361 นางสาวลักษิกา พรหมวิจิตรการ
63013054362 นางสาวเจมจิ สิทธี
63013054363 นางสาวซาวีณี สัตย�สุข
63013054364 นางสาวกัญญารักษ� บุญเกิด
63013054365 นางสาวสุภาพร นิลแก3ว
63013054366 นายธเนศ พรมทอง
63013054367 นางสาวเพ็ญศิริ แก3วนิ่ม
63013054368 นายพัฒนสรณ� เดียวสุรินทร�
63013054369 นางสาวปรียาภรณ� ศรีลาศักด์ิ
63013054370 นายจักรกฤษณ� ไชยมูล
63013054371 นางสาวพิชยาพร อ:อนมา
63013054372 นายสมบัติ รัตนโรจน�มงคล
63013054373 นางสาวพรพิมล คํามงคล
63013054374 นางสาวภควดี พูลศิริ
63013054375 นางสาววิราพรรณ วิริยะจินดา
63013054376 นางสาวทิชากร หนูมาน3อย
63013054377 นายจตุภูมิ ริยาพันธ�
63013054378 นางสาวธารีรัตน� อุดแก3ว
63013054379 นายสุเชน เลิศวีระสวัสด์ิ
63013054380 นายพิสิษฐ� เชื้อวงษ�
63013054381 นางสาววรพรรณ เพ็ชรภูมี
63013054382 นางนฤมล สิงห�โนนตาด
63013054383 นางสาวกมลชนก พลอยทอง
63013054384 นางสาวสุมณฑา ชูบัวทอง
63013054385 นายวันชัย หม่ันพุ:ม
63013054386 นายรณกร ตุ:มประสงค�
63013054387 นายสมรส ก3งทอง
63013054388 นางสาวภัทริดา กิมาคม
63013054389 นายชิตพล จีขาว
63013054390 นางสาวสุภนิดา สุริย�ฉาย
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63013054391 นางสาวประภัสสร นิโครธา
63013054392 นายวรากร บุรารักษ�
63013054393 นางสาวจารุวรรณ เต3นเพชร
63013054394 นางสาวชลธิชา อุณหิต
63013054395 นางสาวอรปภา นันทรัตน�
63013054396 นางสาวศิรินยา แสงงาม
63013054397 นางสาวกมลลักษณ� ธนัตวรานนท�
63013054398 นางสาวกัญญาวีร� สุพมาตร
63013054399 นางสาวฟูไดละห� ดอเลาะ
63013054400 นางสาวอมลวรรณ พานทอง
63013054401 นายกิตติกร นนทิการ
63013054402 นางสาวรักษ�สุดา เหล:าคา
63013054403 นางสาวนพธีรา สุวรรณก3อน
63013054404 นายพงศกร ศรีแสงฉาย
63013054405 นางสาวนภา ศรีลิ้มพงษ�
63013054406 นางสาวศลิษา ราชาธรรมมา
63013054407 นายวันชาติ มาสสร
63013054408 นางสาวสุชาดา ไวยารัตน�
63013054409 นายนิธิวัฒน� จิตรพร
63013054410 นางสาววลิศรา มณฑล
63013054411 นางสาวป\ย�วรา สุดมา
63013054412 นางสาวลักษมน เสนาบูรณ�
63013054413 นางสาวมณฑ�มณี ทองสลับ
63013054414 นางสาวณัฐกฤตา กาญจนมาศ
63013054415 นางสาวอโรชา นามมงคูณ
63013054416 นางสาวอุษมา ทัตพันธ�
63013054417 นายนรวิชญ� ดีมาก
63013054418 นางสาวนภัสค�ชรัตน� ฤชุพันธุ�
63013054419 นางสาวเกศิณี ละมุลตรี
63013054420 นางสาวกฤตพร นิพัฒน�
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63013054421 นางสาวฐิติรัตน� อมรศักด์ิ
63013054422 นายณภัทร เกษหอม
63013054423 นายเสน:ห� ศรีสุโคตร
63013054424 นายพรพิพัฒน� คุณสมบัติ
63013054425 นางสาวศิริพร โพธ์ิเงิน
63013054426 นายอนุชา แก3วมงคล
63013054427 นางลัดดาวัลย� บุญรอด
63013054428 นางสาวอรอุมา ไชยราชา
63013054429 นางสาวอาทิตยา บัวคลี่คลาย
63013054430 นางสาวปณิดา ทองใบ
63013054431 นางสาวปาริฉัตร แก3วคํา
63013054432 นางสาวรสิตา เจตตกิจ
63013054433 นางสาวเขมมิการ� วุฒิสันเทียะ
63013054434 นางสาวแพรวดาว ชัยมุสิก
63013054435 นางสาวภคพร ปากดีหวาน
63013054436 นายศุภฤกษ� พรหมศิริพัฒน�
63013054437 นายนราธิป ยีตาหวี
63013054438 นางสาวรุ3งทอง แก3วก่ิง
63013054439 นายพล เสนหมาด
63013054440 นางสาวปFยาภรณ� พวงเกตุแก3ว
63013054441 นายอนุพงษ� เจนไธสง
63013054442 นางสาวโสจิรัตน� เคนวงษ�
63013054443 นางสาวนันทนัช อินทร�ขุน
63013054444 นางสาวสุทธนุช พลายชุมพล
63013054445 นางสาวชาลิสา คงธนจารุเกษม
63013054446 นายกิตติธัช ธนากรรฐ�
63013054447 นางสาววนิดา ไท3ทอง
63013054448 นายปณิธาน ดิสระมุณี
63013054449 นางสาวอภิชญา จันทะชัย
63013054450 นายชัยวิวัฒน� ผสม
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63013054451 นายสหวัชร� รัตนประภาพรรณ
63013054452 นายภาณุพงษ� อุดอ3าย
63013054453 นางสาวปนัดดา ดารดาษ
63013054454 นางสาวกัญจน�นิกข� วงศ�สัมพันธ�
63013054455 นางสาวสรญา สุขเจริญ
63013054456 นางสาวธนาภรณ� ช:อซ:อนกล:น
63013054457 นางสาวธัญญลักษณ� ไทยลา
63013054458 นางสาวนิศารัตน� อุ:นเสนีย�
63013054459 นางสาวสิริมา ไทยภักดี
63013054460 นายอรรณพ แก:นจ3าย
63013054461 นายสรวิชญ� จิตติศักด์ิ
63013054462 นายสุภกร ชื่นโกมล
63013054463 นางสาวเบญจวรรณ สัพทานนท�
63013054464 นางสาวปFติญา ภักดีรักษ�พงศ�
63013054465 นายบูกอรี แวยูโซDะ
63013054466 นายพีระพงศ� ชูทอง
63013054467 นายศุภวิชญ� ชัยไพบูลย�
63013054468 นางสาวกมลรัตน� เพ็ชรแพ
63013054469 นายสมชาย ศรีสอาด
63013054470 นายพีรเกียรติ เกียรติดํารง
63013054471 นายธนศักด์ิ ปุณประวัติ
63013054472 นางสาวรัชนี ศรีอุดร
63013054473 นายสิทธิชัย นะลาวงค�
63013054474 นางสาววรวรรณ ตามสุขสนธ์ิ
63013054475 นางสาวกีรติพร มังเทศ
63013054476 นายอมร ธนะศรีสืบวงค�
63013054477 นางสาวกรมณี จีนดี
63013054478 นางสาวณัฎฐนิชา ทองพ่ึงตน
63013054479 นางสาวพิราภรณ� พัวศรีพันธุ�
63013054480 นางสาวประติภา กวีตา
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63013054481 นายธิปกร ชาญเชาว�
63013054482 นางสาวณัฐฐาพร บุญมาศ
63013054483 นางสาวพัฒน�จิรา ปรีชามาตร�
63013054484 นางสาวพรรณิภา ปานดํา
63013054485 นายอานนต� เจริญวงษ�
63013054486 นางสาวอริยา ศรีสวัสด์ิ
63013054487 นางสาวธนพร จันศรีสวัสด์ิ
63013054488 นางสาวกุลวดี คณาวิทยา
63013054489 นางสาวลลิตา ทีทา
63013054490 นางสาวธารทิพย� ประจินต�
63013054491 นางสาวฤทัยรัตน� เปรมพรหม
63013054492 นางสาวมุทิตา พุ:มพึงเชย
63013054493 นายธีรพล บัณฑิตวิมล
63013054494 นางสาวเปรมฤดี ศรีชัย
63013054495 นางสาวศิริรัตน� เชาว�ประมวลกุล
63013054496 นางสาววิชญาดา สังข�จันทร�
63013054497 นางสาวพนมรุ3ง ทรงศิริ
63013054498 นางสาวรัตนากร อ:อนมี
63013054499 นางสาวสุวรรณา จําแนกวงษ�
63013054500 นางสาวศิรินยา ภูทองเงิน
63013054501 นายอามาดา กาเดร�
63013054502 นางสาวภรพิชชา วันโท
63013054503 นายพันธุ�วิทย� ลิ่มศิลา
63013054504 นางสาวเสาวลักษณ� เงินคีรี
63013054505 นางสาวกมลชนก ธรรมเที่ยง
63013054506 นายณัฐพงษ� คชกูล
63013054507 นางสาวชนินาถ อนันตพันธ�
63013054508 นางสาวดารารัตน� สังข�ทอง
63013054509 นายฐิภูสรณ� บัวขาว
63013054510 นางสาวพรณัชชา สุริยะพงษ�
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63013054511 นายกฤตพล หวังตรงจิตร
63013054512 นายพสิษฐ� ทองสีนุช
63013054513 นางสาววาสนา เมืองสุข
63013054514 นางสาวฐิติมา แก3วโสภาค
63013054515 นางสาวอธิตยา จุ3ยนิ่ม
63013054516 นางสาวเมทิกา ศรีวิเชียร
63013054517 นางสาวธนัชภัค จันทบุตร
63013054518 นายชัชชัย สวัสด์ิมงคล
63013054519 นางสาวชนิกานต� ลีลาศิลปI
63013054520 นางสาวเสาวลักษณ� กรดแก3ว
63013054521 นางสาวภาสินี หอมชิต
63013054522 นางสาววิริยา ทองชน
63013054523 นางสาวปาริชาติ แก3วสมบัติ
63013054524 นางสาวพัณณิตา กริสดาหาร
63013054525 นางสาวสุนิสา ณรงค�สระน3อย
63013054526 นางสาวสุวรรณา ศรีหาแก3ว
63013054527 นางสาววันวิสาข� ล:องจันทร�
63013054528 นางสาวอ3อยทิพย� เงินโพรง
63013054529 นางสาวขวัญกมล คงนิล
63013054530 นางบุญเตือน กะระกล
63013054531 นางสาวศรีสXุนทร เตือนจิตร�
63013054532 นางสาวขวัญกมล ภูมิสถิตย�
63013054533 นางสาวจุไรรัตน� กาลเศรณี
63013054534 นางสาวพรรนิภา ชายขุนทด
63013054535 นางสาวศศิธร คงสบาย
63013054536 นางสาวสมัชญา ไชยโชติ
63013054537 นางสาวอรณิชา น้ําจิตตรง
63013054538 นางสาวศิริรัตน� พิทักษ�
63013054539 นางสาวนภาวรรณ มณีกรรณ�
63013054540 นายศิริพงษ� ไกลถ่ิน
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63013054541 นายเศรษฐกฤช ธุลี
63013054542 นางสาวอาภิสรา โหมดเทศน�
63013054543 นายนิติพัฒน� นทีปราการ
63013054544 นางสาวศรีวงศ� ตะเภาพงค�
63013054545 นางสาวธีรนาฎ ศรีอริยานุวัฒน�
63013054546 นางสาวเพ็ชชรี ทับนาค
63013054547 นางสาวกาญจนา แคนหนอง
63013054548 นายธนาวุฒิ ฝากกิจ
63013054549 นางสาวชมพูนุท สุดาเดช
63013054550 นายเกรียงไกร ทองวิเศษ
63013054551 นางสาวจิราวรรณ ใจถา
63013054552 นางสาวณัธรีภรณ� พวงยอด
63013054553 นางสาวรวินันท� จันทร�อัมพร
63013054554 นายศิวกร กะทงยาม
63013054555 นายกิตติวัฒน� บัวทอง
63013054556 นางสาวนราภรณ� แจ:มเรือน
63013054557 นางสาวกัลยานี ลี้สุวรรณนุกุล
63013054558 นางสาวพิรมน สวัสด์ิพล
63013054559 นายณัฐวุฒิ ปลื้มใจ
63013054560 นางรัตนา ทิพย�คํา
63013054561 นายจิรศิษฏ� ธรรมรัตน�
63013054562 นายณัฐชัย จุลกาญจน�
63013054563 นางสาวนิฮายาตี หะยีแวบากา
63013054564 นายธนภัทร โยธา
63013054565 นางสาวสุนิสา โป[ะสุวรรณ
63013054566 นายมารุต คุ3มเกรง
63013054567 นางสาวสาลินี ชัยฤกษ�
63013054568 นางสาวอารีย� เอี่ยมประทีป
63013054569 นางสาวพุทธวรรณ จงสกุลสวัสดี
63013054570 นางสาวบุณฑริก รัตนาภรณ�
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63013054571 นางสาวสุพรรณี นวสิริสมบูรณ�
63013054572 นายเอกรินทร� ชัยสนิท
63013054573 นายอรรถวัฒน� นามจันดี
63013054574 นายกลย�ภัทร� พสุนนท�
63013054575 ว:าที่ร3อยตรีหญิงนวรัตน� พรหมภากรณ�
63013054576 นางสาวมุกดา ทองไพรวรรณ
63013054577 นางสาวณัฐวดี หะยีสะมะแอ
63013054578 นายจิรภัทร มะเสนา
63013054579 นางอุไรพร เจริญกุล
63013054580 นางสาวธัญฤทัย ย่ิงดํานุ:น
63013054581 นางสาวเกตศิรินทร� เพ็ชรดีคาย
63013054582 นายชัชพงศ� ตลับทอง
63013054583 นางสาวธยาพร เรืองศรี
63013054584 นายสถาพร มงคลบุตร
63013054585 นางสาวลัดดา อินทรบุตร
63013054586 นางอภิรดี นันสูงเนิน
63013054587 นายณัฐวัฒน� คุณนุช
63013054588 นางสาววิมลรัตน� จงกล
63013054589 นางสาววัลลภา มณีสัย
63013054590 นางสาวธัญวรัตน� อภิญญานิพนธ�
63013054591 นางสาวจุฑารัตน� หอลัดดา
63013054592 นายยุทธนันท� คงตรีแก3ว
63013054593 นางสาวณัฐิดา ร:องวารี
63013054594 นายธนารักษ� แหวนทองคํา
63013054595 นางสาวช:อเพชร งามลาภ
63013054596 นางสาวทิพย�รัตน� ฟCาอํานวยผล
63013054597 นางสาวปFยวรรณ วงศ�ไชย
63013054598 นายวรันธร สินประเสริฐ
63013054599 นายสุธรรม ดําอ:อน
63013054600 นางสาวนวพร ทรงเสรีย�
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63013054601 นางสาวภคมน เพชรธนาสุข
63013054602 นางสาวพิไลลักษณ� อ:อนสกล
63013054603 นางสาวรุจีรัตน� วีระพงศ�
63013054604 นายเลอศักด์ิ ผดุงการ
63013054605 นางสาวนริสรา ปFตตานัง
63013054606 นางสาวพัชรินทร� วิเศษศิริ
63013054607 นางสาวอารีรัตน� ศรีวิชัยนวล
63013054608 นางสาวเพชรชธิดา เจริญวัย
63013054609 นายนัฐพล แสงสว:าง
63013054610 นางสาวเจนจิรา เฝ^อคํา
63013054611 นางสาวปภาวี เมืองสุวรรณ
63013054612 นางสาวพงศ�ผกา นันทยานนท�
63013054613 นางสาวธวัลหทัย พุทธโกสัย
63013054614 นายกฤษดา ยวงแก3ว
63013054615 นางสาวพิมนภา ศรีเหลืองรัศมี
63013054616 นางสาวไปรยา ป7นเจริญภัทร
63013054617 นางสาวสุณิสา จิตราวุธ
63013054618 นางสาวสุดารัตน� ไพลอย
63013054619 นายสหพล รักษาผล
63013054620 นางสาวสุภาภรณ� กรณีย�
63013054621 นางสาวสุพรรณี เบสูงเนิน
63013054622 นางสาวประภารัตน� ม่ันกสิกรณ�
63013054623 นายอดุลย� สะอิ
63013054624 นางสาวชุติมา ตาบุญโลDะ
63013054625 นางสาวรุ:งทิพย� พิมลชัยศรีกุล
63013054626 นางสาวอทิตยา มูลสาร
63013054627 นายโชคชัย ไชยสันต�
63013054628 นางสาวธนพร ฉางเพชร
63013054629 นางสาวกรกนก สมวัน
63013054630 นางสาวพิชญดา สุวรรณ

หน3า 1821 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013054631 นางสาวณัฐธาริณี ทองคําฟู
63013054632 นางสาวพรพิมล แก3วเทวี
63013054633 นางสาวนูรฮูดา มานDะ
63013054634 นางสาวชญานิษฐ� คล3ายจินดาพร
63013054635 นางสาวเรณุกา สุภาพกิจ
63013054636 นางสาวจุฑามาส คงฤทธ์ิ
63013054637 นางสาววราภรณ� จงดี
63013054638 นางสาวนุชจรี เนียมอุ:ม
63013054639 นางสาวสุคนธ�ทิพย� อ่ําเทศ
63013054640 นางสาววรวลัญช� รัตนบุญ
63013054641 นางสาวสุชาฎา ทรัพย�แก3ว
63013054642 นางสาวเกศินี รูปกระต:าย
63013054643 นายสายชล เสริมสุข
63013054644 นายวชิรพันธ� เชื้อหมอ
63013054645 นางสาวพรทิพย� รินรุด
63013054646 นายกิตติพงศ� สร3อยนาก
63013054647 นายศรัณย�ภัทร ไตรรัตนคุ3ม
63013054648 นางสาวจริญญา ป7ญจาคะ
63013054649 นางสาววรพนิต มงคลศิลปI
63013054650 นางสาวฉัตรสุดา บDวยเจริญ
63013054651 นางสาวจันทรา ฉุนเทศ
63013054652 นางสาวกัสมาวตี สะอิ
63013054653 นางสาวประกายแก3ว โสประดิษฐ
63013054654 นายธีร� โปรเมฆานนท�
63013054655 นางสาวอัญชลีพรรณ ซ3งประสิทธ์ิ
63013054656 นางสาวจริยา ประชากุล
63013054657 นางสาววิลาศิณี พลประสิทธ์ิ
63013054658 นางสาวชุติภา ยอดแก3ว
63013054659 นางสาวผกาพรรณ แซ:โป]ว
63013054660 นางสาววีรดา เกียรติมณีสรรค�
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63013054661 นายณัฎฐศรัณย� เนตรทิพย�
63013054662 นางสาวสุรางค� คุณากูลสวัสด์ิ
63013054663 นางสาวสุดารัตน� เตจDะ
63013054664 นางสาวอมิตรา คําลือ
63013054665 นายไกรศักด์ิ ใจบุญ
63013054666 นางสาวดวงจันทร� จําปาทอง
63013054667 นายอัครวัฒน� อํานวยอภิโชติ
63013054668 นางสาวลักขณา เรียงทอง
63013054669 นายอภิวัฒน� สังคหัตถากร
63013054670 นายพุฒิพัฒน� ศรีรังสฤษด์ิ
63013054671 นางสาวอภิญญา ศรีดี
63013054672 นางสาวรัตนา พะนิจรัมย�
63013054673 นางสาวกานต�ธิดา ป7ญญาวงค�
63013054674 นางสาวอังคณา ไชยพฤกษ�
63013054675 นางสาวรัลปIภัสร� ดุรงค�ฤทธ์ิชัย
63013054676 นางสาวอังคณา ดิษฐวงษ�
63013054677 นางสาวสุภาพร เจริญกุล
63013054678 นางสาวนฤมล ก่ิงแล
63013054679 นายอรรคพล คําภูษา
63013054680 นางสาวสุภารัตน� ดอกพอง
63013054681 นางสาวนฤมล นักฟCอน
63013054682 นายกุลเดช ธราพร
63013054683 นางสาวอรจิรา สิริเศรษฐนันท�
63013054684 นางสาวสุภาพร ใจหาญ
63013054685 นายปฐมพร ยุระพันธุ�
63013054686 นายกริชวัจน� อังกูรธีรพัฒน�
63013054687 นางสาวสริตา วงศ�พนาไกร
63013054688 นางสาวพิมพ�ชนก ยะฝ7Qน
63013054689 นางสาวมณีจันทร� อึ้งมณีภรณ�
63013054690 นางสาวนันทนิตย� แดงนาเพียง
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63013054691 นางสาวนภัสสร สุทธิยุทธ�
63013054692 นางสาวฉัฐวีณ� สกุลธีรสิทธ์ิ
63013054693 นายณัฐกานต� บริบูรณ�
63013054694 นางสาวสุกัญญา วิชิต
63013054695 นางสาววณิดา ยศสุ
63013054696 นางสาวพัทธ�ธีรา กองทอง
63013054697 นางสาวประสิตา หม่ันงาม
63013054698 นายปวเรศ เชื้อบรรดิษ
63013054699 นางสาวไอริณลดา นบน3อย
63013054700 นายจารนัย ทองเหม
63013054701 นางสาวพุธิตา อักษรเภตรา
63013054702 นางสาวจิณห�วรา ธิวงค�
63013054703 นางสาวศรัญญา สืบสายเกิด
63013054704 นางสาวปรียารัตน� จันทร�กัน
63013054705 นางสาวสุรกานต� เจะมะ
63013054706 นางสาวพัชราภา ขาวราศรี
63013054707 นายชนมน ม่ันใจ
63013054708 นายพีรเดช กาละ
63013054709 นางสาวฐิติกานต� สุธีรธรรม
63013054710 นางสาวแพร อนุรักษ�
63013054711 นางสาวพรรณธร เอี่ยมละออ
63013054712 นายวราวุฒิ กฤษแก3ว
63013054713 นางสาววรรณิกา ยานะธรรม
63013054714 นางสาวปนัดดา ดํากระบี่ 
63013054715 นายพลวัฒน� ศรีนคร
63013054716 นางสาวกุลสตรี กุลบุตร
63013054717 นายอธิคม รัตนะ
63013054718 นางสาวมณีรัตน� แซ:คู
63013054719 นายพิชญ กองทรัพย�
63013054720 นางสาวอภิญญา ภมร
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63013054721 นางสาวเบญญาภา น3อยนาง
63013054722 นางสาวสุภาพร วันนา
63013054723 นายคุณานนต� อรัญกูล
63013054724 นางสาววริษา เปลี่ยนพงศ�พันธุ�
63013054725 นางกาญจนา ตาอินทร�
63013054726 นายณวัฒน� แปหวิน
63013054727 นางสาวบุศบา วันชนะ
63013054728 นางสาวรัชชา สุใจบาน
63013054729 นางสาวธัญญาศิริ เชียงมูล
63013054730 นางสาวมาริสา ฮิดะกะ
63013054731 นางสาวกนกอร สร3อยอาภรณ�
63013054732 นางสาวอรวรรณ ปุกใจ
63013054733 นางสาวดวงพร อินแตง
63013054734 นายเจนวิทย� มีป7Qน
63013054735 นางสาวอกนิษฐ� กาจีนะ
63013054736 นางสาวปฏีรา รัมมะภาพ
63013054737 นางสาวสุกัญญา ย่ิงวงค�
63013054738 ว:าที่ร3อยตรีหญิงชุติกาญจน� ผ:องใส
63013054739 นายธนัชย� จันทรประภา
63013054740 นางสาวนภาธร ศรีสารคาม
63013054741 นางสาวอัจฉราพร โป]งแยง
63013054742 นางสาวปุญชรัสม์ิ ผลลาภทวี
63013054743 นายสรวิชญ� เทียนเงิน
63013054744 นายณัฐพงษ� ฮกเหล:า
63013054745 นางสาวปรีณาภา วงศ�หงษ�
63013054746 นางสาววชิรญาณ� แซ:กDอก
63013054747 นางสาวลลนา ทรงผาสุข
63013054748 นายมงคล เตยไธสง
63013054749 นางสาวสริยา โมรา
63013054750 นางสาวฤทัยทิตย� เขม3นดี
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63013054751 นางสาวดุษฎี ทองนันไชย
63013054752 นางสาวณภัทร ศรีนาคา
63013054753 นางสาวพรพิมล กองนาง
63013054754 นางสาวหทัยทิพย� บัวผัน
63013054755 นางสาวชนัชพร ตาวัง
63013054756 นางสาวพรรษฆภรณ� พันธ�พาณิชย�
63013054757 นางสาวขวัญดาว ด3วงขาว
63013054758 นางสาวพอนด�ณพัชญ� อังคะมาตย�
63013054759 นายอัคคภณ ทวีวงศ� ณ อยุธยา
63013054760 นางสาวอารียา บุตรอุดร
63013054761 นายณัฐวุฒิ ทอนหยี
63013054762 นางสาวสุภาวดี คมไพบูลย�กิจ
63013054763 นายไตรรงค� ขาวล3วน
63013054764 นางสาวกมลพรรณ สมศรี
63013054765 นางสาวณัชชา แย3มวงค�
63013054766 นายอาทิตย� ทองสุข
63013054767 นายรัตนรัตน� สกุลปริยาภัสร�
63013054768 นายณัฐนัย ต้ังใจแท3จริง
63013054769 ว:าที่ ร.ต.หญิงนาตยา พวงศิลปI
63013054770 นางสาวสุชาดา มลใสกุล
63013054771 นางสาวนิยัสมี แนซี
63013054772 นายสมบัติ ส:วนเสน:ห�
63013054773 นางสาวพรทิพย� แนวทัด
63013054774 นางสาวพัชรินทร� แซ:ต้ัง
63013054775 นางสาวป7ทมาวดี ทวีทรัพย�
63013054776 นางสาวธิดารัตน� จายานะ
63013054777 นายวีรภัทร รัตนโสม
63013054778 นางสาวสุธิณี สังกาลี
63013054779 นางสาวยลดา ร:วมจิตร
63013054780 นางสาวขนิษฐา รัชตะวิเศษ
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63013054781 นางสาวพัชรา นาคเกษ
63013054782 นางสาวจีรวรรณ คลังชํานาญ
63013054783 นายศิริวัฒน� พูนภักดี
63013054784 นางสาวพนิดา อ:อมแก3ว
63013054785 นางสาววรรณิศา อาสุระ
63013054786 ว:าที่ ร.ต.อิสมาแอ อีแต
63013054787 นางสาวสิริป7ญญา ถมทอง
63013054788 นางสาวทรียาเวช ใจธรรมดี
63013054789 นายกรกช อนุรส
63013054790 นางสาวสุพิชญาภัค จิรโชตินพพงษ�
63013054791 นางสาวธิดาพร ภู:กลั่น
63013054792 นายคามิน เจริญศรี
63013054793 นายนัฐพล ถํ้าเทศ
63013054794 นางสาวสโรชา สุวรรณรินทร�
63013054795 นางสาวสมพร การะเกตุ
63013054796 นางสาวธารินี จีนพานิช
63013054797 นางสาววิชุดา จันทนวรานนท�
63013054798 นางสาวอาฑิตตา ตันตระกูล
63013054799 นางสาวสิรีธร คนไว
63013054800 นางสาวปรียาภรณ� คําหมอน
63013054801 นางสาวนุชจรีย� โชติพันธ�
63013054802 นายพงศธร ภูการุณย�
63013054803 นางสาวกาญจนา เทียนงาม
63013054804 นางสาวสุพัตรา คํากระสินธ�
63013054805 นางสาวณัฐนรี ศิริวัฒนา
63013054806 นางสาวสุธาทิพย� เนียมกล่ํา
63013054807 นางสาวเบญจวรรณ แสงหิรัญ
63013054808 นายสราวุธ ปรีดาศักด์ิ
63013054809 นางสาวเจนจิรา บุญสูง
63013054810 นายภัทรศศิร� ช3างเจิม
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63013054811 นายธีรพร อิ่มอุไร
63013054812 นางสาวนงลักษณ� คูตา
63013054813 นางสาวจันทกานต� ใจเพียร
63013054814 นางสาวพรกนก โพธ์ิทอง
63013054815 นางสาวจุฑาภรณ� ล3อประกานต�สิทธ์ิ
63013054816 นางสาวนภัค พลพิทักษ�
63013054817 นางสาวอภิญญา เงินดิษฐ�
63013054818 นางสาวพรพรรณ เรืองศรี
63013054819 นางสาวธัญญารัตน� งดงาม
63013054820 นางสาวนวลพรรณ วัฒนะจรรยา
63013054821 นางสาวณัฐริกา แก3วคํา
63013054822 นางสาวจริยา ปFZนโพธ์ิ
63013054823 นางสาวอุมาพร แก3วลาด
63013054824 นายนฤเบศร� เพ็งดี
63013054825 นายสนธยา บัวน3อย
63013054826 นางสาววรินทร�ฑิภัทรา ถาวรณ�อุปกรณ�
63013054827 นางสาวศุจินันท� ทองนวล
63013054828 นางสาวอินทิรา สัพลักษ�
63013054829 นางสาวพิมพ�วิไล เนื้อทอง
63013054830 นางสาวนงลักษณ� นากรณ�
63013054831 นางสาวพิชชาพัชร โชติมงคลกุล
63013054832 นางสาวพณัฐย�สริน วงศ�สมุทร
63013054833 นางสาวปFZนนภา พิมพ�สินธ�
63013054834 นางสาวสุภิญญา เทือกสุบรรณ 

63013054835 นางสาวศรีพร นามสุข
63013054836 นายกมลวร สาวิสิทธ์ิ
63013054837 นางสาวนุชจิรา พุทธิมา
63013054838 นางสาวธนิสสา รอดเผือก
63013054839 นางสาวณัฐฐิญา พรมโต
63013054840 นางสาวปวีณ�อร อินพรหม
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63013054841 นายวันซุลกิฟลี แวปา
63013054842 นายวิศรุตต� อุไรวรรณ
63013054843 นางสาวณัชชา ไหมพรหม
63013054844 นายรตน อริยบุรุษ
63013054845 นายนรินทร� สะอิ
63013054846 นางสาวศิริยาภรณ� ชนะพันชัย
63013054847 นางสาวณัฐสุดา ประทุมตรี
63013054848 นางสาวสวรรยา หนูเอียด
63013054849 นางสาวณัชญ�ธนัน ชูราศรี
63013054850 นางสาวนูรอัยนี ปะดุกา
63013054851 นางสาวสาวิตรี ดีอินทร�
63013054852 นายพลรัตน� ภูมิคอนสาร
63013054853 นายวาทิศ อ:อนเถ่ือน
63013054854 นางสาวอรสินี ศรีโยธี
63013054855 นายภูริณัฐ ธรรมราช
63013054856 นางสาวฉัตรสิรี คันธฐากูร
63013054857 นางสาวนฤมล หารไชย
63013054858 นางสาวณัฐนิชชา ธรรมเสน
63013054859 นางสาวขวัญฤทัย วรรณทิพย�
63013054860 นางสาวสุธิตา เทพเบตร
63013054861 นายอนาวิล ศรีวีระ
63013054862 นางสาวกาญจนา ทิพชรา
63013054863 นางสาวสุกัญญา บุญศรี
63013054864 นายธนสิทธ์ิ นันทะเสน
63013054865 นางสาววรากร เจริญกิจทวีวงศ�
63013054866 นางสาวศิริพร กรวิรัตน�
63013054867 นางสาวนัสรีน แปCนการ
63013054868 นางสาวเกวลิน คุ3มครอง
63013054869 นางสาวอ3อยทิพย� สายวรณ�
63013054870 นางสาววราภรณ� พวงมาลี
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63013054871 นางสาวศรัญญา คุ3มกัน
63013054872 นายธนวัฒน� รักห:วง
63013054873 นางสาวกนกพิชญ� พิบูลย�
63013054874 นางสาวจุฑาทิพย� จันทร�สาย
63013054875 นายธนากร แสงทอง
63013054876 นายธนินณิวัฒน� สิริป7ญจทรัพย�
63013054877 นางสาวจันทร�จิรา สายสุวรรณ
63013054878 นายคณิน บุญส:ง
63013054879 นายวิศรุต กาลอรุณกิจ
63013054880 นายทศวรรษ ศรีประชา
63013054881 นายวัศพล บัวจันทร�
63013054882 นางสาวรุสนานี อามะ
63013054883 นายนพรัตน� วิลัยหล3า
63013054884 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�อิ่ม
63013054885 นายภูมิ จินกสิกิจ
63013054886 นายทวี หมุนจํานงค�
63013054887 นางสาวพัชรภรณ� นพกุลสถิตย�
63013054888 นางสาวนันทวัน ใจมา
63013054889 นางสาวนิติรัตน� พิชยะป7ญญาวัฒน�
63013054890 นางสาวณัฐธิดา สันธนะผล
63013054891 นายณัฐพล วงษ�จันลา
63013054892 นางสาวศิรนันท� หงส�สิริวิไล
63013054893 นางสาววิรัตน� มาหาญ
63013054894 นางสาวปภากร แสนเมืองมา
63013054895 นายฉัตรบุญ มากมูลผล
63013054896 นายวรเทพ เหมทานนท�
63013054897 นายธนายุทธ อินแตง
63013054898 นายอิสริยะ สืบวงษ�เหรียญ
63013054899 นางสาวหัทยา สาถ่ัว
63013054900 นางสาวดวงรัตน� นุ:มตูม
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63013054901 นางสาวกมลวรรณ จักษา
63013054902 นางสาวภัทรา ชิณโพธ์ิคัง
63013054903 นายสรศักด์ิ มูฮําหมัด
63013054904 นางสาวสิริภา อาจไพรินทร�
63013054905 นางสาวปFยธิดา ผันแก3ว
63013054906 นางสาวสุกานต� วิชัยผิน
63013054907 นางสาวนิมัสตูรี นิโวDะ
63013054908 นางสาวธัญลักษณ� อ:อนนุ:ม
63013054909 นางสาวธนพร บุตราช
63013054910 นางสาวเพชรรัตน� ชาร�เลียร�
63013054911 นายชินดนัย นิลมานนท�
63013054912 นางสาวปานตะวัน เสนาเนตร
63013054913 นางสาวอัญชลี อ:อนน3อม
63013054914 นางสาวเบญญาภรณ� ทองสุข
63013054915 นางสาวปวีณา วงค�ญาติ
63013054916 นางสาวกานต�พิชชา ศรีมาจันทร�
63013054917 นางสาวสุธีพร เทียมสุวรรณ
63013054918 นายกิจโฆษิต ทองจรัส
63013054919 นางสาวนันทรัตน� ป7Qนเหน:งเพชร
63013054920 นายณัฐพงษ� แสงจันทร�
63013054921 นางสาวอังสนา แซ:เซ้ียว
63013054922 นางสาวปทิตตา สุนทรโรจน�
63013054923 นางสาวสาวิตรี สิงห�พันธุ�ม:วง
63013054924 นางสาวอาภาภรณ� นารี
63013054925 นายกมนเดช ตังติวิวัฒน�
63013054926 นางสาวจิรนันท� อิวชาวนา
63013054927 นายรพีพัฒ จิรฐาวงศ�
63013054928 นางสาวธนภรณ� ฉวีวรรณ
63013054929 นายปรีชา สีสด
63013054930 นางสาวอณัฐษา เสือสูงเนิน
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63013054931 นางสาวเณศรา ทวีรัตนป7ญญา
63013054932 นางสาวอภิญญา โสภาน3อย
63013054933 นางสาวอมฤตา รสสุคนธ�
63013054934 นางสาวอารียา ทาระคํา
63013054935 นายณัฐวุฒิ ดวงศรี
63013054936 นางสาวธนวรรณ เตชสราญสิริกุล
63013054937 นายเอกรัตน� สัมฤทธ์ิ
63013054938 นางสาวสุกัญญา สีกาลัง
63013054939 นางสาวรุ:งนภา ทะนิตDะ
63013054940 นางสาวสุมิตรา ชลอป7ญจศิลปI
63013054941 นางสาวนัชชา สํารวมจิตร�
63013054942 นางสาวสุกฤตา มาตาเดิม
63013054943 นางสาววรนัน วงธรรมรัตน
63013054944 นายสุทธินันท� รักษาภักดี
63013054945 นายวีระยุทธ เย็นเศรณี
63013054946 นางสาวกัลยกร ทองเลิศ
63013054947 นางสาวณัฐชยา บัวมาศ
63013054948 นางสาวไพรินทร� เจริญวงศ�รัตน�
63013054949 นางสาววัศวรรด์ิ สุทธิพัฒนสมบุญ
63013054950 นางสาวนภัสวรรณ จันทร�ตุ3ย
63013054951 นายทศพร ทองปFZน
63013054952 นางสาวณัฐนิชาช� อัครเดชปFยพงศ�
63013054953 นางสาวพิมสุดา เพ็ชรสงค�
63013054954 นางสาวณัฐกานต� ศรียาภัย
63013054955 นางสาวอุตสา ย่ังยืน
63013054956 นายสุริยันต� หอมนาน
63013054957 นางสาวอาภัสรา ปานแก3ว
63013054958 ว:าที่ ร.ต.หญิงนันทนัช ชะนะถาวร
63013054959 นางสาววัญญานี เพรเพ็ง
63013054960 นางสาวสุธิตา หลิวเชิงกุล
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63013054961 นายประสิทธ์ิ ลือดัง
63013054962 นางสาวภัสราภรณ� ชัยพล
63013054963 นายธนากร เดชี
63013054964 นางสาวอังศุมาลย� คุ3มภัย
63013054965 นายศุภสัณห� ตาเดอิน
63013054966 นางสาวจรรยพร เศวตจิตรไกรสร
63013054967 นางสาวศิรประภา สิทธิถาวร
63013054968 นายอภิชาต เขียนวิจิตร
63013054969 นางสาวจันทรา กุลบุตร
63013054970 นางสาวนันทิยา เมฆอุดม
63013054971 นายปวริศร จันสีนาค
63013054972 นางสาวรัชนก ภู:เงิน
63013054973 นายรัชชานนท� ดาบเพ็ชร
63013054974 นายประพจน� ทับทอง
63013054975 นางสาวจิรฐา กองเพ็ง
63013054976 นายเดชดนัย ชํานาญค3า
63013054977 นางสาวพรทิพย� เผชิญมหาโยธิน
63013054978 นางสาวจุฑามาศ ชูชื่น
63013054979 นางสาวมินตรา มุกดาประเสริฐกุล
63013054980 นางสาวชิดชนก จ๋ิวพัฒนกุล
63013054981 นางสาวภัทราพร เจริญพร
63013054982 นางสาวประไพ หมอนคํา
63013054983 นางสาววาศินี ทิศาประเสริฐกุล
63013054984 นางสาวพรพรรณ พิมพ�พงษ�
63013054985 นางสาววนาลี สุพงษ�
63013054986 นางสาวญาณิศา ผ:องจิตต�
63013054987 นายคมเพชร ทองชัย
63013054988 นางสาวศิริวรรณา หานุ
63013054989 นางสาวโสภิดา วราชัย
63013054990 นางสาวจัสมิน เบญจตระกูล
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63013054991 นางสาวสุนันทา ธรรมวิเศษ
63013054992 นางสาวสุภัชชา เกิดยินดี
63013054993 นางสาววิรัตน� คชรักษ�
63013054994 นางสาวศิริพร คํามุงคุณ
63013054995 นางสาวฟFรซานา นิเตDะ
63013054996 นางสาวกชพร มัณยากาศ
63013054997 นางสาวอมรรัตน� หอมมะลิ
63013054998 นางสาวปFยธิดา อุษมากรกุล
63013054999 นางสาวอาธิยา มัฆวาฬ
63013055000 นางสาววรัชยา นิจอภัย
63013055001 นางอังคณา ทิพย�พงษ�จิตรา
63013055002 นางสาวจันฑมาศ อรรถวิน
63013055003 นางสาวเด:นนภา การะเกษ
63013055004 นายพรเจริญ ค:ายใส
63013055005 นางสาวสุวเนตร� สุ เมธี ทวี วุฒิ 

63013055006 นางสาวศศิมา บะวงศ�
63013055007 นายศุภชัย ศรีคํา
63013055008 นางสาวณัฏฐ�นปภา พลจิดาวงศ�
63013055009 นางสาวศุภสุตา ทรัพย�ส:องแสง
63013055010 นางสาววรินทร ศรีแสงแก3ว
63013055011 นายปพน ใจกิจสุวรรณ
63013055012 นางสาวลดาภรณ� เชี่ยวชาญ
63013055013 นายเอกนรินทร� ยอดอินทร�
63013055014 นางสาวปวริศา ถิตย�ภักดี
63013055015 นางสาวฉัตรกมล ไชยเอนก
63013055016 นางสาวรถยา ศรีไพบูลย�
63013055017 นายวิชัย ทับพุธ
63013055018 นางสาวเกตุสุดาพร โคตรชมภู
63013055019 นางสาวธวัลรัตน� แก3วประสิทธ์ิ
63013055020 นางสาวณัฐวรานาท ใหมตีบ
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63013055021 นางสาวภารดี ผุดเพชรแก3ว
63013055022 นางสาวอาทิชา พุทธรักษ�
63013055023 นางสาวฐานรัตน� ลออเลิศ
63013055024 นางสาวชฎาณิศ ศรีจันทร�
63013055025 นางสาวปภาวรินทร� เจริญจรัสกุล
63013055026 นายอานนท� มณีแดง
63013055027 นางสาวพิมล เผ:ากัณหา
63013055028 นางสาวชัญญา สุพรรณ�
63013055029 นางสาวนัดดาวรรณ� พิมพ�หนู
63013055030 นางสาววลัยลักษณ� ศรีบุรมย�
63013055031 นายปวรินทร� อักษรสารสิทธ์ิ
63013055032 นางสาวกมลพรรณ จันทร�นาค
63013055033 นางสาวมิตรสินี นานากุล
63013055034 นางสาวธัญวรรณ แซ:เอี้ยว
63013055035 นางสาวณัฏฐาริณีย� รุจิธนวัฒน�กุล
63013055036 นายสาธิษฐ� ป7ญญา
63013055037 นางสาวอัญชุรีพร ศักด์ิเทวี
63013055038 นายปวีณ สารทอง
63013055039 นางสาวสกุลรัตน� รื่นรมย�
63013055040 นายบรรพร ทองศิริกุล
63013055041 นายจิณณะ พิศวง
63013055042 นางสาวพนิดา ศรีตะปFยะ
63013055043 นางสาวชัชรีย� ศรีนันทพันธ�
63013055044 นายอรุณศักด์ิ สกุลผอม
63013055045 นายณัฐพล รังษิมาศ
63013055046 นางสาวแพรทิพย� เพ็ชรรัตน�
63013055047 นางสาวฐิติชญา สุขศรี
63013055048 นางสาวสุวภาณี บุญเสนอ
63013055049 นางสาวฤทัย ดาศรี
63013055050 นางสาวพัชริดา โพธ์ิอาศัย
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63013055051 นางสาวรสสุคนธ� วุฒิยา
63013055052 นางสาวธนพร เลิศสกุลภัทร
63013055053 นางสาวจอมขวัญ โพธ์ิศรี
63013055054 นางสาวพัชรี เพชรสัมฤทธ์ิ
63013055055 นางสาวณัฐนรี ชาวเนื้อดี
63013055056 นายธีรยุทธ ดิดทิโส
63013055057 นางสาวณัฐธิณี อัคนิบุตร
63013055058 นางสาวหฤทย�พร ใจคํา
63013055059 นางสาวกาญจนา เหลืองสี
63013055060 นายจักรนรินทร� สมณะ
63013055061 นายณัฐดนัย แต3มแก3ว
63013055062 นายวีระกิตต� อนุชน
63013055063 นางศิริลักษณ� สุสวัสด์ิทองคํา
63013055064 นายอโนชา เจริญวรรณ
63013055065 นางสาวธัญญาลักษณ� เรืองรุ:งโรจน�
63013055066 นางสาวเกศกนก ชัยศิริ
63013055067 นางสาวสุภาวดี เนมขุนทด
63013055068 นางสาวรุ:งนภา สุภเดช
63013055069 นางสาววัชนี พรมลาย
63013055070 นางสาวเพชรสิริ มุดเจริญ
63013055071 นางสาวกวินทร�ธวัล จันทะดวง
63013055072 นางสาวเบญญาณี เจริญธรรม
63013055073 นายธนกร บุตราช
63013055074 นางสาวอินทิรา ตรีเวช
63013055075 นายอภิสิทธ์ิ กองสมบัติ
63013055076 นางสาวปวีณา สิทธิธรรม
63013055077 นางสาววรารัตน� ศรีวิเชียร
63013055078 นางสาวสุภาวดี ไชยวัง
63013055079 นางสาวศศิธร ฤทธิแพทย�
63013055080 นางสาวณิชาภัทร บุญสวัสด์ิ
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63013055081 นางสาวรุ:งทิพย� พันไธสงค�
63013055082 นางสาวจุฬารัตน� สุ:มมาตร
63013055083 นางสาววิภาพร ศรีเพชร
63013055084 นายสมนึก จันหุนี
63013055085 นางสาวสุนันทา ช3างจ่ัน
63013055086 นางสาวศศิชา ทองน้ําเงิน
63013055087 นางรัตติกาล ศรีภาชน�
63013055088 นางสาวลักษณวดี มหากนก
63013055089 นางสาวจริยาพร โบราณมูล
63013055090 นางสาวชาลินี เซ็นทองหลาง
63013055091 นางสาวปาจรีย� สืบสายอ:อน
63013055092 นายณัฐพงษ� ชัยสัตย�
63013055093 นายปริทัศน� อิ่มปาด
63013055094 นายกฤษณะ ศรีสวัสด์ิ
63013055095 นายนิยูสรี หะยีนิเงาะ
63013055096 นายกานต� จิวะสุรัตน�
63013055097 นายสุวิทย� เข็มทอง
63013055098 นายสถิตพันธ� ผาสุข
63013055099 นายอมรเทพ สมใหญ:
63013055100 นางสาวเพ็ญนภา คูวาจารย�
63013055101 นางสาวจุฑามาส แปCนแก3ว
63013055102 นางสาวสุทธิดารัตน� เย่ียมเพ่ือน
63013055103 นางสาววัชธิญา โพธ์ิประดิษฐ�
63013055104 นายพนา พันพิจิตร�
63013055105 นายศาสนะ รัตนบํารุง
63013055106 นายชํานาญ หนุนโชค
63013055107 นายวศิน สารานิกรณ�
63013055108 นางสาวอัญชลี ยาวิชัย
63013055109 นายประเสริฐ คําโทน
63013055110 นางสาวณัฏฐญา ศรีศิริ
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63013055111 นายณัฐพงศ� ดวงจินดา
63013055112 นางสาวสุดารัตน� พุทธสุวรรณ
63013055113 นางสาวปาลิกา เกิดศิริ
63013055114 นายรัชกร ศิริพร
63013055115 นายธนกฤต ม:วงนอก
63013055116 นายเตชินท� อู:ทอง
63013055117 นายชนะพล นิลพัตร
63013055118 นายกิตติคิน สีทองเสือ
63013055119 นายหัสนัย พันธ�พิชัย
63013055120 นางสาวสุทิฆัมพร วิลัยเลิศ
63013055121 นางสาวกมลวรรณ วงค�พิทักษ�
63013055122 นางสาวสกุลแก3ว แสนแก3ว
63013055123 นางสาววันวิสาข� บัวศรี
63013055124 นางสาวซูไรณี หะมะ
63013055125 นางสาวพิมพ�วิภา อินทนาชัย
63013055126 นางสาวรัชฎาพร ทองม่ันคง
63013055127 นายศุภชัย ขวัญมณี
63013055128 นายอดิศักด์ิ บิลสมัน
63013055129 นายอรรถพันธ� ตันฑสุกิจวณิช
63013055130 นางสาวทิพย�สุดา สาธุวงศ�
63013055131 นายณัฐ สุขวัจน�
63013055132 นางสาวนุชธิดา มุมอ:อน
63013055133 นางสาวมณทิรา ท3าวเข่ือน
63013055134 นายภาณุพงศ� ณ พัทลุง
63013055135 นางสาวอรวรรณ แสงทอง
63013055136 นางสาววราภรณ� ดีพรหม
63013055137 นางสาวภัณฑิรา จันตา
63013055138 นางสาวภรณ�ทิพย� เชิดชูสุวรรณ
63013055139 นายกฤษณพงษ� ราชติกา
63013055140 นางสาวขนิษฐา แก3วหาวงษ�
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63013055141 นางสาวเกษร ขุนวังจินา
63013055142 นายปFยังกูร จรัสสันติจิต
63013055143 นางสาววรรณนิตรา บุญสวัสด์ิ
63013055144 นายวิทวัส ทาตะไชย
63013055145 นางสาวดวงนฤมล แสงละออ
63013055146 นางสาววาทินี ศรีวิชัย
63013055147 นางสาวภัศราภรณ� ไพศาลอัชพงษ�
63013055148 นางสาวศิริรัตน� คําด3วง
63013055149 นายสุทัศน� วันทา
63013055150 นายนวพล จึงจิรานนท�
63013055151 นางสาวแพรพลอย สมเพชร
63013055152 นางสาวพิชญา สาลีผล
63013055153 นายวสันต�ศิริ ปFตตาระโพ
63013055154 นายพิทยา นนท�อาษา
63013055155 นางฤดี บัวศรี
63013055156 นางสาวนวพร สบาย
63013055157 นางสาวสุตาภัทร แสงวิสุทธ์ิ
63013055158 นายวีรภัทร ไกรคง
63013055159 นางสาวกาญจนา พันธ�เพ็ชร
63013055160 นางสาวชลลดา อินเอก
63013055161 นางสาวปFยะธิดา ไสสี
63013055162 นายเฉลิมชัย ช3างสาร
63013055163 นายต:อศักดา สุวัฒนนนท�
63013055164 นายจิรายุ คํางาม
63013055165 นางสาวพนาลี โชติชัยอตินนท�
63013055166 นางสาวภัทราวดี เพชรประกอบ
63013055167 นางสาวธิดารัตน� ฤทธ์ิกระจาย
63013055168 นางสาวชุติกาญจน� ขาวเงิน
63013055169 นางสาวธัญญรส โอเจริญ
63013055170 นางสาวหฤทัย ปFZนสกุล
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63013055171 นางสาววรางคณา แสงทองดี
63013055172 นางสาวศุภมาส การดี
63013055173 นางสาวสิริกมล น้ําแก3ว
63013055174 นายก3องภพ วิศิษฎ�วงศ�
63013055175 ว:าที่ร3อยตรีหญิงธัญญา คุ3มระบาย
63013055176 นางสาวฟาตีฮะห� เตะ
63013055177 นางสาวจิราภรณ� สุขสวัสด์ิ
63013055178 นางสาวฉัตรพร เยขจร
63013055179 นางสาวณัฐกานต� ยวงบุญเย่ียม
63013055180 นางสาวกาญจนา สุข สงวน ทอง
63013055181 นางสาวชนิตร�นันทน� สองใจ
63013055182 นางสาวธัญพิชชา ฤทธ์ิจรูญ
63013055183 นางสาวเบญจวรรณ ล3อมน3อย
63013055184 นายกชกร จักรนําชัย
63013055185 นางสาวอารีญาณ� สมเสมียน
63013055186 นายฐนพัชญ� แสงเงิน
63013055187 นางสาวอังศุมาลิน หงส�ฤทัย
63013055188 นางสาวจณิตตา เหล:าสมบัติ
63013055189 นางสาวณัฐจนันท� เวียงสุรินทร�
63013055190 นางสาวลลิตา หม:อมดา
63013055191 นายศิริพงศ� ฝอยทอง
63013055192 นางสาวธนันธร อ3นรัตน�
63013055193 นางสาวกรรณิกา นาคปลัด
63013055194 นางสาววรรณนภา มณีกุล
63013055195 นายธนกร ทององค�
63013055196 นางสาวกชพรรณ บุญเหมือน
63013055197 นางสาวพิมพ�ทอง สุขทองงาม
63013055198 นางสาวอัครมณี จาวสุวรรณวงษ�
63013055199 นางสาวธิดารัตน� ภูมิวิชชุภิญ
63013055200 นางสาวดาลฉัตร วัฒนวันยู
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63013055201 นายกฤษณุ ใจอัมพร
63013055202 นายณัฐากฤต อารีไทย
63013055203 นางสาวอินทิรา ชุ:มใจ
63013055204 นางสาวนันทพร ศุภพลธร
63013055205 นายแมนรัศม์ิ พันธุ�วิเชียร
63013055206 นางสาวมัลลิกา ใจมะวงศ�
63013055207 นางสาววรัญญา ธงชัย
63013055208 นายจิรัฎฐ� โสดา
63013055209 นางสาวทิพรัตน� ตินะโส
63013055210 นางสาวณัชฌา ศรีเพ็ชร�
63013055211 นางสาวณัชชา เทิมแพงพันธุ�
63013055212 นางสาวณัฐนันท� ชัยรุ:งเรือง
63013055213 นางสาวศิริภา ปCอมบุบผา
63013055214 นางสาวสมัชญา สุวรรณพงษ�
63013055215 นายดนัย นักจะเข3
63013055216 นางสาวณิชากร ผุดเพชรแก3ว
63013055217 นางสาวคอลีเยาะ เตDะ
63013055218 นางสาวบุษบา ส:งกลิ่นจันทร�
63013055219 นางสาวเสาวรส วิโทจิตต�
63013055220 นางสาวกันดา ยะต๋ัน
63013055221 นางสาวศุภาพิชญ� แปCนถนอม
63013055222 นายธีระฉัตร ขันทอง
63013055223 นางสาวมาณีวรรณ เรือจําปา
63013055224 นางสาววรัญญา งามสันติสุข
63013055225 นายรัฐธนินท� สิทธิศตพัฒน�
63013055226 นางสาวอุนนดา วิฑูรรัตน�
63013055227 นายอภินันท� สายุทธ
63013055228 นางสาวสุมิตรา ทองคํา
63013055229 นางสาวอณัศยา กันทาดง
63013055230 นายศุภชัย เอกจิต
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63013055231 นางสาววณิชชา เนียมสุวรรณ
63013055232 นางสาวณัฐวรรณ จันทไหว
63013055233 นายธนวัน เรืองงาม
63013055234 นายกาญบดินทร� โพธ์ิธัญญา
63013055235 นายธิติพันธ� นําก3าวหน3า
63013055236 นางสาวศุภิกา หม่ืนก3อนแก3ว
63013055237 นางสาวจตุรพร ศรีเพ็ชร
63013055238 นางสาวสุชญา ทองญวน
63013055239 นายวารินทร� ทรัพย�สําราญ
63013055240 นางสาวฐิติษร วรรณา
63013055241 นายธนิศร คงสง
63013055242 นายรัตติกร บุญรัตน�
63013055243 นายศิวนัท ศิริเลิศ
63013055244 นายธนา ระโหฐาน
63013055245 นางสาวกชพร อภิชาตโรจนกุล
63013055246 นายชญากานฑ� กันทะ
63013055247 นายทวีชัย บุญหล3า
63013055248 นางสาวสุภลักษณ� เหล็กพรหม
63013055249 นางสาวศรินธร เก๋ียงพา
63013055250 นางสาวจิรนันท� โพธิวัง
63013055251 นางสาวปFยาภรณ� ณะไธสง
63013055252 นางสาวณัฏฐกานต� พัวศิริมิตร
63013055253 นางสุดารัตน� พรหมชัย
63013055254 นางสาวนวพร ทองสาลี
63013055255 นางสาวศรีวรรณ มีเพชร
63013055256 นางสาวกิติยาภรณ� บุญศรี
63013055257 นางสาวณัฐนันท� พรมเทศ
63013055258 นางสาวขนิษฐา ทองเพชร
63013055259 นางสาวบุษบา คุณพาที
63013055260 นายศุภฤกษ� วิจิตรโท
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63013055261 นางสาวนริศรา ศักด์ิภู:
63013055262 นางสาวสุรีย�พร กันธิยาใจ
63013055263 ว:าที่ร3อยตรีหญิงฐิติมา สมทอง
63013055264 นางสาวอารีญา คําน3อย
63013055265 นางสาวอําภาพร ดาวสันเทียะ
63013055266 นางสาวนันท�นลิน มากคง
63013055267 นางสาวกมลวรรณ ตึงกระโทก
63013055268 นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ
63013055269 นายทศพล สีโคตร
63013055270 นางสาววัลภา จอมชิตกล่ํา
63013055271 นางสาวพรชนก ธีระเทพ
63013055272 นางสาวปูชนา แก3วนวล
63013055273 นางสาวอรอุมา ชีกรรแสง
63013055274 นายพุฒิพงศ� สว:างพาณิชย�
63013055275 นายสมชาย แดนวงดร
63013055276 นางสาวอภิชญา ประทิศ
63013055277 นางสาวสุธาทิพย� เที่ยงหนู
63013055278 นางสาวณัฐธิดา บุญศรี
63013055279 นายวิเศษ คําแสง
63013055280 นางสาววิลาวัลย� ศรีเปรม
63013055281 นายกมล เวฬุวรรณราช
63013055282 นางสาวมณฑารัตน� หันตุลา
63013055283 นายวิภัตย� ธรฤทธ์ิ
63013055284 นายสิทธิพงษ� ยอดศิริ
63013055285 นางสาวภัทรศยา แก3วประสพ
63013055286 นางสาวจตุพร วงศ�ป7ญญาวิวัฒน�
63013055287 นางสาวกัลยา ขุนณรงค�
63013055288 นางสาวอภิสมาจ อยู:ทอง
63013055289 นางสาวนภารินทร� โคกเกษม
63013055290 นายวรวุฒิ สงวนหมู:
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63013055291 นางสาววิลาวัณย� ป7_นนามวงค�
63013055292 นายภูริทัศน� ที่โคกกรวด
63013055293 นางสาวศตพร ชัยฤกษ�
63013055294 นางสุจิน เกริกชัยวัน
63013055295 นางสาวณัฐชา ผาเจริญ
63013055296 นางสาวกรรณิกา เอกสุข
63013055297 นายมณฑล เหล็งทอง
63013055298 นางสาวจิราพร ถาวรศักด์ิ
63013055299 นางสาวศศิมาภรณ� ภูมิละออง
63013055300 นายวีรวัช กัลปนารถ
63013055301 นางสาวนาตยา ปฏิสนธิ
63013055302 นางสาวอลงกรณ� คล3ายคลึง
63013055303 นางสาวปุณณิศา ไตรภาค
63013055304 นางสาวกาญจนา บุญคล่ํา
63013055305 นางสาวชุติมา ชุ:มจันทร�
63013055306 นายกฤตณัฐ สว:างเอี่ยม
63013055307 นางสาวศศิธร แลวฤทธ์ิ
63013055308 นายอัครพนธ� รุ:งโรจน�ธรรม
63013055309 นางสาววิจิตรตรา ขวัญทิพย�ธนสาร
63013055310 นางสาวสุภาภรณ� คงทอง
63013055311 นางสาวเขมิกา ทองเต็ม
63013055312 นางสาวกิดาการ อินทรภักด์ิ
63013055313 นางสาวษลิณญา ใจสบาย
63013055314 นายSจารุวัตร เทศไธสง
63013055315 นางลัดดาวัลย� ด3วงไพร
63013055316 นางสาวขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ�
63013055317 นางสาวสโรชา อิ่มอวยพร
63013055318 นายชนะศักด์ิ บังเมฆ
63013055319 นางสาวปุณณภา วงษ�สุวรรณ
63013055320 นางสาวลัญฉน�กร ใจบึญดี
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63013055321 นางสาวจันธิมา วงษ�จันทร�
63013055322 นายศิววงศ� มัชฌิมวงศ�
63013055323 นายธนัช วัฒนาฤดี
63013055324 นางสาวสุวิมล สุรเมธี
63013055325 นางสาวชุติมณฑน� สว:างวรรณ�
63013055326 นางสาวสุดารัตน� สุจริต
63013055327 นายจิรายุ การะเกษ
63013055328 นางสาวอารีฟาร� วาเตะ
63013055329 นางสาวณัฐธิดา ศิริบริรักษ�
63013055330 นางสาวเจนจิรา พนมสวย
63013055331 นางสาวอัญชนา บุญผ:อง
63013055332 นางสาวยุวธิดา รอดอูS
63013055333 นายธนัญชัย สุริวงค�
63013055334 นายสิรัช บุญบุตตะ
63013055335 นางสาววรรณา ชื่นบาน
63013055336 นายอานนท� ทาดี
63013055337 นางสาวกรองกาญจน� ม:วงกล่ํา
63013055338 นางสาวภัทรานี สืบสอน
63013055339 นายณัฐพล ภูกองไชย
63013055340 นายพีรพล จันทะเอ
63013055341 นางสาวจุฑามณี ยศขุน
63013055342 นางสาวสายจิต ตรงบรรทัด
63013055343 นางสาวสรัลนุช ปFติพร
63013055344 นายถนอมทรัพย� สุขเจริญ
63013055345 นายสกนธ� ดวงเจริญ
63013055346 นางสาวนูรีซัน แลแว
63013055347 นางสาวมยุรี ปะนาเต
63013055348 นายธนพัฒน� พันธุ�ศุภถาวร
63013055349 นางสาวเบญจมาศ ศรีพรม
63013055350 นางสาวโชติลักษณ� พัทธะศิลปI
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63013055351 นายณัฐธีร� เนื้อนิ่ม
63013055352 นางสาวปาณิสรา อุตเรือน
63013055353 นางสุภาภรณ� อินกอง
63013055354 นางสาวพิรุณ จันทร�เทวี
63013055355 นางสาวณัฐกาญจน� วงศ�ฟู
63013055356 นางสาวสุนิยา โดงกูล
63013055357 นายรังสรรค� บัวชุม
63013055358 นายพิชัย ทองเฟ̂Qอง
63013055359 นางสาวดนิตา ปริญเดชาวัชร�
63013055360 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุพิชา ฤกษ�นิรันดร
63013055361 นางสาวจิรอาภา ดีสวน
63013055362 นางสาวพัชราวรรณ สว:างแสง
63013055363 นางสาวลักษณา เกษสุวรรณ
63013055364 นางสาวสุชัญญา โพธ์ิศรี
63013055365 นายวิเชษฐ� ล้ําประเสริฐเลิศ
63013055366 นางสาวสุวนันท� โคตรบุปผา
63013055367 นางสาวจิรินทร�นุช จันทร�วงษ�
63013055368 นางสาวปริสา มีเถ่ือน
63013055369 นางสาวศันศนีย� ชูจิต
63013055370 นางสาวสุพัตรา ดีสรรจึงพาสุข
63013055371 ว:าที่ร3อยตรีชนะวุฒิ ธงทองทวี
63013055372 นายภิสุทธินันท� ไข:มุกข�
63013055373 นางสาวธิดาทิพย� อํามะ
63013055374 นางสาวจิราวรรณ ทาสมบูรณ�
63013055375 นางสาวธัญญ�ภัคสรณ� ใจจง
63013055376 นางสาวอรพรรณ ไทยขํา
63013055377 นายป7ณณาวิชญ� มงคล
63013055378 นางสาวศิริรัตน� พลเย่ียม
63013055379 นางสาวนฤมล ถึงสุข
63013055380 นางสาวณัฐชยา สวนแก3ว
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055381 นางสาวสุกานดา ศรีพลับ
63013055382 นางสาวกฤตย�ชญา ถมยาแก3ว
63013055383 นายธีรกาน� อูบถา
63013055384 นายทชภณ นุ:มประสิทธ์ิ
63013055385 นางสาวสุนิสา มากเลาะเลย�
63013055386 นายเจริญศิลปI โพธ์ิม:วง
63013055387 นางสาวสุพัตรา ลีลา
63013055388 นางสาววารุณี รอดดีย่ิง
63013055389 นางสาววรัญญา วิริยกิจ
63013055390 นางสาวกัญญารัตน� อินทรโชติ
63013055391 นายนริศภัทร� เจริญศักด์ิ
63013055392 นางสาวณัฐมน โยลัย
63013055393 นางสาวปูชิตา กาญจนโกศล
63013055394 นางสาวสุกานดา ดวงคํา
63013055395 นางสาวมัชฌิมาศ มรรคา
63013055396 นายชาญวิทย� อุทัยแสน
63013055397 นางสาวอันนา แสนใจ
63013055398 นายนิติพงศ� กันทะวงค�
63013055399 นายธนดล จินดาพล
63013055400 นางอรุณี คําศรี
63013055401 นางสาวกิตติยา นวลจํารัส
63013055402 นางสาวปวีณ�นุช ถือแก3ว
63013055403 นางสาวจินตนา อินตDะต้ือ
63013055404 นางสาวสุภาวดี ทองทา
63013055405 นางสาวนุศรา เม:นคล3าย
63013055406 ว:าที่ร3อยตรีหญิงศิริมาศ สุนทราโช
63013055407 นางสาวทัดดาว แย3มศาสตร�
63013055408 นางสาวจุฑามาศ สมัครสมาน
63013055409 นางสาวอภิสรา ดาราย
63013055410 นางสาวพรรณทิพย�ภา สุวรรณพานิช

หน3า 1847 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055411 นางสาวอรอุมา สีอ:อน
63013055412 นายอลงกรณ� กองศิลปI
63013055413 นางสาวจุฑาพร เจริญพานิช
63013055414 นายดุลธร สมฤทธ์ิจินดา
63013055415 นายธนกฤต คําแก3ว
63013055416 นางสาวกชกร เลิศนอก
63013055417 นางสาวอมรกานต� สังขพิชัย
63013055418 นายธิปไตย แดงเดช
63013055419 นางสาวสาลิณี บุญชัยม่ิง
63013055420 นายทีปเทพ แก:นบุญ
63013055421 นางสาววรลักษณ� เด่ียวสายชล
63013055422 นายจิตติพัฒน� ห3วยหงษ�ทอง
63013055423 นายเสกสรร แสนสุข
63013055424 นางสาวอรยา เหล:าบุตรสา
63013055425 นางสาวจิตตินาถ ปCอมศรี
63013055426 นางสาวอินทิรา จันทร�หอม
63013055427 นายพรพิพัฒน� วัจนะพุกกะ
63013055428 นางสาวสุภัชชา นิติธรรมมานนท�
63013055429 นางสาวรวิสรา วงศ�ษา
63013055430 นางสาวอาภัสรา จันทร�ช:วย
63013055431 นางสาวนัฐพร ญาณขันตี
63013055432 นายเมธานันท� ดลกุล
63013055433 นางสาวเกสรา หนูโมระ
63013055434 นายนพวินท� เทียมสนิท
63013055435 นางสาวมัชติญา พิมพ�ดี
63013055436 นายศิครินทร� เศรษฐ�สุรปรีชา
63013055437 นางสาวภานุมาศ สานะสิทธ์ิ
63013055438 นายณัฐพล ศรีอันยู3
63013055439 นางสาวอมรรัตน� สมทรง
63013055440 นางสาวสิตานันท� คงเวียง

หน3า 1848 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055441 นางสาวธัญญรัตน� นาคแดด
63013055442 นางสาวภาวิณี ไชยชารี
63013055443 นางสาวจิรพันธ� คามนีย�
63013055444 นายก3องพล ก่ิงกาญจน�
63013055445 นางสาวสุทธิดา หิรัญเรือง
63013055446 นางสาวณัฐริยา จันทีเทศ
63013055447 นายเอกชัย อ:วยสุข
63013055448 นางสาววรรณธิตา เต3นป7กษี
63013055449 นางสาวสุนิดา ภู:ใจเที่ยง
63013055450 นายพีรณัฐ ด3วงหวา
63013055451 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมสะอาด
63013055452 นางสาวอามาลีนา ใบกาเด็ม
63013055453 นางสาวจริญญา ป7Qนงา
63013055454 นางสาวปริยาภรณ� บุญฮอง
63013055455 ว:าที่ร3อยตรีหญิงวารุณี โพธ์ิเนียม
63013055456 นางสาวปFยธิดา สวามิวัสดุ�
63013055457 นางสาวปรายฟCา แก3วสุทธา
63013055458 นายปกเกศ เอี่ยมพลับใหญ:
63013055459 นางสาวสุธาสินี สุทธยากรณ�
63013055460 นายพงศกร รุ:งสังข�
63013055461 นางสาวชญาพัฒน� ไกรวงศ�
63013055462 นายชานุลักษณ� ป7ดชา
63013055463 นายศุภกร บุญสนิท
63013055464 นางสาวชุติกาญจน� หลงสวาสด์ิ
63013055465 นางสาวจิรัชภัทร� พ่ึงเกิด
63013055466 นางสาวนิชา อ:อนละเอียด
63013055467 นางสาวมะลิวัลย� ปFดปCอง
63013055468 นางสาวญาณิกา เหลี่ยมวัฒนกุล
63013055469 นางสาวเปมิกา ป7Qนสุขสวัสด์ิ
63013055470 นางสาวแพรพลอย วิยุติ

หน3า 1849 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055471 นายธีรภัทร ป7ญญาสัย
63013055472 นางสาวศิรินรัตน� ช:วงโชติ
63013055473 นายนันทนัช เดชมิตร
63013055474 นางสาวสุปราณี วงษ�สุรินทร�
63013055475 นายชัยธวัช ลักขณาศรีวงศ�
63013055476 นางสาวนันทการณ� เกตุลา
63013055477 นายบัณฑิตย� จันทวิช
63013055478 นางสาวพัชชา กาบแก3ว
63013055479 นายปฏิพล ขันโพธ์ิน3อย
63013055480 นายวรัญRู จันทร�วิเชียร
63013055481 นายคชรัตน� หม่ันเพียร
63013055482 นายวีรวิชญ� อัคคเดชธนไพศาล
63013055483 นางสาวฐิติรัตน� ทาทอง
63013055484 นายภูเบศ ช:วยหวัง
63013055485 นางสาวรติรัตน� เจียมอมรรัตน�
63013055486 นายสุทธสิทธ์ิ สายสวาท
63013055487 นางสาวพิไลวรรณ ชื่นบาน
63013055488 นายสรวิศ ขจรสายวงษ�
63013055489 นางสาวอมรลักษณ� เอกสมุทร
63013055490 นางสาวกรัตสกลรัฒน� สีเหนี่ยง
63013055491 นายสันติพงษ� บริบูรณ�
63013055492 นางนฐวรรณ เพ็งไพบูลย�
63013055493 นางสาวอวัสดา ทาระลัย
63013055494 นางสาวธัญญพัทธ� มีสมกลิ่น
63013055495 นางสาวธนาทิพย� ป7ญญาวุฒิธรรม
63013055496 นายศิวัฒน� มีผล
63013055497 นางสาวกวินรวี เพ็งสุวรรณ
63013055498 นางสาวธิดาพร เอนกรัตน�
63013055499 นางสาวศิริวรรณ ย้ิมช3อย
63013055500 นางสาวพัณวดี เฮ:าหนู

หน3า 1850 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055501 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ศรี
63013055502 นางสาววรัญญา ศรีตะโชติ
63013055503 นายอรรถกร พงศ�เก้ือ
63013055504 นางสาวนลิน ยุ3งทอง
63013055505 นางสาวนิลาวัลย� บุษบา
63013055506 นางสาววลังคณา หาญเจริญถาวร
63013055507 นางสาวนาตาชา อดิศรมงคลกุล
63013055508 นายกนต�ธีร� ช:วยศรีนวล
63013055509 นายสุวิน สอนสําแดง
63013055510 นางสาวนิภาวรรณ ขําสา
63013055511 นางสาวณัฐปวีณ� วิริยะสัทธา
63013055512 นายเสกศักด์ิ เกศณรายณ�
63013055513 นางสาวอรจิXรา ว:องไว
63013055514 นายพชร ล3วนวิจิตร
63013055515 นางสาวขวัญจิรา สุขใย
63013055516 นางสาวใจทิพย� คงคาทิพย�
63013055517 นางสาวธิดารัตน� แซ:ลิ่ม
63013055518 นางสาวกิตยาภรณ� ธนนภากุล
63013055519 นางสาวพลอยไพลิน กุลสานต�
63013055520 นายพิชัย อัครนาวิน
63013055521 นางสาวนิชานันท� ม่ันคง
63013055522 นางสาวสมฤดี คล3ายขยาย
63013055523 นายเอกรินทร� ชื่นบาลเย็น
63013055524 นางสาวณัฎฐ�จรินทร� ทองอร:าม
63013055525 นางสาวศรัณย�รัชต� ยลพันธุ�
63013055526 นางสาวสุพรรณี เกิดคล้ํา
63013055527 นายพุฒินันท� หงษ�สิงห�ทอง
63013055528 นางสาวคนึงนิตย� สังข�น3อย
63013055529 นางสาวชวิศา พลนิล
63013055530 นายภาณุวัฒน� คําวังสง:า

หน3า 1851 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055531 นางสาวรัติยา สุขพะนัด
63013055532 นางสาวศุภิสรา คงศิริสมบัติ
63013055533 นายชูเกียรติ แก3วประเสริฐสุข
63013055534 นางสาวจิราภรณ� เรียบฮวด
63013055535 นางสาวณันฐิดา สุวรรณดี
63013055536 นายณัฐพงษ� ผันผาย
63013055537 นางสาวอรทัย เครืออินทร�
63013055538 นางสาวฟาติมาห� อนุรักษ�
63013055539 นางสาวสายเปล ขัติยศ
63013055540 นางสาวฐิตาพร เดชโยธา
63013055541 นายธนาพงษ� กรุงแก3ว
63013055542 นางสาวนิตยา ศรีโสภา
63013055543 นายวีระยุทธ จินดาละออง
63013055544 นางสาวธัญวเรศ ภูสีดิน
63013055545 นางสาวทัศวรรณ พงษ�สะพัง
63013055546 นางสาวอัญชลี มณีชัย
63013055547 นายณภัทร เพ็ญสิริวรรณ
63013055548 นางสาววรินท�พร กุลธรรมมานนท�
63013055549 นางสาวรุ:งทิวา ทองวิเศษ
63013055550 นางสาวฤดี ฉลาดสุนทรวาที
63013055551 นางสาวปาริฉัตร หินเมืองเก:า
63013055552 นางสาวสุธิมา เก้ือรัตน�
63013055553 นางสาวณิศวรา ชูธรรม
63013055554 นางสาวสาวิตรี ทองนาแค
63013055555 นายอิทธิกร ทองแกมแก3ว
63013055556 นางสาวอินทิรา กาละบุตร
63013055557 นางสาวสุพิชฌาย� พัฒนวิวัฒน�กุล
63013055558 นางสาวป7ทมา ภูแล:นก่ี
63013055559 นางสาวอารีรัตน� รินแยง
63013055560 นางสาวสไบแพร สุขเมือง

หน3า 1852 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055561 นางสาวจิระนุช ทะเวชรัมย�
63013055562 นายภมร เทียนสุพจน�
63013055563 นางสาววริศรา โพธ์ิทอง
63013055564 นายอาหามะ ดาโอะ
63013055565 นางสาวมัชฌิมา ใจสอาด
63013055566 นางสาวพรรณศิริ ศรีวิพันธ�
63013055567 นายกิติศักด์ิ สวัสด์ิศรี
63013055568 นางสาววันทนีย� เนตรทิพย�
63013055569 นางสาวปริญาพร โพธิยะ
63013055570 นายสรศักย� เบญจเตชะ
63013055571 นางสาวธัญญาพร ลุนสําโรง
63013055572 นางสาวอัญญาณี นุ:มน3อย
63013055573 นางสาวณัชชา สิริจารุธรรม
63013055574 นางสาวมณีรัตน� ขวัญทอง
63013055575 นางสาวรณิดา สินวรภากุล
63013055576 นางสาวนิดานุช บุญชู
63013055577 นางสาวสุภาวดี โสอิน
63013055578 นางสาวศิริธร แจ:มประทีป
63013055579 นางสาวศิริพร ชูลี
63013055580 นางสาวเกตน�สิรี ศักด์ิศรี
63013055581 นางสาวพชรภรณ� สุมนต�เทวฤทธ์ิ
63013055582 นางสาวไอลดา นาคดี
63013055583 นางสาวศศินภา สํารวย
63013055584 นายอานนท� รัตนะโสภา
63013055585 นางสาวขนัญชิดา รัตรสาร
63013055586 นางสาวธันย�ชนก ศรีจันทร�
63013055587 นายกฤษฎา สุดแดน
63013055588 นางสาววิชญาพร วงษาเนาว�
63013055589 นางสาวนพรัตน� บัวศรี
63013055590 นายศิวัช บัวแก3ว

หน3า 1853 จาก 2368                  
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63013055591 นางสาวอรยา เพ็ชรัตน�
63013055592 นางสาวปรายญมา เกตุพร
63013055593 นางสาวชัชฎาพร นาหนอง
63013055594 นางสาวสุรีบุตร จิตรําพึง
63013055595 นายณัฐพล พระเมเด
63013055596 นายศรายุทธ� กระเครือ
63013055597 นางสาวรุ:งลาวัลย� พลอาจ
63013055598 นางสาวทับทิม สิทธิสร
63013055599 นายคมสัน พิมพิสอน
63013055600 นางสาวสุชัญญา นนทะภา
63013055601 นายสุรเดช แก3วฤาชา
63013055602 นางสาวสุวิมล ตันต:อ
63013055603 นางสาวพัณณิตา พวงศรี
63013055604 นายชญานิน ไชยาพันธุ�
63013055605 นายกันต�ธร แก3วโยธา
63013055606 นางสาววรรณฉัตร วุฒิเอก
63013055607 นางสาวชนกานต� มีเถ่ือน
63013055608 นางสาวสุฑารัตน� ยกเส3ง
63013055609 นางสาวหทัยกานต� อินบํารุง
63013055610 นางสาวสิริวรดา ชูชื่อ
63013055611 นางสาวทิพย�สุดา จันทร�หอม
63013055612 นางสาวอินธิรา สมออร
63013055613 นายณัฐดนัย จะเรียมพันธ�
63013055614 นางสาวแพรวพรรณ แซ:ด:าน
63013055615 นางสาวสกลพร แช:มชื่น
63013055616 นางสาวณิชนันทน� บุญมี
63013055617 นางสาวกนิษฐา น3อยผา
63013055618 นางสาวสิรินดา เรียบร3อย
63013055619 นางสาวศิริวรรณ สุตาวงษ�
63013055620 นายภูวนาท ถาวงษ�กลาง
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63013055621 นางสาววิภาวี อาจแก3ว
63013055622 นางสาวพิมลพรรณ ล3อมสุขา
63013055623 นายเฉลิมวุฒิ เรืองหนู
63013055624 นางสาวศศิธร สร3อยสุข
63013055625 นางสาวสุพรรณิกา สิงหมงคล
63013055626 นางสาวสุทัตตา ฉัตรมงคล
63013055627 นางสาวกมลทิพย� นิลคง
63013055628 นางสาวศุภิสรา ตรีศิลปI
63013055629 นางสาววาสนา จรรยา
63013055630 นายชัชนนท� ดีทองอ:อน
63013055631 นางจรินทร�ทิพย� พลอยทับทิม
63013055632 นางสาวบุญชนิกา ฑีฆาวงศ�
63013055633 นางสาวเณศรา พิชญเวชช�
63013055634 นางสาวภัทริกา วีระสอน
63013055635 นางสาวสุชานันท� สาลีพันธ�
63013055636 นางสาววิรากานต� ศรีวิมล
63013055637 นางสาวธนาพร อินทร�ชัย
63013055638 นางสาวนัดดา อยู:สุภาพ
63013055639 นางสาวปFยะพร นาควัชระ
63013055640 นายศุภสิทธ์ิ เดชโกมล
63013055641 นางสาวนลินี สืบวงษ�ดิษฐ
63013055642 นายภัฐญากร สุนทรธรรมวาที
63013055643 นางสาวทิพาภรณ� จิหา
63013055644 นางสาวอัจฉรา โอยามะ
63013055645 นายสุวัช โกรธกล3า
63013055646 นางสาวพิมพกานต� ฝ7Qนคําอ3าย
63013055647 นางสาวสุธาสินี กุศลชู
63013055648 นางสาวรัชนีกร เพ็งแจ:ม
63013055649 นางสาวประกายกานต� คุ3มไพทูลย�
63013055650 นางสาวพีรยา คงศิริสมบัติ
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63013055651 นางสาวชศรตวัน สังข�แก3ว
63013055652 นายสมภพ นามสังข�
63013055653 นางสาวกันติชา ศิริสาห�
63013055654 นางสาวปริยาภัทร สอนใจ
63013055655 นายวินัย บุญเลิศ
63013055656 นางสาวคัมภิรดา ตุลยนิษก�
63013055657 นางสาวอัญญารัตน� นุราช
63013055658 นายนิรัตน� เที่ยงดี
63013055659 นางสาวนิธิศา เกิดผล
63013055660 นางสาวเบญจวรรณ โชติพันธ�
63013055661 นายสถาพร ประกอบแสง
63013055662 นางสาวสุพรรษา เย็นอ:อน
63013055663 นางสาวจีรนันท� นุ:มเรือง
63013055664 นายณัฐเดช เอียด ปุ]ม 
63013055665 นายณัฐพัชร ศิริเลิศพิทักษ�
63013055666 นางสาวธนกาญน� เลือดแดง
63013055667 นายจิรวัฒน� ปCอมสุวรรณ
63013055668 นางสาวสุธาสินี สุธารักษ�
63013055669 นางสาวนิติยาภรณ� ภูมินา
63013055670 นางสาวสายรุ3ง สังจังวาง
63013055671 นางสาวมารีนา มะหะหมัด
63013055672 นายวรเศรษฐ� วรกุลชัยวัฒน�
63013055673 นางสาวศุภรัตน� คะสกุล
63013055674 นางสาวศุภิสรา ไม:คร3ามศึก
63013055675 นางสาวนิธินันท� สถานทรัพย�
63013055676 นางอินอาม เจDะหวัน
63013055677 นางสาวจิตรานุช ถนอมศักด์ิยุทธ
63013055678 นายชนะชัย บุญรัตน�
63013055679 นายอนันต�สิทธ์ิ เรืองรุ:ง
63013055680 นางสาวป7ญจพร เปรียบยอดย่ิง
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63013055681 นางสาวจุฬาลักษณ� อุทัยแสน
63013055682 นางสาวสุดารัตน� มณีพร
63013055683 นายวีระชัย จุลมูล
63013055684 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีอินทร�สุทธ์ิ
63013055685 นายจีระศักด์ิ ชนะมาร
63013055686 นางสาวสุภาพร ชูชัยสุวรรณศรี
63013055687 นายพีรพัฒน� ดวงหิรัญ
63013055688 นายธนชาติ ทิมกวา
63013055689 นายชาคริต สุราภา
63013055690 นางสาวผกามาศ วรรณวงค�
63013055691 นางสาวธนพร จองพินิจสถิต
63013055692 นางสาวเกษราภรณ� ไพฑูรย�
63013055693 นางสาวอําภา ทับร:อง
63013055694 นางสาวธัญญรัตน� บุญรัก
63013055695 นางสาววัลยา ตรีคะณา
63013055696 นางสาวอภิญญา จิตคํารพ
63013055697 นางสาวสกุลกร ทองฉิม
63013055698 นายพงศธร สงวนทรัพย�
63013055699 นายปนิพนธ� ดรุณพันธ�
63013055700 นางเพชรชมพู แก:นคง
63013055701 นางสาวณัฐนิชา โกฎิกุล
63013055702 นายนพฤทธ์ิ บุญนรานันท�
63013055703 นางสาวนุสรา สุป7น
63013055704 นายบัญญัติ แสงแก3ว
63013055705 นางสาวธนัชพร อ่ําอําไพ
63013055706 นางสาวนรัญชกร ทองกุญชร
63013055707 นายพีรพงศ� จ3อยชารัตน�
63013055708 นางสาวชุติมา เนาว�นิเวศน�
63013055709 นายณัฐดนัย ถีระแก3ว
63013055710 นางสาวนัฐริกา สัญญอาจ
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63013055711 นางสาวปานภัสส� จิตธรรม
63013055712 นายณัฐวุฒิ อินทธรรมมา
63013055713 นางสาวสิรินาถ นวมพะเนียด
63013055714 นางสาววรรณพร ใจบุญ
63013055715 นางสาวฟCาใส แสงสว:าง
63013055716 นางสาววัลย�วลี โน3มนํา
63013055717 นางสาวกฤติมา ปุญพจน�
63013055718 นายภควัต กิจเกียรต์ิ
63013055719 นางสาวจริยา สุพยากรณ�
63013055720 นายอัมรินทร� ทีสุกะ
63013055721 นางสาวศิริณัชดาฐ� รักกลิ่น
63013055722 นางสาวศิรัชญา เหล็กอินทร�
63013055723 นางสาวรัตติยา โกพลรัตน�
63013055724 นางสาวหัสมีนค� สุริยากานต�ยินดี
63013055725 นายจิรายุส ชมชื่นใจ
63013055726 นางสาวสุทธิมาศ ท:าก่ัว
63013055727 นางสาวอุทัยวดี คําวัง
63013055728 นายโยธิน โกษะโยธิน
63013055729 นายอรรถพล อิ่มดม
63013055730 นางสาวยุภาพร เข:าผักแว:น
63013055731 นางสาวนวิยา สุดาจันทร�
63013055732 นายอนุชิต ปริญทอง
63013055733 นางสาวภานภัส เงางาม
63013055734 นางสาวมัญฑิตา แก3วฉาย
63013055735 นางสาวอาริสา ศิลปสธรรม
63013055736 นางสาวภัทรานิษฐ� ธีระอัครพงศ�
63013055737 นายปฏิภาณ การงาน
63013055738 นายปรเมษฐ� โยธนัง
63013055739 นางสาวปราณี เกสรธรรม
63013055740 นางสาววรัญญา ธนะโชติ
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63013055741 นางสาวกัญญารัตน� เกตุบํารุง
63013055742 นางสาวโนรีฟ7นซ� มูดอ
63013055743 นางสาววรรณดี เรืองดิษฐ�
63013055744 นางสาวลลิตวดี รอดสว:าง
63013055745 นางสาวสุนิษา พรหมมาศ
63013055746 นายจิรเมธ จันทรพิมพ�
63013055747 นายธนากร ผงสันเทียะ
63013055748 นางสาวบุษยมาศ ดิษยชัยยุทธ
63013055749 นางสาวปุญณิศา อินทร�วิเศษ
63013055750 นายรัตนชัย โยธินอุปไมย
63013055751 นายภราดร ศรีสุข
63013055752 นายรุจิภาส ปานสอน
63013055753 นางสาวนภาพร วัฒนจินดา
63013055754 นางสาวอมรรัตน� พินิจมนตรี
63013055755 นางสาวพลอยไพลิน ทองทิพย�
63013055756 นางสาวฉายประภัสร� เสนาะพิน
63013055757 ว:าที่ร3อยตรีหญิงรัตนา เทียนเต3ง
63013055758 นางสาวภัทรกันย� แก:นจันทร�
63013055759 นางสาวบุญตา ภิรมย�ภักดี
63013055760 นายธนบัตร โคตธาดา
63013055761 นางสาวธัญชนก สุวรรณโน
63013055762 นายธวัชชัย ทองอิ่ม
63013055763 นางสาวพาขวัญ เมฆต้ัง
63013055764 นางสาววรากร บุญทัน
63013055765 นายภานุพงศ� อุดมกิจภิญโญ
63013055766 นางสาวฐิติกานต� เมฆใหม:
63013055767 นายนวมินทร� อุปการะกุล
63013055768 นายชนินทร� เจริญวรรณ�
63013055769 นางสาวจินตนา เมฆดินแดง
63013055770 นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ�
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63013055771 นายธนชัย เลาหะกุลธรรม
63013055772 นายปริวัฒน� ประหยัดทรัพย�
63013055773 นางสาวภัทราพร แก3วเทพ
63013055774 นางสาวศิริพร ร:มโพธ์ิ
63013055775 นายกีรติ ฉัตรศตายุ
63013055776 นางสาวอรณิชา ผลาหาญ
63013055777 นางปวีตา พรหมทา
63013055778 นางสาวรัชนี อุย่ี
63013055779 นางสาวพัชรกันย� โพธ์ิใหญ:
63013055780 นางสาวปริญดา บับภาแก3ว
63013055781 นางสาวนภิสรา เกิดศร
63013055782 นางสาวณิชพร สิริศิวนารถ
63013055783 นายภัทรดิษ ฟองอาภา
63013055784 นางสาวสิรภัสสร การุณรัตนกุล
63013055785 นางสาวจิรานุช อุปรีย�
63013055786 นายสัจจะ ป7นแก3ว
63013055787 นางสาวณิศศา ว:องไว
63013055788 นางสาวณัฐนันท� บุญเกิด
63013055789 นางสาวลัดดาวรรณ พันเพชร
63013055790 นางสาวเปรมฤทัย คําศรีระภาพ
63013055791 นางสาวชณัฏฐ�พัชร จันทร�กอง
63013055792 นางสาวชวาลา กระแสรัมย�
63013055793 นางสาวผ:องพรรณ คําฮอม
63013055794 นางสาวสุดา ราชนิยม
63013055795 นางสาวธิติสุดา มะโนมูล
63013055796 นางสาวชนัญชิดา ดัชถุยาวัตร
63013055797 นางสาวสุภาพร แสนเทพ
63013055798 นายกิตติธัช ชิตะป7ญญา
63013055799 นางสาวณัฐณิฌาฏ� ศรีลาศักด์ิ
63013055800 นางสาวกฤติญา ทองมูล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055801 นางสาวพิมพ�พฤดา ไชยวานิชย�ผล
63013055802 นายอัครินทร� พ่ึงทอง
63013055803 นางสาวณัฐฐา รักยืด
63013055804 นางสาวภารดี อัจฉริยสุนทร
63013055805 นางสาวณัฐกุล พิมพา
63013055806 นายภาณุวัฒน� อุดมศรี
63013055807 นางสาวกนกวรรณ ศรีลุปะบาต
63013055808 นายอภิมุข คอนกรีต
63013055809 นางสาวศิริพร ชัยณรงค�
63013055810 นางสาวพัณณิตา คําภา
63013055811 นางสาวกุลนิษฐ� หนูเพชร
63013055812 นางสาวฐานิดา โพธ์ิทอง
63013055813 นายนพรัตน� คําผล
63013055814 นายวีระชัย แปCนหาญ
63013055815 นายกรกช ชัยชนะ
63013055816 นางสาวสุรีพร โกมลสิงห�
63013055817 นางสาวเปรมกมล พรมเป\ยง
63013055818 นางสาวพัขชราภรณ� ชัยปฐวี
63013055819 นางชลธิชา ยังมี
63013055820 นางสาวณัฐสุดา พูลศรี
63013055821 นางสาวกัญฐมาศ หาญเลิศสิริกุล
63013055822 นางสาวภาวินี ศรีบุญขาม
63013055823 นายธีรวัฒน� ธรรมเกตุ
63013055824 นายเจตนิพัทธ� จันทร�อินทร�พรม
63013055825 นางสาวรุจิรา อิงคสัมพันธ�
63013055826 นายณัฐชัย เศียรนอก
63013055827 นางสาวกนกพร กาฬเนตร
63013055828 นายสุโชติ โชติมัย
63013055829 นายอฟ7นดี สะตาปอ
63013055830 นายเจษฎา จุ3ยประเสริฐ

หน3า 1861 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055831 นางสาวชุติมา กําเหนิดแก3ว
63013055832 นางสาวปริณดา สุทธิรักษ�
63013055833 นางสาวจุรีมาศ หิ้นมี
63013055834 นางสาวสุเบญญา พรหมขุนทอง
63013055835 นางสาวธิดารัตน� จีระ
63013055836 นางสาวอัญธิกา เกษเกษา
63013055837 นางสาวจิตรา อยู:ผ:อง
63013055838 นางสาวธนิสร เพชรแสง
63013055839 นางสาวจุฑารัตน� เก้ือจอก
63013055840 นางสาวสุดารัตน� พรมโคตรค3า
63013055841 นางสาวดรุณี ชาติจันทึก
63013055842 นางสาววิไลพร ขันบัลลังค�
63013055843 นางสาวสุภาภรณ� รุ:งบาง
63013055844 นางสาวปFยะวรรณ วิจิตรโอฬาร
63013055845 นางสาวนุสบา อาราเบีย
63013055846 นางสาวสุนิษา อุ:นแก3ว
63013055847 นางสาววิจิตรา นิพิมาย
63013055848 นางสาวสุนทรีย� จันทร�จิระ
63013055849 นางสาวโสภิศา พรหมดวง
63013055850 นายพศวัตร ฉัตรจุฬานนท�
63013055851 นางสาวนุชจรีย� กชเดชา
63013055852 นางสาวกฤตยกร ส:งต:าย
63013055853 นางสาวนริศา จักรสอง
63013055854 นางสาววรรณนิสา ไตรโยธี
63013055855 นางสาวณัฏฐณิชา น3อยสองชั้น
63013055856 นายสุรชัย อันทะโย
63013055857 นางสาวชรินรัตน� วงค�เกS
63013055858 นางสาววิลาวัณย� เกษมวิโรจน�สุขใจ
63013055859 นางสาวพิชญธิดา ขว3างแปCน
63013055860 นายพฤทธ์ิ พงศ�พูนลาภ

หน3า 1862 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055861 นางสาวพิมพ�ทอง ชูเถ่ือน
63013055862 นางสาวเปรมิกานต� วรรณกลาง
63013055863 นางสาวณภัทรชยา มหานิยม
63013055864 นายวัชรากร เย็นตุรัส
63013055865 นางสาวปFZนนภา แก3วปลั่ง
63013055866 นางสาวหทัยชนก บัวงาม
63013055867 นายรัชตศาสตร� หนูพัฒน�
63013055868 นายสุวัฒน� มีทรัพย�
63013055869 นายปภังกร สุขสุลี
63013055870 นางสาวกวิสรา รักวีรธรรม
63013055871 นางสาวพรสุดารัตน� สมจิตร
63013055872 นายเขมินทร� รุ:งกมลพร
63013055873 นางสาวประวีณา เลาะประสิทธ์ิ
63013055874 นางสาวจุภาพร จันทา
63013055875 นายธีระพงษ� โพนพันธ�
63013055876 นายกัมพล นบน้ํารอบ
63013055877 นางสาวจุฑามาศ จันทร�งาม
63013055878 นายบูชิต ใจกล3า
63013055879 นางสาววรุณกาญจน� แท3เที่ยง
63013055880 นางสาวณัฐวดี ชัยสิทธ์ิ
63013055881 นางสาวเนตรทราย อ:วมงามอาจ
63013055882 นางสาวธัญญาเรศ ศรีชาแอน
63013055883 นางภัทราภรณ� ประจันบาน
63013055884 นางสาวพัชรินทร� ไชยศิลปI
63013055885 นางสาววรรณรี เผือกสี
63013055886 นางสาวเกศรา เก้ือคง
63013055887 นางสาวทีปกา สังวาลย�
63013055888 นางสาวมัทนี ฉํ่าเฉ่ือย
63013055889 นางสาวฐิติรัตน� สารกาศ
63013055890 นางสาวทัดสุนีย� ทัดศรีนวล

หน3า 1863 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055891 นางสาวธารารัตน� เสนาป]า
63013055892 นางสาวบุษกร ทองบัว
63013055893 นายอภิสิทธ์ิ น:วมจะโป[ะ
63013055894 นายอุเทน ตุลากันย�
63013055895 นางสาวชนากานต� เผือกฟ7ก
63013055896 นายอนุวัตร มีบุญ
63013055897 นางสาวเจนจิรา ลิขิตชัยรุ:งเรือง
63013055898 นางสาวสกุลรัตน� เทศดี
63013055899 นางสาวพลอยไพรลิน ธรรมามิตรดี
63013055900 นางสาวดวงกมล เทียมเมือง
63013055901 นางสาวศศิธร สวยรูป
63013055902 นายธนพล แสงศรี
63013055903 นางสาวรัชนีวรรณ พันธ�บัว
63013055904 นางสาววิวิศนา มากคงแก3ว
63013055905 นางสาวณัฐกานต� ช:วยเมือง
63013055906 นางสาวทิพวรรณ สาวิสิทธ์ิ
63013055907 นางสาวคอยรียะห� ตันอีโน
63013055908 นายธนวรัตถ� พินดอน
63013055909 นางสาวธนาศรี วิสุทธิสระ
63013055910 นางสาวฐิติกาญจน� เจริญสุข
63013055911 นางสาวกมลวัน เครื่องแตงอยู:
63013055912 นายณัฐพล อุ:นขจร
63013055913 นายบุญชัย กระจ:างจิต
63013055914 นางสาวทวีติยา คงทอง
63013055915 นายศุภกิจ นามป7ญญา
63013055916 นางสาวนันท�นภัส เรือนทอง
63013055917 นางสาวพรรณารายณ� ธรรมสิทธ์ิ
63013055918 นายจิรพงศ� เพ:งแสง
63013055919 นางสาวแสงระวี สุทัศน�
63013055920 นางสาวจิรพัชร มินทการต�

หน3า 1864 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055921 นายณัฐกร จังสมยา
63013055922 นางสาวสุรีพร รัตนมณี
63013055923 นางสาวพจนิชา แก3วพิจิตร
63013055924 นางสาวรุ:งอรุณ สุทธิชาติ
63013055925 นางสาวซัซวานา เจDะมามะ
63013055926 นางสาวทิพย�วรรณ� กําแพงแก3ว
63013055927 นางสาวประภาพร อิศรางกูล
63013055928 นางสาวจตุพร บุญช:วย
63013055929 นางสาวอัญชิสา สมบูรณ�ธนากร
63013055930 นางสาวพัชรพร คุ3มเพ่ือน
63013055931 นางสาวจรัสศรี กองสุข
63013055932 นางสุกัญญา สุดใจ
63013055933 นางสาวธัญวรรณ วิเวกวิน
63013055934 นางสาวไพจิตรา มาบัว
63013055935 นายชยพล บุญโชติ
63013055936 นางสาวกมลวรรณ สุตะพันธ�
63013055937 นางสาวกาญจนาพร พงษ�นะเรศ
63013055938 นายณัฐวัตร สุดเสริฐสิน
63013055939 นางสาวทอรุ3ง ประพัสราง
63013055940 นายนรานุวัฒน� คงศรี
63013055941 นางสาวเสาวลักษณ� บุญพิชัย
63013055942 นายนิธิพล วิไลรัตน�
63013055943 นางสาวชัญญาภัค เนื่องโคตะ
63013055944 นางสาวสาริกา อาดัน
63013055945 นายไฟซอล เบ็ญลาเตDฟ
63013055946 นายธนวัฒน� รัตนมณี
63013055947 นางสาวอารยาX ผลวิรัตน�
63013055948 นางสาวกัญญาภัค รุ:งศรี
63013055949 นางสาวสุมินตรา สิงห�คําสิริกุล
63013055950 นางสาวรัศมีแสง นาคอ:อน

หน3า 1865 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055951 นายโรจน� มีศุข
63013055952 นายณัฐพงศ� คําเกิด
63013055953 นายณัฐพงค� คนดี
63013055954 นางสาวเบญจมาภรณ� จองเดิน
63013055955 นางสาวปนัดดา แปCนจันทร�
63013055956 ว:าที่ ร.ต.หญิงทิวาวรรณ จันทร�พงษ�
63013055957 นางสาวจุฑามาศ คําจริง
63013055958 นางสาววัชรี ตาปราบ
63013055959 นายวีระพงษ� เดโชศิริกุล
63013055960 นางสาวศศิวิมล เผือกเทศ
63013055961 นายพีรทัต รัตนวิเศษรัตน�
63013055962 นายพงษ�ลดา จันทร�งาม
63013055963 นายประภาส รักกุศล
63013055964 นางสาวณัชชาภรณ� สมบุญทรัพย�
63013055965 นางสาวมนัสนันท� หล3าอ:อน
63013055966 นายณัฐพงศ� ศรีถาวร
63013055967 นายดาร�วิส ดือเระ
63013055968 นางสาวพิชญ�ชฎาภาญ� อุดมรักษ�
63013055969 นางสาวปทุมมาศ คุ3มครอง
63013055970 นางสาวศิริบวร ใยคําโพด
63013055971 นางสาวอรพนิต สะอาด
63013055972 นายณรงค�พล ทองอําพันธุ�
63013055973 นางสาวป7ทมา โกษาแสง
63013055974 นายเฉลิมจักร� วิเศษสาระการ
63013055975 นางสาวพิมพ�พร ชอบธรรม
63013055976 นายธีร� สุวรรณะชฎ
63013055977 นายอรชุน ทองเพ็ง
63013055978 ว:าที่ร.ต.ณัฐพล สิงห�สุวรรณ
63013055979 นางสาววรรณภา ศิลปไพลาศ
63013055980 นายธีรพล เสมคํา

หน3า 1866 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013055981 นางสาวกรองกาญจน� บุญถนอม
63013055982 นางสาวศศิปรียา ทุมพิลา
63013055983 นางสาวณัฏฐณิชา แสงมณี
63013055984 นางสาวพรรณทิวา อาจหาญ
63013055985 นางสาวศุภกาญจน� ยางสูง
63013055986 นายวีรชัย ใจเย็น
63013055987 นายณัทชยุต บูรณะวุฒิ
63013055988 นางสาวสุวนันท� นาคลําพา
63013055989 นางสาววัลยา สารสิทธ์ิ
63013055990 นายไกรวิชญ� มีแสง
63013055991 นางสาวชญาดา การบุญ
63013055992 นางสาวจริยาพร อ:อนพิมพ�
63013055993 นางสาวขวัญสุดา ไชยเชษฐ�
63013055994 นางสาวปFยวรรณ ปราบศัตรู
63013055995 นางสาวสุพัตรา สุบิน
63013055996 นางสาวนันทกา ทรงหอม
63013055997 นายพูนศักด์ิ วิภูสมิทธ�
63013055998 นางสาวบุณฑริกา พ่ึงสมบัติ
63013055999 นางสาวหาดฤทัย วิเศษศรี
63013056000 นายจักรภัทร โกสีย�
63013056001 นางสาวปาลิกา ศรีคําภา
63013056002 นายธนารักษ� หมู:สุขศรี
63013056003 นางสาวชนุตร� หนูเกตุ
63013056004 นางสาวพิชญาภา โปซิว
63013056005 นายธีรภัทร� รื่นอุรา
63013056006 นางสาวฉัตรชญา ชูดวงจันทร�
63013056007 นางสาวสกนธ�วรรณ โพธ์ิทอง
63013056008 นางสาวป7ทมา เพชรดี
63013056009 นางสาวพิมพ�พร อนัคฆมนตรี
63013056010 นางสาวพรหมพร วงษ�ทอง

หน3า 1867 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056011 นางสาวอภิญญา กDกมาศ
63013056012 นายชัยวัฒน� ลาสม
63013056013 นางสาวสุดารัตน� เพ่ิมชาติ
63013056014 นางสาวรักษ�สุดา วงษ�รัตน�
63013056015 นางสาวชุติมน โพธ์ิทอง
63013056016 นางสาวพิมพ�รัมภา เฮงมี
63013056017 นางสาวพิชญา ทองแย3ม
63013056018 นางสาวสิทธรัตน� อรุณมาศ
63013056019 นางสาวสุชาดา ทองหล:อ
63013056020 นายศุภณัฐ หอมสุวรรณ�
63013056021 นางสาววัลผกา พิมพาพร
63013056022 นางสาวชุติกาญจน� เย่ียมเวช
63013056023 นางสาวอินทิรา เครือเทศ
63013056024 นายวัตรชิระ รักช3าง
63013056025 นางสาวพิตติภรณ� หัสภาค
63013056026 นางสาวรักษิณา อํามลา
63013056027 นายสถาพร สงวนชม
63013056028 นางสาวเบญจมาศ ทองนิยม
63013056029 นายชุติพงศ� วันเสาร�
63013056030 นางสาวปรียาภรณ� บัวคํา
63013056031 นางสาวกัญญารัตน� จันทะดวง
63013056032 นางสาวกุลสินี เหล็บเลิศ
63013056033 นายไพวัลย� พินชนะ
63013056034 นายพัฒพงษ� บรรจง
63013056035 นางสาวกนกวรรณ สิบทัศน�
63013056036 นางสาวธัญญาพร คํ้าชู
63013056037 ว:าที่ ร.ต.หญิงสายรุ3ง จูด3วง
63013056038 นางสาวปาริชาติ แสนกาวิน
63013056039 นางสาวชดาภัชร แซ:อึ้ง
63013056040 นายอินทรายุธ มโนหรทัต

หน3า 1868 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056041 นางสาวจินต�จุฑา ดิเรกศรี
63013056042 นางสาวธีรลักษณ� จิตทยานันท�
63013056043 นางสาวพรปวีณ� พงศ�พินิต
63013056044 นางสาวสุธิรักษ� ยุบล
63013056045 นางสาวพิมพิไล ขันธ�เขียว
63013056046 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา บํารุงศักด์ิ
63013056047 นางสาวธนวดี ยาหมิน
63013056048 นางสาวสุภามาศ เพ็งเจริญ
63013056049 นางสาววัชรี ป7จจัยโก
63013056050 นายพัชรพล มาตราช
63013056051 นางสาววรรณิศา ใจบุญเจริญพร
63013056052 นางสาวเสาวรส พิมพ�วรเมธากุล
63013056053 นางสาววิภาดา มีไพบูลย�สกุล
63013056054 นายอานนท� เข็มกลัด
63013056055 นางสาวพิชญาภา สุขบาง
63013056056 นางสาวจารุพร เพชรสงค�
63013056057 นางสาวณัฐกฤตา เวทการ
63013056058 นายเมธา อุดมชัยกุล
63013056059 นางสาวสุชญา คงช:วย
63013056060 นางสาวเพ็ญจันทร� วันนา
63013056061 นายผดุงวิทย� หงษ�สามารถ
63013056062 นางสาวอมรรัตน� คําศรี
63013056063 นางสาวลัดดาวัลย� แหวนแก3ว
63013056064 นางสาวสุชญา งามประสิทธ์ิ
63013056065 นายวชิรพันธุ� มีหมู:
63013056066 นางสาวอัฟนาน อาลี
63013056067 นางสาวปวีณา ทิพเศษ
63013056068 นางสาวนาถตยา พัฒนชัย
63013056069 นางสาวจิรฐา ปFตตาระพัง
63013056070 นายวัชรินทร� เหลาคม

หน3า 1869 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056071 นายรัฐนันท� อยู:ขันสวัสด์ิ
63013056072 นางสาววชิรา ทัศนะเวทิน
63013056073 นางสาวเนตรนารีรักษ� ยุทธนา
63013056074 นางสาววิไลลักษณ� ชูพงศ�
63013056075 นางสาวชุติมนฑน� โฆสิตคุณ
63013056076 นางสาวภัทรินทร� เทวิน
63013056077 นายสุกฤษฎ์ิ ป7ญจมาพรกุล
63013056078 นางสาวศิริวรรณ สีม:วง
63013056079 นางสาวพลอยนภัทร ไชยเกตุ
63013056080 นางสาวอังศุมาลิน หวานเสร็จ
63013056081 นางสาวขนิษฐา สุวรรณรัตน�
63013056082 นางสาวศิริเดือน เลาหเจริญกุล
63013056083 นางสาวพัชรมัย หีดชะนา
63013056084 นางสาวภคพร รัตนโรจนากุล
63013056085 นายอภิสิทธ์ิ แซ:อึ้ง
63013056086 นางสาวประภาวดี พิกุลหอม
63013056087 นางสาวนัทธมน ใจกล3า
63013056088 นางสาวสิริยากร ไชยยงยศ
63013056089 นายภคพล เหมือนชาติ
63013056090 นางสาววริศรา พุทธประสาท
63013056091 นายธัชชัย เขมวงค�
63013056092 นางสาวกุลนภา ไตรเมศ
63013056093 นางสาวธนัชพร แสนสา
63013056094 นางสาวศิริลักษณ� แถลงธรรม
63013056095 นางสุวิชชา อ:อนศรี
63013056096 นางสาวกนกกาญจน� พิมทนต�
63013056097 นางสาวจุฑามาศ แจ:มกมล
63013056098 นางสาวธิตินันท� มองศิริ
63013056099 นางสาวบุญพิทักษ� พุ:มมะกา
63013056100 นางสาวธันย�ชนก แก3วแกมทอง

หน3า 1870 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056101 นางศิรินภา อนันต�นาวี
63013056102 นางสาวกานดา กรวยสูงเนิน
63013056103 นางสาวเปมิกา บุญแสน
63013056104 นายศุภวัฒน� โพธ์ิวิทย�
63013056105 นางสาวปลายฟCา ทนันไชย
63013056106 นางสาวพนิดา กรตุ3ม
63013056107 นางสาวอรอนงค� นาคมงคล
63013056108 นางสาวอฑิษฏยา จันทะวะโร
63013056109 นายซอลาฮูดีน มุโดะ
63013056110 นางสาวณัฐปIภัสร ช:วยแท:น
63013056111 นายคอยรินทร� ฮาฟ\ซุดดีน
63013056112 นายปคุป อาภาพงษ�
63013056113 นางสาวพิชญ�สินี อินหล3า
63013056114 นางสาวอารยา ปFZนเงิน
63013056115 นางสาวศิริวรรณ� จันทร�ต้ือ
63013056116 นางสาวอารีญา จันทร�ดาหาร
63013056117 นางสาวสกุลทิพย� ไหลล3น
63013056118 นายถิรายุ ทิพย�พิงค�
63013056119 นางสาวภูวรา จันทนา
63013056120 นางสาวพิมวสุญา วงษ�ลา
63013056121 นางสาวธมลวรรณ สายยศ
63013056122 นางสาวอาอีฉDะ วัฒนารถ
63013056123 นางสาวทิพา จิตตรง
63013056124 นางสาวสุคนธ�ทิพย� แจ3งประจักษ�
63013056125 นางสาววิภาดา บุญมานะ
63013056126 นางสาวสุดารัตน� โมคศักด์ิ
63013056127 นางสมฤทัย ยงเย่ียงพันธุ�
63013056128 นายวิศรุต ภิรมย�รักษ�
63013056129 นางสาวมณฑิรา พรมสะอาด
63013056130 นางสาววริศรา มณีรอด

หน3า 1871 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056131 นายศักด์ินรินทร� ฟองโหย
63013056132 นายศุภกร วงศ�สวัสด์ิ
63013056133 นางสาวกนกขวัญ ณ ตะก่ัวทุ:ง
63013056134 นางสาวศศินิภา ทองกอบสม
63013056135 นางสาววรพรรณ จันทร�เพชร
63013056136 นางสาวภาวินี กุณะ
63013056137 นายอมรเมธ นิตราธร
63013056138 นายปฏิญญา แก3วเรือนทอง
63013056139 นางสาวแพรวดี จันทน�หอม
63013056140 นางสาวฐิติชญา ประสพสม
63013056141 นางสาวสรัลชณา ไกล:เกลี่ย
63013056142 นางสาวสุวรรณา ขวัญหีด
63013056143 นางสาวอรดี ศรีอุ:น
63013056144 นางสาวพัชราวรรณ อ:อนร3Xที่
63013056145 นายอดิเรก หอมกลิ่น
63013056146 นางสาวฐานิดา เพ็งบุตรดี
63013056147 นางสาวชนากานต� จบศรี
63013056148 นางสาวลักษณา ช:างเหล็ก
63013056149 นางสาวมินตรา สอนสตรี
63013056150 นายกิตติธัช พรมใจ
63013056151 นางสาวจุรีรัตน� เมืองไชย
63013056152 นางสาวกนกพิชญ� ทัฬหิกรณ�
63013056153 นางสาวนรีกุล พรรณพรหม
63013056154 นายเทพธรานนท� สิงห�แก3ว
63013056155 นางสาวณัฐธยา หลีวิจิตร
63013056156 นางสาวสุธาพร จีนสุข
63013056157 นางสาวอัจฉราภรณ� ป7ญจบุตร
63013056158 นางสาวแพรวตะวัน ศรีเพ็ชร
63013056159 นางสาวรุ:งอรุณ จันทา
63013056160 นางสาวบุสริน มะสะกา

หน3า 1872 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056161 นางสาวณัฐธยาน� วุฒิพันธุ�
63013056162 นางอังคณา ปานนิล
63013056163 นางสาวธัญญารัตน� ไกรทอง
63013056164 นางสาวอาทิมา โสมรักษ�
63013056165 นางสาวรัชนีกร บุญเครือ
63013056166 นางสาวสุพรรณี อริยะสุทธิ
63013056167 นางสาวสุทธิดา ชอบอารมณ�
63013056168 นางสาววลัยพร อุ:นเจริญ
63013056169 นางสาวบุษรินทร� ดํารงศักด์ิ
63013056170 นางสาวชญานิษฐ� กองอุดมการ
63013056171 นางสาวรัตนา สร3อยสุวรรณ
63013056172 นางสาวณัฏฐณิชา สุทธิ
63013056173 นายทศพร นิธินันทน�
63013056174 นางจุรีพร กสิณวัฒน�
63013056175 นางสาวสุพิรยา เอื้ออารีจิตต�สกุล
63013056176 นางสาววนิดา ชูรักษ�
63013056177 นางสาวฐิติพร สุขหวาน
63013056178 นายสุนนท� มิกาศ
63013056179 นางสาวณัฐพร ธรรมธิติคุณ
63013056180 นายเดชบดินทร� มูลแก3ว
63013056181 นายสุรศักด์ิ ฤทธ์ิธงชัยเลิศ
63013056182 นายกฤษกร คํามาเครือ
63013056183 นายสรวิช ทองสัมฤทธ์ิ
63013056184 นางสาวมัลลิกาญาณินย� มาทะ
63013056185 นางสาวเจนจิรา พยารัตน�
63013056186 นางสาวเพ็ญนภา สุวงษ�
63013056187 นางสาวชนาภัทร ถือตรง
63013056188 นางสาวจุฑามาศ เนตรวงศ�
63013056189 นางสาวณัฐวิภา บุญอาษา
63013056190 นางสาวพรพรรณ เกตุทอง

หน3า 1873 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056191 นางสาวตีรณา ภูแล:นนา
63013056192 นายพีรพล คชทิน
63013056193 นางสาวกัญญาณัฐ ตระการนันท�
63013056194 นางสาวภัทราภรณ� ขัตติยะ
63013056195 นางสาววิรัลยุพา พูลเทเวศร�
63013056196 นางสาวเรณู พยนต�เลิศ
63013056197 นางสาวชลิตา สุขประเสริฐ
63013056198 นางสาวนฤพร พินธุทอง
63013056199 นางสาวสุธาสินี สิทธิจินดา
63013056200 นางสาวสรารัตน� วุฒินราพร
63013056201 นายจารุวิทย� ดํารงป7ญจวงศ�
63013056202 นายณภัทร วัฒนประเสริฐ
63013056203 นางสาวกานต�สิตา สําลีแก3ว
63013056204 นางสาวศิขรี เนตรสว:าง
63013056205 นางสาวฉัตรฑริกา สนธิสุทธ์ิ
63013056206 นายสิทธิพงศ� หอประสิทธ์ิกุล
63013056207 นางสาวชลธิชา กุนมะโน
63013056208 นางสาวดาริกา กันทะวงค�
63013056209 นายพชรพงศ� สังข�แก3ว
63013056210 นางสาวสุภารัตน� สบบง
63013056211 นายวัชรวาทย� จิรจันทร�จรัส
63013056212 นางสาวรัตตินุก ปานเเสง
63013056213 นายศุภณัฐ คงตรีแก3ว
63013056214 นางสาวภาณุศรี กิจรักษา
63013056215 นายกฤษดา เชิดสูงเนิน
63013056216 นางสาวนภัสสร ผลคิด
63013056217 นางสาวสุชาดา ทองบุญยัง
63013056218 นางสาวกิติลดา สิทธิกรณ�ไกร
63013056219 นางสาวชนิตา สมคิด
63013056220 นายพงศ�ภพ ไทยสมบูรณ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056221 นายทินกร ปลอดภัย
63013056222 นางสาวอภิญญา แซ:เตSง
63013056223 นางสาววรุณ มณีปFตะสุต
63013056224 นางสาวสุดคณา อินทร�สุข
63013056225 นางสาวณัฐกฤตา ละแก3ว
63013056226 นายภานุวัตน� ยวนจิต
63013056227 นางสาวชลธิชา ดาวประสงค�
63013056228 นางสาวอรัญญา พลยางนอก
63013056229 นายปกปCอง เอียดทองใส
63013056230 นายกลชัย รัฐแฉล3ม
63013056231 นายชินวัฒน� จันทร�ตรง
63013056232 นางสาวธนพร ศรีคัมโพธ์ิ
63013056233 นางสาวหนึ่งฤทัย คนขยัน
63013056234 นายศรันย� สุ:มประดิษฐ�
63013056235 นายณัฐพล กิจศิริสิน
63013056236 นางสาวพรชนิตว� อินโน
63013056237 นางสาวสุนันทา นาวงษ�
63013056238 นายชํานาญ ศรีทองดี
63013056239 นางสาวสิตาภัทร นุ3ยโสDะ
63013056240 นางสาวพรรณราย รู3งาน
63013056241 นางสาวปทิตตา ภิญโญเกษมธาดา
63013056242 นางสาววิภาพร พรมศรี
63013056243 นางสาวรวิพร พัชรวงศ�ศักดา
63013056244 นางสาวนันท�นภัส จันทร�ทอง
63013056245 นางสาวนัฐซิมา ศิริวิบูลย�
63013056246 นางสาวนันทิกานต� ภิรมย�พูล
63013056247 นางสาวกัญญารัตน� หวายเครือ
63013056248 นายอดิพัขร พาสุนันท�
63013056249 นายฟ\ราส เจริญเกียรติ
63013056250 นางสาวสาเรศ แสนเตปFน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056251 นางสาวกัณฐิกา พาสว:าง
63013056252 นางสาวเปมิกา พ:วงโพธ์ิทอง
63013056253 นายอรรถพล วัชรีฤทัย
63013056254 นางสาวธัญวรัตน� สิมมา
63013056255 นางสาวพัชรี มาลัยหอม
63013056256 นางสาวกชกร คชรักษ�
63013056257 นายกษิดิศ เต็มเจริญ
63013056258 นางสาวธัญจิรา สันป]าแก3ว
63013056259 ว:าที่ ร.ต.ทัศนา หนูทวี
63013056260 นางสาวมลฑกาน�ต� ทองปFว
63013056261 นางสาวสุชาวดี จันจาตุรงค�
63013056262 นางสาวณัฐธิดา แสนม่ี
63013056263 นางสาวชบาไพร อัครภานุสรณ�
63013056264 นางสาวจิราพร อํามะรึก
63013056265 นายอภิเชษฐ� สุทธิศรีศิลปI
63013056266 นางสาวอภิษฎา ดวงนิมิตร
63013056267 นายอนุชา อภิรักษ�มณีกุล
63013056268 นางสาวสุภาวิณี ศรีสุข
63013056269 นางสาวเจนจิรา โฮมชัยวงศ�
63013056270 นางสาวลลิตา อินพรหม
63013056271 นางสาวนันทกานต� ชานันโท
63013056272 นายพัสกร โมจุ3ย
63013056273 นางสาวณภัคมน อารีเอื้อ
63013056274 นางสาวโชติกา ศรีป7ตถา
63013056275 นายภาณุวัฒน� พัฒน�ชนะ
63013056276 นายพศิน บุญสุวรรณ�
63013056277 นางสาวอังสุมา สุ:มต๊ิบ
63013056278 นางสาวสุภาพร ปานเจริญ
63013056279 นางสาววีรณัฐฐา เนตรบังอร
63013056280 นายภัทรชนน สยมภาค
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ระดับปริญญาตรี

63013056281 นางสาวธมนวรรณ ม่ังเรืองสกุล
63013056282 นางสาวดุจนภา ทับทิม
63013056283 นางสาวศรัญญา วรรณวิจิตร
63013056284 นายธนินทร� โฆษิตกานต�
63013056285 นางสาวธาดารัตน� ไทยสันติสุข
63013056286 นางสาวสุกัญญา นุชแปCน
63013056287 นายจิรนันท� ศรีชู
63013056288 นางสาวณิชาพัฒน� อําไพกรองกาญจน�
63013056289 นายกิติศักด์ิ จอกทอง
63013056290 ว:าที่ร3อยตรีณัฐดนัย เอี้ยววัฒนา
63013056291 นางสาวหัสดาพร เร:บ3านเกาะ
63013056292 นางสาวมณีกานต� ศรสําราญ
63013056293 นางสาวดรุณี สมบัติทอง
63013056294 นางสาวนพรัตน� ศรีทอง
63013056295 นางสาวปริญาพร ศรีแก3ว
63013056296 นางสาวแพรวพรรณ ดาราพัฒน�
63013056297 นางสาวณฐวรรณ บุญถนอม
63013056298 นางสาวณัฏฐณิชา วรรณทอง
63013056299 นางสาวสุวรรณี อาจหาญ
63013056300 นางสาวปาณิสรา ศรีทรัพยวโรบล
63013056301 นายอาดือนัน มะรือสะ
63013056302 นางสาวอุษาสวรรค� ต3นวงศ�ธวัฒน�
63013056303 นายสราวุธ อานนท�วัฒนา
63013056304 นางสาวอัญญามณี มะโน
63013056305 นายศตวรรษ อินทรีสังวรณ�
63013056306 นางสาวชลิตา วิทยาพานิชนันท�
63013056307 นางสาวฐิติมา กระมลคร
63013056308 นางสาวมานิตา ปาลบุตร
63013056309 นางสาววรฤทัย กลับชุ:ม
63013056310 นายอภิสิทธ์ิ เดชนุ:น
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ระดับปริญญาตรี

63013056311 ว:าที่ ร.ต.หญิงปฐมาพันธ� เสาะแสวง
63013056312 นางสาวก่ิงกาญจน� ป7ญญาเศรษฐกุล
63013056313 นางสาวมณฑิตา พอใจ
63013056314 นางสาวนาฎอนงค� สงหนู
63013056315 ส.ต.ต.พิชิตชน เครือวิเสน
63013056316 นางสาวชมพูนุช สินกําเนิด
63013056317 นางสาวณัฐกานต� ย่ีสุ:นแก3ว
63013056318 นางสาวกนกวรรณ ช3างเยาว�
63013056319 นางสาวนภาพร ภักดีบุรี
63013056320 นายจักรกฤษณ� ภักตรดี
63013056321 นางสาวครองขวัญ แข็งแรง
63013056322 นายดํารงฤทธ์ิ บุญเอนก
63013056323 นายชุณหวัฒน� โคตะพันธ�
63013056324 นางสาวพรนิภา แก3วสกุล
63013056325 นายวราวุธ พาหา
63013056326 นายนราธิป มาบัว
63013056327 นางสาวนันท�ธนา ปราณี
63013056328 นางสาววรางคณา แสงทอง
63013056329 นางสาวธีรนุช เสาวคนธ�
63013056330 นายเกียรติคุณ ศุภลักษณ�เมธา
63013056331 นายภูรินท� สุยะนา
63013056332 นายทวิรัตน� โอภาสป7ญญาธร
63013056333 นางสาวศิชาญา เรืองมงคล
63013056334 นางสาวฐิตามน ด3วงเลื่อง
63013056335 นางสาวสุธิดา บุญศรี
63013056336 นางสาวประภัสสร เรียงสา
63013056337 นายอัครเศรษฐ� หอมวิเศษวงศา
63013056338 นางสาวเบญจวรรณ นันตาวัง
63013056339 นายปณิธาน นลพร
63013056340 นางสาวจันทิมา ศรเกษตริน
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ระดับปริญญาตรี

63013056341 นางสาวกาญจนา พูลทวี
63013056342 นางสาวจุฑามาศ เจริญวัย
63013056343 นางสาววิราสินี บุญมีรักษ�
63013056344 นายธนากร ลรรพรัตน�
63013056345 นางสาวรุจิรา พรหมากาศ
63013056346 นางสาวธมนวรรณ นาคเสนอินทร�
63013056347 นางสาวพรญาณี กุลบ:าง
63013056348 นางสาวกนกพร ผ:องศรีงาม
63013056349 นางสาวอังคณา ทองย้ิม
63013056350 นายณัฐกานต� สาดประดับ
63013056351 นางสาวณัฐนิชา อริยะสุข
63013056352 นางสาวตรีชฎา ศรีโภคา
63013056353 นางสาวฐิติชญาน� ทองกูล
63013056354 นางสาวอมรรัตน� บัวเอม
63013056355 นายศิริชัย เลียงอรุณวงศ�
63013056356 นางสาวณฐมน สัมฤทธ์ิ
63013056357 นางสาวพิมพ�ศิริ บุรีมาศ
63013056358 นางสาวสุดาพร บุตรน้ําเพ็ชร
63013056359 นางสาวณัชชา รักใหม:
63013056360 นางสาวทัศพร แสนนาม
63013056361 นางสาวภาวินี ปFยะกุล
63013056362 นางสาวเกตุแก3ว กันติศาอิทธิ
63013056363 นางสาววรรณวิภาดา เกตุพุฒ
63013056364 นางสาวกิตติภา กิจสุขกาย
63013056365 นางสาวจันทนา แซ:หลี
63013056366 นางสาวปาริตา ปรางเพ็ชร
63013056367 นายทินพันธุ� โศกค3อ
63013056368 นางสาวพัชรีภรณ� พุ:มคํา
63013056369 ว:าที่ ร.ต.วันชัย บุตรสอน
63013056370 นางสาวอรยา นัยวัฒน�
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63013056371 นางสาวดวงพร ชูทิพย�
63013056372 นายภิวัฒน� อารยะรังสฤษฎ�
63013056373 นางสาวรวีรัตน� ชูกลิ่น
63013056374 นางสาวอาภัสรา อุดเลิศ
63013056375 นายวิศวชิต ทวีแสง
63013056376 นางสาวณิชากร ประดับมุข
63013056377 นางสาวนงลักษณ� เติมอาบศรี
63013056378 นางสาวชุตาภรณ� สรรพนา
63013056379 นางสาวพรรรณนิภา วังมูล
63013056380 นางสาวพลอยนพรัตน� นพคุณ
63013056381 นางสาววาสนา เดชะดี
63013056382 นางสาวปาลิดา บําเรอวงษ�
63013056383 นายสุชน โลหะทัด
63013056384 นางสาวธันยาภัทร� พิพัฒน�ธรณ�
63013056385 นางสาวฐาปนี บุ:งหวาย
63013056386 นางสาวชไมพร คณาคร
63013056387 นางสาวนิภาวรรณ ทัพศิริ
63013056388 นางสาวสุชัญญา โปร:งจิตร
63013056389 นายนิรันดร� เมฆหมอก
63013056390 นายชนะชล ทองย3อย
63013056391 นางสาวกุลจิรา ชัยนุรักษ�
63013056392 นางสาวภัทรลักษณ� วรลาภมงคล
63013056393 นางสาววราภรณ� อํานวย
63013056394 นางสาวธันยาภรณ� อุส:าห�
63013056395 นางสาวอุทุมพร จะรา
63013056396 นางสาวลักษณ�วิภา บุญโต
63013056397 นางสาวพิมพ�ปพัชญ� พ้ืนชมภู
63013056398 นางสาวธวัลรัตน� บุญรอด
63013056399 นางสาววาสนา พรมกุล
63013056400 นางสาวคณิศร เกิดสมัย

หน3า 1880 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056401 นายนัชชา กลีบแก3ว
63013056402 นายสุชิน ภิญญะภาค
63013056403 นายเฉลิมวุฒิ บัวพันธ�
63013056404 นางสาวณัฐฐิชา วันคํา
63013056405 นางสาวบุปผาชาติ นับแสน
63013056406 นางสาวนฤมล ภาครัตน�
63013056407 นางสาวณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน�
63013056408 นางสาวพนิดา ชุนประเสริฐ
63013056409 นายป7ฐวี สูละ
63013056410 นางสาวอาทิตยา พูพวง
63013056411 นายภานุวัฒน� ทองประดับ
63013056412 นายอภิวัตร พานุรักษ�
63013056413 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�เจริญ
63013056414 นางสาวศศิรักษ� พรมรุกขชาติ
63013056415 นายประชิต ควรพูนผล
63013056416 นายนทีธร เพชรภัณฑ�กุล
63013056417 นางสาวไอยรินทร� ชมเชยวิทย�
63013056418 นางสาวลักษมณ สุขประเสริฐ
63013056419 นางสาวชลิดา มณีคุ3ม
63013056420 นางสาวปFยธิดา เหล็กใหล
63013056421 นายอารยะ ศุภวงศ�
63013056422 นายกีรชา ไกรวิลาศ
63013056423 นางสาวแพรวพรรณ คําขันธ�
63013056424 นางสาวศิริมา จงรักษ�
63013056425 นางสาวอัธยา เก้ือเส3ง
63013056426 นางสาวชณิตา รัตนชีววัฒน�
63013056427 นางสาวพลอยไพลิน เจ่ียโชติกุล
63013056428 นายสนธยา หม่ันดี
63013056429 นางสาวอัมภาวรรณ ชาวนา
63013056430 นายจอมพล อติชาตนันท�

หน3า 1881 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056431 นายอานนท� สมิตะโรจนี
63013056432 นางสาวพรพิมล แจ:มรุจี
63013056433 นายกฤตธี เปรมศรี
63013056434 นางสาวเพชรรัตน� จันที
63013056435 นางสาวณัฐกานต� เทพหินลัพ
63013056436 นางสาวชนเนษฎ� แก3วพุฒ
63013056437 นางสาวณัฐริกา หล3าดี
63013056438 นางสาวกรกช แก:นสุข
63013056439 นางสาวณิชกานต� ศรีสุวรรณ�
63013056440 นายเอกสิทธ์ิ บางพระ
63013056441 นางสาวจุฑาทิพย� นุ:มเจริญ
63013056442 นางสาววนิดา แก3วแกมทอง
63013056443 นายสุชัจจ� คําศรี
63013056444 นายวีรภัทร บุตรเมือง
63013056445 นางสาวนงนภัส จันทวรรณกูร
63013056446 นางสาวจิรัชยา บุญขันธ�
63013056447 นายอมรเกียรติ ทิมกระจ:าง
63013056448 นางสาววีราภรณ� กัลปอนันต�ชาญ
63013056449 นางสาววิมลสิริ โตหอมบุตร
63013056450 นางสาวธนภรณ� ทองปรุง
63013056451 นางสาวโชติรส ธีระกุลพิศุทธ์ิ
63013056452 นางสาวกมลทิพย� บุญมีผล
63013056453 นางสาวปFยพร นุ:นแก3ว
63013056454 นายสุรชัย ศรีรอด
63013056455 นางสาวภัทรลักษณ� มีมา
63013056456 นายเพชร ณ ตะก่ัวทุ:ง
63013056457 นางสาวพร3อมมณี เนียมมีศรี
63013056458 นางสาววนิดา เขตประทุม
63013056459 นางสาวขวัญชนก สมดี
63013056460 นางสาวเพ็ญพร อรัญดร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056461 นางสาวประวีณา แสงกล3า
63013056462 นางสาวปาริชาต พันธ�ธรรม
63013056463 นางสาวศศิธร ปู]เมา
63013056464 นางสาวปาริฉัตร งามสง:า
63013056465 นางสาวอุไรรัตน� คํานุช
63013056466 นางสาวกาญจนา บุญทัน
63013056467 นางสาวขวัญฤทัย สมประสงค�
63013056468 นางสาวมนัสวี อุ:นใจ
63013056469 นางสาวประภาวรินทร� อาจเดช
63013056470 นางสาววรรณวรี ละลิ่ว
63013056471 นายอรรถธิวัฒน� ทีเกาะ
63013056472 นางสาวณัฐธิดา อยู:คร3าม
63013056473 นางสาวฐิติพร จิตต�เจนกุศล
63013056474 นางสาวนภาภรณ� แน:งน3อย
63013056475 นายจิรศักด์ิ เทพอํานวย
63013056476 นางสาวพัชรพร สังวรสินธุ�
63013056477 นายกริช ช:วยชม
63013056478 นางสาวสุพัตรา หนันกุละ
63013056479 นายธนาธร แก3วเทพ
63013056480 นายธนวรรธน� เกตุแก3ว
63013056481 นายวิศรุต ประยุทธเต
63013056482 นางสาวฐิติรัตน� จันทร�ธานี
63013056483 นายกิตติพนธ� ฐนันท�วัXฒนกุล
63013056484 นางสาวชญาภา รัตติยันต�
63013056485 นางสาวจิราภรณ� แป[ะเงิน
63013056486 นายกฤติน จันทร�เจ3าฉาย
63013056487 นางสาวหทัยชนก ภักดีนวล
63013056488 นางสาวเนตรชนก ช:วงกลิ่น
63013056489 นายณัฐพงศ� พันธุ�คุ3มเก:า
63013056490 นางสาวธิดารัตน� สุขเขตต�

หน3า 1883 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63013056491 นางสาวชัชฎาพร ฉายรังษี
63013056492 นายเอกชัย เดชอุดม
63013056493 นางสาวอรณัฐพร ควรกิจ
63013056494 นางสาวณัฎฐนิช หนูคาบแก3ว
63013056495 นางสาวศุภสุตา เกลาเกลี้ยง
63013056496 นายสหรัฐ หอมนวล
63013056497 นายอดุลพงศ� ชูทอง
63013056498 นางสาวภัทรมน หิรัณยเลขา
63013056499 นางสาวเบญจมาภรณ� ยศแสน
63013056500 นางสาวชนากานต� ช3างต:อ
63013056501 นางสาวจิรายา หล3าเมือง
63013056502 นายอิทธิพัทธ� รุ:งวัฒนาธราธร
63013056503 นางสาวดารารัตน� มูลโพธ์ิ
63013056504 นางสาวจิตรทิวา เรืองศรี
63013056505 นายปกรณ� ศรีบุญลือ
63013056506 นายนนทนันท� คมกริส
63013056507 นางสาวธนชลธีกรทิพย� ชูรัตน�
63013056508 นางสาวอทิตยา ขวัญวงศ�
63013056509 นางสาวศิริพร ทองเนื้อขาว
63013056510 นางสาวบวรรัตน� พุ:มจันทร�
63013056511 นางสาวจุฑารัตน� มูดยะ
63013056512 นางสาวเนตรอัปสร ขจรไพร
63013056513 นายธนพงศ� จันทร
63013056514 นางสาวสุราลัย เที่ยงปาน
63013056515 นายธนานันต� แก3วเก้ือ
63013056516 นายรัฐพล ผาเม:น
63013056517 นางสาวอัญชลี หลวงวิเศษ
63013056518 นางสาวปาจรีย� ไชยเดช
63013056519 นางสาวศุภัทรานุช วงศ�เข่ือนแก3ว
63013056520 นายจินดา สิงห�ใหญ:
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056521 นางสาวจีรนันท� จงกฏ
63013056522 นายมาวิน พฤกษยากรณ�
63013056523 นางสาวปราณปริยา ชัยสวัสด์ิ
63013056524 นางสาวมินตรา พวงพิลา
63013056525 นายอัครชัย บูสิมานนท�
63013056526 นางสาวฟารีดDะ บินเส็น
63013056527 นางสาวสรัลธร ภู:ตระกูล
63013056528 นางสาวณัฐวรา ภัยยะราช
63013056529 นางสาวแอน สุขเกตุ
63013056530 นายสุธี พ่ึงกลั่นดี
63013056531 นางสาวอัสมะ สามะ
63013056532 นางสาวอรวรรณ หาจัตุรัส
63013056533 นางสาวอมรรัตน� พุทธกูล
63013056534 นายเกรียงศักด์ิ ขําสุข
63013056535 นายวาริช เกิดรัตนศักด์ิ
63013056536 นางสาวสวิตตา พ:วงแผน
63013056537 นางสาวจุฬาลักษณ� ประทุมศาลา
63013056538 นายกิตติศักด์ิ ดวงดูสัน
63013056539 สิบตํารวจตรีชัยสิทธ์ิ พูลศรี
63013056540 นายสมโภชน� พุกขํา
63013056541 นางสาวสุพัตรา แสงแก3ว
63013056542 นางสาวกมลวรรณ รัตนประดิษฐ�
63013056543 นายธีระพงษ� มณีศรี
63013056544 นางสาวจินตกาญจน� อุ:นจิตร
63013056545 นายทินกร มารถศรี
63013056546 นางสาวแก3วกาญจน� โตชัยทรัพย�เจริญ
63013056547 นายรัตนพล ศรีโนนยาง
63013056548 นางสาวเบญญทิพย� พงษ�ลิขิตตานนท�
63013056549 นายวราวุฒิ ดวงสุวรรณ
63013056550 นางสาวชุติมา ศรีโสด
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ระดับปริญญาตรี

63013056551 นางสาวชริสรา พวงมาลัย
63013056552 นายพรเทพ หงษ�โต
63013056553 นางสาววิลาสินี ทองแสง
63013056554 นางสาวนูรมี อูแม
63013056555 นางสาวกฤตติกา พัฒนกิจเจริญ
63013056556 นางสาวสุธิดา สิทธิศักด์ิ
63013056557 นางสาวธนาภรณ� กําจาย
63013056558 นางสาวณิชชาอร กุลธนวุฒิ
63013056559 นางสาวเขมชารัศม� จุลสวัสด์ิ
63013056560 นายสุธี คําคม
63013056561 นายชุติกร สอนคํามูล
63013056562 นางสาวอรนัส หม่ันเหม้ียง
63013056563 นางสาวการ�รุศินี เกิดศิรินาคิน
63013056564 นางสาวแก3วกัลยา ลุผักชี
63013056565 นางสาวอมรรัตน� ถนอมวัฒน�
63013056566 นางสาวณภัทร อินทรีย�
63013056567 นายสิทธิพร สังขมานนท�
63013056568 นางสาวจุติมาส สังข�ผุด
63013056569 นายธนกร เก้ือลาว
63013056570 นางสาวพชรพรรณ สวนขวัญ
63013056571 นายธิติพันธุ� กฤตโยภาส
63013056572 นางสาวอภิษฐา ดวงมณี
63013056573 นางสาวพิมพ�รวี แท:นประเสริฐกุล
63013056574 นางสาวจันทิมา ประเสริฐศรี
63013056575 นางสาวโศภนิศ เกลี้ยงเกิด
63013056576 นายชลาชัย ประจงใจ
63013056577 นางสาวพัชมณฑ� อริยพัฒนโสภณ
63013056578 นางสาวจตุพร จิตตางกูร
63013056579 นายสิรภพ สอนดี
63013056580 นางสาววิไลพร ฤทธิเดช
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ระดับปริญญาตรี

63013056581 นางสาวผกาแก3ว ต้ังจิตไพศาล
63013056582 นางสาวจันทิรา มะเด่ือ
63013056583 นางสาวพรอุมา สมวงศ�
63013056584 นางสาวธิดารัตน� ศรีวิสุทธิชัย
63013056585 นางสาวชลันดา เพชรล3วน
63013056586 นายมหาดไทย ตะเคียนทอง
63013056587 นางสาวพัณณิตา เดชะชีพสาคร
63013056588 นางสาวจันทร�สุดา ท:อนเสาร�
63013056589 นางสาวฐิติพร ลึกนุช
63013056590 นางสาวเบญจมาภรณ� แก3วระคน
63013056591 นางสาวสิริลักษณ� พรมสกุล
63013056592 นางสาวสุรีย�รัตน� เลพล
63013056593 นางสาวสุรัมภา แย3มพงษ�
63013056594 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณมุข
63013056595 นางสาวพัชรพร ชนะชัย
63013056596 นางสาวป7ตติมา ศรีสุขใส
63013056597 นางสาวชมพูนุท เจริญกุล
63013056598 นายปFยะวัฒน� หาญสุข
63013056599 นางสาวพรนิภา บุญญา
63013056600 นายชยณัฐ รัตนจํานอง
63013056601 นายสันติ ขันทะพงษ�
63013056602 นายณัฐภัทร เพ็ชรสีงาม
63013056603 นายอภิชาติ เตทุ:ง
63013056604 นางสาวพลอยรุ3ง มาประเทียบ
63013056605 นางสาวระวีวรรณ แสงจันทร�
63013056606 นางสาวพันธ�ทิพย� มีแสง
63013056607 นางสาวชญานิษฐ� คงแดง
63013056608 นางสาวพิมพ�ลักษณ� มัชฌิมาภิโร
63013056609 นายพันธวัฒน� แตงฉาย
63013056610 นายนพนันท� ตรียุทธวัฒนา
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63013056611 นางสาวขวัญตา จันทะคูณ
63013056612 นายระฟCา รอดกําเนิดสกุล
63013056613 นางสาววราพร ศรีภุมมา
63013056614 นางสาวประภาวรินทร� อินทร�สืบวงศ�
63013056615 นางสาวสกุลรัตน� ศรีกุล
63013056616 นางสาววลีพรรณ� สีทิ
63013056617 นางสาวอรุณกมล โวหาร
63013056618 นางสาวเขมิกา เกตุแก3วมณี
63013056619 นางสาววริษฐา ชูอินทร�
63013056620 นางสาวนิสา มณฑา
63013056621 นายมนัสวี ยศสุพรม
63013056622 นางสาวพรรณิภา แทวกระโทก
63013056623 นายอนิรุทธ� ฆ3องยํ่า
63013056624 นางสาวชญานิน ศรีผดุง
63013056625 นางสาวปฑิตตา เกษียรสินธุ�
63013056626 นางสาวมินธารา ทองวิสิทธ์ิ
63013056627 นายณัฐปคัลภ� อินทุรัตน�
63013056628 นายพุทธรัตน� ผาย3อย
63013056629 นางสาวทิพานันท� พูลเกิด
63013056630 นายกรกฎ สุวรรณาภรณ�
63013056631 นางสาวมธุรส ทิพรส
63013056632 นางสาวสุพิชญา สมสมัย
63013056633 นางสาวภัณฑิลา ผาแก3ว
63013056634 นางสาวลีลาวดี สกุลดาวธนโชติ
63013056635 นายธิติสรรค� ธรรมโสภณ
63013056636 นายธีรพล แก3วหาวงษ�
63013056637 นางสาวชัชชญา หิรัญศิริวัฒน�
63013056638 นางสาวปรียดา หมายงาม
63013056639 นางสาวนาเดียร� จิตติกานต�
63013056640 นางสาวสุภาวดี สุขหนู

หน3า 1888 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056641 นางสาวณัฏฐิวรรณ อัทมา
63013056642 นางสาวชนกพร สินธุรงค�
63013056643 นางสาวนุรอามานี ป7นยี
63013056644 นางสาวนนทพร ศรีจันทรา
63013056645 นางสาวดวงตา ไผ:สุวัฒน�
63013056646 นางสาวกัญญ�สริศา สมงาม
63013056647 นางสาวจุรีรัตน� จะหละ
63013056648 นางสาวมนัสนันท� แก3วโสวัฒนะ
63013056649 นางสาวยุพิน คําสวนจิก
63013056650 นายสุทธิดล ดาวไธสง
63013056651 นางสาวอภิรดา ป7ตนีกุล
63013056652 นายกิจเกษม พลานิวัติ
63013056653 นางสาวเปมิกา ด3วงทรัพย�
63013056654 นางสาวอมรรัตน� ขัติวงค�
63013056655 นายมารวย แสงภักดี
63013056656 นางสาวพิชญา จันทร�ดิษฐ�
63013056657 นางสาวสนธยา ผุยน3อย
63013056658 นางสาวรัมภากร สอนทะ
63013056659 นายธนวันต� ส:งเจิม
63013056660 นางสาวชนัฐธร แสงน้ํา
63013056661 นางสาวศุภาพิชญ� พยาบาล
63013056662 นางสาววิไลพร สิงคีบุตร
63013056663 นางสาวลัดดาวัลย� โพธ์ิทอง
63013056664 นางสาววรพรรณ สุขเจริญ
63013056665 นางสาววรันธร ปภัสสรศิริ
63013056666 นางสาวอรทัย วุฒิมนัสพงศ�
63013056667 นางสาวจุฑามาศ พงษ�สมทรง
63013056668 นางสาวสุภาพร อาจภักดี
63013056669 นายสุจินต� ฝ]ายหม่ืนไวย�
63013056670 นางสาววาสนา ย่ีสุ:นศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056671 ว:าที่ร3อยตรียอดมนู พุทธโชติ
63013056672 นายธนกร สันบุกา
63013056673 นายกฤษฎา กระชัน
63013056674 นางสาวคณิสร ปFยะทัศน�
63013056675 นางสาวสุนันทา กันทอง
63013056676 นางสาวณัฐวรรณ ผลจันทร�
63013056677 นางสาวภัทราพร มีสอาด
63013056678 นางสาววรกาญจน� สืบศักด์ิ
63013056679 นางสาวเมธาวี ห3อมล3อม
63013056680 นางสาวหนึ่งฤทัย เตชะสาย
63013056681 นางสาวกชกร หวานขัน
63013056682 นางสาวกุนที พลรักดี
63013056683 นางสาวภัทราพรรณ สุวรรณเมธา
63013056684 นางสาวอาจารี สุขสมบูรณ�
63013056685 นายสุรพงศ� วรดิษฐ�
63013056686 นางสาววรัญญา บัวทอง
63013056687 นางณฐฬนันท� รัชณณ
63013056688 นางสาวปFยนุช ติวัฒนาสุข
63013056689 นางสาวชุลีพร เอี่ยมปาน
63013056690 นายสําเนียง พุฒศรี
63013056691 นางสาวสมภัสสร โพธ์ิแก:นแก3ว
63013056692 นางสาวณัฐพร ชูศรีพัฒน�
63013056693 นางสาววิภัทรวีร� โฮมจุมจัง
63013056694 นางสาวบุญยรัตน� เจริญโชควัฒนกุล
63013056695 นายศุภดิศ ปCอมภู:
63013056696 นางสาวสุทิน อาชีวะ
63013056697 นางสาวกุสุมา คงห3าว
63013056698 นางสาวกรรณิกา เภาทอง
63013056699 นางสาวนริศรา บัวหลวง
63013056700 นายสุไลมาน สาอุ

หน3า 1890 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056701 นางสาวหัทยา ดีย่ิง
63013056702 นางสาวณิชา อัตถาหาร
63013056703 นางสาวฏิมาพร จันทร�ชู
63013056704 นางสาวจิดาภา วิชัยกุล
63013056705 นางสาวปภัชญา ทวันเวทย�
63013056706 นางสาวบุษกร น3องแก3ว
63013056707 นางสาวพิมพ�ชนก พรมน3อย
63013056708 นางสาวปFยะพร จงเจริญมุ:งธัญญา
63013056709 นางสาวชนกานต� อําลอย
63013056710 นางสาวอรดานันท� แก3วกSองมา
63013056711 นางสาวมนัสชนก มนัสมนตรี
63013056712 นางสาวจิรารัชต� ประเสริฐลาภ
63013056713 นางสาวดนิตา เครือเค3
63013056714 นางสาวณัฐนรี ตอนนอก
63013056715 นายวชิระพันธ� สุราษฎร�มณี
63013056716 นายอาทิตย� ทองใส
63013056717 นายชัยธวัช สุขเศรษฐ�
63013056718 นายสุวภัทร ทัศสระ
63013056719 นางสาวณเกษกมล จันทร�สว:าง
63013056720 นางสาวเสาวณี บุญเจือ
63013056721 นางสาวฉัตรกมล บุญโอฬาร
63013056722 นางสาวศุภิสรา โก3สกุล
63013056723 นางสาวลักษิกา เอี่ยวเจริญ
63013056724 นางสาวพลีส จันทร�บุษราคัม
63013056725 นางสาวนฤมล สุดสิน
63013056726 นางสาวอรวรรณ นามศร
63013056727 นางสาวรจน�รพี พุกชาญค3า
63013056728 นางสาวอรนุช ศรีหะดม
63013056729 นางสาวโชติกา นุ:นสุวรรณ
63013056730 นางสาวโสภิญญา หนูทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056731 นางสาวกมลพรรณ พูละคร
63013056732 นางสาวเมธาพร แสงเลิศ
63013056733 นางสาวสุชาพิชญ� งามพิพัฒนกุล
63013056734 นายบุญญฤทธ์ิ บุญโกมล
63013056735 นางอภิญญา แจ3งเดชา
63013056736 นางสาวณัฐพร ทองกองเตีย
63013056737 นางสาวสุนิตา เด็นดารา
63013056738 นางสาวเพ็ญนภา วงศ�สวัสด์ิ
63013056739 นางสาวกวินธิดา อันทานุวัฒน�
63013056740 นางสาวสุนิสา เพ็ชรสังข�
63013056741 นางสาวณัฐวรรณ วิเศษสิงห�
63013056742 นางสาวอรุณวงศ� อุปถัมภากุล
63013056743 นางสาวอรศิลปI รุ:งวิชาประเสริฐ
63013056744 นายเอกชัย จันทร�สว:าง
63013056745 นางสาวนริสรา เวชเตง
63013056746 นายธนทัต อนุกูล
63013056747 นางสาวนาตยา ผิวนวล
63013056748 นางสาวรัตนวลี บัวสังข�
63013056749 นายจริง แซ:ออง
63013056750 นายธนิสร ทับผึ้ง
63013056751 นายพัฒนายุ พุ:มไพรินทร�
63013056752 นางสาวนภัสสรณ� แสงศรีจันทร�
63013056753 นางสาววรรณศิริ อุดมศักด์ิ
63013056754 นายชัยภัทร เปมะวิภาต
63013056755 นายกิตติมาศ ม่ันเกษวิทย�
63013056756 นางสาวอาภา ไชยสมุทร
63013056757 นางสาวนัทฐิณี บุญช:วย
63013056758 นายภาณุพงค� เหมพิทักษ�
63013056759 นายอนุสันต� วะรินทร�
63013056760 นางสาวผกาทิพย� ช:อผกา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056761 นางสาวพิมพ�ผจี กองตัน
63013056762 นางสาวเพ็ชรลัดดา นาวายนต�
63013056763 นางสาวอลิศรา วงศ�สวัสด์ิ
63013056764 นางสาวเข็มพร ปรีสิทธ์ิ
63013056765 นางสาวปFZนสุดา พ3วนอุ3ย
63013056766 นางสาวจริญญา ไชยานุกูล
63013056767 นางสาวกฤติกา บางเดือนกิจ
63013056768 นางสาวอรวรรณ กล:อมกูล
63013056769 นางสาวสาวิตรี ป\Zแก3ว
63013056770 นางสาวพิรุณพร พิสุทธ์ิพุฒิขจร
63013056771 นางสาวคณิษฐา หาญอาษา
63013056772 นางสาวชัญญาภัค บุญช:วย
63013056773 นางสาวภารดี จิระประพาฬ
63013056774 นางสาวภัทริน นนศิริ
63013056775 นายอภิวัฒน� แสงทนงค�
63013056776 นายสยามรัฐ รุ:งแจ3ง
63013056777 นายป7ญจพล พระจันทร�
63013056778 นางสาวกมลรส คงดาบ
63013056779 ว:าที่ ร.ต.ธนภูมิ ดีสุ:น
63013056780 นายบารมี อรรคพัฒนกุล
63013056781 นางสาวสมิตา ม่ิงขวัญ
63013056782 นางสาวอติภา ผลหอม
63013056783 นางสาวพัชรี จิตจักร
63013056784 นางสาวรัตน�ดาวรรณ ปFงสุแสง
63013056785 นายภัทรวรรธน� เวชจิราพิศุทธ์ิ
63013056786 นางสาวพาขวัญ สุทธินุ:น
63013056787 นางสาวอรอารีย� ทวยบุตร
63013056788 นางสาวเนียงนิตย� น3อยอามาตย�
63013056789 นายพงศกร มาลีหวล
63013056790 นายธีรพล พัดทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013056791 นางสาวจิตตินาถ หาญแก3ว
63013056792 นางสาวสุพัตรา พรหมรัตน�
63013056793 นางสาวพิมสุภา สุขดี
63013056794 นางสาวพัชรินทร� บุญเชิญ
63013056795 นางสาวปFยวรรณ ทองหวาน
63013056796 นางสาวเฟ̂ZองฟCา มโนมัย
63013056797 นางสาวกัญญาณัฐ กุลเลิศพิทยา
63013056798 นางสาวปรารวี สมชื่อ
63013056799 นางสาวปลื้มกมล ประพันธ�
63013056800 นายโชติพัฒน� โกระวิโยธิน
63013056801 นางสาวสิรินยา ไชยพิมพา
63013056802 นางสาวสุวรรณรัตน� หาญชนะ
63013056803 นางสาวชลธิชา นาทอง
63013056804 นายก:อเกียรติ ศรีมันตะ
63013056805 นายชุติวัต ตันจินดา
63013056806 นายสิริวิชญ� อนุกูล
63013056807 นางสาวมาลินี ศรีโยธา
63013056808 นายมนัส พรมณะ
63013056809 นางสาวอรุณกมล ปทัสถาน
63013056810 นางสาววีรวัลย� แก3วบุญชู
63013056811 นางสาวรวิษฎา พรแก3ว
63013056812 นางสาวอิชยาพร ก3อนสุรินทร�
63013056813 นางสาวรุ:งทิพย� เรืองศรีอรัญ
63013056814 นายวรเมธ ป7ตลา
63013056815 นางสาวสุภาพร ใจเที่ยง
63013056816 นายสมประสงค� ปFZนแก3ว
63013056817 นางสาวชญานี ศรีภัครวัตร
63013056818 นายชรินทร� เปลี่ยมพลอย
63013056819 นางสาววรรณิษา สมหวัง
63013056820 นางสาววรรณิกา ปุกคํา
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ระดับปริญญาตรี

63013056821 นางสาวพัชรา ทรงพุฒิ
63013056822 นายธนายศ คุณอ:Xน
63013056823 นายอนุพงศ� ชัยวิชิต
63013056824 นายณัฏฐพล สุทธินุ3ย
63013056825 นางสาวสุภาวดี แท:นเกิด
63013056826 ว:าที่ร3อยตรีสหภาพ ศรีโท
63013056827 นายภาณุวัฒน� ทะเกิงสุข
63013056828 นางสาวจารุภา ยารังษี
63013056829 นางสาวชลดา ฮะเชียง
63013056830 นายทวีทรัพย� โพธ์ินอก
63013056831 นายพสิษฐ� ยอดวิเศษ
63013056832 นางสาวอาทิตยา ใจกล3า
63013056833 นางสาวสุวภัทร แก3วเกิด
63013056834 นางสาวณัฐธิชา ถาวร
63013056835 นางสาวอรอุมา ซ่ือสัตย�
63013056836 นางสาวอิสริยพร จรจํารัส
63013056837 นางสาวกานต�รวี ศรศักดา
63013056838 นางสาวกิตติยา สงกาที
63013056839 นางสาวเสาวภา ปรากฏดี
63013056840 นางสาวกนกวรรณ กุลสูตร
63013056841 นายธนวัฒน� ทินณรงค�
63013056842 นางสาวณัฐวรา อินทรชิต
63013056843 นางสาวรวิสรา เมาะราษี
63013056844 นางสาวภควรรณ แก3วแสน
63013056845 นายคณนาถ สุวัฒนานนท�
63013056846 นางสาววราพร สุขญาณกิจ
63013056847 นางสาวกัญญารัตน� แข็งกสิกรณ�
63013056848 นายเฉลิมชัย บุญส:ง
63013056849 นายปFยวัฒน� สายนุ3ย
63013056850 นางสาวป7ญฐิตา ฉัตรวิลาวัณย�
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ระดับปริญญาตรี

63013056851 นายสิทธิศักด์ิ ศิริพรหม
63013056852 นายนิติธร รบศึก
63013056853 นางสาวณัฐนรี แก3วกล3า
63013056854 นางสาวมณิชณัญญ� วิเชียรแลง
63013056855 นางสาวสุจิตตรา ประพันธ�
63013056856 ว:าที่ร3อยตรีหญิงกัลยา สารข3าว
63013056857 นางสาวนัชชา สุขสว:าง
63013056858 ว:าที่ร.ต.วิริยะ คํารีน
63013056859 นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
63013056860 นางสาวคอดียะห� อาแว
63013056861 นางสาวธัญญานุช ศรีทอง
63013056862 นางสาวชมชนก โพธ์ิเงิน
63013056863 นางสาวณิชรัตน� ปCองแก3ว
63013056864 นายทศพร เนียมลาภ
63013056865 นางสาวสุมิตรา ทองธรรมรัตน�
63013056866 นางสาวจุฑาพัชร� ซําคง
63013056867 นางสาวนิภาวรรณ จิตตะโคตร
63013056868 นางสาวสกนธ�ภรณ� ไพบูลย�สิทธ์ิ
63013056869 นางสาวสุภานัน อัคนีโรจน�
63013056870 นางสาวเกตุวดี จันทร�อยู:สุข
63013056871 นางสาววรรณิภา จอกแก3ว
63013056872 นางสาวมานีเราะห� วาเละ
63013056873 นางสาววิรัชนี ไชยหาญ
63013056874 นายมงคลพัน แจ:มรัศมี
63013056875 นางสาวแคทลียา ศรีสวัสด์ิ
63013056876 นางสาวอลิสสา ช:างเหล็ก
63013056877 นางสาวสิรีธร สอนญาติ
63013056878 นางสาววิภาวรรณ สังข�กรด
63013056879 นางสาวอาซียะห� เตะ
63013056880 นายณัฐนนท� ยืนยาว
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ระดับปริญญาตรี

63013056881 นางสาวอมรัตน� ชนะณรงค�
63013056882 นายอภิสิทธ์ิ พละศักด์ิ
63013056883 นายวัศพล กองคํา
63013056884 นางสาวทิพวรรณ ชัยชนะ
63013056885 นายจอมพล มีภาษี
63013056886 นางสาวกนกรัตน� ใบเนียม
63013056887 นายธนพล สนองไทย
63013056888 นางสาวจุฑามาศ วงค�กรณ�
63013056889 นางสาวอชิรญา เสน:หา
63013056890 นางสาวเมทินี เจตนาดี
63013056891 นายปฐมวิตต� เสริฐสูงเนิน
63013056892 นายจักรพันธ� จันทร�พิทักษ�
63013056893 นางสาวกัญฐมณี สุ:มประดิษฐ
63013056894 นายนรเดช มหานนทชัย
63013056895 นายณัฐพล เอ:งฉ3วน
63013056896 นายวุฒิศักด์ิ แจ3งถ่ินป]า
63013056897 นายนันทวัฒน� อุตสาหะ
63013056898 นายเดชอนันต� สว:างรัตน�
63013056899 นายศิลวิทย� วิรัตนาสรรญ�
63013056900 นางสาวสุวนันท� บํารุงศิลปI
63013056901 นายพิสิษฐ� จันสว:าง
63013056902 นายนครินทร� ตันพิทักษ�กูล
63013056903 นางสาววราภรณ� สุวรรณประทีป
63013056904 นางสาวสุวนันท� มหาวรรณ�
63013056905 นางสมฤทัย ประสาทกลาง
63013056906 นายศิริศักด์ิ ประสมสุข
63013056907 นายธนกร ศรีวิชัย
63013056908 นางสาวกนิษฐา บุญเทพ
63013056909 นางสาวสุปรียา หงสีธิ
63013056910 นางสาวจิตรานนท� พรมสีดา
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ระดับปริญญาตรี

63013056911 นางสาวปFยะมาศ ใจขอด
63013056912 นายณัฐพล บุญยรัตน�
63013056913 นางสาวสิรวัศยา ไพศาลยศกุล
63013056914 นางสาวอรพรรณ� เพ็งผล
63013056915 นางสาวปFยธิดา มะลิทอง
63013056916 นางสาวอุทุมพร ชมโฉม
63013056917 นางสาวบุษย�น้ําเพชร พลามิตร
63013056918 นางสาววิศัลย�ศยา ยอดเครือมา
63013056919 นายวิทย� บุญล้ํา
63013056920 นางสาวรจนา เดชดี
63013056921 นางสาวชเนตตี ไชยะ
63013056922 นางสาวสิรามล บุญโถ
63013056923 นางสาวปภัสรา ไฟเรือง
63013056924 นางสาวจิดาภา เลิศศักด์ิวานิช
63013056925 นางสาวภัทราพร ครุฑคง
63013056926 นางสาวชนัสถ�นันท� โกมลวิสุทธ์ิ
63013056927 นางสาวมินตรา ศรีดาแก3ว
63013056928 นายวสันต� เทียมหยิน
63013056929 นางสาวธิดาทิพย� คงปาน
63013056930 นางสาวธัญญารัตน� ศรีพอ
63013056931 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพรลภัส พรหมจันทร�
63013056932 นางสาวนิศานนท� ชูแก3ว
63013056933 นายรชต ร:องวารี
63013056934 นางสาวดวงกมล พูนสิริเศรษฐ�
63013056935 นางสาวสุภาภรณ� รักสมยา
63013056936 นางสาวสุกัญญา ศรีชนะ
63013056937 นางสาวป7ทมภัส เหล:าเจริญ
63013056938 นางสาวจารุวรรณ มุ:งฝอยกลาง
63013056939 นายสิทธิชัย ใจแสน
63013056940 นางสาวกอบกุล แก3วพฤกษ�
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ระดับปริญญาตรี

63013056941 นายมนตรี จําปาศรี
63013056942 นายซาร�ดัน มาหะวา
63013056943 นางสาวกิตติวรรณ สิงห�แก3ว
63013056944 นางสาวรุ:งลัดดา นิลผาย
63013056945 นางสาวณิชาภา สุขเกษม
63013056946 นายวัชรินทร� ทองสีเหลือง
63013056947 นางสาวณัฏฐณิชา ลายทอง
63013056948 นายธรินทร� วรภัทร�
63013056949 นางสาวป7ทมาภรณ� ศรีเมือง
63013056950 นางสาวสุธินี แก3วกําพล
63013056951 สิบตํารวจตรีทศพร เจริญกิจ
63013056952 นางสาวอภิญญา ดวงตา
63013056953 นางสาวยุภาภรณ� อินทวงศ�
63013056954 นางสาววรัญญา เตอะสกุล
63013056955 ว:าที่ร3อยตรีหญิงปFยะชาติ ทุรินไธสง
63013056956 นางสาวธัญญลักษณ� ปCอมลอย
63013056957 นางสาวเพ็ญประภา สาวันดี
63013056958 นางสาวชิดชนก ขวัญพรม
63013056959 นายศตวรรษ สุทธิวารินทร�
63013056960 นายชนินทร� วัดสา
63013056961 นางสาวธิติมา ผัดแสน
63013056962 นางสาววัลคุ�วดี ซ3ายเบี้ยว
63013056963 นายนิติพงศ� ชนะพาล
63013056964 นางสาวเปมิกา โพธ์ิเจริญ
63013056965 นางสาววรรณภา ใจเฉลา
63013056966 นางสาววาสนา ชัชวาลย�
63013056967 นางสาวสุพิชญา แก3ววัน
63013056968 นายพิชญพงษ� วงษ�สุเทพ
63013056969 นางสาวพรสวรรค� ศิริจําปา
63013056970 นายธีรพงษ� กางร:มกลาง
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ระดับปริญญาตรี

63013056971 นายไชยเชษฐ� รัตนบุรี
63013056972 นางสาวชื่นกมล สายคําน3อย
63013056973 นายกิตติภณ อาจวิชัย
63013056974 นางสาวนิราวัลย� ไตรสังข�
63013056975 นางสาวจิตธาดา ฤกษ�ศุข
63013056976 นางสาวรวิสรา คุ:ยครอง
63013056977 นางสาวพนิดา คําศรี
63013056978 นางสาวธนาภรณ� เชื้อเมืองพาน
63013056979 นางสาวสิญามาศ สุระชาติ
63013056980 นายวิฆเนศร� สุขประดับ
63013056981 นางสาวสุดารัตน� รัตวัตร
63013056982 นายวุฒินันท� ใจบุญมา
63013056983 นางสาวสุธิดารัตน� รัตนวงค�
63013056984 นายเอกชัย วงษ�ทรัพย�ประเสริฐ
63013056985 นางสาวสกลสุภา ช:างป7Qน
63013056986 นายณัฐชาต กะถิน
63013056987 นายกฤตภาส นันทเกษม
63013056988 นางสาวปFยวรรณ เจริญอินทร�
63013056989 นางสาวเสาวภา พิลาสุข
63013056990 นายอํานาจ ดวงอินทร�
63013056991 นางสาวศศิวรรณ เลิศธรรมไพบูลย�
63013056992 นางสาวณัฐกมล โพธ์ิศรี
63013056993 นายกรินทร� ควงปาริชาต
63013056994 นางสาวมนสิชา ฉํ่าพงษ�
63013056995 นางสาวประภาพร พวงนิล
63013056996 นางสาวอัสมาอ� ดอเลาะ
63013056997 นางสาวนิกานดา ต:วนเครือ
63013056998 นางสาวศรัณยา สีขุมเหล็ก
63013056999 นางสาวพิชชญานันท� เลิศธนา
63013057000 นางสาวธิยะฉัตร รัตนเสน
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63013057001 นางสาวไอยรดา ภมรพล
63013057002 นายวรุตม� ต้ังติปกรณ�
63013057003 นางสาวมัทนีญา เกตุสุวรรณ
63013057004 นางสาวกานต�นภัส เถ่ือนหม่ืนไวย
63013057005 นายเอกชัย สมานยา
63013057006 นายกิตต์ิพิวัฒน� ภิรมย�กิจ
63013057007 นางสาวฤดี คําภาษา
63013057008 นางสาวรสสุคนธ� อุทธโยธา
63013057009 นายสรภัทร สมจินตนากุล
63013057010 นางสาวชนาภา สุทธิแปCน
63013057011 นางสาวภัทรานิษฐ� คําชุณห�
63013057012 นางสาวภัทรธิดา เผ:าวิบูล
63013057013 นางสาวจันทรธิมา สุพลจิตร
63013057014 นางสาวอมลณัฐ เอมวัฒนะ
63013057015 นายณัฐพงษ� ชาวงษี
63013057016 นางสาวแพรลดา หิรัญไพศาล
63013057017 นางสาวพงษ�ละดา พรมแพน
63013057018 นางนุชพร บุนนาค
63013057019 นางสาวดวงกมล พงค�รัตน
63013057020 นางสาวอรุณกมล หนูพุ:ม
63013057021 นางสาวเจนจิรา สมวงศ�เจริญ
63013057022 นางสาวอัญชิสา สุวรรณรัตน�
63013057023 นางสาวชนิตา บอนสิทธ์ิ
63013057024 นายวรบุตร อามระดิษ
63013057025 นายอิสระ ผิวผ:อง
63013057026 นางสาวณัฐฐัญญา บินฮาซัน
63013057027 นางสาวรภัสวินทร� กาญจนเทียนศรี
63013057028 นางสาวภัทรานิษฐ� ใจตรง
63013057029 นางสาวกุลญาภรณ� งามประจงจิต
63013057030 นางสาวอนงค�ลักษณ� ยศนันท�
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63013057031 นางสาวธัญยานี ปานซัง
63013057032 นางสาววิชญาภรณ� เวชสถล
63013057033 นางสาวจิรชฎา ศรีนุรัตน�
63013057034 นายพัชรพงศ� แก3วพัฒ
63013057035 นางสาวกาญจนา ภาสวัสด์ิ
63013057036 นายสุวิชาญ ก:อวุฒิกุลรังษี
63013057037 นางสาวรุ3งลาวัลย� ป7ญจินะ
63013057038 นางสาวอินทิรา อินทรา
63013057039 นายปธพงษ� วอทอง
63013057040 นางสาวชลลดา สุขโขมีทรัพย�
63013057041 นายไกรสร อํามรึก
63013057042 นายทักษิณ โนรีวงศ�
63013057043 นางสาวขนิษฐา แย3มชื่น
63013057044 นางสาวโซเฟ\ย ตาเห
63013057045 นางสาวณัฐวดี จงชูไช
63013057046 นางสาวนันทวัน รักษาธรรม
63013057047 นางสาวไอลดา สุขสวัสด์ิ
63013057048 นางสาวณิชานันท� บรรจง
63013057049 นางสาวพรสุดา บัวพันธ�
63013057050 นางสาวมนิศรา มังสุรีย�
63013057051 นายวรุฒ ศรีดาว
63013057052 นางสาววรนันทน� ปานสาลี
63013057053 นางสาวอัจฉรา ศรีเพริศ
63013057054 นางสาวธญานี เทอดโยธิน
63013057055 นางสาวอรอุมา แพงแก3ว
63013057056 นางสาวจิดาภา การะเวก
63013057057 ว:าที่ร3อยตรีพลวัฒน� ลีศิริไพศาล
63013057058 นายอรฟรรณ� มิหะ
63013057059 นางสาวมุมตัซ เชตเตอร�โมฮามัด
63013057060 นางสาวกมลรัตน� โยมไธสง
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63013057061 นายธีรวัต เลี้ยงพันธุ�สกุล
63013057062 นางสาวยุติปรัชญ� เจริญรัตนวรโชติ
63013057063 นายโกมล ยอดสุวรรณ
63013057064 นางสาวพลอยไพลิน ขยันกิจ
63013057065 นางสาวอภิญญา ขุมเงิน
63013057066 นางสาวสุวพีร� ชํานาญเพาะ
63013057067 นางสาวกัญญารัตน� ขัดคํา
63013057068 นางสาวพัณณิตา เทียนทอง
63013057069 นางสาวศุภาวดี เสือโภชน�
63013057070 นายอัครินทร� เอกอัครพรนันท�
63013057071 นางสาวกัณฑมาศ สายไทย
63013057072 นายชลันธร พรมมาอินทร�
63013057073 นางสาววนากานต� เร:งเพียร
63013057074 นางสาววัฒนธาริณี ภัยชนะ
63013057075 นางสาววริยา อาจหาญ
63013057076 นางสาวสรัญญา ม่ันพิริยะ
63013057077 นางสาวศิริลักษณ� เฉิน
63013057078 นางสาวจุฑามาศ ธัญญเจริญ
63013057079 นางสาวธัชธรรม แห:งหน
63013057080 นางสาวสุภรณีย� นารีเลิศ
63013057081 นางสาวจุฑารัตน� ทองละมัย
63013057082 นายจีรวุฒิ เพ่ิมพูล
63013057083 นายสุรกิจ นิบุญกิจ
63013057084 นางสาวปริยาภัทร ศาลา
63013057085 นางสาวสุขพิสุทธ์ิ สุขจันทร�
63013057086 นางสาวเนธิศดา ทอนสูงเนิน
63013057087 นางสาวรินดา รัชตะชาติ
63013057088 นายพันธ�ศักด์ิ คล3ายดวง
63013057089 นายชัชพิสิฐ แก3วสีหาวงศ�
63013057090 นางสาวธนัชชา จันพุ:ม
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63013057091 นายเวธน� อารีพรพิมล
63013057092 นางสาวทิพวรรณ นันทะสาน
63013057093 นางสาววรษมล อินทะแสน
63013057094 นางสาวกนกกานต� จิรังการ
63013057095 นางสาวพลิศา โยธายุทธ
63013057096 นายปFยพล ต3อยมาเมือง
63013057097 นางสาวปนัสยา ค:าภูเขียว
63013057098 นางสาวณัฐธิดา โยมด3วง
63013057099 นางสาววาสนา แสนทวีสุข
63013057100 นางสาวศรศิลปI มิตรสมพร
63013057101 นายรัชชัย ประดับวงศ�
63013057102 นายวโรดม เหรียญทอง
63013057103 นางสาวรดีนุช แก3วโมรา
63013057104 นางสาวมัณฑนา งามประดิษฐ�
63013057105 นางสาวฉวีวรรณ ศรีเตชะ
63013057106 นายจัตุรงค� สอนลิลา
63013057107 นางสาวสาลิณี ทิพย�แก3ว
63013057108 นายชานนท� ชูโลก
63013057109 นางสาวเบญจมาส ประจิตร
63013057110 นายปฏิพล ธัญญาพืช
63013057111 นายพีรพงษ� สุพรรณ�
63013057112 นายณัฐพล นุขุนทด
63013057113 นายกรณ� ละครพล
63013057114 นางสาวกมลวัน เห็นประเสริฐ
63013057115 นางสาวจินตนา ผายสุข
63013057116 นางสาววรรวิสา เอี่ยมศรี
63013057117 นางสาวฐิตินันท� จันทะดวง
63013057118 นางสาวพรธีรา อภิพุทธิกุล
63013057119 นางสาวณิชากร พุ:มกลิ่น
63013057120 ว:าที่ร3อยตรีจักรดุลย� สุทธินวล
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63013057121 นางสาวพรวิมล มากสุวรรณ
63013057122 นายจักรกฤษ เจริญพร
63013057123 นางสาวชมพูนุช ชูสุริแสง
63013057124 นางสาวฮาฟเสาะ สุโกDะ
63013057125 นางสาวอรทัย อนุกรไกรฤกษ�
63013057126 นายประวิทย� ทองจันทร�
63013057127 นางสาวไอรินลดา จิโรจธนพงศ�
63013057128 นางสาวอมลรัตน� ฉํ่าสดใส
63013057129 นางสาวเมทิกา กวินวรฤทธ์ิ
63013057130 นายอนัส อาลีมะสะ
63013057131 นางสาวอาภากานต� ธูปทอง
63013057132 นางสาวปวิตา สมานวงษ�
63013057133 ว:าที่ร3อยตรีหญิงกษิรา พละทรัพย�
63013057134 นางสาวเบญจวรรณ สุขเสริม
63013057135 นางสาวสายธารา สมคิด
63013057136 นางสาวพิณนภา เกริกเกรียงไกร
63013057137 นางสาวชุติมา จอมโคกสูง
63013057138 นางสาวกัญญารัตน� วงคําซาว
63013057139 นางสาวเอมอร พ้ืนผา
63013057140 นางสาวปพิชญา ป7ญญา
63013057141 นางสาวสุดารัตน� ชื่นชม
63013057142 นางสาวศศิธร ศรีพนม
63013057143 นางสาวประภัสสร เตียเย็น
63013057144 นางสาวบัณฑิตา ไชยแสง
63013057145 นางสาวสุภาวิทย� เจริญศรี
63013057146 นางสาวธัญชนก ชํานิป7Qน
63013057147 นางสาวอรธิชา พรภิกานนท�
63013057148 นางสาวสรินยาภา วงษ�ศรีสังข�
63013057149 นางสาวสุภาพร ทรัพย�อุดม
63013057150 นางสาวพิชชาภา วิลัยศรี
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63013057151 นางสาววิลาวัลย� จันทนู
63013057152 นางสาวจรรฤดี อินทร�ช:วย
63013057153 นางสาวนิภาลัย สีแดง
63013057154 นางสาวนภัสวรรณ ภักฉัตรทัน
63013057155 นายนรวัฒน� ป7จจิตร
63013057156 นางสาวมนพร โชติเสน
63013057157 นางสาวธันย�จิรา พงศ�ฐตานนท�
63013057158 นางสาวญาณภา นามวัฒน�
63013057159 นางสาวชนพร วงศ�นุรักษ�
63013057160 นางสาวจุฬารัตน� จอมศรีลา
63013057161 นางสาวอมิตา สายวารี
63013057162 นายพิชRุตม� ดาราฤกษ�
63013057163 นางสาวธัญวรัตน� ทับธานี
63013057164 นายกิตติธัช ณรงค�ชัย
63013057165 นางสาวธนัชญา ประทับทอง
63013057166 นายศักรินทร� เจริญทรัพย�
63013057167 นายเนติพงษ� ศรีโคตร
63013057168 นายณัฐพล อรุณรัตน�
63013057169 นางสาวหัทยา นาควัชระ
63013057170 นายปองพล เก้ือสกุล
63013057171 นางสาวธนพร บุญยกบัณฑิต
63013057172 นายธีรภัทร� สุนทรชัย
63013057173 นางสาวจันนุสรณ� ดีแก:
63013057174 นางสาวฟFรดาวซ� เจDะโซDXะ
63013057175 นายศิขร ตีระบูรณะพงษ�
63013057176 นางสาวดวงกมล สุดสายธง
63013057177 นายธงชัย ร:วมญาติ
63013057178 นางสาวกฤติยาณี กางทา
63013057179 นางสาวธนกมน ดิตถะวิโรจน�
63013057180 นางสาวอรพรรณ กันยะมี
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63013057181 นายไกรสร ระกัม
63013057182 นางสาวพิชญดา ใจทอง
63013057183 นายอดิศักด์ิ ศรีจันทร�
63013057184 นายณัฐพล บุญป7_น
63013057185 นายบรรณวัฒน� วัชรกุลภิรมย�
63013057186 นางสาวศุภกานต� สุขสุเกตุ
63013057187 นางสาวสุนิศา องอาจ
63013057188 นางสาวชิดศุภางค� วัฒฐานะ
63013057189 นางสาวกุลกนก บุญโกศล
63013057190 นางสาวรมย�รวินท� เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63013057191 นางสาวกิติญาดา คํานวนชอบ
63013057192 นางสาววิภาณี พลอยส:งศรี
63013057193 นางสาวเพ็ญประภา เผือกผ:อง
63013057194 นางสาวศิริพักตร� พานสวัสด์ิ
63013057195 นางสาวกัลยนันท� สวนเป\Zยม
63013057196 นางสาวลลิตา ปุราถาเน
63013057197 นายวรพจน� หงษ�คํา
63013057198 นางสาวอรุณรัตน� มากมี
63013057199 นางสาวอารียา บรรเทิงเภสัชสกุล
63013057200 นางสาวจิดาภา ศรีชุม
63013057201 นางสาวปฐมา มนต�คํา
63013057202 นายฐิติพงษ� วารีบุตร
63013057203 นางสาวณัฐกานต� หนูสุด
63013057204 นางสาวกฤษิญา เกษตรสินธุ�
63013057205 นายรพินทร� อุชชิน
63013057206 นางสาวอรจิรา คชสังข�
63013057207 นางสาววรรณิภา มณีศรี
63013057208 นายธัญวัฒน� บุนนาค
63013057209 นางสาวพชรภรณ� ศรีแก3ว
63013057210 นางสาววรรณิสา เกษแก3ว
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63013057211 นางสาวกาญจนา วรรณทอง
63013057212 นางสาวปรางทิพย� พันธนียะ
63013057213 นางสาวนลพรรณ หลีกภัย
63013057214 นายนิรันดร� วรพันธุ�
63013057215 นางสาวธัญพิชชา ทวีบุตร
63013057216 นางสาวพัชรินทร� จันทร�โนทัย
63013057217 นายฑีฆายุ สุ:มประดิษฐ�
63013057218 นางทิพยรัตน� สุวรรณมณี
63013057219 นางสาวพริมา อินทะรัตน�
63013057220 นางสาวป7ญญดา ป7ญญาคําเลิศ
63013057221 นางสาวพาณี น3อยทวี
63013057222 นางสาวสุมนัส พัฒนมงคล
63013057223 นางสาวอภิษฎา ชื่นปวงธรรม
63013057224 นางสาวเจนจิรา อรรคฮาตสี
63013057225 นางสาวเกศนีย� พานทอง
63013057226 นางสาวกนิษฐา สมเปลี่ยน
63013057227 นางสาวรุศสณี เตบสัน
63013057228 นางสาวอาศุมาศ ชัยยะนาทพงศ�
63013057229 นางสาวเบญจวรรณ ไขสะอาด
63013057230 นายชัยธวัช แก3วกําเนิด
63013057231 นางสาวมัสภร อัมระรงค�
63013057232 นายวรธีร� ภริตานนท�
63013057233 นางสาวอังศุมาลิน สีธรรม
63013057234 นางสาวกิตติภรณ� สุวรรณพงษ�
63013057235 นางสาวจริยา มโนปราณีต
63013057236 นายอุกฤษฏ� ไทยงามศิลปI
63013057237 นายธนินวิชญ� ตันวงศ�วาล
63013057238 นายสุบิน มีชนะ
63013057239 นางสาวประภาพร เกิดเกตุปFZน
63013057240 นางสาวชลิดา พอดีมีบุญ
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63013057241 นางสาวสุพัตรา หอมทอง
63013057242 นางสาวฐิXติมา ทองหล:อ
63013057243 นายธนา สิทธ์ิ แสงรัมย�
63013057244 นางสาวนันทนัช เสวีวัลลภ
63013057245 นายตรีสิทธ์ิ การะเกตุ
63013057246 นางสาวฮัสนDะ ลือแบซา
63013057247 นางสาวณัฐฐา เฉลย
63013057248 นางสาวสุริษา สุขเกษม
63013057249 นางสาวกรองแก3ว ช:วยทอง
63013057250 นางสาววงค�จันทร� นามนิตย�
63013057251 นางสาววลัยลักษณ� สาธุภาค
63013057252 นางสาวพิริยา เหลือหลาย
63013057253 นางสาวเพ็ญพิชชา สีนวล
63013057254 นางสาวธัญธนภรณ� ศรีชัยเชิด
63013057255 นางสาวจิราพร ไพโรจน�
63013057256 นางสาวมัสนะห� อายะมะโซ
63013057257 นายธนวัฒน� คงสุวรรณ�
63013057258 นางสาวสุติชา ป7กษีเลิศ
63013057259 นางสาวปFยธิดา คําน3อย
63013057260 นายปฐมชัย อินทร�ธิราช
63013057261 นางสาวสิทธิณี มีเจริญ
63013057262 นางสาววรางคณา กฤตสัมพันธ�
63013057263 นายณัฐนนท� ศรีพรประเสริฐ
63013057264 นายมัฆวาล อุดมพิทักษ�สุข
63013057265 นางสาวทัณฑิกา ปานสุวรรณ
63013057266 นายทักษิณ อินคํา
63013057267 นางสาวหฤทัย วิทยาพูล
63013057268 นางสาวนาริน ห3วยหงษ�ทอง
63013057269 นายจิรายุ เชื้อสุข
63013057270 นางสาวสกุลตรา ดอลคํา
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63013057271 นางสาวชลันดา จีนคง
63013057272 นางสาวนูรอซอบDะห ดอเลDาะ
63013057273 นางสาวรุ:งทิพย� สารศักด์ิ
63013057274 นายธนาวุฒิ ขุนแก3ว
63013057275 นายอิทธิเดช ช:วยเกิด
63013057276 นางสาวสหพร มีแก3ว
63013057277 นายดุรงค�ฤทธ์ิ พงศ�พฤกษธาตุ
63013057278 นางสาวนิรชา ช:างเหล็ก
63013057279 นางสาวนิชาภา อินทสะระ
63013057280 นายโสภณ ผ:องประภา
63013057281 นางสาวนิษฐ�ชาดา ไตรสินธรณ�
63013057282 นางสาวโสรยา พิกุลไทย
63013057283 นางสาววันวิสา เผื่อแผ:
63013057284 นางสาวจุฑามาศ คืนมาเมืXอง
63013057285 นางสาวนรมน ชูเวชวงศ�
63013057286 นางสาวญาณิศา พัฒนกิจวิวัฒน�
63013057287 นางสาวพิชาวีร� ศรีประสม
63013057288 นายพิชชานันท� ขจรเพ็ชร
63013057289 นางสาวสุพัตรา สีเขียว
63013057290 นายเอกดนัย ศรีบุญเรือง
63013057291 นางสาวนวพร สุคันทา
63013057292 นางสาวเกศสิรินทร� ปานแดง
63013057293 นายธรรมยุทธ ธงประชา
63013057294 นางสาวขนิษฐา พรานเนื้อ
63013057295 นางสาวอัจฉราพร เคหารมย�
63013057296 นางสาวศศิชา ธนนรานนท�
63013057297 นางสาวกรกนก คงเจริญ
63013057298 นายชวิศ แก3วสลับศรี
63013057299 นางสาวอัญชลี ดวงอุปะ
63013057300 นายธนัท นภาโชติ
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63013057301 นางสาววรรณ รัตน� ทองมี
63013057302 นางสาวศิริลักษณ� ม่ังค่ัง
63013057303 นางสาวสุดาลักษณ� แส3ทอง
63013057304 นางสาวนุชฎา ทองสม
63013057305 นายคเณศ ชิตชอบ
63013057306 นางสาวฐิติพร ราชสิน
63013057307 นางสาวสาทินี มีอิน
63013057308 นางสาวกัณณิกา แพรกสมุทร
63013057309 นางสาวณัญช�สรัล ศรีสวัสด์ิ
63013057310 นางสาวพรรณทิพา ฟCาร:วมป7ญญา
63013057311 นางสาวชญาพัฒน� สงเจริญ
63013057312 นางสาวกฤษณา แจ3งเอี่ยม
63013057313 นายกานต�นนท� จุลกาญจน�นนท�
63013057314 นายธัชกร สุกศิริรุจจิรา
63013057315 นายจีรพงษ� อินคล้ํา
63013057316 นางสาวจิราวรรณ พูนสิน
63013057317 นายภัทรชัย จันศรีคง
63013057318 นางสาวศิริวรรณ จ๋ิวใจ
63013057319 นายกิติพงษ� ไชยคํา
63013057320 นายอมรเทพ ทองพิทักษ�
63013057321 นางสาวจินดารัตน� บุญอารี
63013057322 นางสาวอัญชลีพร ศิริ
63013057323 นางสาววรรณศิตา บังเกิง
63013057324 นางสาวปรมาภรณ� มหิสคามิน
63013057325 นายธีร�อธิศ เปาะทองคํา
63013057326 นางสาววาสนา สกุลมี
63013057327 นางสาวชนานาถ อัญญเวชสัมฤทธ์ิ
63013057328 นายจตุรงค� รอดเซ็น
63013057329 นางสาวกนกวรรณ มีห:อข3าว
63013057330 นางสาววิไลลักษณ� เอี่ยมวิไลย�
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63013057331 นางสาวชนรดี แซ:เฮ:า
63013057332 นายเมธาพัฒน� เชาว�วิศิษฐ
63013057333 นางสาวภัสสร ต้ังอนุรักษ�พงศา
63013057334 นายฐาปกรณ� ปCอมใย
63013057335 นางสาวตะวันรัตน� วีรสุขสกุล
63013057336 นายสราวุธ ลาลับ
63013057337 นางสาวสุชาวลี หรัดดี
63013057338 นายทรงเดช บุญสา
63013057339 นางสาวพัชรีพร สงวนรัตน�
63013057340 นางสาวปFณฑิรา จิตมาตย�
63013057341 นางสาวปราณี อุมานนท�
63013057342 นางสาวปาฌิกา พันธรักษ�กุล
63013057343 นางสาวสุรีรัตน� พิมวงษ�
63013057344 นางสาวพัชราภรณ� มะยงค�
63013057345 นางสาวปFยะรัตน� จีนเอม
63013057346 พันจ:าตรีธีระยุทธ ชมภู
63013057347 นางสาวอรุณี มีแหวน
63013057348 นายวีฑารัตน� ลิขิตกิจเกษตร
63013057349 นางสาวสิริพัชร จิรจีรังชัย
63013057350 นางสาวศุภสุตา ด3วงรักษา
63013057351 นายเอกรัฐ คัชเขียว
63013057352 นายณัฐวัตร จันทร�งาม
63013057353 นางสาวพรพิมล ยอดทอง
63013057354 นางสาวบุษยา เอี่ยมสอาด
63013057355 นายอุเทน รําพรรณ
63013057356 นางสาวสุพัตรา ทนุการ
63013057357 นางสาววรัญญา ผลสันต�
63013057358 นางสาวหัทยา สุดเสนาะ
63013057359 นายสมพร น3อยสําแดง
63013057360 นางสาวศวิตา เหล:าวงษี
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63013057361 นางสาวฤดีกร อุสวะโสภากุล
63013057362 นางสาวนันทญาพร ร:วมทอง
63013057363 นายภัทรายุทธ พิกุลแก3ว
63013057364 นางสาวรัตนากร พงษา
63013057365 นางสาวปราณี รามณี
63013057366 นายศิวนาถ อัศวโกวิท
63013057367 นายมรกต สกุลวิวัฒน�
63013057368 นางสาวพิมพ�ชนก ส:งแสงแก3ว
63013057369 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุวรรณ�
63013057370 นางสาววันวิสา สร3างกุศล
63013057371 นางฟารีซา สาเมาะ
63013057372 นางสาวปรัชญา จันวรรณ
63013057373 นางสาวกนกพิชญ� อินชัย
63013057374 นางสาวพิมพ�ชญา ม่ังมี
63013057375 นางสาวอริษา ชมชื่น
63013057376 นางสาวหนึ่งฤดี บุญโช
63013057377 นายปFยวัฒน� แซ:หลิม
63013057378 นางสาวฐิตา จิตรอาจ
63013057379 นางสาวมินตรา แสงโชติ
63013057380 นางสาวณัฐกฤตา พ:Xมเพ็ชร
63013057381 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด
63013057382 นางสาวสรวงกนก เชาว�ดี
63013057383 นางสาวณภัค อมรรักษ�
63013057384 นายพิพัฒน� เปลวเพลิง
63013057385 นางสาวเทวิกา เมืองมูล
63013057386 นายวัชรพล วะเกิดเปCง
63013057387 นายบัณฑิต ชมกุหลาบ
63013057388 นางสาวจุฬารักษ� แก3วบุตร
63013057389 นายปFยะวุฒิ จันทร�เสนา
63013057390 นายพงศธรณ� แสงสว:าง
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63013057391 นายธเนศชัย เก3ากิตต์ิ
63013057392 นางสาวสุทธิดา หลงหา
63013057393 นายอภิเดช เพชรสุก
63013057394 นายชัชรินทร� เส็นสกุล
63013057395 นางสาวศิริยา ม:วงวิจิตร�
63013057396 นางสาวชนกพลอย กนิษฐ�
63013057397 นายณัฐพงษ� เอียดเต็ม
63013057398 นายปFยบุตร ประทุมวัลย�
63013057399 นางสาวศศิวิมล จวนสาง
63013057400 นายฉัตรการ เพชรชูทอง
63013057401 นางสาวนัฐนรินทร� เอื้อสุขภักดี
63013057402 นายพีระพงษ� พิกุลแก3ว
63013057403 นางสาวโยษิตา กันทะเตียน
63013057404 นางสาวกรรณิการ� โนวาส
63013057405 นางสาวทรายแก3ว สุนทรนนท�
63013057406 นางสาวสิริธิดา พีรแสงทอง
63013057407 นายวัฒพงค� พิกุลงาม
63013057408 นายปรัชญา เกินกลาง
63013057409 นางสาวดวงกมล ฤทธ์ิกันโต
63013057410 นางสาวฐิติรัตน� วงษ�จันทร�
63013057411 นายศิริพงษ� เติมประเสริฐสกุล
63013057412 นางสาวกชกมล ขวัญทองย้ิม
63013057413 นางสาววัชราพร อินทวงษ�
63013057414 นางสาวสุพัฒตา เกษามา
63013057415 นางสาวฐาณัชชา จิราภิญโญภัค
63013057416 ว:าที่ ร.ต.หญิงมุกรินทร� จารุนัย
63013057417 นางสาวฐานิกาญ ปFยัง
63013057418 นางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ�
63013057419 นางสาวปาริฉัตร รัตนสุนทร
63013057420 นายชาญณรงค� ควรเกษม
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63013057421 นางสาวสาวิณี ศิริกันรัตน�
63013057422 นายจักรพล พิทักษธรรม
63013057423 นางสาวธนฉัตร ประทุมมินทร�
63013057424 นางสาวทวินันท� คงรื่น
63013057425 นางสาววนิดา ไพรพนาสวัสด์ิ
63013057426 นางสาวจุฑามาศ ภู:ประดิษฐ
63013057427 นางสาวญาดาพิชชา หัตถา
63013057428 นายอภิสิทธ์ิ ละครลํา
63013057429 นางสาวพรสวรรค� เกตุแก3ว
63013057430 นางสาวกุลภัทรา ปCอมสุข
63013057431 นายวิชิต ปFงวัง
63013057432 นายนพรัตน� จันหนองจอก
63013057433 นายเฉลิมรัช จันทร�เอี่ยม
63013057434 นางสาวมุขเอก เจียมจีรกุล
63013057435 นางสาวธนิดา จรูญโรจน�
63013057436 นายฮ.ตรีสิทธ์ิ จันทสาโร
63013057437 นางสาวณฐมน อุทัยรังษี
63013057438 นางสาววรรณพิมล อิสสระ
63013057439 นางสาวรุ3งนภา อาษา
63013057440 นางสาวนนทิยา ชัยเขต
63013057441 นางสาวพัชราภรณ� ศรีพิลัย
63013057442 นายไกรศร เอียดสังข�
63013057443 นางสาวจินดารัตน� มากเกตุ
63013057444 นางสาวพรทิพา จันทรังษี
63013057445 นางสาวชัญญา จิตติรัตนกุล
63013057446 นางสาวณัฏฐนันท� ปรคุณหนูพึ่ง
63013057447 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ พรมวิจิตร
63013057448 นางสาวเปมิกา สร3อยญานะ
63013057449 นางธรรญธร บัวคลี่
63013057450 นางสาวรัชฎาพร มหาเกตุ

หน3า 1915 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013057451 นายผณินทรา เคล3าจันทร�พงษ�
63013057452 นางสาวพรชนก ศรีจันทร�
63013057453 นางสาวสุกัญญา สุขภาค
63013057454 นางสาวพรรณภา ดีผลิผล
63013057455 นางสาวจันทร�จิรา เมฆวัน
63013057456 นางสาวภัชราภรณ� ม:วงมนตรี
63013057457 ส.อ.หญิงสุธิดา จันทราตรี
63013057458 นางสาวกิตติมา ชาดหรคุณ
63013057459 นายฐิตินันท� เหมือนสิน
63013057460 นางสาวเรณุกาย ธงสังกา
63013057461 นางสาวอภิญญา อ:อนวิจารย�
63013057462 นางสาวสุวรรณา ศรีวิเศษ
63013057463 นางสาวปวารญา เวชสุนทร
63013057464 นายสุรนันท� จําปากะนันท�
63013057465 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพิมชนก บุ3งทอง
63013057466 นางสาวนิลยา พุ:มไม3
63013057467 นางสาวอรุณวรรณ เลิศเวียง
63013057468 นางสาวภวรัญชน� ยืนชนม�
63013057469 นางสาวพรพิมล นามแสง
63013057470 นางสาววารุณี อึ้งสิทธ์ิภักดี
63013057471 นางสาวรสรินทร� ภัทรผดุงภาพ
63013057472 นายเตชินท� วรสิทธ์ิ
63013057473 นางสาวพลอยไพลิน ไทยอ:อน
63013057474 นายวิธิศักด์ิ พริกบุญจันทร�
63013057475 ว:าที่ ร.ต.พงศกร ฉัตรศรี
63013057476 นางสาวพรพิมล มะลิลา
63013057477 นางสาวฐิตาพร จีนสอน
63013057478 นางสาวกุลธิดา สุขทอง
63013057479 นางสาวศุภวรรณ กันยาประสิทธ์ิ
63013057480 นายณัฐพัชร� ขจรเกียรติภาส
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63013057481 นายฉัตรชัย อ:วมพรม
63013057482 นางสาวจิตสุพร หอมดอก
63013057483 นางสาวนารินทร� กระธง
63013057484 นายคณิศักด์ิ นนทศักด์ิ
63013057485 นางสาวสุธิดา ทั่งรอด
63013057486 นายวัชระ ประมูลสิน
63013057487 นายนิปุณ โสวรรณะ
63013057488 นางสาวพานิชย� พิมล
63013057489 นายบัณฑิต ชาตรูปากร
63013057490 นายธนาดุล แน:นอุดร
63013057491 นางสาวกมลรัตน� ศรีสวัสด์ิ
63013057492 นางสาวหนึ่งฤหัย พานแก3ว
63013057493 นางสาวมนันรัชต� สุริหิรัญมงคล
63013057494 นางสาวพิมพ�วิภา ภู:รุ:งฤทธ์ิ
63013057495 นายธนวุฒิ ปงพิทักษ�
63013057496 นายบุญญฤทธ์ิ สอนใจ
63013057497 นางสาวชลนิชา จันทร�พันธ�
63013057498 นางสาววัลลี งานสําเร็จผล
63013057499 นายทองดี โปรดสันเทียะ
63013057500 นางสาวอัญชลี เพชรพราย
63013057501 นางสาวธนาภรณ� สุขเสมอ
63013057502 นางสาวกัลยรัตน� อําพันแสง
63013057503 นางสาวกานต�ธิดา สมน้ําคํา
63013057504 นางสาวดารุณี เพ็งคล3าย
63013057505 นางสาวฐิติกานต� ภูทัศน�
63013057506 นายกัลยาลักษณ� กัลยาณสิทธ์ิ
63013057507 นางสาวเสาวณีย� คําเครือ
63013057508 นางสาวพรรณราย ชลธาร
63013057509 นางสาวธรรมอนงค� พงศ�เพชรทวี
63013057510 นายรัชชานนท� ชมภูบุตร
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63013057511 นายอนุชา ผลเจริญ
63013057512 นางสาวภัทราภรณ� งอนเง้ียง
63013057513 นายลัญจกร โพคําพา
63013057514 นางสาวปรีชญา ศิริสุวรรณ
63013057515 นางสาวอุ:นเรือน ศรีสิงห�
63013057516 นายจิรายุส มะโนสีลา
63013057517 นางสาวเจนจิราพร ตDะน้ําอ:าง
63013057518 นางสาวศศิกาญจน� ขวัญเจริญ
63013057519 นายมูหัมหมัดไฟซอล ยูโซDะ
63013057520 นางสาวจิตตานันท� ท:าช3าง
63013057521 นายภาคภูมิ สะเทือนวงษา
63013057522 นางสาวปุณยนุช ปฐมรัตน�
63013057523 นางสาวลักขณา บุญประกอบ
63013057524 นางสาวปาริฉัตร ผกาโสภณ
63013057525 นางสาวอศัลยา รังษี
63013057526 นายอภิสิทธ์ิ ยศป7ญญา
63013057527 นางสาวสุภาวี แจ3งสว:าง
63013057528 นายนพดล ช:วยแก3ว
63013057529 นายอารยะ เยาดํา
63013057530 นายวิษณุพงศ� แต3มแก3ว
63013057531 นางสาวจุฑาภรณ� อังคะหิรัญ
63013057532 นายธีรพัฒน� คําหมู:
63013057533 นางสาววชิรญาณ� อินทร�อุดม
63013057534 นางสาวกมลทิพย� นิลดี
63013057535 นางสาวนลินี สวัสดี
63013057536 นายจิรวัฒน� ณ สมาน
63013057537 นางสาวจารุกัญ ศรีเมฆ
63013057538 นางสาวกชพร ดํารงวงศ�คําพวง
63013057539 นายปุณณธีร� รัตนสัมฤทธ์ิ
63013057540 นายจักรี ลิ้มเจริญกิจไพศาล
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63013057541 นางสาวอมลรดา คัมภีรทัศน�
63013057542 นางสาวพัชมณ เพชรตุ:น
63013057543 นางสาวสุพัตตรา จงเจริญ
63013057544 นายวทัญRู เชื้อสะอาด
63013057545 นายภัทราวุธ ภาหา
63013057546 นายดุสิต สุวรรณมณี
63013057547 นางสาวรัตนาภรณ� ทับทอง
63013057548 นายวชิรวิทย� ปอแย3ม
63013057549 นางสาวเสาวลักษณ� อ:อนนาค
63013057550 นายนนธนัตถ� ทัฬหะวาสน�
63013057551 นางสาวกัณฐมณี คล:องสารา
63013057552 นางสาวรุ:งรวี ขาวทอง
63013057553 นางสาวสุพัตรา อินาวัง
63013057554 นางสาวอมรประภา แผ:นศิลา
63013057555 นางสาวนพมาศ มงคลเลิศมณี
63013057556 นางสาววรัสชญาน� ศักด์ิธนาพัชร�
63013057557 นางสาวดารณี ดิเรกศิลปI
63013057558 นางสาวจันทร�จิรา ปฏิแพทย�
63013057559 นางสาวธัญวรัตน� สุนทรเสนาะ
63013057560 นางสาวจันทิรา ศรีสมรัก
63013057561 นางสาวชนาภัทร สิริเจริญกุล
63013057562 นายพงศธร ธรรมศิริ
63013057563 นางสาวรุ:งฤดี จ๋ิวน3อย
63013057564 นางสาวศศิธร สงวนศรี
63013057565 นางสาวอินทร�ธุอร โชติจันทึก
63013057566 นายวิทวัส สมพงศ�
63013057567 นางสาวกันต�กนิษฐ� เนื่องอุตม�
63013057568 นางสาวชนัญดา อินทร�สุข
63013057569 นางสาวพัชรี ไฝสุข
63013057570 นายไตรรัตน� ทองสุมาตย�
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63013057571 นางสาวจินตนา อินน3อย
63013057572 นายนันทพงศ� นิรมลนุรักษ�
63013057573 นางสาวอัจฉรา จันทร�สว:าง
63013057574 นางสาวชฎารัตน� ธนโกเศศ
63013057575 นางสุริยาพร ภูมิโนนง้ิว
63013057576 นางสาวสุรัตวดี หัสจันทอง
63013057577 นางสาวป7ทมา ปานเจริญ
63013057578 นางสาวธนัชญา โนราช
63013057579 นางสาวชลนที กันทานา
63013057580 นางสาวกุลศิริ ลานธารทอง
63013057581 นางพิชญาภัค เพ็ชรรัตน�
63013057582 นางสาวชญากาณฑ� เดชสูงเนิน
63013057583 นายธนกร แก3วกันทา
63013057584 นายกฤช อินปฐม
63013057585 นายอรรฆพร ฉาบกรณ�
63013057586 นางสาวโชติกา มีทรัพย�
63013057587 นายกรัญตี กันสุข
63013057588 นายจิรเมธ เอ:งฉ3วน
63013057589 นายกรกต เฟ̂Zองโคตร
63013057590 นางสาวพิมวดี ศรีเจียม
63013057591 นายสาธิต สังข�ขํา
63013057592 นายจาตุรงค� ใจใหญ:
63013057593 นางสาวธัญชนก คงมิยา
63013057594 นายสิทธิพร คะเณ
63013057595 นางสาวชุดาภา อร:ามรัศมี
63013057596 นางลักขณา ศิริบุตรวงษ�
63013057597 นางสาวศศิภา จันทร�กล3า
63013057598 นางสาวนัฐฑิยา เนตรพุกกณะ
63013057599 นางสาวณัฐริกา ปฐวีไพสิฐ
63013057600 นางสาวจันทกานต� ฮวดขํา
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63013057601 นางสาวปรียาภรณ� พรมเวียง
63013057602 นายวรัญRู รัตนะวัน
63013057603 นางสาวนดาวดี กุลสง
63013057604 นางสาวณัฐริยา เพ็ชร�วงศ�
63013057605 นางสาวกระถิน หนูชุม
63013057606 นางสาวอิสรีย� เสรีโยธิน
63013057607 นายวิศวัฒน� เกิดถาวร
63013057608 นางสาวบุษราคัม ชูเกษร
63013057609 นางสาวราตรี ป7ญญาใสย�
63013057610 นายเมธา โพธ์ิทอง
63013057611 นายธัญณวัฒน� น3อยภูธร
63013057612 นางสาวพลอยชมพู สิริกุลธนภาคย�
63013057613 นายพงศ�พันธ� เพชรบูรณ�
63013057614 นายภูมิพัฒน� มานชู
63013057615 นางสาวกมลมาลย� กรานแก3ว
63013057616 นายป7ณณ�ธวัช ดวงประชา
63013057617 นางสาวโสมวรรณ สุขมหันต�
63013057618 นายเอกราช ใหญ:วงค�
63013057619 นายพรภวิษย� เสมอภาพ
63013057620 นางสาวสุดารัตน� แก3วน้ําอ:าง
63013057621 นางสาวพรรณี ราษฎร�เจริญ
63013057622 นางสาววิภาวี เงินโพธ์ิ
63013057623 นางสาวพิมทิพย� ภัทรเกียรติเจริญ
63013057624 นายภานุพงค� จงมานัสเจริญ
63013057625 นางสาวปริมล หลวงภักดี
63013057626 นางสาวบัณฑิตา คงไชย
63013057627 นางสาวณัชชา กาลออง
63013057628 นายจรัสรวี ศรีสว:าง
63013057629 นางสาวแรมฤทัย สียางนอก
63013057630 นางสาวเยาวลักษณ� ทรัพย�ธีรวงศ�
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63013057631 นางสาวนาตยา สมหมาย
63013057632 นางสาววราลักษณ� ราชคํา
63013057633 นางสาวชนิกานต� วิเชียรมณี
63013057634 นายศรจักร แม3นเจริญ
63013057635 นางสาวสุดารัตน� แกล3วเกษตรกรณ�
63013057636 นางสาวสุภัค บุญเรืองโรจน�
63013057637 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพรนภา สุขปรุง
63013057638 นางสาวศศิประภา แก3วหาญ
63013057639 นายอภิรัตน� กลางมณี
63013057640 นางสาวสิริรัตน� บัวแปCน
63013057641 นายพูลสวัสด์ิ กองอาสา
63013057642 นางสาวชนกนาถ ทองอ:อน
63013057643 นางสาวนิตินันท� มุทาวัน
63013057644 นางสาวสุพัตรา สีลาพร
63013057645 นางสาวนริศรา ทนง
63013057646 นายณัฐชัย ย้ิมอยู:
63013057647 นางสาวภัฏรฎา ธีราโมกข�
63013057648 นางสาวธัญลักษณ� สุขพัฒน�
63013057649 นายพงศ�คณิน จิรขจรชัย
63013057650 นายอัครสิทธ์ิ ชุ:มใจรัก
63013057651 นางสาวภัคสุดา สมัครประโคน
63013057652 นางสาวกรรณิกา จิตรเจริญ
63013057653 นายภัทราวุฒิ สิทธิขันแก3ว
63013057654 นางสาวนิษฐาพัชร แสงประไพ
63013057655 นางสาวธิดาเทพ แสนสร3อย
63013057656 นางสาวสุภาพรรณ ชุ:มเย็น
63013057657 นางสาวภาสุนีย� ศรีสุพัฒนะกุล
63013057658 นางสาวพิชญ�พัศศา จีนเพ็ชร
63013057659 นางสาวก3อด้ีหยะ สังมี
63013057660 นางสาวพิมพ�วิมล แสงศรี
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63013057661 นายศรัณย� สุขเกิด
63013057662 นายจารุวิทย� ขาวชูรักษ�
63013057663 นางสาวจริยาพร นันทใส
63013057664 นายฐิติวัฒน� วงษ�ปรีชา
63013057665 นางสาวปวีณา เอี่ยมสําอางค�
63013057666 นายนิกสันต� ศิริ ศิริ
63013057667 นางสาวทิพย�ฉัตร สาธิตธรรมพร
63013057668 นางสาวจันจิรา สุขสอาด
63013057669 นางสาวจุฑามณี ภักดีเจริญ
63013057670 นายสราวุธ จันทร�โคตรเเก3ว
63013057671 นางสาวรุสนี เสะบารู
63013057672 นางสาวกัญญรัตน� ทองกุล
63013057673 นางสาวปภาวี พานประเสริฐสม
63013057674 นางสาววิภาพร จาตุรนตกุล
63013057675 นางสาววรรณิสา จิตรทาน
63013057676 นายระพีพัฒน� ละม3าย
63013057677 นางสาวศรุดา แดงตDะ
63013057678 นางสาววงศกร จิรพรประเสริฐ
63013057679 นางสาวโชติกาญจน� ชูดอนตรอ
63013057680 นางสาวธิดารัตน� แหวนหล:อ
63013057681 นายอลงกรณ� มาสวัสด์ิ
63013057682 นางสาวนัชชา สุริยะผล
63013057683 นางสาวจิรัฐติกาล เสมอใจ
63013057684 นางสาวชุดา พุฒแย3ม
63013057685 นางสาวปFยภรณ� ทิพย�พาหน
63013057686 นางสาวราตรี สุขเยาว�
63013057687 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจินตนา รุ:งแสง
63013057688 นางสาวปวีณ�สุดา ชุ:มเย็น
63013057689 นางสาวอัญชิสา สุพรรณกูล
63013057690 นางสาวธนาภรณ� พงศ�วัฒนโรจน�
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63013057691 นางสาวทิพวรรณ ปานเอม
63013057692 นางสาวศิโรรัตน� สุนทรอนุศาสตร�
63013057693 นางสาวนูรีญา สันสบู:
63013057694 นางสาวโอปอล อิสระธานันท�
63013057695 นางสาวอริสรา หมัดเจะเรDะ
63013057696 นางสาวรัชดาภรณ� สุพมิตร
63013057697 นางสาวธนพร พุทธิเภสัช
63013057698 นายบุรินทร� เจตจํานงกิจ
63013057699 นางสาวอาทิตยา ป7ญญาดี
63013057700 นางสาวสุจิตรา ชาลีเปรี่ยม
63013057701 นางสาวกฤษณ�ธีรา คําแหง
63013057702 นางจิดาภา แสงรุ:ง
63013057703 นายสมพล โม3เม3า
63013057704 นายพรภิรมย� ไกรชิต
63013057705 นางสาวญาณัฏฉราภรณ� ธงภักด์ิ
63013057706 นางสาวเสาวลักษณ� ดุกสุกแก3ว
63013057707 นางสาวอลิสา วิเศษกันทรากร
63013057708 นางสาวทิพากร ปFZนป7ก
63013057709 นางสาวชลธิชา ครุฑแก3ว
63013057710 นางสาวศิริลักษณ� นวลรอด
63013057711 นางสาวมาลีนา มะโนยอด
63013057712 นางสาวแพร ดิถีเพ็ง
63013057713 นางสาวณัฐรัตน� เกิดกิจ
63013057714 นางสาวธัญญารัตน� เงินอาจ
63013057715 นางสาวจิรพร กลางสูงเนิน
63013057716 นางสาวณัฏฐณิชา บุญฟ7ก
63013057717 นายจริวัฒน� แกมขุนทด
63013057718 นางสาวจุฬาลักษณ� พินพันธ�
63013057719 นางสาวธิดาศิลปI เปลี่ยนละออ
63013057720 นางสาวกัญญานัฐ กระซิบ
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63013057721 นายชนะศักด์ิ สถิตยัง
63013057722 นางสาวอาสิรา ดิษยกุลกิจ
63013057723 นายธนวัฒน� กุลเลิศพิพัฒน�
63013057724 นายวิทวัส จําปา
63013057725 นายศุภโชค กู3เกียรติ
63013057726 นายอับดุลพาตะห� เจDะมิ
63013057727 นางสาวอลิสา พรสรรค�ศิริกุล
63013057728 นางสาววรัทยา เจียรวงศ�สกุล
63013057729 นางสาววาสนา ป7ญญา
63013057730 นางสาวระวีพร เพียรพานิช
63013057731 นายชัชวาล ชัยกร
63013057732 นางสาวเอิ้ออารีย� พรหมดี
63013057733 นางสาวโสภา ชูมณี
63013057734 นางสาวชนัญวณัฐ นาไชยเวศน�
63013057735 นายสุธิพงษ� คล3ายสุวรรณ
63013057736 นางสาวณัฐาวดี ปูนรัมย�
63013057737 นายกันย�ธนัน ดําดี
63013057738 นายชยานนท� ไชยศรีษะเกตุ
63013057739 นายปฐมพงษ� มหาแสง
63013057740 นางสาวภัทร�สรัญ ศรีแฉล3ม
63013057741 นางสาวสุกัญญา ม่ิงขวัญ
63013057742 นางสาวผกามาศ ละมัย
63013057743 นางสาววิริยา ไชยโรจน�
63013057744 นางสาวจุฑารัตน� พานทอง
63013057745 นางสาวฟFรดาว หะยีสะแลแม
63013057746 ว:าที่ ร.ต. หญิงอัญชลีพรรณ โพนพันธ�
63013057747 นางสาววีณา พัวพันธ�
63013057748 นางสาวภาวดี กองการะกรณ�
63013057749 นางสาววชิรา วัฒนศิริ
63013057750 นางสาวมะลิวรรณ คําสังข�
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63013057751 นางสาวพัทธนันท� จาตุรันต�รัศมี
63013057752 นางสาวณฐพร โภชน�เจริญ
63013057753 นางสาวเกษร นรินทร�นอก
63013057754 นางสาวณิชนันท� พรรณราย
63013057755 นางสาวสามัตถิยา ใจคิด
63013057756 นายภูวดล สาผม
63013057757 นางสาวไหมแพร คงประพันธ�
63013057758 นางสาววรรณนภา อบเหลือง
63013057759 นางสาวกัญญาภัค เปลี่ยนศรี
63013057760 นางสาววารุณี สายทอง
63013057761 นางสาวกัลยกร แสงสว:าง
63013057762 นางสาวนิภาพร เพ็ชรคีXรี
63013057763 นางสาวอภิญญา เทพนอก
63013057764 นายพลวศิน ตันติสุวรรณกุล
63013057765 นายบุญราวี สุวรรณเลิศ
63013057766 นางสาวมนัชญา กาต๊ิบ
63013057767 นางสาวนันทัชพร เสร็จกิจ
63013057768 นางสาวพิกุล ไชยศิลปI
63013057769 นางสาวฐิติมา ตุ:นทอง
63013057770 นางสาวปFยะพร วุทธิพันธุ�
63013057771 นายภุชนันท� พันธุ�ชื่น
63013057772 นางสาวศุภธินี บัวเงิน
63013057773 นางสาวสุดามาศ วุฒิสาร
63013057774 นางสาวสุพิชญา ไศลบาท
63013057775 นายปกรณ� สุวรรณกุล
63013057776 นายจิรวิชญ� มีไทย
63013057777 นางสาวธารณิศ ปราโมทย�มณีรัตน�
63013057778 นางสาวชญาดา โอบนิธิชา
63013057779 นางสาวจุรีรัตน� หอมสมบัติ
63013057780 นางสาวกนกศรี สุรรัตน�
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63013057781 นายภาณุวัฒณ� ธราพร
63013057782 นางสาวชลัญญา ภูมิภาค
63013057783 นางสาวอังคณา ขันธประภา
63013057784 นางสาวอาริตา เจริญสุข
63013057785 นางสาวอันตรา ศรีจันทร�
63013057786 นายก3องภพ บุญดี
63013057787 นายสุขพงศ� ชูสมัคร
63013057788 นางสาวณัฐธิดา ช:างสาร
63013057789 นางสาวปฑิตตา วีระศิริ
63013057790 ว:าที่ร3อยตรีรังสรรค� เทพนวล
63013057791 นายธีระ กีรติเกษมากุล
63013057792 นางสาวชญานิศ ศิริวิโรจนกุล
63013057793 นางสาวอรปรียา รักบําเหน็จ
63013057794 นางสาวนริศรา วิทยานุเคราะห�
63013057795 นางสาวนัทวัลย� โขมสันเทียะ
63013057796 นายพงศ�พนัส กําจัดศัตรูพ:าย
63013057797 นางศุขจี วังสการ
63013057798 นายธนพนธ� ทวีกสิกรรม
63013057799 นางสาวนิศาชล ชาญวารินทร�
63013057800 นายไพฑูรย� ภูวเศรษฐ
63013057801 นางสาวสุรัสวดี คลังกลาง
63013057802 นางสาวภัทรมน วรโชติพงศ�พันธ�
63013057803 นางสาวภคินี บุพโกสุม
63013057804 นางสาวอัญชิสา สมประสงค�
63013057805 นางสาวณิชารีย� ยาใจ
63013057806 นางสาวเบญญาภา สังข�ทอง
63013057807 นางสาวอรวรรณ เวียงวัตร
63013057808 นางสาวขนิษฐา สุวรรณศรี
63013057809 นางสาวกนิษฐา สายจันทร�
63013057810 นางสาวประภัทรสร จงมีเงินทอง
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63013057811 นางสาวอนัญญา จันทร�ชม
63013057812 นางสาวสุภาวดี สิริแวว
63013057813 นางสาวสุภาพ พิศเพ็ง
63013057814 นายเศวตฉัตร วันนา
63013057815 นางสาวศาตญา วัชรโรจน�
63013057816 นายอานนต� กาโฮง
63013057817 นางสาวเกตุนภา สายบัว
63013057818 นางสาวชุติกาญจน� ศรีราคํา
63013057819 นายชํานาญ จันทร�อิ่ม
63013057820 นางสาวฑิตฐิตา อภิวัฒน�วงหลี
63013057821 นางสาวจุฑาทิพ ก3อมมณี
63013057822 นางสาวฐิติวรรณ มากอินทร�
63013057823 นายรณกฤต ธัญญเจริญ
63013057824 นางสาวธัญราณินทร� วีระณรงค�
63013057825 นางสาวอรอนงค� ศรีใหม:
63013057826 นางสาวชลธิชา เดวอหมัด
63013057827 นางสาวสุกัญญา เกตุสุริวงศ�
63013057828 นายธนานันต� ญาณภักดี
63013057829 นางสาวกุลธิดา หงษา
63013057830 นางสาวรวิวรรณ ฤทธิจันทร�
63013057831 นางสาวจิราภรณ� สวนเรือง
63013057832 นางสาวอินทพิมพ� วงษ�พันธ�สิงห�
63013057833 นางสาวนวพร แปCนภู
63013057834 นางสาวพรพิชชา พารุ:ง
63013057835 นางสาววิลาสินี จิตเนียม
63013057836 นางสาวรุ:งฟCา พิมลศรี
63013057837 นางสาวศิริลักษณ� กSาคํา
63013057838 นางสาววริศรา คงเอียด
63013057839 นายปFยะราช บุญประเสริฐ
63013057840 นางสาวกนกกาญจน� ผกากาศ
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63013057841 นางสาวธัญสิริ สุวรรณอาภรณ�
63013057842 นายจิรายุ อ:อนคําพา
63013057843 นางสาวอรสิริ สู:สุข
63013057844 นางสาวพรทิพย� ประทุมมา
63013057845 นางสาวสมหญิง สมสุข
63013057846 นายน้ํามนต� ดวงดิษฐ�
63013057847 นางสาวภรณ�เพชร บุญวงศ�
63013057848 นายพงษ�ศธร แพงผม
63013057849 นายกฤษณพงศ� บุญเพ็ญ
63013057850 นางสาวป7ญญาดา โพธ์ิพรม
63013057851 นางสาวฑาริกา ป7ญญา
63013057852 นายสุรจิตต� คงศิลา
63013057853 นางสาวนิชาภัทร จิตรหลัง
63013057854 นางธิติรัตน� ไร:ดี
63013057855 นางศศิธร บรรจงรัตน�
63013057856 นายนราทิพย� สุป7ตติ
63013057857 นายอนุภาพ โลกา
63013057858 นางสาวพัทธนันท� ลําเพาพงศ�
63013057859 นางสาวอักษิพร พิทักษ�
63013057860 นางสาวมลิวัลย� จงใจรักษ�
63013057861 นางสาวณริญญาภรณ� ปาลัว
63013057862 นางสาวกิติยา โพธ์ิหล3า
63013057863 นางสาวปณยา สิริปูชกะ
63013057864 นางสาวศุภลักษณ� ใหม:นิถะ
63013057865 นางสาววรรณรัตน� คงศักด์ิไพบูลย�
63013057866 นางสาวสุชิตา ชื่นอารมย�
63013057867 นางสาวฉัตราภรณ� มีสวัสด์ิ
63013057868 นางสาวภักค�จิรา พิมพ�เพ็ง
63013057869 นางสาวชามา เกิดกิจ
63013057870 นางสาวฐิติรัตน� คงย่ิงหาญ
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63013057871 นางสาวรังสิกาล ศิริรังษี
63013057872 นางสาวศิริกานดา รักสาย
63013057873 นางสาวกรรณิการ� ฤทธิศิลป
63013057874 นางสาวศิริพร บุญเพชร
63013057875 นางสาวสุชาดา ดวงจันทร�
63013057876 นายชัยวัฒน� ภูเดช
63013057877 ว:าที่ร3อยตรีณัฐพงศ� บางเฟ̂Zอง
63013057878 นางสาวเอมอมร กาสังข�
63013057879 นายโชติวัฒน� ปรัชเจริญวนิชย�
63013057880 นางสาวฉวีวรรณ ประดับบรรจง
63013057881 นางสาวรัตนาภรณ� พรมสา
63013057882 นายณรงค�ฤทธ์ิ ต่ิงดา
63013057883 นายปรีชา บุญมาตย�
63013057884 นายมูฮัมหมัด เฮ็งดาดา
63013057885 นายสิทธิพงศ� โสภณอดิศัย
63013057886 นายธงชัย สันฐาน
63013057887 นายสมศักด์ิ ศิริศุภเชษฐ
63013057888 นางสาววริศรา นาคแก3ว
63013057889 นางสาวชาราดา กล่ํากลาย
63013057890 นายคิรากร วิเศษวงษา
63013057891 นางสาวจิตตรา แสงคํา
63013057892 นางสาวไพลิน เพรียพรม
63013057893 นางสาวสุชัญญา เลิศฤทธ์ิ
63013057894 นายศุภวีร� เฮ3งเจริญสุข
63013057895 นายธราเทพ วีระกุล
63013057896 นางสาวแพรวสําลี ลุนพันธ�
63013057897 นางสาวสิริพร อาจมาก
63013057898 นางสาวสุภาพร ชูประพันธ�
63013057899 นางสาวมาตา รัมย�ประโคน
63013057900 นางสาววันทิตา อบสุวรรณ
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63013057901 นางสาวศิรภัสสร สิทธิเลิศไพศาล
63013057902 นางสาวภัคจิรา ตันติกุล
63013057903 นางสาวนนทิยา ผิวโต
63013057904 นางสาวชนิสรา อุตตมะเวทิน
63013057905 นางสาวธวัลรัตน� ชูเวทย�
63013057906 นายเอกรินทร� สาธาระกุล
63013057907 นางสาวพัชรพร จูห3อง
63013057908 นายอิสระ บุญมาลอง
63013057909 นางสาวชฎาภรณ� สุขใส
63013057910 นางสาวจันริญา ชุ:มหอม
63013057911 นางสาวอรษา อ3ายอูป
63013057912 นายนันทวัฒน� ภู:กิตติธนเศรษฐ�
63013057913 นางสาวญาณาธร มณีศรี
63013057914 นางสาวสุธนา อุทารกุล
63013057915 นางสาวนวลผ:อง บุญเนือง
63013057916 นางสาวนาริน โคตรทอง
63013057917 นางสาววิภา เกตุก:อ
63013057918 นายชูศักด์ิ เฮงเจริญ
63013057919 นางสาวภาวิณี ชูศักด์ิ
63013057920 นายศาสตรา บุญมณี
63013057921 นางสาวจิตตินาถ จํานงค�พันธุ�
63013057922 นางสาวรัตติกร ศรีสุธรรม
63013057923 นายสุรชัย คงเรือง
63013057924 นางสาวหฤทัย สายน3อยยาว
63013057925 นางสาวหนึ่งฤทัย ทรัพย�พร3อม
63013057926 นายพันธุ�ชีวิน ศรีภูมิมาศ
63013057927 นายบุริศร� ประสงค�ความดี
63013057928 นายพรพิเชษฐ� ศรีสวัสด์ิ
63013057929 นางสาวอุษณีย� ขจรจารุพันธ�
63013057930 นายยศนนท� วัดวิไล

หน3า 1931 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013057931 นายดํารงศักด์ิ เชื่อมรัมย�
63013057932 นายพิพัฒน� ตันธนาสุวัฒน�
63013057933 นางสาวปาจรีย� อัมพุนันทน�
63013057934 นายวชร พุ:มหอม
63013057935 นางสาวมะลิวัลย� บุญทอง
63013057936 นายอะห�หมัดกัสดาฟ\ มะฆุนิ
63013057937 นางสาวฉัตรธิดา สุภัทรวงศ�
63013057938 นางสาวสุธารัตน� สังข�โพธ์ิ
63013057939 นางสาวอํามะลา แสนวิลัย
63013057940 นางสาวชุดาภา ศรีลาเณร
63013057941 นางสาวอรทัย แก3วดํา
63013057942 นางสาวสุธีมนต� หารัญดา
63013057943 นางปนัดดา บัวบุศย�
63013057944 นายอดิพงษ� วรรณยศ
63013057945 นางสาวกอบบุญ คําคงเกลี้ยง
63013057946 นางสาวอริสรา จินาวรกุล
63013057947 นายวิษณุ พนมยันตร�
63013057948 นางสาวสุนิสา สงวนทรัพย�
63013057949 นางสาววรวรรณ จ่ันมาก
63013057950 นางสาวปรีณาพรรณ ตันธีระพลชัย
63013057951 นางสาวฐิตินันท� วงค�ภักด์ิ
63013057952 นางสาวนิภาพร สวัสด์ิสงคราม
63013057953 นางสาวธีรดา ยังสันเทียะ
63013057954 นางสาวณัฐติยา ปรีดารัตน�
63013057955 นางสาวประภัสสร ผิวงาม
63013057956 นายธงชัย บัวทอง
63013057957 นางสาวลลิตา สุทธิขาว
63013057958 นางสาวจิราภรณ� แย3มกลิ่น
63013057959 นางสาวอริศรา บุตรสาระ
63013057960 นางสาวณัฐนันท� อุดมนันติพัฒน�
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63013057961 นายสรวัฒน� เจิมเมือง
63013057962 นางกัลญา ยอดสุขา
63013057963 นางสาวศรุตา เอี่ยมศรี
63013057964 นายยศกร หมัดอะดัม
63013057965 นายคติพจน� พิริยะจิตตะ
63013057966 นางสาวพานิกา ค:วยคํา
63013057967 นางสาวชนิสรา ทองประสาน
63013057968 นางสาวดลพร มีสุขเสมอ
63013057969 นางสาวธันยธรณ� โกวิทกูลไกร
63013057970 นางสาวสุชาดา มานหมัด
63013057971 นายวีระพัฒน� คีรีวัฒนสกุล
63013057972 นางสาวภาวินี กันตี
63013057973 นายปฏิวัติ ยะภักดี
63013057974 นายภูมเรศร� อาทร
63013057975 นางสาวแสงมณี เอี่ยมสําอางค�
63013057976 นายคเชนทร� โตสันเทียะ
63013057977 นางสาวชไมพร เทียมมงคล
63013057978 นางสาวโชติรส ขาวขํา
63013057979 นายนริศ สําเร็จผล
63013057980 นายอภินัทธ� พิชัยรัตน�
63013057981 นายวุฒิชัย จันทร�รักษ�
63013057982 นางสาวญานิสา ชิณวงค�
63013057983 นางสาวฺปFยะนุช พุทธสังฆ�
63013057984 นางสาวนูรีฮัน บินอาหลี
63013057985 นางสาววรญา จริตเอก
63013057986 นางสาวฟารีฮัน ดาโอDะ
63013057987 นางสาววิรัลยุพา มหายศนันท�
63013057988 นางสาววีรวรรณ ม:วงทอง
63013057989 นายอนลัส สิถิระบุตร
63013057990 นางสาวจุฑามาศ ทองนํา
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63013057991 นางสาวสมฤทัย สุมาลย�โรจน�
63013057992 นางสาวณัฐกานต� อติชาติ
63013057993 นางสาวสิริกาญจน� สกุลมณXี
63013057994 นางสาวเกสร พัดมุกข�
63013057995 นางสาวมัลลิกา พรหมจรรย�
63013057996 นางสาวภัทรอร วารสิทธ์ิ
63013057997 นางสาวสกาวรัตน� ทองดอนหับ
63013057998 นายรัชชานนท� สุขเกษม
63013057999 นายพลกฤษณ� อยู:เเสง
63013058000 นายธนโชติ จันทร�แก3ว
63013058001 นางสาวสุมณฑา กันภัย
63013058002 นายภุชงค� นนท�บุญ
63013058003 นางสาวเกษศิรินทร� คํามานิตย�
63013058004 นายณัฐพงษ� ละมุลมอญ
63013058005 นางสาวกัลญา ทิพย�กมลมาน
63013058006 นางสาววริษฐา ทรัพย�อนันต�
63013058007 นางสาวรุจจิเรศ คล3ายสุวรรณ�
63013058008 นายสุรวุฒิ พุ:มพวง
63013058009 นางสาวกรณ�วิกา บุญยะหยี
63013058010 นายณัฐพล ปรีพูล
63013058011 นางสาวธนิดา วณิชชาวาชัย
63013058012 นางสาวสุลิตตา เจียกขจร
63013058013 นายนราวิชญ� ไข:ทา
63013058014 นายสฤษด์ิ ดงสิงห�
63013058015 นางสาวกัลย�ลดา นันทนลาภอํารุง
63013058016 นายเกษมสันต� เปรมปรีด์ิ
63013058017 นางสาวลัดดาวัลย� บุญยัง
63013058018 นางสาวกฤษนันต� ดนตรีรักษ�
63013058019 นางสาวจารุวรรณ เพชรม่ัน
63013058020 นางสาวกุสาวดี ตู3อ3น
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63013058021 นางสาวอณัฐชานันท� สุวรรณศรี
63013058022 นางสาวนาตยา พลเย่ียม
63013058023 นางสาวสโรชา อาลี
63013058024 นางสาวชุดาภา ทองศักด์ิ
63013058025 นางสาวสรรพษร คุณโน
63013058026 นางสาวศิรินทร�ญา ไพศาลธรรม
63013058027 นางสาวกานต�พิชชา จาระวัลย�
63013058028 นางสาวฝนนภา ต้ังเจตนาธรรม
63013058029 นางสาวอทิตยา จันท�สระ
63013058030 นางสาวนลิตา เครือแก3ว
63013058031 นายพลรบ อาจหาญ
63013058032 นายนฤนาท บุญเพ็ง
63013058033 นางสาวอาริสา พวงสุข
63013058034 นางสาวณฐมนัส สว:างบ3าน
63013058035 นางสาวณัฐธิดา พุ:มมี
63013058036 นางสาวพิศมัย เทียมเสวก
63013058037 นางสาวธิติมา เกิดแสง
63013058038 นางสาวปFยธิดา มณีธร
63013058039 นางสาวกรวิภา เพ็ญนุกูล
63013058040 นายปรัชญ�นนท� พัฒนะกูลพงศ�
63013058041 นางสาวนันทพร ทองสังข�
63013058042 นายชนะชัย เดชะสิทธ์ิ
63013058043 นางสาววัชรีพร ณรงค�ชัย
63013058044 นางสาวพิมลพรรณ ศรีสุ พัฒนะ กุล 
63013058045 นางสาวณิษฐกาณต� อักษรวรรณ
63013058046 นางสาวเบญญาภา ขัติยะ
63013058047 นางสาวพัชรี คงษาลี
63013058048 นายกฤษฎา พิมพ�ชวด
63013058049 นายวศิน ภู:ทอง
63013058050 นายวินัย ฤทธ์ิเอี่ยม
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63013058051 นางสาวปาตีฮDะ มามั
63013058052 นางสาวณัฐสุดา แท:นประมูล
63013058053 นางสาวจินตนา ทองเป[ะ
63013058054 นางสาวพัณณิตา คําหน:อ
63013058055 นางสาวกิติยาพร ขุนพล
63013058056 นางสาวศยามล สวนแก3ว
63013058057 นางสาวจารุณี พรศรี
63013058058 นางสาวนูรูลแอมลิน กูดุส
63013058059 นายคณิต ลีลากรกิจ
63013058060 นางสาวดรุณี แจกกระโทก
63013058061 นางสาวอิชญาภา วงศ�พันธ�
63013058062 นางสาวจุฑารัตน� สุดสงวน
63013058063 นางสาวยุพา แซ:กือ
63013058064 นายกิตติชาติ วงค�อุดทา
63013058065 นางสาวคชาภรณ� สิงห�ลอ
63013058066 นายธนพล สุขอิ่ม
63013058067 นางสาวอรทัย แตงสมุทร
63013058068 นางสาวพรรณนภัส กุลเกษ
63013058069 นางสาวธัญญาเรศ ชื่นเกษม
63013058070 นางสาวอริศรา เปรมกมลวิจิตร
63013058071 นางสาวก่ิงกมล บุญพา
63013058072 นางสาวฉัตราภรณ� ศรีสารคาม
63013058073 นางสาวอรอุมา อิ่มทั่ว
63013058074 นายวิรัตน� รัตนพิกุลชัย
63013058075 นางสาวณิชากร โสภาพันธุ�อดิศร
63013058076 นางสาวรัตนทิพย� หย:องบางไทร
63013058077 นางสาวสุภาวดี คงวัฒนา
63013058078 นางสาวธีมาพร ย่ีหล3า
63013058079 นายธนายุทธ� หล:อตระกูล
63013058080 นางสาวปFยรัตน� เปลี่ยนอร:าม
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63013058081 นางสาวศุทธิณี ห3วนป\บ
63013058082 นายป7ญญา ยุวะพรม
63013058083 นางเนตรนภา คําแก3ว
63013058084 นางสาวธัญรดา ด3วงน3อย
63013058085 นางสาวกาญจนา ท3วมบํารุง
63013058086 นางสาวม่ิงขวัญ อนุสิฏฐกุล
63013058087 นางสาวนิภาพร ปรีชา
63013058088 นางสาวดิษฐพร เลิศประเสริฐภากร
63013058089 นายคมสันต� ฉิมเชิด
63013058090 นายอธิวัฒน� พิมพ�บึง
63013058091 นางสาวน้ําทิพย� แซ:ม3า
63013058092 นางสาวนันทวัน จันทร�ศรี
63013058093 นางสาวสุภัคนันท� จงประจักษ�สกุล
63013058094 นางสาวสุรีรัตน� สุสดี
63013058095 นายณัฐพงศ� พรหมมณี
63013058096 นายนนทเขต นามศรี
63013058097 นางสาวศุลีพร หวังชูชอบ
63013058098 นางสาวจุฑารัตน� นาคเอี่ยม
63013058099 นางสาวจุฑามาศ พานทอง
63013058100 นางสาวนวรัตน� แก3วโบราณ
63013058101 นายปริเมธ ไชยศรี
63013058102 นางสาวรจนา วาป\โส
63013058103 นายชวัลวิทย� บุรกสิกร
63013058104 นางสาวสุรารักษ� ป7ทมยุตานนท�
63013058105 นางสาวสุดารัตน� ศรีพลกรัง
63013058106 นายภัทรพล ธรรมส:งรัศมี
63013058107 นางสาวกชพร บุญพิสุทธ์ิ
63013058108 นางสาวรักษ�สุดา โสภารัก
63013058109 นางสาวอรทัย โสรส
63013058110 นายวสุธา ฤกษ�งาม

หน3า 1937 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058111 นางสาวม่ิงขวัญ จันทร�อินทร�
63013058112 นางสาวจิรัฐติกาล คํานุ
63013058113 นางสาวนภัสกร สุวิปกรณ�
63013058114 นางสาวชญานิษฐ� อินวันนา
63013058115 นางสาวปราณดา อรุณเมตตา
63013058116 นายฐิติฉัตร เขยะตา
63013058117 นางสาวอารดี แก3วหล3า
63013058118 นางสาวธนัญญา ศรีฤาชา
63013058119 นายวีระชัย ป7Qนจีน
63013058120 นายกิติศักด์ิ ศรีรัตน�
63013058121 นายก:อสกุล ยะตุ3ย
63013058122 นางสาวอรสิริพิมพ� แก3วพิภพ
63013058123 นางสาวสุลาวัลย� โสะตา
63013058124 นางสาวจีรนันท� แจ3งถ่ินป]า
63013058125 นางสาวกุลภัสสร� วิวิธศิริ
63013058126 นางสาวเพชรรัตน� แซ:หลิน
63013058127 นางสาวรัชนีกร วงศ�ทิพย�
63013058128 นายนิคม หรบรรณ
63013058129 นางสาวจุฑามณี วิเชียรแก3ว
63013058130 นางสาววรวรรณ ศรีวะรมย�
63013058131 นางสาวภัทราวรรณ ปฏิแพทย�
63013058132 นางสาวจริยา ชาวกะสัย
63013058133 นางสาวชญานิน มณีวันใจ
63013058134 นายธีรทัศน� รังรักษ�
63013058135 นางสาวณัชชา พูลชัย
63013058136 นางสาวบุษยมาศ กันสุยะ
63013058137 นางสาวพลอยนภัส บุญอดุลยรัตน
63013058138 นางสาวกาญจน�ดา แซ:เล3า
63013058139 นางสาวนุสบา เอมโอด
63013058140 นางสาวมนฤดี เกตุเจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058141 นายกฤตยศ สิงห�สุขุม
63013058142 นางสาวเพ็ญสินี จําชาติ
63013058143 นายอิสระ รักพินิจ
63013058144 นางสาวสุภาวดี อภิวงษ�
63013058145 นางสาวรัตนกร ย้ิมทองสุข
63013058146 นางสาวดารารัตน� เชื้อขาวพิมพ�
63013058147 นางสาวสิริกัญญา ฝายถ่ิน
63013058148 นางสาวราตรี วิชาจารย�
63013058149 นายสิระวิชญ� อัครพันธุ�พงศ�
63013058150 นายวรายุทธ โลหะรัตน�
63013058151 นางสาวนัฐริกา วงศ�สนั่น
63013058152 นางสาวปFZนสุดา วงศ�จันทร�
63013058153 นางสาวกรณัฎฐ� ปุณยเศรษฐ�กุล
63013058154 นางสาวสุทธิตา บรรพโคตร
63013058155 ว:าที่ร3อยตรีปฐมพงษ� บัวบาน
63013058156 นางสาวณิชารีย� หลําวรรณะ
63013058157 นายเสฏฐวุฒิ ชนะศรีภูมิ
63013058158 นายอัษฎางค� โชติมัย
63013058159 นางสาวศิริพร โง3วสกุล
63013058160 นายป7ญญา เพชรดีคาย
63013058161 นางสาวอุไรวรรณ มูลมุข
63013058162 นางสาวอริสรา ไชยชาติ
63013058163 นางสาวธนัชพร คงเมือง
63013058164 นางสาวสุพรรษา เมฆสคราญ
63013058165 นายกันตพัฒน� กระสินธุ�
63013058166 นายกฤษณะ อินสะโร
63013058167 นางสาวธิดาพร ไชยฮะนิจ
63013058168 นายศักด์ิดา ปรีดาธวัช
63013058169 นายเกรียงไกร ธีระวงศ�ไพศาล
63013058170 นายสันติ สาตร�ช:วง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63013058171 นางสาวอรฤทัย ปะถะมา
63013058172 นางสาวกัญญารัตน� ทองทุ:ม
63013058173 นายสิทธิศกด์ิ สาคํา
63013058174 นางสาวภัทรวดี หนูเครือ
63013058175 นางสาวชุติกาญจน� เงินใบอ:อน
63013058176 นางสาวเบญญาภา อิตุพร
63013058177 นายอัครราช ขุนทองจันทร�
63013058178 นางสาวจันทร�จรัส ทองยืน
63013058179 นางสาวสุพิศชา ดิษโสภา
63013058180 นางสาวเจนจิรา โล3บํารุง
63013058181 นางสาวพิมพ�ธิรา อินทร
63013058182 นางสาวรุ3งทิวา คะเรียงรัมย�
63013058183 นางสาวศิริลักษณ� พิลาวุฒิ
63013058184 นางสาววัลลภา วัฒนะ
63013058185 นางสาวชไมพร นันเสนา
63013058186 นางสาวนภัสสร สุนทรา
63013058187 นางชนานันทน� ธรรมโชติ
63013058188 นางสาวจิรวรรณ� ร:วมทอง
63013058189 นางสาววิรัญฎา จันทรีย�
63013058190 นางสาวณัฐวดี อุทิรัมย�
63013058191 นายธนิน แซ:ฟู
63013058192 นางสาวณัชชา ณ ระนอง
63013058193 นางสาวสุชาดา จามจุรีย�
63013058194 นางสาวพิมพ�ชนก ทองศิลา
63013058195 นางสาวกนกดาว สิงห�ทอง
63013058196 นางสาวป7ทมา วิเศษ
63013058197 นางสาววิไล สิริพรชัยสกุล
63013058198 นางสาวรัตติญา นุชพ:วง
63013058199 นางสาวดาวรุ:ง โตเที่ยง
63013058200 นายพีรพัฒน� น3อยผล
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ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058201 นางสาวจิตตราวรรณ จิตต�เจียม
63013058202 นางสาวปวริศา พัฒนสุขประเสริฐ
63013058203 นางสาวกรรณิกา ภู:ย้ิม
63013058204 นางสาวกมลชนก อุดมสมบูรณ�ดี
63013058205 นางสาวเยาวลักษณ� พรมลี
63013058206 นางสาวโชติกา กฤษวงษ�
63013058207 นางสาวปFZนแก3ว ทองกําเหนิด
63013058208 นางสาวจิรัชญา อุปชิต
63013058209 นางสาวไอมีณยา พิลาจันทร�
63013058210 นางสาวนฤมล วรรณพริ้ง
63013058211 นางสาวชภัสรินทร� ศรคม
63013058212 นายกฤตภาส โคจรตระกูล
63013058213 นางสาวรุ:งอรุณ ขันขาว
63013058214 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�สงฆ�
63013058215 นางสาวนิติญาพร คํานนท�
63013058216 นางสาวมรีดา สารสีนา
63013058217 นางสาวปวิณดา อร:ามเมือง
63013058218 นางสาวชลธิชา นาคเส็ง
63013058219 นางสาวมัญชุพัฒน� ตันติอัศวกุล
63013058220 นางสาวยุวดี พุ:มเกตุ
63013058221 นายพงศ�กรณ� นาคา
63013058222 นางสาวกมลพร ฉายสุริยะ
63013058223 นางสาวศรัญญา สุดเฉลียว
63013058224 นางสาวศศิกานต� พุฒแก3ว
63013058225 นางสาวกัลยรักษ� วิไลศิริลักษณ�
63013058226 นางสาวสุณัฏฐา เกษมจรัญพัฒน�
63013058227 นางสาวสุพัตรา คูณชัย
63013058228 นางสาวสุนิสา หอมจันทร�
63013058229 นางสาวไอลดา อาระยะกุล
63013058230 นายเอกสิทธ์ิ พลัววิชัย
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ระดับปริญญาตรี

63013058231 นางสาวพิธุภา นุชชาวนา
63013058232 นายอนุสรณ� ผาจวง
63013058233 นางสาวจินตนา คําอุดม
63013058234 นายจุมพล ทัพไชย
63013058235 นายปราณชล ตDะหล3า
63013058236 นางสาวชนาธิป ภูมิศาสตร�
63013058237 นายณัฐพล ช:วยชู
63013058238 นางสาวนภัสสร คงสุวรรณ�
63013058239 นางสาวสุภาภรณ� ภูทองแท3
63013058240 นางสาวทิฆัมพร เครือแตง
63013058241 นายจิรเมธ วงศ�ใหญ:
63013058242 นายปฐมภพ ฤทธิคง
63013058243 นางสาวอทิติยา บุญทอง
63013058244 นางสาวเกวรี ทองคํานุช
63013058245 นางสาวณัฎฐธิดา นัทธีประเสริฐ
63013058246 นางสาวนวรัตน� พรหมพิจารณ�
63013058247 นางสาวธวัลรัตน� รมยาคม
63013058248 นางสาวสุรีรัตน� เนื้อนิ่มถาวร
63013058249 นายชินวุฒิ วรสาตร�
63013058250 นายปFติภูมิ อมรมงคล
63013058251 นายกิตติพงศ� นิธิพรเดชะ
63013058252 นางสาวพรชนก อัตถเจริญสุข
63013058253 นางสาวพรรณชินี ทองเทพ
63013058254 นางสาวศศิวิมล กาศจักร
63013058255 นางสาวอรียา จิตสมพงศ�
63013058256 นางสาวชนม�นิภา ลีที
63013058257 นางสาวพรรณนิภา แจ3Xงคล3อย
63013058258 นางสาวทิพย�นารี ทองซุ:ย
63013058259 นางสาวสุภิรา กลั่นบุศย�
63013058260 นายอมรเทพ ภาโนมัย
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ระดับปริญญาตรี

63013058261 นางสาวอารีพร สาริกานนท�
63013058262 นางสาวอนัญธิดา มีวุฒิ
63013058263 นายเทวฤทธ์ิ ทองแผ:น
63013058264 นายบะห�รุดดีน หะยีอาหวัง
63013058265 นางสาวอารีรัตน� รัตนพิบูลย�
63013058266 นางสาวรุ:งนภา สุนทอง
63013058267 นางสาวกัลยาณี เมฆจันฉิม
63013058268 นางสาววรรณศิกา โกษา
63013058269 นางสาวจิรารัตน� เวียงคํา
63013058270 นายวัจน�กร ขําคม
63013058271 นางสาวนุชชนาท เตชนันท�
63013058272 นางสาวกาญจนา รุ:มรวย
63013058273 นางสาวดรุณี มาสมพงษ�
63013058274 นางสาวแคทรียา ตาคําเที่ยง
63013058275 นายอัฟฟาน ลีบํารุง
63013058276 นายนิติพล ศรีแสงแก3ว
63013058277 นางสาวกัญญารัตน� เรือนใจ
63013058278 นางสาวพลอยไพลิน ทองเกิด
63013058279 นางสาวจิตติมา จันทร�ดา
63013058280 นางสาวจุฑามาศ แซ:ล3อ
63013058281 นางสาวบุญณิศา บุญยืน
63013058282 นางสาวโกมณษ�ชนก ใบศลสกุณี
63013058283 ว:าที่ร3อยตรีนันทศักด์ิ ปานเกลี้ยง
63013058284 นางสาวณัฐวลัญช� ย่ิงยืน
63013058285 นางสาวสุดาทิพย� สิงคะเวหน
63013058286 นางสาวเราะฮ�มานียะห� บินอาแว
63013058287 นางสาวกัญญาภัค มียอด
63013058288 นายกิตติศักด์ิ สุธรรมมา
63013058289 นางสาวสุนีภรณ� หวังอยู:
63013058290 นางสาวสุนิรัญญา อินหันต�
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63013058291 นายเพ็ชรินธร� แห3วเพ็ชร
63013058292 นายอานนท� สิงหทศ
63013058293 นางสาวจุฑาภรณ� พฤษภา
63013058294 นางสาวสุภัสสร โพธ์ิสุวรรณ
63013058295 นายพิชชากร แป[ะอุ3ย
63013058296 นางสาวจิตรลดา จันเคน
63013058297 นายธนภณ นามโสวรรณ�
63013058298 นางสาวสุภัชชา บุญทา
63013058299 นางสาวภัทรวดี เจริญวิรกิจ
63013058300 นางสาวธนัชพร แซ:เฮ3า
63013058301 นางสาวชมพูนุท คงจันทร�
63013058302 ว:าที่ร3อยตรีศราวุธ ภูจอมขํา
63013058303 นายปรัญญา เกมาหะยุง
63013058304 นายบุรินทร� กล3Xาหาญ
63013058305 นายอภิวัธน� ม:วงวิโรจน�
63013058306 นางสาวทัศนีย� ชลสงคราม
63013058307 นายจารุวัตร เทพอภิชัยกุล
63013058308 นางสาวดลหทัย นาคสวัสด์ิ
63013058309 นางสาวณัฏฐณิชา ฤทธิรุตม�
63013058310 นางสาวภัทรพร ช. สุทธิสงคราม
63013058311 นางสาวจุฑาทิพย� โทพิลา
63013058312 นางสาววิลัยลักษณ� ธุวสินธุ�
63013058313 นางสาวจริพร แถมเดช
63013058314 นายทนงศักด์ิ ตาแก3ว
63013058315 นายอุดมทรัพย� จันทะลือ
63013058316 นางสาวเสาวลักษณ� อุ:นศิริ
63013058317 นางสาวนันท�นภัส นันทะโกมล
63013058318 นางสาวธนพร รอดเที่ยง
63013058319 นางสาวชมาพร น3อยเจริญ
63013058320 นายวีระวัฒน� ชายสวัสด์ิ

หน3า 1944 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058321 นางสาวอินทุกานต� กลมเกลียว
63013058322 นางสาวกัญญาภัค สุคนธศุภมาลย�
63013058323 นางสาวรัชฎาภรณ� หงอกสีทา
63013058324 นายอติชาติ เบ็ญหมูด
63013058325 นายวรกันต� หมัดสี
63013058326 นางสาวปาณิสรา เนาวนิตย�
63013058327 นางสาวสุรีย�พร วันศรีแก3ว
63013058328 นางสาวกรรณิการ� กาญจนารายน�
63013058329 นางสาวชลาลัย หะยีมะลี
63013058330 นายนพดล วงค�บุญทํา
63013058331 นางสาวสิรินดา ชัยรัตน�
63013058332 นางสาวกรีณวงศ� อินทรจินดา
63013058333 นางสาวจันทรา บัวบุตร
63013058334 นายซัฟวัน หะมะ
63013058335 นางสาวจุฑาภรณ� ลิ้มศิริวัฒน�
63013058336 นายสุกฤษฎ์ิ มณีศรี
63013058337 นางสาวเสาวณีย� เพชรบุรีภักดี
63013058338 นายตรีภพ เรืองเดช
63013058339 นางสาววรัชยา อรุณประภารัตน�
63013058340 นางสาวพิมพิดา รจิตจามีกร
63013058341 นายพิภู บุณยธนกิจ
63013058342 ว:าที่ ร.ต.ปFยะณัฐ เทพวงค�
63013058343 นางสาวศิริวรรณภา เพ็งพันธุ�
63013058344 นางสาวอรทัย รุ:งแกร
63013058345 นางสาวซูไฮดา หามะ
63013058346 นายอับดุลมุตตอลิฟ ปุเตะ
63013058347 นางสาววิภาวรรณ แก3วศรี
63013058348 นางสาวศิริลักษ� กิจแก3ว
63013058349 นางสาวลัดดาวรรณ รัตนอุดม
63013058350 นางสาวสุปรียา เพ็ชรโยธา

หน3า 1945 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058351 นางสาวนลิตา ผู3มีทรัพย�
63013058352 นางสาวเจนจิรา พรานฟาน
63013058353 นางสาวพัชรมัย ภูมิลาย
63013058354 นางสาวธิรดา ไชยวิเศษ
63013058355 นางสาวชลิดา พุ:มทอง
63013058356 นายพงษธร ผลาเกษ
63013058357 นายจักริน มิทราวงศ�
63013058358 นางสาวสิริญญา วัฒนชนม�
63013058359 นางสาวศิรินภา ขันเพชร
63013058360 นายบรรพต พุกชาญค3า
63013058361 ว:าที่ร3อยตรีศักดา วงลาศรี
63013058362 นายธนวิช อาทรมิตร
63013058363 นางสาวดวงใจ ดวงวงค�
63013058364 นางสาวณัชฌา โพธ์ิชู
63013058365 นางสาววิภาวดี กลีบฉวี
63013058366 นางสาวอารยา วียานนท�
63013058367 นางสาวพิมพ�ชนก พิมพ�ชูชัยชนะ
63013058368 นางสาวศิญานันท� แก3วเกิดมี
63013058369 นายธีรศักด์ิ สะเล:พรัด
63013058370 นางสาวจิดาภา อภินันท�ถาวร
63013058371 นางสาวขนิษฐา คงม่ัน
63013058372 นางสาวขวัญอัมพร ทิพย�เนตร�
63013058373 นางสาวภัณฑิลา จินดาธนศาล
63013058374 นางสาวรุ:งทิวา ไพรบึง
63013058375 นางสาวณิชมน ถาม:อย
63013058376 นางสาวเมธาวี ฉิมคล3าย
63013058377 นายกันตวิชญ� วงศ�อิสริยาภรณ�
63013058378 นางสาวษมาภรณ� สายป7ญญา
63013058379 นายปฏิภาณ ไชยกันทานุสรณ�
63013058380 นายวุฒิชัย ฉันทร�มิตรกุล

หน3า 1946 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058381 นางสาวนาตีเตDาะ หนิหลง
63013058382 นางสาวสุพิชชา บุญเรืองรอด
63013058383 นายศุภนันท� ทันจันทึก
63013058384 นางสาวสิริธิดา เงินทอง
63013058385 นางสาวณัฐชา นิมา
63013058386 นายณัฐวัตร ทองใหม:
63013058387 นางสาวสิรินทิพย� จันทร�ฉีด
63013058388 นายชนุดม สุขประสิทธ์ิ
63013058389 นายศุภยงค� สุริพันธุ�
63013058390 นางสาวณัฐิฌา ตนะศุภผล
63013058391 นายศุภชัย วรวัตร
63013058392 นางสาวซูไฮนี แลมะ
63013058393 นางสาวกานต�ธิดา ณัฎฐานิธิพร
63013058394 นางสาวนัฎฐา ชาวนาเสียว
63013058395 นางสาวพชรชนม� ณ เชียงใหม:
63013058396 นายมานพ เนตรคุณ
63013058397 นางสาวเพียงนรี ลาภหลาย
63013058398 นางสาวเสาวภา ศิริต้ืนลี
63013058399 นายปราณปราชญ� ลีประโคน
63013058400 นางสาวเมธินี นิลผาย
63013058401 นางสาวภัทราพร กิจสํารวม
63013058402 นางสาวจุฑามาศ ฉะอ3อน
63013058403 นางสาวประไพรพร เขียวเจริญ
63013058404 นางสาวพรพิมล ไทยอ3ฐวิถี
63013058405 นางสาววรารัตน� อดุลย�จิตร
63013058406 นางสาวอมิตรา หน:อยศ
63013058407 นางสาวธัญลักษณ� มาเอี่ยม
63013058408 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�ศิริ
63013058409 นางสาวธัญยพร ชัยวัน
63013058410 นางสาววาริพินท� มูลปCอม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058411 นางสาวญาณิชศา เพียรผล
63013058412 นางสาวพรทิพย� ทุ:ยอ3น
63013058413 นางสาวเสาวลักษณ� งามผล
63013058414 นางสาวนิศากร ชิณจักษ�
63013058415 นางสาววรรณภา ช:างน3อย
63013058416 นางสาวศิริกมล เอ็งเส3ง
63013058417 นายพรหมพิริยะ อ:อนแก3ว
63013058418 นายพงษ�ดนัย เจริญสุข
63013058419 นายธนากร ชมสวน
63013058420 นางสาวกาญจนาภรณ� หัสนัย
63013058421 นางสาวรังสิมา โหมดเกษม
63013058422 นางสาวกิตติยาภรณ� หลักตา
63013058423 นางสาวมณีรัตน� ไวสุภี
63013058424 นางสาวณัฐริกา ขันธนิเทศ
63013058425 นายเกรียงศักด์ิ นิยม
63013058426 นายจิรพงศ� มากคง
63013058427 นางสาวทิพย�วรรณ ตุ3มวัฒนะ
63013058428 นางสาวธนพร ประมวลศักด์ิ
63013058429 นายสุรวกิต เนียมแตง
63013058430 นางสาวกมลชนก เพ็ชรหิน
63013058431 นางสาวเจริญรัตน� คงมา
63013058432 นางสาววิยะดา ศรีแฉล3ม
63013058433 นางสาวพชิรญาณ� พระยาลอ
63013058434 นายกันตพล หาญพล
63013058435 นางสาวชนิตา เพ็ชรมณี
63013058436 นางสาวขวัญเรือน ขุนทอง
63013058437 นางสาวธนภร กลั่นเปา
63013058438 นายธวัชชัย โกศลวิเศษทรัพย�
63013058439 นางสาวอังคณา เจริญพร
63013058440 นางสาวอรุณลักษณ� ภู:ระย3า

หน3า 1948 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058441 นางสาวชุติมา ไชยศรี
63013058442 นางสาวปราชญ�ชฎาพร คันธรักษ�
63013058443 นางสาวอัญญานี ลือแบบราเฮง
63013058444 นางสาวอนงค�นาถ วงศ�ไชย
63013058445 นางสาวขมนรรถ เทียมทอง
63013058446 นางหวันสารีนา ปะดุกา
63013058447 นายธีรวัฒน� ขําทวี
63013058448 นางสาวมัทนียา เทพอาจ
63013058449 นางสาวกัญญภา สุขสกุล
63013058450 นางสาวปาเลวี งามขํา
63013058451 นางสาวชลชอํา ม:วงคราม
63013058452 นางสาวมัลลิกา มาลารัตน�
63013058453 นางสาวภภรกัญ สุวรรณฉิม
63013058454 นายนิติพงศ� เย็นแก3ว
63013058455 นางสาวสุนิสา หมีทองหลาง
63013058456 นางสาวมัลลิกา พรมแจ3ง
63013058457 นายพีระพงษ� คังคะโน
63013058458 นางสาวสุกานดา เมืองทอง
63013058459 นางสาวมุขรินทร� กล3าฤทธ์ิ
63013058460 นางสาวศิริวรรณ นิลม:วง
63013058461 นางสาวเยาวลักษณ� ขูลี
63013058462 นายฮัมดี หะยีดิง
63013058463 นายวีรภัทร� ธีวสุพรพิบูล
63013058464 นายยศธร เจริญสุข
63013058465 นางสาวสิริพร กองจินดา
63013058466 นางสาวจิรัชญา ยืนย่ัง
63013058467 นางสาวศิริกุล ผาม่ัน
63013058468 นายภพธรรม แสงชัยภูมิ
63013058469 นายภัทรวิทย� รัตนเสริมพงศ�
63013058470 นายจักรพันธ� นกศรีแก3ว

หน3า 1949 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058471 นายพิสิษฐ� อุดมวงค�ยนต�
63013058472 นางสาวกรรณิการ� ภักตร�ผ:อง
63013058473 นางสาวชวัลนุช พุธวัฒนะ
63013058474 นายวชิรศักด์ิ ไทยแสง
63013058475 นายฉันท�ชนก คะเสนา
63013058476 นายภัทรเดช ปราจันทร�
63013058477 นางสาวป7ญญศิริ ใช3เฮ็ง
63013058478 นายธวัชชัย สันฐาน
63013058479 นางสาวกนกพร บุญชู
63013058480 นายวุฒินันท� นนทนํา
63013058481 นางสาวอนัตตา บัวศรี
63013058482 นายณัฐพล ปานนิล
63013058483 นางสาวพรนิภา ใจดี
63013058484 นางศศิมา ศรีวิโรจน�
63013058485 นายกฤษฎ์ิติณณ� พิทักษ�อิทธิกร
63013058486 นางสาววานิสสา มานะทัต
63013058487 นางสาวนิลมณี กงเดิน
63013058488 นางสาววิชพร ขําดี
63013058489 นางสาวจักราวรรณ ประสงค�สิ่งดี
63013058490 นายชัยธวัช เเพงภูงา
63013058491 นางสาวฌานิกา ลี้ผดุง
63013058492 นางสาวณิชกานต� เสสน
63013058493 นายคณนาถ ทรรทุรานนท�
63013058494 นายณัฐกฤษ สุทธานี
63013058495 นายพลธร สิทธิเวช
63013058496 นางสาวกนกพร ธรรมวิจิตรกุล
63013058497 นางสาวอารีย� อินทรประสิทธ์ิ
63013058498 นางสาวนิชานาถ พหุพันธ�
63013058499 นายกอบเกียรติ จางนะ
63013058500 นายอัสลี ฮายีบู
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058501 นายวรโชติ บุญพานิชย�
63013058502 นางสาวศศิธร แก3วทิ้ง
63013058503 นางสาวฐิตาภา ลีศิริโสภา
63013058504 นายชุติมันต� โมรานนท�
63013058505 นางสาวญาดา ถิตย�ผาด
63013058506 นายศรัณยณัฐ จักรน3อย
63013058507 นางสาวจิราพร ฮามวงศ�
63013058508 นายวสุ ศรีวิชัย
63013058509 นางสาวอารยา แก3ววิเชียร
63013058510 นายอณุรักษ� ธาตุชัย
63013058511 นางสาวสุชาดา เสมอ
63013058512 นางสาวกมลนันท� หรรสิริพานิช
63013058513 นายนบพร รังคะวิภา
63013058514 นางสาวณิพดา จิตต�ม่ัน
63013058515 นายธีรพงศ� ฤกษ�วศินกุล
63013058516 นางสาวเสาวลักษณ� สวนานนท�
63013058517 ว:าที่ร3อยตรีหญิงชณาทิพย� ประทุมเกตุ
63013058518 นางสาวมณิวรา สมประสงค�
63013058519 นางสาวชุติมา มุ:ย
63013058520 นางสาวพรชนก บุบผา
63013058521 นายณัฐพร ขจรกล่ํา
63013058522 นางสาวธัญจิรา มณีวัฒนกุลผล
63013058523 นายธีรภัทร ยลศิริธรรม
63013058524 นายศิริพงษ� ชาวสวน
63013058525 ว:าที่ ร.ต.หญิงนวนันท� มาดี
63013058526 นายปุณณวิศว� ฉิมพลี
63013058527 นางสาวป7ทมาภรณ� เล็กกระจ:าง
63013058528 นางสาวอนุสสรา อินทุประภา
63013058529 ว:าที่ ร.ต.กมล สันตยากร
63013058530 นายธาดา ปFZนวนิชย�กิจ

หน3า 1951 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058531 นางสาวชิดชนก จุ3งลก
63013058532 นางสาวธัญญรัตน� คงชมสุข
63013058533 นางสาวกมลวัลย� วิเศษนคร
63013058534 นางสาวปทุมพร ธรรมะ
63013058535 นางสาวธัญญาภรณ� วัลลา
63013058536 นายอัษฎากรณ� ศรีจุไร
63013058537 นางสาวสุนิษา อุประ
63013058538 นางสาวสุรีรัตน� ตันประยูร
63013058539 นายจักรกฤษ บุญเชิด
63013058540 นางสาวปFยพร อนุรักษ�
63013058541 นางสาวนฤมล ยอดทองดี
63013058542 นายณัฐพล วิวาห�สุข
63013058543 นางสาวสมฤทัย เสเล
63013058544 นางสาวญาณัจฉรา อ:างเงิน
63013058545 นางสาวณชารีย� ฉันติกุล
63013058546 นางสาวสุพรรณี หม:อโป[ะกู:
63013058547 นางรักษิกา นิมมานวรรณ
63013058548 นางสาวลําพูล กลั่นเชื้อ
63013058549 นายธราเทพ ขาวเธียร
63013058550 นางสาวชลิตา พงษ�เอนก
63013058551 นางสาวนันณฉัตร� บัวผัน
63013058552 นางสาวกชพรรณ กรุณกิจ
63013058553 นางสาวอังศิณา ธีรรัตนสถิต
63013058554 นายขจร ธัญญศรีรัตน�
63013058555 นางสาวเวลีทินธ� เรือนทุ:ง
63013058556 นางสาวดรุณี สุดใจ
63013058557 นายจิรนาถ วรสีหะ
63013058558 นายวีระยุทธ ภูแท:งแก3ว
63013058559 นางสาวนภาพร แก:นนาคํา
63013058560 นางสาวศิวพร อรรคสูรย�

หน3า 1952 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058561 นางสาวจุฑามาศ สมศรี
63013058562 นายทวิปรัชญ� เพชรพรหม
63013058563 นางสาวภรณ�พิวารัตน� โชติวิชญ�พิพัฒน�
63013058564 นายแทนตะวัน ก3านจักร
63013058565 นายพชร ทองใหม:
63013058566 นายชญานนท� ตันตยาวิทย�
63013058567 นายวสันต� บัวอ:อน
63013058568 นางภิรมณ�ญา ปานศิลา
63013058569 นายธีรพงศ� ผูกภู:
63013058570 นางสาวมาลัย หาญคําอุ3ย
63013058571 นางสาวเพ็ญนิภา สังข�งาม
63013058572 นายกิตติชัย พ่ึงอินทร�
63013058573 นายรชานนท� ทองรอด
63013058574 นางสาวอารียา วงษ�ย้ิม
63013058575 นางสาวอรชพร รอบรู3
63013058576 นายเกรียงไกร ประภาวดี
63013058577 นางสาวธัญญาเรศ แจ:มทิม
63013058578 นางสาวสาวิตรี สองศรี
63013058579 นางสาวชนมน พลอยแดง
63013058580 นางสาวศศิประภา สิริแสงสว:าง
63013058581 นายปุณวัฒน� ลิขิตทัศนวัฒน�
63013058582 นายภาณุวัฒน� บุญรอด
63013058583 นางสาวบุณยานุช ก3อนแพง
63013058584 นางสาวสุวจี ทองเทพ
63013058585 นายอนุวัต พ:วงชู
63013058586 นางสาวลิตา ใจอ:อน
63013058587 นางสาวอมร แซ:เจ่ีย
63013058588 นางสาวชวัลลักษณ� ก3อนแก3ว
63013058589 นางสาวโชติรส พรอภิพงศ�ชัย
63013058590 นางสาวกชพรพรรณ สินแดง

หน3า 1953 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058591 นางสาววรรณิศา จันทร�ไข:
63013058592 นายธัชพล ลิจุติภูมิ
63013058593 นางสาวธนิดา อัศนีวุฒิกร
63013058594 นายจิรโชติ ตงแก3ว
63013058595 นายณัฐพล กันนิกา
63013058596 นางสาวโศรยา นวลคล3าย
63013058597 นายไชยพงษ� สกลวัฒนานนท�
63013058598 นางสาวพรทิพย� หนูเงิน
63013058599 นางสาวประภาภร หลังสันเทียะ
63013058600 นางสาวพีชานิดา ทาไชยวงศ�
63013058601 นางสาวพัทธ�ธีรา สุวรรณ�
63013058602 นางสาวนิชนันท� ฤกษ�งาม
63013058603 นางสาวนิสา คชรักษ�
63013058604 นางสาวรวิวรรณ ศรีทุมมา
63013058605 นางสาวแพรวพรรณ ตันติวัฒนกุลชัย
63013058606 นายอมเรศ นทีทอง
63013058607 นางสาวอภิรตา โทสาลี
63013058608 นางสาวบัณฑิตา หวังดาลัด
63013058609 นางสาวอัครเมขลา สุรพัฒน� 
63013058610 นายมูฮําหมัด เลาะมะอะ
63013058611 นายสถาพร อร:ามเรือง
63013058612 นางสาวธรรญธร ทิมโพธ์ิ
63013058613 นางสาวสูรีดา มะแอ
63013058614 นางสาวปุญญชิตา บุญมี
63013058615 นางสาวชุลีพร ฤทธิโยธิน
63013058616 นายชาติวรรชน� วงษ�วิจารณ�
63013058617 นางสาวปริณภา บัวแก3ว
63013058618 นางสาวปาณิศา แก3วคง
63013058619 นายศุภกร สืบวงศกร
63013058620 นางสาวนภัสพร ผ:องแผ3ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058621 นายอับดุลซาลัม เจDะเนDาะ
63013058622 นายนราธิป ศรีดี
63013058623 นางสาวสุทธิดา จันส:อง
63013058624 นางสาวกรรณิกา ศรีภูมี
63013058625 นางสาวสุภารัตน� องศ�บุญ
63013058626 นางสาวสุภาวดี แก3วอํารัตน�
63013058627 นางสาวเบญจวรรณ อิ่มใจ
63013058628 นางสาวพัชรินทร� ย่ิงกําแหง
63013058629 นางสาวรัตนา เลิศถาวรเจริญ
63013058630 นางสาวปนิตา คงคา
63013058631 นายดํารงค�ศักด์ิ ศรีเมือง
63013058632 นางสาวศิรัญรัตน� ปFZนขุนทด
63013058633 นางสาวนุตประวีณ� สุวรรณรัตน�
63013058634 นางสาวฐิติมา หัสไฃย
63013058635 นายภควันต� จันทสิงห�
63013058636 นางสาวสริดา บัวทอง
63013058637 นางสาวณัฐมล ศรีสวัสด์ิ
63013058638 นางสาวน้ํามนต� สืบศิลปI
63013058639 นายอัคราช คําทองสุข
63013058640 นางสาววลีลักษณ� คําอ:อนศรี
63013058641 นางสาวชนัญชิดา บึงกระเสริม
63013058642 นางสาวอติญากร วงศ�เบาะ
63013058643 นางสาวชนิดา รุ:งคํา
63013058644 นางสาวนริศรา สาระรัตน�
63013058645 นางสาวชนกานต� แซ:อื้อ
63013058646 นายอนุราช แก3วละมุล
63013058647 นางสาวจิดาภา คําเหนือ
63013058648 นายเจริญมงคล นันทะสาร
63013058649 นายอาทิตย� วงค�เครือศร
63013058650 นางสาวกรกนก ลําพุทธา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058651 นางสาวรพีพรรณ อุ:นมี
63013058652 นางสาวธัญญนันท� ฉัตรสินไพศาล
63013058653 นางสาวสุภาวดี วงษ�กรุฏ
63013058654 นายอรรถนนท� เผ:าสําราญ
63013058655 นายนัฐพงษ� ศรีอังคฮาด
63013058656 นางสาวนัฏชา ขาวม:วง
63013058657 นายกฤษณะ คุณารักษ�
63013058658 นางสาวศิริลักษณ� ชัยมงคล
63013058659 นายอดิรัตน� กาญจนาวราทรัพย�
63013058660 นางสาวณัฐติยาธร บุญทศ
63013058661 นายกานต� อุบลรัตน�
63013058662 นางสาวศิวพร ทองไทย
63013058663 นายชัยชาญ คําชารี
63013058664 นางสาวอมรรัตน� ใครบุตร
63013058665 นางสาวพรวนา ทองศิริกุล
63013058666 นายธนกร ธนาไกรกิติ
63013058667 นางสาวจิรวรรณ แมลงภู:
63013058668 นางสาวกมลรัตน� แสวงสินธ�
63013058669 นายอภิสิทธ์ิ ต:ายทอง
63013058670 นางสาวรัชนีกร มาเพชร
63013058671 นางสาวสุชานาฎ ทองเจือ
63013058672 นางสาวณิชมน ไชยบุรินทร�
63013058673 นางสาวช:อทิพย� ส:องสว:าง
63013058674 นางสาวสุกัญญา หาญสามัคคี
63013058675 นายธนกฤต ลาภวุฒิพจน�
63013058676 นางสาวพิมลพร ฦาแรง
63013058677 นางสาวปFยนาถ ลิ่มพันธ�
63013058678 นางสาวภัทรมน สมใจ
63013058679 นางสาวสกุณา เกตุแดง
63013058680 นางสาวจุฬามณี แสงสุวรรณนุกุล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058681 นางสาวเชษฐ�สุดา ดอกกะเบา
63013058682 นางสาวศิรินทรา ทานัง
63013058683 นายพนมไพร พรมวงค�
63013058684 นายสุวัฒน� โพธ์ิเสนา
63013058685 นายพงศ�พัฒน� สู:พิภักด์ิ
63013058686 นางสาวชมพูนุท จันทกุลมานะ
63013058687 นางสาววรรณสินี สุพรรณรัตน�
63013058688 นางสาวสุจินตนา พุฒดี
63013058689 นางสาวเมธาวี ฤทธ์ิกล3า
63013058690 นางสาวศิรินภา คํ้าชู
63013058691 นางสาวนันท�ณภัส ถุงเงินโต
63013058692 นางสาวณัฐพร วิมาดา
63013058693 นางสาวกวินา เพ่ิมจิตร
63013058694 นางสาวพิมพ�ภัทรา ธวันทา
63013058695 นางสาวจรินยา ทับทอง
63013058696 นางนิลจารีย� ศิริมิรินทร�
63013058697 นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน
63013058698 นายหนุ:ม แซ:เต็ง
63013058699 นางสาวสุวนีย� นางสันเทียะ
63013058700 นางสาวนิภา คําเอม
63013058701 นางสาวอลันตา พิพัฒนาเวชกิจ
63013058702 นางสาวกุลวดี ทวนดํา
63013058703 นางสาวนวชล กิจศรีไพศาล
63013058704 นางสาวสุประวีณ� ไกยะวินิจ
63013058705 นายปFยะเทพ พิพัฒฐาดร
63013058706 นางสาวณัฐริกา สระแก3ว
63013058707 นางสาวดวงกมล จันทราช
63013058708 นายสุริยา ประดับศรี
63013058709 นางสาวชนิดาภา ห:วงรักษ�
63013058710 นายธนทัต กาญจนเจริญ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058711 นางสาวปาริชาติ ฮวดทอง
63013058712 นางสาวนัชชา น:วมเจริญ
63013058713 นางสาวปรายฟCา ทัศนาทร
63013058714 นางสาวกิตติยา นาคอนุเคราะห�
63013058715 นางสาวจิรัศยา สุพรม
63013058716 นางสาวจิรประภา บ:าพิมาย
63013058717 นายอภิชาติ ขันธวิชัย
63013058718 นางสาวศศิมาภรณ� สุขจันทร�
63013058719 นายภูวดล นาขัน
63013058720 นางสาวกนกพร ไชยบัตร
63013058721 นายฉัตรชัย คุณวงศ�
63013058722 นายดํารงค�ศักด์ิ ศรีไพบูลย�
63013058723 นายพิฆเนศ วินสน
63013058724 นางสาวสุภาพร สองสมาน
63013058725 นายฉัตรพัฒน� พูนสิน
63013058726 นางสาวโชติวรรณ ดําโพธ์ิ
63013058727 นายสุรัฐ คล3ายสําอางค�
63013058728 ว:าที่ ร.ต.หญิงทิพย�ธารา พิมพรัตน�
63013058729 นางสาวกาญจนา ชิณวงค�
63013058730 นายธนพันธ� นววงศานันต�
63013058731 นางสาวธนวรรณ สุทธิประภา
63013058732 นายโสภณ ผดุงสัตย�
63013058733 นางสาวหิรัญญา โลณานุรักษ�
63013058734 นางสาวอรัชพร ฉันทรุจิ
63013058735 นายธนศิลปI จันทร�ศรี
63013058736 นายพชรดนย� ม่ันคง
63013058737 นางสาวธนภร ลาภสัมป7นน�
63013058738 นายป7ญญา เติมประทีป
63013058739 นางสาวพรวิภา คล3ายจันทร�
63013058740 นางสาวณรินญา โสดาสร3อย

หน3า 1958 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058741 นายเจษฎากร ปานสุวรรณ
63013058742 นางสาวศิขริณธาร คงประดิษฐ�
63013058743 นางสาวเคียศิมินยา เส็นยีหีม
63013058744 นายธีรวัฒน� สุริยะ
63013058745 นายภัทรพงศ� สงสาร
63013058746 นางสาวมัตติกา เดชภักดี
63013058747 นางสาวอริตา อะพรรัมย�
63013058748 นางสาวมานิกา แสนจันทะ
63013058749 นายสิงหรัตน� ใจดา
63013058750 นางสาวกนกพร ศรีชัยตัน
63013058751 นางสาวสัณฐิยา บุษปฤกษ�
63013058752 นางสาวอาภัสรา เกษสุวรรณ�
63013058753 นางสาวสุธาริณี ศลศิลปIชัย
63013058754 นางสาวจิราพร ต้ือคํา
63013058755 นายนัฐวุฒิ ดีงาม
63013058756 นายธีรสุวัฒน� ลิขิตธีรการ
63013058757 นางสาวการะเกด คงผล
63013058758 นางสาวกมลมาศ แก3วสุข
63013058759 นางสาวชญาณี โฆษิตชัยมงคล
63013058760 นางสาวสิริมา มาลากรณ�
63013058761 นายวีระ อินทร�สําราญ
63013058762 นายกฤษณ ธุปะละ
63013058763 นางสาวปาริชาติ บางใหญ:
63013058764 นางสาวดาราวรรณ เพชรสนธ์ิ
63013058765 นายอัจชวิน เปรมอ:อน
63013058766 นางสาวจุฑามาส ใจเอื้อย
63013058767 นางสาวพัชราภรณ� แสงจันทร�
63013058768 นายวีกูล ชื่นใจดี
63013058769 นางสาวสุวรรณา โปจีน
63013058770 นางสาวกัลยา วงษ�ย3อย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058771 นางสาวอภิชญา สวยนภานุสรณ�
63013058772 นางสาวเกวลิน รัตนธนนนท�
63013058773 นางสาวเกษราภรณ� วิวัฒน�เงิน
63013058774 นายเชาว�วัฒน� เวทการ
63013058775 นางสาวณัฐสิมา แพงดี
63013058776 นางสาวกนกอร เสือจันทร�
63013058777 นางสาวพรสวรรค� พรมพิทักษ�
63013058778 นางสาวกุลธิดา คู:ธรรมจักร
63013058779 นางสาวปวิตรา วิลาสสูงไกล
63013058780 นายครรชิต สุภารัตน�
63013058781 นายคฑาวุธ บุญแจ:ม
63013058782 นางสาวชไมพร ชินเนหันหา
63013058783 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ไทย
63013058784 นายพันธกานต� ใจม่ันคง
63013058785 นายณัชพล จําปานา
63013058786 นางสาวภัทรานิษฐ� สายเนตร
63013058787 นางสาวสุภัสสรา ผลกังวาน
63013058788 นางสาวศศิธร อินทา
63013058789 นางสาวเบญจวรรณ มุสิด
63013058790 นางสาวสุชาวดี สิงห�เสนา
63013058791 นางสาวเทพธิดา พสุนนท�
63013058792 นางสาวอภิญญา อินทจร
63013058793 นางสาววิจิตรา ทิมา
63013058794 นางสาวสุภัสสรา พูลสวัสด์ิ
63013058795 นายชวกร วนิชอาภาพรรณ�
63013058796 นางสาววราพร ศรีรักษา
63013058797 นายศราวุฒิ เกตสี
63013058798 นางสาวสุพัตรา เทศใจ
63013058799 นางสาวมิจิตตา ลายจําปา
63013058800 นางสาวอรพรรณ ปานฝlกดี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058801 นางสาวสุวพัชร กําแพงเพชร
63013058802 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย�มา
63013058803 นายณรงค�ศักด์ิ ไชยศรี
63013058804 นางสาวทิวาวัน พ:อธานี
63013058805 นางสาวพนิดา ใจสบาย
63013058806 นางสาวสุลิสา อินตDะนํา
63013058807 นางสาวพรชนก ขํานิพัฒน�
63013058808 นายพงศกร เบี้ยวทุ:งน3อย
63013058809 นางสาววนัฐฐา เก้ือลาย
63013058810 นางสาวนรีอร พุทธวรรณ
63013058811 นางสาวพัชรี ง3าวไข:น้ํา
63013058812 นางสาวชญานิศ คํากลัด
63013058813 นางสาวสุนิตา โพธิ
63013058814 นางสาวพัชรพร แดงแม:พูล
63013058815 นางสาวณัฐนรี แก3วยม
63013058816 นางสาวพัชราภรณ� ผิวแดง
63013058817 นางสาวพรรณรา พรอินทร�
63013058818 นายปฐวี วันแจ:ม
63013058819 นางสาววรรณศิณี จันทะวงค�
63013058820 นางสาวภมรศรี มณีรัตน�
63013058821 นางสาวกัลยา ถํ้าทอง
63013058822 นางสาวอาทิตยา ท3าวภูกา
63013058823 นายมงคล พาละพล
63013058824 นางสาวศุภกานต� แซ:ลิ่ม
63013058825 นางสาวชลิดา พุทธรักษ�
63013058826 นางสาวธัญลักษณ� สีมาก
63013058827 นายนนทวัฒน� น้ําทับทิม
63013058828 นางสาววัลลี กําทอง
63013058829 นายธิปก ช:วยเจริญ
63013058830 นายสิทธิศักด์ิ สารพงษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058831 นางสาววรัญญา นิสสัยสัตย�
63013058832 นางสาวนภัทร� ไชยป7ญหา
63013058833 นางสาวหทัยวรรณ ใจปลอด
63013058834 นางสาววัสสิกา กปFลกาญจน�
63013058835 นางสาวนุชนาฎ ประทุมทอง
63013058836 นายกฤษณ� กลัดหวาด
63013058837 นางสาวเกษิณี โชติเมืองป7ก
63013058838 นางสาวณัฐพร จุ3ยทัต
63013058839 นางสาวสุพิชชา กองจันทร�ดี
63013058840 นายอัครเดช ชมภูนาวัฒน�
63013058841 นายณักฐกิตต์ิ สุขสําราญ
63013058842 นางสาวกาญจนา ชัยพัฒนาวรรณ
63013058843 นายกฤษณะ สุขประวิทย�
63013058844 นางเยาวนาฎ ซ3ายเกล3า
63013058845 นางสาวธิดาวัลย� โชติวรวรรณ
63013058846 นางสาวพัฒชริดา จิตประเสริฐ
63013058847 นายภานุพงษ� อ3วนเป\Qย
63013058848 นางสาวนัฎชา บุญเพ็ง
63013058849 นายณัฐกฤตย� เปลี่ยวจิตร�
63013058850 นางสาวธมลวรรณ คําปFงบุตร
63013058851 นายก3องเกียรติ พัฒทวี
63013058852 นายอดิศร พูลสวัสด์ิ
63013058853 นางสาววาฤนศา เดชะ
63013058854 นายอุเทน เเสนคํา
63013058855 นางสาวอัญชิษฐา แจ:มจํารัส
63013058856 นายกันตภณ ภูมิภมร
63013058857 นายวสันต์ิ ไทรนิ่มนวล
63013058858 นางสาวเพชร คงพล
63013058859 นางสาวอุษณี กรายแก3ว
63013058860 นางสาวประไพพร แปงงาม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058861 นางสาวโยธากาญจน� เลิศเจริญสวัสด์ิ
63013058862 นางสาวประภาศรี สายกระสุน
63013058863 นางสาวเพ็ญนภา วงษ�อุปรี
63013058864 นายศุภชัย ซ่ือตรง
63013058865 นายสรสิช นันชัย
63013058866 นางสาวอรวรรณ จันทรเริก
63013058867 นางสาวณัฐนันท� ดาจันทร�
63013058868 นายเจษฎา ใจดี
63013058869 นางสาวฉัตรอุทุมพร จิตเที่ยง
63013058870 นางสาวณัฐกานต� กาญจนรัตน�
63013058871 นางสาวอุไรวรรณ ช:วยชู
63013058872 นายณัฐวุฒิ ศรีเรือง
63013058873 นางสาวณัฐธิดา จงประยูรรัตนา
63013058874 นางสาวบุษยา พรมราช
63013058875 นางสาวจันทพิมพ� อินอาจ
63013058876 นายลุกมาน บินมะราเฮง
63013058877 นางสาวนารินทร� ก:ายอด
63013058878 นางสาวอมรรัตน� ปะสุตะ
63013058879 นางสาวอัญชลิกา คงดี
63013058880 นางสาวปุญชรัสม์ิ เวฬุวนารักษ�
63013058881 นางสาวอัมพวรรณ พันเชิงพิชัยนาวิน
63013058882 นางสาวรําไพ วรชินา
63013058883 นางสาวเนตรชนก อุสาจิตร
63013058884 นางสาวนันทิกานต� ศรีสุวรรณ�
63013058885 นายพลปกรณ� ผ:องแผ3ว
63013058886 นางสาวกัญนภัตร บัวแก3วฉีด
63013058887 นายชินวัตร ชูชุมพล
63013058888 นายวรุตม� สุวรรณรัตน�
63013058889 นางสาวนัทธมน ป7ญศิริ
63013058890 นางสาวธัญญสิริ ฤทธิชัย
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ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013058891 นายสรวัฒน� อุปทุม
63013058892 นางสาวพิตตินันท� สุขพิมาย
63013058893 นางสาวจิราพร สุริสาร
63013058894 นางสาวมุมีนะห� เจะบู
63013058895 นางสาวกัณฐชา ศิริวนิชสุนทร
63013058896 นางสาวอรพรรณ เชื้อกสิกรรม
63013058897 นายอนุพงศ� สุระพินิจ
63013058898 นางสาวณัฐริยา สังข�ชาวใต3
63013058899 นางสาวศตพร ใจสมคม
63013058900 ว:าที่ร3อยตรีหญิงมารินทร� จํานงค�
63013058901 นางสุภาภรณ� อินทะนาม
63013058902 นางสาวนิชชกร เผ:าพันธ�
63013058903 นางสาวนฤมล บรรเลงส:ง
63013058904 นางสาวเบญจวรรณ แวสะมะแอ
63013058905 นางสาวมัณฑนา กันยาบัณฑิตย�
63013058906 นางสาวฝนทิพย� จันทร�โอกุล
63013058907 นางสาวศศิวิมล ชัยวิสูตร
63013058908 นางสาวกนกพร ณ ลําพูน
63013058909 นายวีระธนา เจริญประสิทธิสุข
63013058910 นายณัฐพล นุชนุ:ม
63013058911 นายจิรเมธ มีทรัพย�ยอดสุข
63013058912 นางสาวกมลมาส บริสุทธ์ิ
63013058913 นางสาวบุษบา สําเนียงสูง
63013058914 นางสาวอภิญญา รักษายศ
63013058915 นางสาวณิชกานต� วงษ�ธิ
63013058916 นางสาวสุธิดา วรรณทอง
63013058917 นายทรงพล ศิริชัย
63013058918 นางสาวชารีญา วรสุวรรณสกุล
63013058919 นางสาวมนัสนันท� จุDฝาก
63013058920 นางสาวมนัญชยา บุญสนิท
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ระดับปริญญาตรี

63013058921 นางสาวศรีสุดา สักทัด
63013058922 นายธีรโชติ จ๋ิวแก3ว
63013058923 นางสาวคุณณัญญาณ� ทิพย�ผสมเงิน
63013058924 นางสาวรัตนา สมานทอง
63013058925 นางสาววิชุดา บุระเนตร
63013058926 นางสาวสุนิดา อุ:นเจริญ
63013058927 นางสาวกมลชนก หมีเงิน
63013058928 นางสาวพัชรี ภู:สังวาลย�ทอง
63013058929 นางสาวธนิศา บุญมาตร
63013058930 นายลิขิต เกิดโภคา
63013058931 นายจิตณฐกานต� จิราธนาเมธาธรรม
63013058932 นางสาวขวัญศิริ สิงห�ดงเมือง
63013058933 นางสาวนรินทร อารีย�
63013058934 นางสาวสิรินภา เลือดไธสง
63013058935 นายธีระเชษฐ� เกิดขุมทอง
63013058936 นางสาวโดริญา วงษ�คํา
63013058937 นางสาวพรรษา เพ็ชรอุไร
63013058938 นางสาวนัชชา มีทรัพย�วัฒนา
63013058939 นางสาวสุนิษา ฟ7กส3ม
63013058940 นางสาวจิรารัตน� คชรินทร�
63013058941 นางสาวอาซียา มาหิเละ
63013058942 นางสาวสุวนิศา ดีวิเศษ
63013058943 นางสาวสมหมาย สืบจันทร�
63013058944 นางสาวธนัชพร บุญฤทธ์ิ
63013058945 นางสาวสุชาธิวีร� พงษ�ชยนันต�
63013058946 นางสาวชลธิชา ขอดเมชัย
63013058947 นางสาวดารณี สุจิตพิริยกิจ
63013058948 นางสาวสุรัสดา ตันวัฒนะ
63013058949 นางสาวฐิติมา คุ3มสุวรรณ
63013058950 นางสาวกนกกร หวลอารมณ�
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ระดับปริญญาตรี

63013058951 นางสาวแพรพรรณ พุ:มโพธ์ิสุวรรณ
63013058952 นางสาวกันยาภัค รัตนไพบูลย�
63013058953 นางสาวกฤษณา เหมือนแกร
63013058954 นางสาวจุรีรัตน� กองสุข
63013058955 นางสาวอารียา ฤทธ์ิเดช
63013058956 นางสาวเพียงกมล ดุกสุขแก3ว
63013058957 นางสาววิลาณี มากภู:
63013058958 นางสาวรุ:งฤดี ศรีวงษ�
63013058959 นายคทาวุธ สุวรรณมาโจ
63013058960 นางสาวภัทรวดี ศรีบรรจง
63013058961 นายสิริกร ศิริคะรินทร�
63013058962 นายกฤษณะ ศรีสง:าสมบูรณ�
63013058963 นายจรัสพงษ� ดุจติปFยะ
63013058964 นายศุภวัฒน� วิชัยดิษฐ
63013058965 นายวรพล จอมทะรักษ�
63013058966 นางสาวกานต�พิชชา เพ็ชรประดับ
63013058967 นางสาวรัตฐิการ อุนจะนํา
63013058968 นางสาวอริสรา จันกรี
63013058969 นางสาวผุสดี คชสาร
63013058970 นายนรภัทร ติรวณิชวงศ�
63013058971 นางสาวธิดารัตน� อยู:ปรางค�
63013058972 นายธนกฤต สุวภาพสกุล
63013058973 นายบุญฤทธ์ิ เพชรแท3
63013058974 นางสาวกัลยารัตน� อ:วมม่ัน
63013058975 นางสาวอรนภา ถาหล3า
63013058976 นางสุภา สอนทอง
63013058977 นางสาวพนมวรรณ ศิริงาม
63013058978 นายขันติ วรรธนะภูติ
63013058979 นางชนารัศม์ิ แก3วจันทร�เพชร
63013058980 นางสาววันเพ็ญ นุชบางเด่ือ
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ระดับปริญญาตรี

63013058981 นายสหภัทร� ทองเมือง
63013058982 นางสาวอรณิชา รัตนจิตต�
63013058983 นางสาวจุฑามาศ ไวยาวัจกร
63013058984 นางสาวธมนวรรณ ธะเศรษฐ
63013058985 นางสาวศนันธฉัตร อําไพ
63013058986 นางสาวสุดารัตน� พิศเพ็ง
63013058987 นายอภิรักษ� หยกเล็ก
63013058988 นางสาวชีวา อาระยะกุล
63013058989 นายฉัตรดนัย แก3วเกิด
63013058990 นายธีร�ภวิศ คันศรวสิษฐ�
63013058991 นางสาวจิราภรณ� วงศ�วิเชียร
63013058992 นางสาวกนกวรรณ แก3ววัน
63013058993 นายจักรพงษ� หอมมาก
63013058994 นางสาวณัฐธิกานต� ดําเอียด
63013058995 นายนภัสวิภู จงประจันต�
63013058996 นางสาวสุทิภา มีบํารุง
63013058997 นายวีระชัย ชุ:มแก3ว
63013058998 นางสาวเกษมณี ปากดี
63013058999 นางสาววรุณศิริ ชื่นรส
63013059000 นางสาวจีรนันท� โกมลภิส
63013059001 นายโสฬส ขุนพานเพิง
63013059002 นางสาวสิริลักษณ� ดิเรกฤทธ์ิ
63013059003 นางสาวกนกวรรณ แก3วมา
63013059004 นางสาวนริสา บัวมุ3ย
63013059005 นางสาวเกษรา เกตุชู
63013059006 นางสาวกาณจนาพร เลพายัพ
63013059007 นายธีระวัฒน� เย็นสูงเนิน
63013059008 นางสาวณิชารีย� อาจจํานงค�
63013059009 นางสาวพิมพ�วิภา ฉํ่าจิตร
63013059010 นางสาวสิรีธร กรัดกระยาง
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63013059011 นางสาวชารีรัตน� เป\Zยมคลัง
63013059012 นางสาวสุรีย� ถาสุราช
63013059013 นายอภิวัฒน� วุฒิคําประพันธ�
63013059014 นางสาววิริยาภรณ� ศรีพอ
63013059015 นางสาวภ.จงรักษ� บุญญานุวัตร
63013059016 นายอดิศร อยู:ยอด
63013059017 นายประสงค� สายแก3วดี
63013059018 นายกิตติศักด์ิ หนูช:วย
63013059019 นางสาวชีวรัตน� ยาชูรมณ�
63013059020 นายพงศธร มุ:งหมาย
63013059021 นางสาวกาญจนา ตาบัวตูม
63013059022 นายสันติศักด์ิ สวนอภัย
63013059023 ว:าที่ร.ต.หญิงบุษราคัม แก3วจันทร�
63013059024 นางสาวพฤกษาพรรณ จันทจร
63013059025 นายธนภัทร ไฝพรม
63013059026 นายทศลัษณ� เลิศอวตารไตรภพ
63013059027 นางสาวจิดาภา ตรีบวรรัตนะ
63013059028 นางสาวปรียาภรณ� จอมพงษ�
63013059029 นางสาวสกุลรัตน� เมืองมา
63013059030 นางสาวปFยธิดา สงขาว
63013059031 นางสาวจุฬารัตน� สายเมฆ
63013059032 นายมนสิทธ์ิ ศรีประสิทธ์ิ
63013059033 นางสาวศศิธร แซ:เตียว
63013059034 นางสาวอรวรรยา ปFZนแสง
63013059035 นางสาวชัญญานุช ทาบึงการ
63013059036 นางสาวธิดารัตน� สายตา
63013059037 นายจักรพล ทัตติยพงศ�
63013059038 นางสาวปFยะนุช ยะอะนันต�
63013059039 นายป7ทวิกรณ� ต:อสกุล
63013059040 ว:าที่ร.ต.รุ:งโรจน� ป7ญจวรรณ�
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63013059041 นางสาวมณีรัตน� รุ:งแสง
63013059042 นางสาวเปรมฤทัย โกงขุนทด
63013059043 นางสาววริญญา บังอรจิตร
63013059044 นางสาวอัจฉรา แก3วงาม
63013059045 นายวีระชาติ สมเที่ยง
63013059046 นางสาวกนกวลี พวงแก3ว
63013059047 นางสาววสุกาญจน� ดิษฐบรรจง
63013059048 นางสาวฐานินี นพวงศ� ณ อยุธยา
63013059049 นางสาวจุฑาทิพย� จุลเลศ
63013059050 นางสาวสุพาพรรณ ไชยอุตมะ
63013059051 นางสาวน้ําฝน เฉลิมรัมย�
63013059052 นางสาวอภิญญา สานวล
63013059053 นางสาวศศิคนางค� มานันตพงศ�
63013059054 นางสาวธนาภรณ� บุหงาเกษมสุข
63013059055 นางสาวนงนุช นันสมบัติ
63013059056 นางสาวพรทิพย� วงษ�ศรี
63013059057 นางสาวรุ:งนภา ตลับนาค
63013059058 นางสาวปFยะกมล ย่ิงภิญโญ
63013059059 นางสาวปวันรัตน� สุขเกษม
63013059060 นายวรินทร นีมะเริง
63013059061 นางสาวสุดาทิพย� เศวตวงษ�
63013059062 นายพัศวีร� กรกาญจนวุฒิ
63013059063 นางสาวศศิกร สิงห�แก3ว
63013059064 นายปวีร� เวียงอินทร�
63013059065 นางสาวปพิชญา นนทวาทิต
63013059066 นายปริญญา โคยามา
63013059067 นายนิพนธ� แสงเงิน
63013059068 นางสาววลีพร ลิขิตธีระกุล
63013059069 นายชินวัฒน� จงจิตสถิตม่ัน
63013059070 นางสาวพัณณกร อินจินา
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63013059071 นางสาวรุ:งรวิน อนุรักษ�ภราดร
63013059072 นางสาวกนิษฐา ใจสมุทร
63013059073 นายสุทิวัส ประจัด
63013059074 นางสาวโชติกา อัศววิทูร
63013059075 นางสาวพิมพลอย ฉิมมณี
63013059076 นายวรชาติ เหมือนสีไชย
63013059077 นางสาวสุรีย�พร ผงคํา
63013059078 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจริยา คงเล็ก
63013059079 นายชนะ เกิดสมบุญ
63013059080 นางสาวมินตรา แก3วก:า
63013059081 นางสาวปวริศา คําภีร�
63013059082 นางสาววรรทณา กิจบรรจง
63013059083 นางสาวหนึ่งฤทัย คงภักดี
63013059084 นางสาวเนตรนภา อมฤทธ์ิ
63013059085 นางสาวกัญญาณัฐ แตงริด
63013059086 นางสาวศุภิXสรา แสนสุขทวีทรัพย�
63013059087 นางสาวจิราพัชร สกุลมา
63013059088 นางสาวคณิศรา มีธรรมสวนะ
63013059089 นางสาวชไมพร ชูมนต�
63013059090 นางสาวนันทิตา ขัดแก3ว
63013059091 นางสาวณิชา คงทวีศักด์ิ
63013059092 นางสาวปาริชาติ รัตนวรรณ
63013059093 นางสาวสิริรัตน� รักปลื้ม
63013059094 นายสุรสีห� จารุพงษ�สกุล
63013059095 นางสาวสิรินัดดา ศักด์ิดี
63013059096 นายวรโชติ วรรณ
63013059097 นางสาวสุภาพร พันธ�แก3ว
63013059098 นายรุ:งโรจน� เจริญมา
63013059099 นางสาวเครือวัลย� พงษ�ดํา
63013059100 นางสาวพนิตพร ธนวิวัฒน�
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63013059101 นางสาวนูรีฮัน เยะ
63013059102 นางสาววานิสสา ศรีสมบัติ
63013059103 นางสาวจุฑาทิพย� ลุสมบัติ
63013059104 นายภัทรพงศ� รุ:งทวีวรนิตย�
63013059105 นางสาวนิสายชน ขันศรี
63013059106 นายอดิศักด์ิ ปลูกเนียม
63013059107 นายธนภัทร เพ่ิมพูลทรัพย�
63013059108 นายนันทัช บุญฮก
63013059109 นางสาวพิทยา ม3าจีน
63013059110 นางสาวสิริกาญจนา เสนานาค
63013059111 นายกิตติทัต พรหมแก3ว
63013059112 นายพีรณัฐ อภิธนภัคสมัชญ�
63013059113 นางสาวณัฐวดี บุญอภิรักษา
63013059114 นางสาวป7ทมาภรณ� ปฐมเกษตรกุล
63013059115 นางสาวจิตตรา สร3อยสน
63013059116 นางสาวพัตธรา พิมพ�ทอง
63013059117 นายกายสิทธ์ิ วงมาลี
63013059118 นายปรัชญา มงคลพาณิชย�
63013059119 นางสาวนฤมล ปนยะ
63013059120 นางสาววิลาวรรณ� บุตดา
63013059121 นางสาวสกุลรักษ� จงรักษ�
63013059122 นายคมชรัณ บุญไชย
63013059123 นางสาวภัทราพรรณ หอมแก3ว
63013059124 นายรัฐธีร� นิธิพงศ�กังวาล
63013059125 นางสาวกัลยา รัตนทิพย�
63013059126 นางสาวพัชราภรณ� ดรอินทร�
63013059127 นางสาวชุติมณฑน� ศิลาอ:อน
63013059128 นายอาทิตพล คลังพหล
63013059129 นายณัฐปคัลภ� ปFZนทอง
63013059130 นางสาวสิริกร เลิศชัยตระกูล
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63013059131 นางสาวสุพัตรา เพชรสุทธ์ิ
63013059132 นางสาวพิมวษา พุทธวงค�
63013059133 นางสาวณภัทรา จิตติเดชา
63013059134 นางสาวปาริฉัตร แปCนทองคํา
63013059135 นางสาวจิณัชญา ม:วงแก3ว
63013059136 นางสาวธีรกานต� รักษาประเสริฐกุล
63013059137 นายปุณมนัส พงษ�ผล
63013059138 นางสาวจันทร�ญาฉาย อินทร�จอหอ
63013059139 นางสาวปFยะวรรณ พิชัยรัตน�
63013059140 สิบตรีนัฐพงษ� พรมลาด
63013059141 นายสุทธิภาส เข็มทองคํา
63013059142 นางสาวสุดารัตน� ปะวันโน
63013059143 นางสาววราพร นาชัยพลอย
63013059144 นายวิทวัฒน� หวินทะวง
63013059145 นางสาวเพชรรัตน� ธนาวัฒน�วิบูลย�
63013059146 นางสาวญาณิศา บรรยง
63013059147 นางสาวเกศกัญญา เป\Zยมศิริเจริญ
63013059148 นายศุภชิต ตัณฑศรีสุข
63013059149 นายวิศรุจ โภชนา
63013059150 นางสาวชุติกาญจน� สุขช:วย
63013059151 นายสฐิระวิศ ภวภูตานนท�
63013059152 นายสรสิทธ์ิ ย่ีโถเริงจิต
63013059153 นางสาวปฐมา กันกา
63013059154 นางสาวกนกวรรณ ศุภรัตนาภิรักษ�
63013059155 หม:อมหลวงปวีณ�สุดา สวัสดิวัตน�
63013059156 นางสาวอัญชุลีพร ไทยทอง
63013059157 นายณัฎฐวัฒน� พูลพนา
63013059158 นายศิวัช หริ่มสืบ
63013059159 นางสาวมาริสา พันพรม
63013059160 นางสาวอรอมล แสงวิเศษ
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63013059161 นางสาวพรสุดา เชื้อโนนแดง
63013059162 นางสาวศิริรัตน� เรืองศรี
63013059163 นายธัฐวัฒน� ใจกล3า
63013059164 นางสาวดวงพร ไพยพัตร
63013059165 นายสิรรัฐ วิยาภรณ�
63013059166 นางสาววีรยา วิริยสิทธาวัฒน�
63013059167 นางสาววิจารี แววนิล
63013059168 นายอธิวัฒน� ควรเกิด
63013059169 นางสาวสุพิชชา ญาณแขก
63013059170 นางสาวณัฐริกา ดํารงค�ดี
63013059171 นางสาวสุปราณี ฟองแก3ว
63013059172 นายสรเดช ปาระมะ
63013059173 นางสาวพัชราภรณ� สว:างคํา
63013059174 นางสาวกชพรรณ พิณวานิช
63013059175 นางสาวชุติมา พุทธสังฆ�
63013059176 นายสยมภู สุทธิพล
63013059177 นายธนกฤต จิตต�สุพร
63013059178 นางสาวมนปริยา มณีโชติ
63013059179 นายวรปรัชญ� เรืองฤทธ์ิ
63013059180 นางสาวศศิภา เพ็ชรพันธุ�
63013059181 นางสาวสุรีพร เชื้อมอญ
63013059182 นางสาวณัฏฐณิชา แก3วเจริญสีทอง
63013059183 นายคณาวุฒิ เอกนพมณี
63013059184 นางสาวทิวาวัลย� ใจเปaง
63013059185 นางสาววาสนา ศรีดอกไม3
63013059186 นางสาวธนภรณ� ศรีใส
63013059187 นายอัษฎาวุธ กะณะศิริ
63013059188 นางสาวนันท�นภัส ทิพย�นางรอง
63013059189 นางสาวสุกัญญา จิตตุราช
63013059190 นางสาวสมฤดี จันทะคร
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63013059191 นางสาวอมรา รักพงษ�
63013059192 นางสาวพัชรินทร� ดวงฤทธ์ิ
63013059193 นางสาวบุญญิสา ถึงถ่ิน
63013059194 นางสาวอารีรัตน� กัณหกุล
63013059195 นางสาวธนาภรณ� รุ:งเรือง
63013059196 นายณัฐฐ� ศรีนิล
63013059197 นายเกียรติศักด์ิ สีเขียว
63013059198 นายเจตน�สฤษฎ์ิ พิมลนาถเกษรา
63013059199 นายสรายุทธ วงศ�วีแก3ว
63013059200 นางสาวคอป^อเสDาะ อะแด
63013059201 นางสาวอารยา คําตันวงศ�
63013059202 นางสาวกรณัฐ รักษ�แก3ว
63013059203 นางสาววิชุดา กันประเสริฐ
63013059204 นายอนาวิล นาเอก
63013059205 นางสาวภัทรพร บัวหลวง
63013059206 นางสาวสินาภรณ� เวียงคํา
63013059207 นางสาวจรินทร�ญา ดําริห
63013059208 นางสาวดวงฤทัย เกิดผล
63013059209 นางสาวอรทัย แพพระยอม
63013059210 นางสาวมนสินี ดุลย�เภรี
63013059211 นางสาวกุลวดี กุลวดีวงศ�
63013059212 นางสาวปภาณิน ดีประเสริฐเพ็ญนาถ
63013059213 นางสาวศิโรชญา ศรีวะปะ
63013059214 นางสาวยมลพัทธ� ชลสินธุ�
63013059215 นางสาวแพงไพร ช:วยเหลือ
63013059216 นางสาวพิมพิมล บุญแสง
63013059217 นางสาวชมพูนุช ดีหลี
63013059218 นายณเลิศเก3า เรียมลิว
63013059219 นางสาวอุษณาณีย� วายุ
63013059220 นางสาวพิมพ�อัปสร เทียนหอม
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63013059221 นายวชิราวุธ แว:นทอง
63013059222 นางสาวรุ:งศิริ ตองอ:อน
63013059223 นางสาววศินี ลิ่มโพธ์ิ
63013059224 นางสาวพรรณภา ปุณยานุเดช
63013059225 นายพิทักษ�พงศ� รักบางแหลม
63013059226 นายพรรษธร ผลเจริญสุข
63013059227 นายอดิศักด์ิ โลหะเลิศ
63013059228 นางสาวสุณีย� อุ:นพิมพ�
63013059229 นางสาวยศวดี ชูเลิศ
63013059230 นางสาวกาญจนา ปานง:อม
63013059231 นางนันทวดี เสถียร
63013059232 นางสาวศรัณย�รัชต� วัฒน�ธนาธร
63013059233 นางสาวภาสินี สวยงาม
63013059234 นางชญาภา ไชยรักษา
63013059235 นางสาววาสนา รัตนภูมิ
63013059236 นางสาวพรทิพย� เกรียงไกรศร
63013059237 นางสาวอภิญญา สาณะวัฒนา
63013059238 นางสาวนันทิยา สวัสด์ิเอื้อ
63013059239 นางสาวสุมนฑา พลรักษ�
63013059240 นางสาวสุภาภร เขียวบัว
63013059241 นางสาวจีระนันท� จันทร�ลี
63013059242 นางสาวรัตน�มณี ไชยเพชร
63013059243 นางสาวสุวพร ปุ]มเพ็ชร�
63013059244 นางสาวศิวดาต์ิ สิทธิไชยรุ:งโรจน�
63013059245 นางสาวกุลธิดา สาริกา
63013059246 นางสาวนิลาวัลย� ตาบุญ
63013059247 นายศุภะวิชญ� แสนยอง
63013059248 นางสาวปาตีเมาะ ฮารี
63013059249 นายพัลลภ พรหมพราย
63013059250 นายธนาวุฒิ แสงกิติพรสกุล
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63013059251 นางสาวพุธิตา ชนาพงษ�จารุ
63013059252 นางสาวศศิวิมล วรรณฤทธ์ิ
63013059253 นางสาวชาณา โชติพานิช
63013059254 นายเขมฐากร เกิดเทศ
63013059255 นายพงศธร สอนหา
63013059256 นางสาวกัญญ�วรา สุขาแก3ว
63013059257 นางสาวบุษกร ธานีพูน
63013059258 นางสาวสุภาวดี เทียนธานี
63013059259 นายจักรพันธ� จําปาขาว
63013059260 นางสาวณัฐชิกา หวังมีกลาง
63013059261 นางสาววัทนพร แสนวัง
63013059262 นางสาวธนาวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
63013059263 นางสาวจุฑาทิพย� หงษ�หาร
63013059264 นางสาว3เวณิกา บุญจอง
63013059265 นางสาวกาญจนา สัณฐิติพงศ�
63013059266 นายโสภณวิชญ� บริรักษ�เลิศ
63013059267 นางสาวสุวนันท� จันธิมา
63013059268 นางสาวป7ทมนันท� วรรณะ
63013059269 นางสาวรัชดาพร แวววงษ�
63013059270 นายเทพไมตรี ศรีคุณเมือง
63013059271 นายจิราวัฒน� พวงจินดา
63013059272 นางสาวณัฐกิตต์ิ ศิริอามาตย�
63013059273 นางสาวดวงหทัย ทองลับแลง
63013059274 นางสาวฉัตรสุดา แดนเวียง
63013059275 นายสมเกียรติ หวังบริสุทธ์ิ
63013059276 นายธีรศิลปI ยะยวง
63013059277 นางสาวฉัตรแก3ว เกตุนุติ
63013059278 นางสาวสรวงสุดา คํายันต�
63013059279 นางสาวณิชมน ธนะสีโล
63013059280 นายธนพล โปจีน
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63013059281 นางสาวกุณช�เพ็ญสร ขาวมานิตย�
63013059282 นางสาวจิราภรณ� อิ่มชมชื่น
63013059283 นางสาวนาตาชา พุ:มเกษม
63013059284 นางสาวรวิภา แปCนนางรอง
63013059285 นางสาวภาริณี กะหละหมัด
63013059286 นางสาวอําภา เส3งสุย
63013059287 นางสาววรรณิภา ชาบัญ
63013059288 นายพฤกษ� เจริญรัตนกิตติ
63013059289 นางสาวสุปราณี มุขสาร
63013059290 นายศราวุฒิ อุตมะแก3ว
63013059291 นางสาวธนัญญา น3อยฉิม
63013059292 นางสาวศตพร ส:องแสงเจริญ
63013059293 นางสาวชนากานต� พาณิชย�กุล
63013059294 นางสาวสุชาวดี โอฆะพันธ�
63013059295 นางสาวป7ทมกร สิงหจันทร�
63013059296 นางสาวชลิตา ศิลาพันธุ�
63013059297 นายกฤษดา นนทวงษ�
63013059298 นางสาวศิรินภา พิมพิสัย
63013059299 นายฐิติพงศ� ภักดีศรี
63013059300 นางสาวภัทรพร กองเปaง
63013059301 ว:าที่ ร.ต.หญิงจิรภา พรหมช:วย
63013059302 นางสาวจรีภรณ� มณีนาค
63013059303 นางสาวกมลนัทธ� พิทักษ�ทา
63013059304 นางสาวเบญจวรรณ เกียรติบัณฑิตกุล
63013059305 นางสาวธัญวรัตม� ครุฑหลวง
63013059306 นางสาวพงษ�ลดา บุญเกิด
63013059307 นางสาวจิราภา พักดี
63013059308 นายป7ญญ� ป7ญญาเวชมานิต
63013059309 นางสาวพิริยา ทองโต
63013059310 นายวรเมธ นาควิสุทธ์ิ
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63013059311 นางสาวปริยาภรณ� เนตรสว:าง
63013059312 สิบโทกสานต์ิ กระทุ:มแก3ว
63013059313 นายเชาวลิต พลไธสง
63013059314 นางสาวพิมพ�ณดา นิธิอมรศาสตร�
63013059315 นายปริญญา หนูเลี่ยง
63013059316 ส.ต.ต.พงษ�พัฒน� การุณ
63013059317 นางสาววิภาพร สักลอ
63013059318 นางสาวชลลดา กันทาเงิน
63013059319 นางสาวรัฐญานิกร จันทร�ชื่น
63013059320 นางสาวอัศรินทร�พร มอนเตเนโกร  มาร�ติน 
63013059321 นางสาวสุกัญญา อ:อนรู3ที่
63013059322 นางสาววันทนา สุวรรณอาภรณ�
63013059323 นางสาวสุธาสินี วิจิตรอินทรามาศ
63013059324 นางสาวสุกัญญา เกตุอ:อน
63013059325 นางสาวณัฐนรี ชูทองคํา
63013059326 นายเสวตฉัตร ยังเจริญ
63013059327 นายพิบูล พ:วงสมจิตร�
63013059328 นายพรชัย เขียวชอุ:ม
63013059329 นางสาวภัคจิรา ภูสมศรี
63013059330 นางสาวณัฐกมล ภายสันใจ
63013059331 นางสาวเลอลักษมี อรุณะกสิกร
63013059332 นางสาวนิภารัตน� พลคํา
63013059333 นางสาวมาริสา โพธ์ิศรี
63013059334 นางสาวพัชริดา คําภา
63013059335 นางสาวสุลิตา จันทีนอก
63013059336 นางสาวประภาพร เก:งกาจ
63013059337 นางสาวชริทรา อําไพฤทธ์ิ
63013059338 นางสาวนิภาพร คําพิลา
63013059339 นายกฤตภาส หรัญรัตน�
63013059340 นางสาวพรนภา รุจิปราชญ�
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63013059341 นายนันทพงศ� ชูจันทร�
63013059342 นางสาวสุพัตรา นาสุข
63013059343 นางสาวสุวนันท� เดชขันธ�
63013059344 นายอัครวินท� ล3อมวัง
63013059345 นางสาวญาณิศา สุตะพันธ�
63013059346 นายณัฏฐ�ฐณรัณ สุวรรณอัมพา ทรัพยวณิช
63013059347 นายบันเทิง อรุณมาศ
63013059348 นายธีรพล จิตนิยม
63013059349 นายธนายุต ภักตร�เจริญ
63013059350 นางสาวศศิประภา สารมานิตย�ชยากร
63013059351 นางสาวมะลิวัลย� เก็ตหมัด
63013059352 นางสาววิชุดา สุขสุวรรณ
63013059353 นางสาวอาทิตยา วรรณสิทธ์ิ
63013059354 นางสาวณัฐกานต� ธรรมศรี
63013059355 นางสาวปาริชาติ เดือยพิมพ�
63013059356 นางสาวกุลรวี ศาลาอนันต�
63013059357 นางสาวจุฑารัตน� เดชชิต
63013059358 นางสาวสุชาดา ประเสริฐ
63013059359 นางสาวอินทร�ทุภา บุปผา
63013059360 นางสาวณัฎฐา ยืนยงพงศ�เสรี
63013059361 นางสาววราภรณ� วงศ�วรชาติ
63013059362 นางสาวนารีรัตน� หล3าอินเชื้อ
63013059363 นายณัฐกิตต์ิ ซุ3นสุวรรณ
63013059364 นางสาวพิมพ�พิศา ประกอบความดี
63013059365 นางสาวชนาพร โคตรมงคุณ
63013059366 ว:าที่ร.ต.หญิงอนุสรา ขุนอักษร
63013059367 นางสาวสิริมา เทพพิทักษ�
63013059368 นางสาววริศรา มีชัย
63013059369 นางสาวเจนจิรา พันทา
63013059370 นางสาวเบญจพร บัวเผื่อนน3อย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013059371 นางสาววิสสุตา ชัยประภา
63013059372 นายสุรเดช โตน3อย
63013059373 นายธรากร แสงจันสุข
63013059374 นางสาวปาริฉัตร จันทร�เพศ
63013059375 นางสาวชื่นนภา สิริแสงสว:าง
63013059376 นายพีรพัฒน� ไชยมณี
63013059377 นางสาวมณิกานต� น:วมคงม่ัน
63013059378 นางสาวรัชฎา อารมณ�
63013059379 นางสาวจิราภรณ� กDกพิทักษ�
63013059380 นางสาวสุภัทรสร ภู:พันธ�ศรี
63013059381 นายเขมกิตติ ณ น:าน
63013059382 นางสาวศิริวรรณ คงม่ิง
63013059383 นางสาวพิมพ�วิมล นิสภา
63013059384 นายพีรพันธ� พุ:มเพ็ชร�
63013059385 นางสาวมนทิรา เรืองศรี
63013059386 นางสาวภัคพาณี อินคต
63013059387 นางสาวสุณิสา ทองประดับ
63013059388 นางสาวกัญญลักษณ� พ:วงนาคพันธุ�
63013059389 นางสาวนวพร เลาหสูต
63013059390 นายภานุพงศ� ด3วงต3อย
63013059391 นางสาวสลิลทิพย� สาระบัว
63013059392 นางสาวนิชานันท� จันทร
63013059393 นางสาวพรรณนิภา เพ็ชรเอี่ยม
63013059394 นายนพดล สุขสนาน
63013059395 นางสาวขนิษฐา สุเมธา
63013059396 นางสาวพรสวรรค� โพธ์ิศิริ
63013059397 นางสาวอนันญา ถนอมสัตย�
63013059398 นางสาวจันทิรา ทองม่ัน
63013059399 นางสาวปพิชญา นวลศรี
63013059400 นายฐานะณัฏฐ� นพแก3ว
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ระดับปริญญาตรี

63013059401 นายจิรายุ สุทธิขาว
63013059402 นางสาวกนกวรรณ หาเรือนจักร�
63013059403 นางสาวปาริชาติ ฉิมพันธุ�
63013059404 นายพิศิษฏ� คํามุลตรี
63013059405 นางสาวธัญชนก ศรีน3อยเมือง
63013059406 นางสาวณัฐริกา กําลา
63013059407 นายปฏิภาณ เริ่มฤกษ�
63013059408 นางสาวมุกจรินทร� แสงรุ:งสว:าง
63013059409 นางสาวกฤชญา กุกสันเทียะ
63013059410 นางสาวรัญลดา แก3วเกร็ด
63013059411 นางสาวช:อมณี ชนะพาล
63013059412 นายศุภวิชญ� วชิรเมธี
63013059413 นางสาวปารมี มติธรรม
63013059414 นายวทัญRู สุยาละ
63013059415 นางสาวพจนกร ยมหล3า
63013059416 นางสาวมาลินี ชัยยะ
63013059417 นางสาวพัชริตา ดวงจันทร�
63013059418 นางสาววริญญา จันทร�ศิริ
63013059419 นายเกียรติพงค� เกลี้ยงขํา
63013059420 นางสาวสุนิษา ตรีรัตน�
63013059421 นายนิติกร ลาตวงษ�
63013059422 นางสาวเสาวรีย� แก3วมา
63013059423 นางสาวชไมพร เห็มพิพัฒน�
63013059424 นางสาวธัญลักษณ� ชนะพล
63013059425 นางสาวธนันณัฏฐ� บุตรทอง
63013059426 นายอธิคม บุตรพรหม
63013059427 นายนพรัตน� ผลาฤทธ์ิ
63013059428 นายไวพจน� น3อยนาง
63013059429 นางสาวรุ:งไพลิน บุญธนฟุCงเฟ̂Zอง
63013059430 นายรณกร บัวหนู
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ระดับปริญญาตรี

63013059431 นางสาวนิศาลักษณ� บุญไทย
63013059432 นางสาวกิติยา สาระเดโช
63013059433 นางสาวสุจิตตรา จันทาพิม
63013059434 นางสาวพัชญ�สคณ บุรีรัตนสุขศรี
63013059435 นางสาวมนัสนันท� วุฒิ
63013059436 นางสาวธนาวรรณ ศรี งาม
63013059437 นางสาวกนกอร ตุ:นจิต
63013059438 นางสาวโอฬี เหมหารวิบูล
63013059439 นางสาวปFยนุช พิเศษฤทธ์ิ
63013059440 นางสาวจุฑามาศ ประทีปพรศักด์ิ
63013059441 นางสาวธณัญญา นามรัตน�
63013059442 นายรัฐกิตต์ิ ฐิติกุลธนศักด์ิ
63013059443 นางสาวหทัยภัทร สุดช:วย
63013059444 นายกิตติมศักด์ิ ศรมณี
63013059445 นางสาวศศิวิมล รอดศิริ
63013059446 นางสาวกิตติมา ปCานสุวรรณ
63013059447 นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรเจริญสุข
63013059448 นายสุรชัย เดชมี
63013059449 นางสาวสุภาภรณ� วงษ�ปางมูล
63013059450 นางสาวสุภาพร จงชานสิทโท
63013059451 นางสาวนารี สมเผ:า
63013059452 นางสาวเบญจวรรณ ตวงหิรัญวิมล
63013059453 นายพัชรพล ชูแก3ว
63013059454 นางสาวกรรณิการ� เกตแก3ว
63013059455 นายอิศรา นิศากร
63013059456 นางสาวคัทลียา อิสโม
63013059457 นางสาวทิพวรรณ แย3มบํารุง
63013059458 นายธัชพล อินทามระ
63013059459 นางสาวธมลวรรณ เจริญศิลปI
63013059460 นางสาวสุรีย�นิภา ไทยประยูร
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63013059461 นางสาววิชุดา ดําริห�
63013059462 นางสาวนิศานาถ ท3ามบุญฤทธ์ิ
63013059463 นางสาววิระดี สสิกาญจน�
63013059464 นายเอกกุล โกมลมาลย�
63013059465 นางสาววรรณา สุภาศรี
63013059466 นางสาวปรีชญา ขวัญอยู:
63013059467 นางสาวมาธุสร โสภาพล
63013059468 นางสาวพัชรกานต� จันทพิมพ�
63013059469 นางสาวสุปรีดา สุขพระจันทร�
63013059470 นางสาวกนกวรรณ ช:วยเมือง
63013059471 นางแอนอนงค� ยุบลเพลิด
63013059472 นางสาวนุชจรี แจ:มบุญมา
63013059473 นายไตรภูมิ ชํานาญ
63013059474 นางสาวธิดารัตน� พัตรามี
63013059475 นายธวัชชัย จําหมาย
63013059476 นางสาวกอแก3ว กลิ่นศรีสุข
63013059477 นางสาวอนุชิดา กรมเมือง
63013059478 นางสาววรรณชรีภรณ� บุญทัน
63013059479 นายพิเชษฐ� พรรณมาตย�
63013059480 นายวีรพล สรัสสมิต
63013059481 นางสาวเกวลิน มงคลชู
63013059482 นางสาวศุภกานต� ชูดํา
63013059483 นางสาวอุษณีย� ลีจ3อย
63013059484 นางสาวศศิกานต� แฝงกระโทก
63013059485 นางสาวฐิตาภรณ� จันทร�เขียว
63013059486 นางสาวแพรวนภา อวดผล
63013059487 นายกฤษณ� ไม3ดัดจันทร�
63013059488 นางสาวจิราภรณ� เดชะ
63013059489 นายอภิสิทธ์ิ น3Xาวประจุล
63013059490 นายกัญ สังข�ทอง
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ระดับปริญญาตรี

63013059491 นายวรปรัชญ� ต้ังไพศาลกิจ
63013059492 นางสาวพัชรี สวัสด์ิ
63013059493 นางสาวจารุวรรณ นนทสิทธ์ิ
63013059494 นางสาวพรพิเศษ ศศิวิมล
63013059495 นางสาวเจนจิรา ปานแดง
63013059496 นางสาวชุติกาญจน� สินโสภา
63013059497 นายอดิศักด์ิ วีระพันธุ�
63013059498 นางสาวมยุรี ชัญพลา
63013059499 นางสาวผกามาศ ธุระสิทธ์ิ
63013059500 นางสาวธัญดารัตน� กุยราพะเนา
63013059501 นางสาวภวิกา พิพัฒนสมพร
63013059502 นางสาวสาริณี ชมภู
63013059503 นายฑีฆะชนม� ศิริขันธ�
63013059504 นางสาวอรวรรณ สีวิชาสร3อย
63013059505 นางสาวนุจรี ศิริปCอม
63013059506 นายฮาเซ็ง แม
63013059507 นางสาวรัชสุดา เทพไฝ
63013059508 นางศิริพร ดูดี
63013059509 นางสาวนิฤบล คงปรีชา
63013059510 นายชาญณรงค� หนูเหมือน
63013059511 นางสาวนิภาวรรณ คงสวัสด์ิ
63013059512 นายหริพล มะเซ็ง
63013059513 นายธวัชชัย เลขจิตร
63013059514 นางสาวสุดารัตน� หอยมณี
63013059515 นางสาวอังสุมา ปCอมมาตา
63013059516 นายภูวดล บุญโต
63013059517 นางสาวอัสนา วาเละ
63013059518 นายพงษ�ชัย บุญหล3า
63013059519 นางสาวธนิษฐา ทิพย�ลาย
63013059520 นายสุกิต กังวล
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ระดับปริญญาตรี

63013059521 นางสาวพรรณิภา ติยะวัน
63013059522 นางสาวจิราพร โสกันธิกา
63013059523 นายพิทยุตม� ทองสุข
63013059524 นายกฤตนัย หัสวายุกุล
63013059525 นายพิษณุพงษ� ปุณปภาดา
63013059526 นายคมสันต� จันทาสี
63013059527 นางสาวเพชรชรัตน� ธงไชย
63013059528 นางสาวละอองดาว ตามบุญ
63013059529 นางสาวพรกนก เชยชม
63013059530 นายณัฐสิทธ์ิ ปFยะกิตติยามาศ
63013059531 นางสาวสุภาวดี ตะเคียนซก
63013059532 นางสาวสุวิมล คชภักดี
63013059533 นางสาวหทัยภัทร กาญจนลักษมี
63013059534 นางสาวอารีย�รัตน� สงนาค
63013059535 นางสาวอภิญญา ขวัญสวย
63013059536 นางสาวชนาพร แซ:อึ่ง
63013059537 นางสาวฟาราซารีตา สือมาแอ
63013059538 นางสาวนิชาภา ขุนทองจันทร�
63013059539 นางสาวหนึ่งฤทัย ดําน3อย
63013059540 นายขจรศักด์ิ แสงพงษ�
63013059541 นางสาวสําราญ โคตรเมือง
63013059542 นางสาวโซเฟ\ย จารุประสิทธ์ิ
63013059543 นางสาวลลิภัทร ป7ญญาดิลก
63013059544 นางสาวณัชชา ตุลบุตร
63013059545 นางสาวสลิตา เพชรศิริ
63013059546 นายสิทธิวุฒิ วังคีรี
63013059547 นางสาวมนัสชนก จันทร�ดํา
63013059548 นางสาวศิริวรรณ แก3วประไพ
63013059549 นางสาวบุญรัตน� ดีน3อย
63013059550 นางสาวอลิษา วัชฤทธ์ิกุล
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63013059551 นางสาววราภรณ� แกล3วชิต
63013059552 นายศุภมิตร แจ3งอุบล
63013059553 นายนฤเบศร สายสุด
63013059554 นางสาวกัญทิมา โอบจะบก
63013059555 นางสาวสุพัฒณดา สีวะรมย�
63013059556 นางสาวพัชราภรณ� ศรีวิชัย
63013059557 นางสาวสุดาลักษณ� แตงร:ม
63013059558 นางสาวอรพรรณ ตะโสกะรัตน�
63013059559 นางสาวมัณฑนา ถาคําภา
63013059560 นางสาวบุญญิสา เหลืองอร:าม
63013059561 นางสาวประภัสสร คําไวย�
63013059562 นางสาวจิดาภา อDอดหมี
63013059563 นายพัฒน� มณีโชติ
63013059564 นางสาวปรางอารียา สันติสิทธานนท�
63013059565 นางสาวจิตตรา มะนาวหวาน
63013059566 นางสาวจิรัชญา ตามสมัย
63013059567 นายวิศรุต สุขสวัสด์ิ
63013059568 นายพยนต� ไกรลาศรัตนศิริ
63013059569 นางสาวนันทนา แก3วแสน
63013059570 นางสาวกฤษณา ชัยชนะ
63013059571 นางสาวศรัญยพัตร� มาทา
63013059572 นางสาวจันทภา ศรีสุข
63013059573 นางสาวเยาวลักษณ� สุขแจ:ม
63013059574 นางสาวฟFรดาวส� สวยดี
63013059575 นางสาวนภัสสร เกิดแก:น
63013059576 นางสาวศศิธร บุญเกิด
63013059577 นายกิตตินันท� บัวสาย
63013059578 นายพัฒนศักดิXX รัดนาแพง
63013059579 นายพัชรพล วิจิตร
63013059580 นายศิขเรศวร สุภาวะ
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ระดับปริญญาตรี

63013059581 นายธนากร ศรีสุธรรม
63013059582 นางภาสินี สังข�ขวัญ
63013059583 นางสาวรัตนา อุทรณ�
63013059584 นางสาวมิรันตรี ใจแสน
63013059585 นางสาวภัทรวดี ศรีประเสริฐ
63013059586 นางสาวกฤษณา แท:งทอง
63013059587 นางสาวชลธิชา ชุนเกษา
63013059588 นางสาวอัญชลี สร3อยทอง
63013059589 นางสาวกานต�ธิดา ประเสริฐแก3ว
63013059590 นางสาวนรีรัตน� มหบุญชัยยงค�
63013059591 นายชวิศ แตงมณี
63013059592 นางสาวจันจิรา พุทธศรี
63013059593 นางสาวเนตรนภา ส:งเสียง
63013059594 นางสาวนาตยา จันทร�โต
63013059595 นายธนัท ทิพย�มณี
63013059596 นางสาวกาญจนา ปามุทา
63013059597 นางสาวเสาวนีย� ท:าสาคร
63013059598 นางสาวเมธาพร อุณาตระการ
63013059599 นายธีรพงศ� กล3าจอหอ
63013059600 นางสาวณัฏฐา สุวรรณทิพย�
63013059601 นายศุภวิชญ� อิ่นแก3ว
63013059602 นายภุชงค� อินสว:าง
63013059603 นายอานันท� ศรีบุญเรือง
63013059604 นายนฤพณ นพฤทธ์ิ
63013059605 นางสาวหยิบเพชร เขียวแก3ว
63013059606 จ:าอากาศโทสุริยา จันมาข3อ
63013059607 นายณัฐพล รมย�ศรี
63013059608 นายอามชัย โชติมากร
63013059609 นางสาวมุขสุดา ศรีอรัญ
63013059610 นางสาวภัสสร สรสังวรณ�
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63013059611 นางสาวรสสุคนธ� เทศขวัญยืน
63013059612 นายธีรพล มีสุข
63013059613 นายยศพรรด์ิ ศรีรมย�
63013059614 นายโกรพ อิทธิเตชสี
63013059615 นางสาวปริชญา อาชวโศภณ
63013059616 นายธนพนธ� แก3วกนก
63013059617 นางสาวณัฐญา กลิ่นสุคนธ�
63013059618 นางสาวอารีนา แนป\แน
63013059619 นางสาวธนพร คลองประเสริฐ
63013059620 นางสาวอภิษฎา เสริมศาสตร�
63013059621 นางสาวธนาภรณ� บัวเผื่อน
63013059622 ว:าที่  ร.ต.กัมปนาท ทับมณี
63013059623 นางสาวภูริชญา มีแก3ว
63013059624 นางสาวสุทธญาณ� ภูมิเทศ
63013059625 นายศุภวิชญ� บุญเก้ือ
63013059626 นางสาวภาพิศุทธ์ิ ชนะพูล
63013059627 นางสาวอุษณีย� ไกรวิจิตร
63013059628 นางสาวกชพรรณ ขุนอินทร�
63013059629 นางสาวเมขลา เพชรอินทร�
63013059630 นายพีรวิชญ� ภู:เกลี๊ยะ
63013059631 นางสาวจิตติมา พรหมหาญ
63013059632 นายศราวุฒิ โมงขุนทด
63013059633 นางสาวอมรรัตน� โข3ยนึ่ง
63013059634 นางสาววาสนา ใจโต
63013059635 นายทวียศ แดงดี
63013059636 นายฐิรวัฒน� วัฒนสังข�สิทธ์ิ
63013059637 นางสาวทัดดาว ย้ินลุ3ง
63013059638 นางสาวนันท�นภัส นรไสย
63013059639 นางสาวชนัญชิดา มลิวัลย�
63013059640 นางสาวกชพรรณ กันไชย
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63013059641 นางสาวกัทลี ป7ทมวรวงศ�
63013059642 นายสุรินทร� เมฆศรี
63013059643 นางสาวอารียา นาคเดช
63013059644 นางสาวพิสมัย หารไชย
63013059645 นางสาวธรณ�ธันย� จันทรวงษ�
63013059646 นางสาวสุภัคสร ย้ิมเขียว
63013059647 นางสาวสวรรยา คํานวน
63013059648 นายจเรพร กมลวาทิน
63013059649 นางสาวณัฐชา จันทา
63013059650 นายเจนณรงค� ศรียวง
63013059651 นางสาวปวิชญา บรรณาธรรม
63013059652 ว:าที่ร3อยตรีภานุสรณ� ขานทอง
63013059653 นางสาวอินธุอร มีมาก
63013059654 นางสาวปวริศา นุ:นสุวรรณ
63013059655 นางสาวโชติกาญน� ทองหอม
63013059656 นายศุภณัฐ นิยมธรรม
63013059657 นางสาวโชติกา สรวิสูตร
63013059658 นางสาวมณัฐชยา โสภณ
63013059659 นางสาวอรัญญา อ:อนกลั่น
63013059660 นายศิริศักด์ิ ศรีเพชร
63013059661 นางสาวชัญญาพัชญ� ดํารงพลสถาพร
63013059662 นางสาวป7ณณธร ศรชัย
63013059663 นางสาวธิติกาญจณ� ทิพย�ทวีชัย
63013059664 นางสาวกัญญาณัฐ ชามาตย�
63013059665 นางสาวพัฒน�นรี สินทรัพย�
63013059666 นางสาวจุลินทิพย� แก3วไกรสอน
63013059667 นายภัลยุทธ อิศรางกูร ณ อยุธยา
63013059668 นางสาวจันทร�จิรา ลาม:วง
63013059669 นายพอพันธ� สร3อยน3อย
63013059670 นางสาวอัญชลิญา คําวิโส
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63013059671 นางสาวอัมพิกา ใจคํา
63013059672 นางสาวบุษกร บุญส:ง
63013059673 นางสาวธิติรัตน� สมบูรณ�
63013059674 นางสาวประภัสสร ป7ญญา
63013059675 นายปุณวัติ กําไลเพ็ชร
63013059676 นางสาวอรกานต� สุขประเสริฐ
63013059677 นางสาวธีรยา ภู:หนู
63013059678 นางสาวนัฐธยา หุ:นประการ
63013059679 นางสาวจิรัชฌา ทองวิเศษ
63013059680 นางสาวดุจลดา กันยาตี
63013059681 นายณัฐวัชร โชคช:วยพัฒนากิจ
63013059682 นายฐิติพันธ� ป7ญจรัตน�
63013059683 นางสาวนันทิชา พลละคร
63013059684 นางสาวศิรินทิพย� สุขประเสริฐ
63013059685 นางสาวธนพร ธรรมโกศล
63013059686 นางสาวรัชนีกร เณรบางแก3ว
63013059687 นางสาวปFยพร ใช3ประทุม
63013059688 นางสาวฐิติรัตน� ฉัตรชวินพร
63013059689 นายทวี ตัญญาภักด์ิ
63013059690 นายพัลลภ ศรีอ:อนคง
63013059691 นางสาวชนนิกานต� อินทร�จันทร�
63013059692 นางสาววิไลพร โกมลสิงห�
63013059693 นายดนัย บุษยเจริญสุข
63013059694 นางสาวภัทราภรณ� เอกวัตร
63013059695 นางสาวกานต�ธิดา ทองใบใหญ:
63013059696 นางสาวสิริพัชร ม:วงมา
63013059697 นางสาวธาดารัตน� วรรณจักร�
63013059698 นายเกียรติพงษ� เคจร
63013059699 นายภาณุพงศ� แก3วน3อย
63013059700 นางสาวพชาณี ยาพรม
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63013059701 นางสาวพัชราภรณ� ไมตรีจิตต�
63013059702 นางสาวลักษณา ลีตระกูล
63013059703 นายศตายุ ประกอบผล
63013059704 นางสาวจริยา คงวารี
63013059705 นางสาวศิริรัตน� เพ็งกลาง
63013059706 นางสาวนิชาดา เอี๋ยวไพบูลย�
63013059707 นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ
63013059708 นางสาวเบญจวรรณ ถาวรกิจ
63013059709 นายพัทธดนย� โพธ์ิกระจ:าง
63013059710 นางสาวกมลทิพย� ระวิงทอง
63013059711 นางสาวพรศิริ มาทอง
63013059712 นางสาวมนนภัส ตรีศรี
63013059713 นายนนทนันท� สามัญบุตร
63013059714 นางสาวธัญมล อาจองค�
63013059715 นางสาวชลลดา จอหอภักดี
63013059716 นายโกวิทย� เอมมาวัฒ
63013059717 นายจิรา จินดาภู
63013059718 นางสาวกานต�พิชา พุทธิโชติ
63013059719 นางสาวนุสรา พรหมมา
63013059720 นางสาวจุฑามาศ จันทร�แก3ว
63013059721 นางสาวเพชรกัญญา ฐานโอภาส
63013059722 นายปFZนพงศ� หอมแก:นจันทร�
63013059723 นางสาวอัญจนา มินพิมาย
63013059724 นายกนกพล กัลยา
63013059725 ว:าที่ ร.ท.จีรวุฒิ ธรรมบํารุง
63013059726 นางสาวขวัญตา เพียลาด
63013059727 นางสาวทิพวรรณ มีพรรณ
63013059728 นางสาวโสภิตา นุ:มลืมคิด
63013059729 นางสาวชิดชนก บุญทอง
63013059730 นายจิรายุ มารุ:งเรือง
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63013059731 นางสาวทศวรรณ ประสาระวัน
63013059732 นางสาววรรณภรณ� สุขแจ:ม
63013059733 นายไกรวิชญ� เลิศพิพัฒน�
63013059734 นายธนวินท� วัฒนพล
63013059735 นายวุฒิชัย สมศรี
63013059736 นายทวีศักด์ิ ป7ญญาคุณ
63013059737 นายพงศ�เทพ เพ็งนาท
63013059738 นางสาวนันทพร จองตามา
63013059739 นางสาววิภาดา คามะดา
63013059740 นายภาณุพงศ� ริ้วทองชุ:ม
63013059741 นายพงศ�เทพ กล:าวรัมย�
63013059742 นางสาวปริชญา วัชรพันธุ�
63013059743 นางสาวธัญศิริ ลิ่มสถาพร
63013059744 นางสาวสุดาพร ไพตรีจิตต�
63013059745 นางสาวสุภาภรณ� โลDะกาแก3ว
63013059746 นางสาวภานุชนาถ พุ:มสวรรค�
63013059747 นางสาวธัญภลักษณ� ไชยเสน
63013059748 สิบเอกบุญวิชญ� สุขลักษณ�
63013059749 นางสาวรุจิรา ทิพกนก
63013059750 นายพิสิษฐ� แก3วบุดดี
63013059751 นางสาวอินทวงค� จํามี
63013059752 นายกันตพงศ� สมมะลวน
63013059753 นายปวรุฒ รอดกําเหนิด
63013059754 นายคเณศ แซ:อุ3ย
63013059755 นางสาวทิพวัลย� ธรรมวงค�
63013059756 นางสาวพรทิพย� ใจคํา
63013059757 นางสาวกมลลักษณ� สังขมณี
63013059758 นายสุทธิพงษ� อภัยสุวรรณ
63013059759 นางสาวมณัญ ญา วงษ�สูง
63013059760 นางสาวพัชริดา ตะพานนาค
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63013059761 นางสาววิฬาสินี ทันการ
63013059762 นางสาวจารุณี ภัทรเคหะ
63013059763 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทร�โทศรี
63013059764 นางสาวพัชราภรณ� มาที
63013059765 นางสาวนารีรัตน� หมวดดํา
63013059766 นางสาวนุสบา ซึมกลาง
63013059767 นางสาวอารีรัตน� ศรีเทพ
63013059768 นางสาวมัตติกา หนันแก3ว
63013059769 นางสาวนุชรีย� ยอดแก3ว
63013059770 นางสาวภารวี คําเข่ือน
63013059771 นางสาวเพียงใจ จันทร�สมุทร
63013059772 นายนพจักร หนูน3อย
63013059773 นางสาววณัชญา ไชยนอก
63013059774 นายนรินทร� กลิ่นชั้น
63013059775 นางสาวพลอยไพลิน ครองบุญ
63013059776 นางสาวธนภรณ� แสดงคุณ
63013059777 นางสาวนิธิกานต� ธัญเรืองศักด์ิ
63013059778 นางสาวศิริรัตน� พิบูลย�ศิลปI
63013059779 นางสาวนรัชฎา ฤทธิวงศ�
63013059780 นางสาวรัญชนา จันทขวัญ
63013059781 นางสาวศิริกร คะลา
63013059782 นางสาวภัณฑิรา ปานวงษ�
63013059783 นางสาวพิสมัย บุญญะรัง
63013059784 นางสาวปาราฮานา เม็ดมะหะหมัดนุช
63013059785 นางสาวอัจฉราภรณ� อัครเดชสุวรรณ
63013059786 นายเจตน� ธรรมจิต
63013059787 นางสาวภัทพร ศรีชัยสุวรรณ
63013059788 นางสาวธิดาวัลย� ภูระอินทร�
63013059789 นางสาวธิดารัตน� จงป7ตนา
63013059790 นางสาวกรรณิกา ศรีไกรยุทธ
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63013059791 นางสาวสุปราณี ส:องแสง
63013059792 นายธีระพงศ� ศรีวิเชียร
63013059793 นางสาวอุดมพร กุมสิงห�
63013059794 นางสาววิศุราภรณ� ทองแถม
63013059795 นางสาวสุวิมล ศรีทองมา
63013059796 นางสาวภาวินีย� สินสุวรรณ
63013059797 นางสาวจุฬาลักษณ� ชัยมานะเดช
63013059798 นางสาวอัจฉรา ปรีชา
63013059799 นางสาวอินทุอร จิตรัตนวิภาส
63013059800 นางสาวศิวารยา เหมือนพงษ�
63013059801 นางสาวนิติกาญจน� ธีระโฆษิตศักด์ิ
63013059802 นางสาวหทัยกาญจน� โลหะการก
63013059803 นางสาวประวิณา สีมาทรัพย�
63013059804 นางสาวปาจรีย� ศรีคําวัง
63013059805 นายปFยวัฒน� จันทร�ไพร
63013059806 นางสาวูปทุมรัตน� ต:อสวย
63013059807 นางสาวรวิวรรณ นันทศรี
63013059808 นายจิรภัทร� สิทธิผล
63013059809 นายสุชาติ กันตา
63013059810 นางสาวกัญญรัตน� พลหลา
63013059811 นางสาวกัญญาวีร� คําพิมาย
63013059812 นายเอกรินทร� รุ:งแกร
63013059813 นางสาววิลัยลักษณ� เมฆแก3ว
63013059814 นายจักรพันธ� ผินใหม:
63013059815 นางสาวมณิสรา คงช:วย
63013059816 นายอาทิตย� บุญครอง
63013059817 นายณัฐภาส แก3วมีชัย
63013059818 นายธารวี รงค�เดชประทีป
63013059819 นายธณภัทร อภิวงค�งาม
63013059820 นางสาวเบญจวรรณ ถาวรกฤษ
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63013059821 นางสาวขนิษฐา ทองธิราช
63013059822 นางสาวกชพรรณ กุมภวรรณ
63013059823 นางสาวกนกพร บุญสง:า
63013059824 นายสุทธิพงศ� อาสาประชา
63013059825 นายอานนท� หาญพิชิตวิทยา
63013059826 นางสาวณัฐริกา ยอดขํา
63013059827 นายจิรายุ กาญจนะประยูร
63013059828 นางสาวดาริกา แพร:เกียรติเจริญ
63013059829 นางสาวชลทิชา กันกลั่น
63013059830 นางสาวก่ิง อําพันทอง
63013059831 นางสาวมนทกานต� พิระพงศ�
63013059832 นายพงศกร จรัสโสภณ
63013059833 นางสาวสิริญา เจริญพาศ
63013059834 นางสาวนิสาลักษณ� เกลี้ยงแสนเมือง
63013059835 นางสาวปFยสา มานะผาติ
63013059836 นายธนวัฒน� กิตติวัฒนานันท�
63013059837 นายพนัส ศรีสมบัติ
63013059838 นางสาวสิตาภา สิทธิโกษี
63013059839 นางสาวทิพวรรณ แก3วมะณี
63013059840 นางอัญชณา บ:มทองหลาง
63013059841 นางสาวพรรณชิตา ผลย่ิง
63013059842 นายกิตติศักด์ิ รักไทย
63013059843 นางสาววิชดา วัชระวรากรณ�
63013059844 นางสาวจุฑาทิพย� ชวนชัยภูมิ
63013059845 นางสาวสุธิสา เปมานุกรรักษ�
63013059846 นางสาวธมลวรรณ สร3อยนาค
63013059847 นางสาวจุฑาทพย� ทามณีวรรณ
63013059848 นางสาวปFยวรรณ นิ่มเต็ม
63013059849 นายสุทิน วรบุตร
63013059850 นางสาวศันสนีย� ศิลาคํา
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63013059851 นางสาววีนัส คงมูล
63013059852 นางสาวกมลทิพย� ลิ้มฉาย
63013059853 นายประกาศิต บุญทอง
63013059854 นางสาวคุณัญญา พันธ�ศรี
63013059855 นางสาวปภัสสรา จDอดมา
63013059856 นางสาวน.ส.ฐิติยา แสงสวัสด์ิ
63013059857 นางสาวศศิวิมล ทองละมุล
63013059858 นางสาวกรรณิการ� แก3วประเสริฐ
63013059859 นางสาววารุณี ค้ิวนาง
63013059860 นางชลธิชา จิตธราปฐมาพงศ�
63013059861 นางสาวจิรพร ไกรดาราธิกร
63013059862 นางสาวณัฐธิดา เลิศเฉลิมทรัพย�
63013059863 นางสาวพิมพ�ดารินทร� มูลอินตDะ
63013059864 นางสาวกนกวรรณ เหย็บหมัด
63013059865 นางสาวอรอุมา เก้ือเส3ง
63013059866 นายทศวรรษ พันจีบ
63013059867 นายธีรวัช ของเลิศ
63013059868 นางสาวอุไรกร บัวบุญ
63013059869 นางสาวสุรีย�พร แสงอาวุธ
63013059870 นางสาวสมฤทัย เอมเอี่ยม
63013059871 นายชรัชวิช นาห:อมวรกุล
63013059872 นางสาวพิมพ�ชนก ศุภณรงค�พันธ�
63013059873 นางสาวสุภาพร โพนสิงห�
63013059874 นางสาววราวรรณ งามเจริญ
63013059875 นางสาวปรัศนี ทองลอย
63013059876 นางสาวสุธาสินีย� บัวทองทิม
63013059877 นายฮาฟFซ สาเมDาะ
63013059878 นางสาวณัฏฐพร หยองบางไทร
63013059879 นายชนาธิป ญานุรักษ�
63013059880 นางสาวกนิษฐา เทียมดวงแข
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63013059881 นายชัชวาล อ:อนวรรณะ
63013059882 นายกัณธิพัสส� ทับทอง
63013059883 นางสาววิรญา สมอาษา
63013059884 นายอนพัทย� ไสยโสภณ
63013059885 ว:าที่ร3อยตรีอนุชา กรรมแต:ง
63013059886 นางสาวณัฏฐา วงศ�เวช
63013059887 นางสาวกวินทิพย� ชาญพิพัฒน�ไพบูลย�
63013059888 นายพัชรพล นุมาศ
63013059889 นางสาวสุพพัตรา เดชานันท�
63013059890 นายจรูญ ไชยราช
63013059891 นางสาวพนาวรรณ บัวคํา
63013059892 นางสาวอัยรินทร� พ่ึงไพฑูรย�
63013059893 นายธีระพงค� บุญออน
63013059894 นางสาวชยุดา โพธิเจริญ
63013059895 นางสาวผวินนา อ:อนนุ:ม
63013059896 นายลพเดช พีรพล
63013059897 นางสาวอนิลทิตา เลาะเด
63013059898 นางสาวประไพพิศ ทองประภา
63013059899 นายอภิชัย มานะวิสาร
63013059900 นางสาวสุมิตรา แสงบุญ
63013059901 นางสาวพรลภัส วาป\เก
63013059902 นางสาวสุกฤตา อุนาสิงห�
63013059903 นายณัฐวุฒิ ไพรศรี
63013059904 นางสาวชนากานต� ไชยวงค�
63013059905 นายอนุชิต สิมลา
63013059906 นายเดชา เที่ยงธรรม
63013059907 นางสาวอุไรพร ถินสถิตย�
63013059908 นางสาวศิริวรรณ ทูลพุทธา
63013059909 นายปฏิยุทธ� สุขุม
63013059910 นางสาวดรุณี ไหลหลั่ง

หน3า 1997 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี
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63013059911 นางสิรินันลดา ภริตานนท�
63013059912 นางสาวสรญา แก3วคําแจ3ง
63013059913 นางสาวนงคราญ ฤทธิกุลพนา
63013059914 นายภาคภูมิ บูระ
63013059915 นางสาวรินรดา อดุลยฤทธิกุล
63013059916 นางสาวแพรวพรรณ เวชพงษ�
63013059917 นางสาวเกษร ศรีอินทร�
63013059918 นายสถาป7ตย� ทุดปอ
63013059919 นายคุณากร ขําจัน
63013059920 นางสาวนิรชา แก3วงาม
63013059921 นางสาวแพรวพรรณ สุริวงศ�
63013059922 นางสาวบูรณี ไพศาลเจริญวงศ�
63013059923 นางสาวจิรัชญา สุวรรณขันธ�
63013059924 นางสาวนภาพร ถนอมกิจ
63013059925 นางสาวพนิตา ทองรักษา
63013059926 นายคมกฤษ พัดสุข
63013059927 นางนูซีลา อาดัม
63013059928 นายบุญพฤทธ� สังขจร
63013059929 นางสาวภัทราพร ผดาศรี
63013059930 นางสาวญาดา รินสาร
63013059931 นางสาวเมธาวี ใจงามเที่ยงแท3
63013059932 นางนิชาภา ศรีสุวรรณ
63013059933 นางสาวบัว สังข�ทอง
63013059934 นายชุติพนธ� จีนแจ3ง
63013059935 นางสาวคัทลียา กุ3ยประเสริฐ
63013059936 นางสาวนภัสสร ศรีสถาน
63013059937 นางสาวอรัญญา บุตรฤทธ์ิ
63013059938 นางสาวปฐมา นิรมร
63013059939 นางสาวสุภารัตน� ไชยฤทธ์ิ
63013059940 นางสาวจําปา ชาญนุชิต
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63013059941 นายเอกวิชร โค3วบุญญะราศรี
63013059942 นางสาวกัญญารัตน� ก3อนวัน
63013059943 นางสาวฐิติกานต� ธรรมกรสุขศิริ
63013059944 นางสาวศิริลักษณ� ทองตรีพัน
63013059945 นายณัฐวุฒิ พรมอ3น
63013059946 นางสาวสุจิตตรา เอกภูมิ
63013059947 นางสาวพัชมณฑ� กันแสน
63013059948 นายธนวัฒน� รื่นจีน
63013059949 นางสาวนฤพร วงษ�บวร
63013059950 นางสาวสุกัญญา พงษ�สวัสด์ิ
63013059951 นายสุระชัย ผิวขาว
63013059952 นางสาวอาทิตยา บุญทา
63013059953 นางสาววราภรณ� สิงห�หลอด
63013059954 นายวีระยุทธ ศรีขาว
63013059955 นางสาวบุญญลักษณ� สวนศรี
63013059956 นางสาวปรัชญาภรณ� อินทรธนู
63013059957 นายจักรกฤษณ� รักษาศรี
63013059958 นางสาวมาลาตี นาเอก
63013059959 นางสาวณัฐธยาณ� ช3องน3อย
63013059960 นางสาวสุภาววรน จันทร�แก3ว
63013059961 นางสาวอุไรภรณ� คงศรี
63013059962 นางสาววิชญาดา ทองเคร็ง
63013059963 นางสาวนิศารัตน� สํารวจวงษ�
63013059964 นายณัฐดนัย วงศ�วรสันต�
63013059965 นางสาวอรอิศรา นิบือซา
63013059966 นายสราวุฒิ เป\Zยมขําดี
63013059967 นางสาวศรวงสุดา ม่ันคง
63013059968 นางสาวภคมน แก3วพูลปกรณ�
63013059969 นางสาววราภรณ� แซ:เล3า
63013059970 นางสาวกนกพร พลับนิล
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63013059971 นางสาวเลิศมณี ทองว:าว
63013059972 นางสาวกรรณิกา ตDะผัด
63013059973 นายวันเฉลิม นฤคุปต�ชาญชัย
63013059974 นายชวิน พิพัฒน�พรภักดี
63013059975 นายนันทพัทธ� ขาวรมย�
63013059976 นางสาวอัญชิสา รัตนต้ังตระกูล
63013059977 นางสาวพรสุดา เหมิกจันทึก
63013059978 นางสาวมณียา คําลอย
63013059979 นายชวการ สุนทรโภคิน
63013059980 นางสาวจามรี บุษย�ชญานนท�
63013059981 นางสาวจารุวรรณ นิวรณุสิต
63013059982 นางสาวนฤมล วันก๋ึง
63013059983 นางสาวสุวรรณตรี พาสีชา
63013059984 นางสาวอัญชลี สุธารสวัชราธร
63013059985 นางสาวปริยาภัทร เชิดชิด
63013059986 นายศรีฟCา ทองเจือ
63013059987 นางสาวสุชาดา ศรีสมาน
63013059988 นางสาวมนสิชา แช:มมี
63013059989 นางสาววราภรณ� ทองเกิด
63013059990 นายสุริยะ ฝ7งใจ
63013059991 นายสรศักด์ิ ลังศิริรักษ�
63013059992 นางสาวศิริวิมล แนวจิตร
63013059993 นางสาวณัฐกฤตา คชสิทธ์ิ
63013059994 นางสุนิษา บุญน3อม
63013059995 นางสาววริศรา โตชูวงศ�
63013059996 นางสาวณัฐนันท� ศาภิมล
63013059997 นางสาวกฤตพร พิชัยชาญเลิศ
63013059998 นางสาวศรัญญา แก3วจุฑามณี
63013059999 นางสาวพัณณ�ชิตา กิจวรวุฒิ
63013060000 นางสาวมนัสวี รักเกียรติ
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63013060001 นางสาวพิมพิชชา สุมา
63013060002 นายคุณณัชญ� ประเสริฐสรชัย
63013060003 นางสาวพิไลพร สุดรุ:ง
63013060004 นางสาวทักษพร ศิริยงค�
63013060005 นายปวริศ อ่ําสุริยา
63013060006 นางสาวพิมพิมล บุญดี
63013060007 นางสาวกัญญารัตน� เกิดดี
63013060008 นายวุฒิกร ภู:อิสสระกุล
63013060009 นางสาวสาธร โสธร
63013060010 นางสาวกมลวรรณ สุพร
63013060011 นางสาวพราว เสมสุขกรี
63013060012 นางสาวแพรวพรรณ กDอกแก3ว
63013060013 นางสาวผกาวรรณ ชัยเกิด
63013060014 นายภราดร พรหมรา
63013060015 นางสาวอริสรา ขุนประดา
63013060016 นางสาวฐิติกา เฉลิมพักตร�
63013060017 นางสาวพรพิมล ไชยสนาม
63013060018 นางสาววศิรา คงสวี
63013060019 นางสาวประทุม เขียวเข3ม
63013060020 นางสาวรัตนาพร เจ่ียตระกูล
63013060021 นายกัญจน� รอดประเสริฐ
63013060022 นางสาวสุดาทิพย� ภักดีรัตน�
63013060023 นางสาวพาดือนิง มาตาเอ
63013060024 นางสาวขนิษฐา สวัสด์ิดล
63013060025 นายอัฐพร ถนอมวงศ�
63013060026 นางสาวอัญธิญา ปานใจ
63013060027 นางสาวชุติกาญจน� ศรีพรหม
63013060028 นายปวรปรัชญ� นามละคร
63013060029 นายคัมภีร� เกตุบํารุง
63013060030 นายต:อพงษ� คันธะพฤกษ�
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ระดับปริญญาตรี

63013060031 นางสาวศิริรัฐ บุญเพ็ง
63013060032 นางสาวปาริฉัตร โคตรสีวงษ�
63013060033 นายวรพจ รอดอนุ
63013060034 นางสาวนันทิดา เพชรทอง
63013060035 นางสาวภัสสกาญจน� กานต�รวีกุล
63013060036 นางสาวชุลิตา ศรีป7ญญา
63013060037 นางสาวหทัยกาญจน� แย3มเกตุ
63013060038 นางสาวช:อผกา นามวงษา
63013060039 ว:าที่ร3อยตรีหญิงอําไพ ยอดวิชา
63013060040 นายรัชพล ปาลกะวงศ�
63013060041 นางสาวชวัลลักษณ� ดีไชโย
63013060042 นางสาวอัญชัน สืบวงศ�
63013060043 นายชาติตระการ คําภูเงิน
63013060044 นางสาวนิรมล ชนไพโรจน�
63013060045 นางสาวศิริวิมล โพธ์ิไพร
63013060046 นายกันต�ธีร� ภูกันหา
63013060047 นายณภัทร� รัตนถาวร
63013060048 นางสาวกันตา ฤกษ�มาก
63013060049 นายธงไชย คูธํารงกุล
63013060050 นายจิระพงศ� พุทธคี
63013060051 นางสาวจรียากรณ� หวังศุภกิจโกศล
63013060052 นายโมไนย ร:มคูหา
63013060053 นางสาวสุณิสา หนูแก3ว
63013060054 นางสาวกิตติมา ฤทธ์ิเดช
63013060055 นางสาวขวัญชีวา อุดทาชาติ
63013060056 นางสาวอัณณ�ชญา วงศ�สุริยนล
63013060057 นางสาวจตุรพร แก3วนวม
63013060058 นางสาวอภัสรา มนต�ชัยภูมิ
63013060059 นางสาวมัชฌิมา ถิรธรรมสาร
63013060060 นางสาวชัชฎา นิธิศธานี
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63013060061 นายธวัชชัย ปานสมบัติ
63013060062 นางสาวธัญมน อุ:นจังหาร
63013060063 นางสาวณิชาภา ศรีทอง
63013060064 นางสาววัฒนา ทานประสิทธ์ิ
63013060065 นางสาวปริยากร อุตมะ
63013060066 นายนันทวุฒิ แก3วมา
63013060067 นายพศิน ตระกูลเมฆี
63013060068 นางสาวเพ็ญพักตร� ลารบุตร
63013060069 นางเจนจิรา วงพระหัต
63013060070 นางสาวฐิติมา นาคอิ่ม
63013060071 นางสาวชลธิชา ศิริวัฒนศักดิกุล
63013060072 นางสาวมาริสา เมฆลอย
63013060073 นายชํานาญ ภักดีรัตน�
63013060074 นางสาวนพรัตน� แพทอง
63013060075 นางสาวสิริลักษณ� หลวงแสน
63013060076 นายพิชวุฒิ เป\Zยมธรรมโรจน�
63013060077 นายธีระพงษ� ชุมแสง
63013060078 นายเอกพจน� รัตนพันธ�
63013060079 นางสาวชญาฐิตา ก3อนศรี
63013060080 นางสาวบุษรินทร� วรรณบุษปวิช
63013060081 นางสาวอัญญรัตน� อุทัยกุง
63013060082 นายอภินันท� จันทร
63013060083 นายสิทธิพงษ� สีลาชม
63013060084 นางสาวรมณี เกิดม่ัน
63013060085 นางสาวผกามาศ แสงเย็น
63013060086 นายสุรพัฒ ชาญฤทธ์ิ
63013060087 นางสาวจาริณี แปงแก3ว
63013060088 นายเบญจพล ประยูร
63013060089 นางสาวจรินทร จันตDะวงค�
63013060090 นายนราวิชญ� สุวรรณเกล3า
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63013060091 นางสาวชนิสรา มีบุญ
63013060092 นางสาวอมิตตา นิลชน
63013060093 นางสาวปลิดา วุฒิทรงสกุล
63013060094 นายสุพจน� โชคนําฉาย
63013060095 นายนิรัญ จันทร�แก3ว
63013060096 นายนภัส บุญเสริม
63013060097 นายศรีวเมศร� กําเนิด
63013060098 นางสาวกชามาศ สุคนโธทก
63013060099 นางสาวระวีวรรณ การภักดี
63013060100 นางสาวป7ณฑารีย� เกียรติบัญชาชัย
63013060101 นายกฤษฏ์ิ ก:อกุลดิลก
63013060102 นายกวิน บุญส:ง
63013060103 นายจรัญ พานสกุลบุตร
63013060104 นางสาววราภรณ� แก3วแจ3ง
63013060105 นายมูฮําหมัดฮากีมีน สารี
63013060106 นางสาวรมย�ชลี ภู:ผกาพันธ�พงษ�
63013060107 นางสาวปวรวรรณ บุณยศาตร�
63013060108 นางสาวธนาภรณ� สายหยุด
63013060109 นางสาวภัทธิยา ทองพัดภู:
63013060110 นายธเนศพล สุโฆสิต
63013060111 ว:าที่ร3อยตรีหญิงจิตรวดี ทองพุฒ
63013060112 นางสาวอมลมณี ชูทรัพย�
63013060113 นายเจษฎา ปCอมยุคล
63013060114 นางสาวณัฏฐณิชา ยอดเกิด
63013060115 นางสาวคัทลียา แลบัว
63013060116 นางสาวธิรดา วงเวียน
63013060117 นางสาวอชิรญาณ� หม่ืนพรมไพร
63013060118 นางสาวภาวิณี แม3นเพชร
63013060119 นางสาวปฐมาวดี กุลวงศ�
63013060120 ว:าที่ร3อยตรีกันต�กวี คลังข3อง
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63013060121 นายศุภกฤต กฤตโยภาส
63013060122 นายสุธี สุขการ
63013060123 นายกรกฎ บุญโอฬาร
63013060124 นายยศพัทธ� ฉลาด
63013060125 นายจิรชาติ ทิพย�พงษ�จิตรา
63013060126 นางสาวพิชัญญา เป\ยตDะ
63013060127 นางสาวนูรีฮัน โตะลู
63013060128 นายธีรภัทร� งามพร3อมมงคล
63013060129 นายวรัชญ� พัฒนาการพนิช
63013060130 นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ
63013060131 นางสาวจุฑาพร ศิลารักษ�
63013060132 นายเมธาศิษฐ� ตวงภัทร�ธนาสุข
63013060133 นางสาวพรไพลิน เล็ดลอด
63013060134 นางสาวมณฑน�รพิชา เสนใส
63013060135 นายภาสกร ปุณณะตระกูล
63013060136 นางสาวสุภัสสร แปCนประดิษฐ�
63013060137 นางสาววงค�ผกา เลี้ยงประเสริฐ
63013060138 นางสาวเกตุสุดา เปCจ๋ิว
63013060139 นางสาวชุลีพร รักษายศ
63013060140 นางสาววิลาสินี ร:วมบุญ
63013060141 นางสาวรัฐฎาวีจ� พ่ึงโพธ์ิ
63013060142 นางสาวสริตา ชื่นกลิ่น
63013060143 นางสาวนฤมล โชติอาภากร
63013060144 นายกําธร เขมาภิรักษ�
63013060145 นายอํานาจ สุ:มทอง
63013060146 นางสาวสุธินี แสงจันทร�
63013060147 นางสาวจิรฐา คุ3มทอง
63013060148 นางสาวพนิตา แจ3งเจริญ
63013060149 นายพิเชฐ ไพยศาสตร�
63013060150 นายคุณากร อุปเถย�
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63013060151 นางสาวพิมพ�วิมล คนเที่ยง
63013060152 นางสาวประภาพรรณ อนุประดิษฐ�
63013060153 นางสาวนันท�นภัส มันตเสวี
63013060154 นางพลอยฉัตร ภคโชติหิรัณย�
63013060155 นางสาวมนัสนันท� กัลปIวรดิษฐ�
63013060156 นายชินวัตร ครองศิริกุล
63013060157 นางสาวสุชาดา สุขปาน
63013060158 นางสาวนิธิดา หงษ�ทอง
63013060159 นางสาวเนตรตยา โพธ์ิทอง
63013060160 นางสาวสิริโศภิน แก3วกัญญา
63013060161 นางสาววิชญา จิอูS
63013060162 นายสมเดช เคนชา
63013060163 นายพชร ยอดย่ิง
63013060164 นางสาวนพวรรณ เพ่ิมพูล
63013060165 นายฤทธิเกียรติ งามสมศักด์ิ
63013060166 นางสาวธนิษฐา กันทะวงค�
63013060167 นายชีติพัทธ� ขอนพิกุล
63013060168 นางสาวปาณัสม� สนิทญาติ
63013060169 นางสาวภาวิณี เศษสร3อย
63013060170 นางสาวพิมพ�วิไล ร:มเย็น
63013060171 นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย�สิน
63013060172 นายสุกฤษฎ์ิ ครุพงศ�
63013060173 นายพิรุณศักด์ิ คล3ายแสง
63013060174 นางสาวอรอนงค� กงงอน
63013060175 นายจิรายุ วาณิชานุรักษ�ชัย
63013060176 นางสาวฉันทพิชญา ไกรสน
63013060177 นางสาวแวไอซะห� สตาแอ
63013060178 นายประกาศิต คงแก3ว
63013060179 นายทัธพล จงสูงเนิน
63013060180 นางสาววราภรณ� อยู:อินทร�
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63013060181 นางสาวณิวิชภาดา เจริญสุข
63013060182 นางสาวณิชกานต� อินทร�จันทร�
63013060183 นางสาวประภัสรา ปรีชาชาติ
63013060184 นายตวงศักด์ิ สุระวดี
63013060185 นางกาญจน�วลี ใจม่ัน
63013060186 นางสาวพรรณปพร สื่อกลาง
63013060187 นางสาวเบญจมากรณ� ก่ิงจันทร�
63013060188 นายนพดล นาคมุสิก
63013060189 นางสาวจิตตรา คงม:วงหมู:
63013060190 นางสาวญานิดา นวลแย3ม
63013060191 นางสาวฑิฆัมพร สําราญจิตต�
63013060192 นางสาวพรรณธิดา เนตรทิพย�
63013060193 นางสาวกมลทิพย� รัตนอุบล
63013060194 นางสาวชวิศา สําเภาแก3ว
63013060195 นางสาวฐิติกาณต� วงศ�สรรพ�
63013060196 นางสาวป7ทมา กุ:ยรักษา
63013060197 นายจิตติศักด์ิ หล3าบ3านโพน
63013060198 นางสาวพีรายา สวัสด์ิชูแก3ว
63013060199 นางสาวสุณีรัตน� ใจเร็ว
63013060200 นางสาวอรปรียา ขําวิลัย
63013060201 นางสาวพอฝ7น ศรีวัฒน�
63013060202 นางสาวอัคคณัฏฐา อําไพ
63013060203 นายธนวัฒน� ดังสนั่น
63013060204 นายกรพงศ� เจริญกัลปI
63013060205 นางสาวพิชญากร แสนศรีจันทร�
63013060206 นางสาวบุญญิสา ตันเย่ียน
63013060207 นางสาวณัฐชา เจนรุ:งโรจน�สกุล
63013060208 นางสาวรังสิมา แสงอรุณ
63013060209 นางสาวชนัญญา ศรีษะเกตุ
63013060210 นางสาวดุสิดา จันทรมาก
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63013060211 นางสาววิภาพร จิตต�ภิรมย�
63013060212 นางสาวเจDะอัสรีนา สิเดะ
63013060213 นางสาวนริศรา ยศอินตDะ
63013060214 นางสาวพรรณี ยอดเครือ
63013060215 นางสาวสิรินาถ หล3าแก3ว
63013060216 นายนวัช ไฝ]แจ3คํามูล
63013060217 นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริโชคชัยสกุล
63013060218 นางสาวภัทรจาริน ภัทรพิศุทธ�
63013060219 นางสาวสิรยากร หมวกสกุล
63013060220 นายสุรชัย เเก3วสีสุข
63013060221 นางสาวศราพร ตอเงิน
63013060222 นางสาวอัญชลี สงกรุง
63013060223 นางสาวพรรณราย พรหมลัทธ์ิ
63013060224 ว:าที่ ร.ต.หญิงชลิดา เขียวแก3ว
63013060225 นางสาวอภิชญา เจริญพร
63013060226 นางสาวศุภรัตน� พิชัยพงค�
63013060227 นางสาวฮิญาบ เบ็ญฮาวัน
63013060228 นางสาวอมรรัตน� พ:วงพลับ
63013060229 นางสาวสุชาดา ภักตรวิลัย
63013060230 นางสาวทฤฒมน พูลศิริ
63013060231 นางสาวนุจรี พันธุ�วิชัย
63013060232 นายวุฒิชัย เอกตาแสง
63013060233 นายณัฐกฤต วังคํา
63013060234 นางสาวพัชริดา บุญเกิด
63013060235 นายวิชญพัฒน� ฤทธิเดช
63013060236 นางฐิติกานต� สุขวันมา
63013060237 นางสาวปาจรีย� รอตทอง
63013060238 นางสาวกุลยา พุฒหยวก
63013060239 นางชลดา บํารุงชู
63013060240 นางสาวสุมินตรา เชตุวรรณ
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63013060241 นางสาวรพีพร ว:องไว
63013060242 นางสาวธัญพิชชา พิชะยะ
63013060243 นายชัยอนันต� สุทธิกลัด
63013060244 นางสาววรันธรา จุนเจือ
63013060245 นางสาวธรัญญา เตDะดอเลาะ
63013060246 นางสาวเพ็ญนภา สุขขวัญ
63013060247 นายสุธิพงค� แก3วเสถียร
63013060248 นางสาวนิรารัตน� อุ:นเรือน
63013060249 นายนราธิป หรสิทธ์ิ
63013060250 นายธีรยุทธ มาขุนทด
63013060251 นางสาวชลธิชา จันทร�คงหอม
63013060252 นางสาวเจนจิรา พุทธโกษา
63013060253 นายอภิสิทธ์ิ วรรณเก้ือ
63013060254 นางสาวจิตติญา ศรีนาเมือง
63013060255 นางสาวยุพิน วงษ�จีน
63013060256 นางสาวธิดารัตน� แซ:ฉ่ัว
63013060257 นายศรุต โฉมเฉลา
63013060258 นางสาวสุธาสินี ส:งแสง
63013060259 นางสาวชนิสรา นันทนพรัตน�
63013060260 นางสาวพัทธยา แก3วตาทิพย�
63013060261 นางสาวแววนิดา ภูมิพัฒน�
63013060262 นางสาวชไมพร ภานุมาศ
63013060263 นางสาวกนกวรรณ ใจเที่ยงแท3
63013060264 นางสาวพิณรนา บัวแดง
63013060265 นางสาวชาลิสา บุญโยธิน
63013060266 นางสาวนรินทร�พร พานิชเจริญผล
63013060267 นางสาวปFยะวรรณ สุจิมงคล
63013060268 นายกษิดิศ สังสีเพชร
63013060269 นายศิลายุทธ ต3นวิริยะ
63013060270 นางสาวมิลิน เธียรมนตรี
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63013060271 นายปรารถนา บุญตาท3าว
63013060272 นางสาวนูรอัยนีย� แดสามัญ
63013060273 นางสาวฐิติมา ธรรมไชย
63013060274 นางสาวไอยวริญ พงศ�กษิด์ิเดช
63013060275 นางสาวส:าหรี ประไชโย
63013060276 นายวงศ�วริศ ศิรินารถบวรกุล
63013060277 นางสาวศศิธร ลักษณนิติการ
63013060278 นางสาวณัชชนุตม� ท:าสาคร
63013060279 นางสาวน้ําฟCา คําโพธ์ิ
63013060280 นางสาวลภัส กําเนิดมณี
63013060281 นางสาวชนม�นิกร บุญกระจ:าง
63013060282 นางสาววิลาวัณย� สระน3อย
63013060283 นางสาวธารารัตน� เซ่ียงหว:อง
63013060284 ว:าที่รต.หญิงยุวดี สอนมงคล
63013060285 นายภูวดล ทามา
63013060286 นางสาวจุฑามาศ เมืองขวา
63013060287 นายธงฉัตย� เปาวรัตน�
63013060288 นางสาววิจิตรา ตันตระกูล
63013060289 นางสาวณัฐวรา สุระสิทธ์ิ
63013060290 นางสาวเกศรินทร� ช:างทองคํา
63013060291 นางสาวศรัญญา โยธาธรรม
63013060292 นางสาวกัญจน�วราลี หัวดอน
63013060293 นางสาวนราทิพย� น3อยบุตรดี
63013060294 นางสาววรรณทิพย� ขันธมาลา
63013060295 นางสาวจรรจิรา กําลังมาก
63013060296 นางสาวณัฐนรี ป\ติตระกูล
63013060297 นายภานุฌา ยวนานนท�
63013060298 นางสาวปFยะพร น3อยเจริญ
63013060299 นางสาวอาภากร พ่ึงแสง
63013060300 นายผดุงศักด์ิ หนูแม:น
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63013060301 นางสาวปราณปรียา แคว3งใจ
63013060302 นางสาวนัสริน และหวัง
63013060303 นายศิวกร ไชยนา
63013060304 นางสาวเพ็ญนภา ทับพันบุบผา
63013060305 นายชยานนท� วุฒิโต
63013060306 นางสาวพันธุ�ทิพย� ชัยรัตน�
63013060307 นางสาวสกาวรัตน� ปFงยศ
63013060308 นายพงศกร อนุนิวัฒน�
63013060309 นางสาวกนกพร ใสบุญ
63013060310 นายอรรถวุฒิ สุวพิศ
63013060311 นางสาววรรณนภา นกพ:วง
63013060312 นางสาวอุรารัตน� อิ่มบุญสุ
63013060313 นายยศพล เก้ือชาติ
63013060314 นางสาวนริศรา จําปาแดง
63013060315 นางสาวธิดารัตน� เกรียงไกรยุทธ
63013060316 นายเจตนิพัทธ� แผ:นดาน
63013060317 นายธนโชติ น3อยปลอด
63013060318 นางสาวฐิติรัตน� หงษ�โต
63013060319 นางสาวเบญจมาศ เดชแก3ว
63013060320 นายธีรภัทร จันทร�งาม
63013060321 นางสาวภควรรณ ปFZนโมรา
63013060322 นางสาวสุภาวิณี ศรีภิรมย�
63013060323 นางสาวศศิธร มรรคหิรัญ
63013060324 นางสาวอิสรียา เจริญสุข
63013060325 นางสาวกมลวรรณ พลเดช
63013060326 นางสาวสุภัชฌา จินดาอินทร�
63013060327 นางสาวฉัตรสุดา สุโรพันธ�
63013060328 นางสาวเอมอร ศรีอุทัย
63013060329 นางสาวมูยาฮีดะห� มะนามิง
63013060330 นายวสุวัฒน� วสุพรพัฒน�
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63013060331 นางสาวอนิลวรรณ แม:นป^น
63013060332 นางสาวกานต�พิชชา นพคุณ
63013060333 นายณัฎฐพล อุดมรักษาสกุล
63013060334 นางสาวพรสุพา ชัยศิริ
63013060335 นางสาวจันทร�จิรา ชะนะมาร
63013060336 นางสาววิภาวี พงษ�เจริญ
63013060337 นางสาวนัซมี นุ:งอาหลี
63013060338 นางสาวสุภาพร โสวภาคย�
63013060339 นางสาวปวีณา สมคะเนย�
63013060340 นางสาวปราริชาติ วนะเจริญ
63013060341 นางสาวสุนิษา เดชอุปการ
63013060342 นางสาวเพชรดา กิตติพัฒนาพงศ�
63013060343 นางสาวพีรกานต� อินทร
63013060344 นางสาวสุรางคณา สุขประดิษฐ
63013060345 นางสาววัลภา มณีรอด
63013060346 นายกิตบดี ลับสวัสด์ิ
63013060347 นางสาวกนกเกศ แหวนทองคํา
63013060348 นางสาววารุณี พงษ�วิจิตร
63013060349 นางสาวภัทราวดี มุกมีค:า
63013060350 นายจิรวัฒน� ฐิติพันธ�  ุดํารง
63013060351 นางสาวพิราวรรณ พรมจีน
63013060352 นายภัครบดี อินทรอักษร
63013060353 นายยุทธชัย แพ:งศรีสาร
63013060354 นางสาวบุญสูง ชุมคง
63013060355 นางสาวศิริลักษณ� โสหัส
63013060356 นายชัยวัฒน� ทองเพียร
63013060357 นางสาวกานต�ชนิต บุญกําเนิด
63013060358 นางสาวศดานันท� ทรัพย�ภิญโญภาพ
63013060359 นางสาวชรัญธิดา คนซ่ือ
63013060360 นางสาวนันทิกานต� จันทวงศ�
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63013060361 นางสาวปรียา คําเพราะ
63013060362 นางสาวฐปนัท คงทอง
63013060363 นายจิรวัฒน� เอกมณีโรจน�
63013060364 นายณัฐวุฒิ ชุดพิมาย
63013060365 นายธนณัฏฐ� มานพ
63013060366 นางสาวนันท�นภัส ดําจันทร�
63013060367 นางสาวณิชา เหลือหลาย
63013060368 นางสาวธิมาพร สืบสุข
63013060369 นางสาวชิดชนก ธีรรัฐกรพงค�
63013060370 นางสาวสายฝน ชื่นกลิ่น
63013060371 นางสาวประกายแก3ว เกตุแย3ม
63013060372 นายสวอง รักสันเทียะ
63013060373 นางสาวอภิญญา มัควานิช
63013060374 นางสาวธิตาภรณ� พิมพ�บึง
63013060375 นางสาวพิชญ�สินี อหิงสโก
63013060376 นางสาวฟาราเดีย ปาทาน
63013060377 นางสาวประภัสสร ภิรมย�ครุธ
63013060378 นางสาวพิชญา คุ3มแคว3น
63013060379 นางสาวรัตนาภรณ� หุ:นงาม
63013060380 นายกนกพล เจริญไชย
63013060381 พลทหารธีรณัฐ ปุตสะ
63013060382 นายวรโชติ ย้ิมนิยม
63013060383 นางสาวอารียา ลาภวัน
63013060384 นางสาววรดา ลักแดง
63013060385 นางสาววิลาวัลย� ทองน3อย
63013060386 นางสาวภัทรกาญจน� คงดี
63013060387 นางสาวอรวรรณ สาระ
63013060388 นายกันตพัฒน� ดวงแข
63013060389 นายปวุฒิ ชุมคง
63013060390 นางสาวสุนันท� เซ่ียงฝู
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63013060391 นางสาวณัฐธิดา อรุณลักษณ�
63013060392 นางสาวสุดารัตน� อมรสินวรพล
63013060393 นางสาวบุญญกาญจน� จินาวงศ�
63013060394 นายวัชรากร ราหุกาญจน�
63013060395 นางสาวเกศราพร คชพรม
63013060396 นางสาวเกณิกา ทรัพย�สกุลแก3ว
63013060397 นางสาวจินต�นิภา แย3มสงวน
63013060398 นายประวิทย� จันทนะโสตถ์ิ
63013060399 นางสาวสุวรรณา แก3วขุนศรี
63013060400 นางสาวนิรชา ชานันโท
63013060401 นางสาวภัทราวดี ภักดีแพง
63013060402 นางสาวอมรรัตน� พันธ�ดี
63013060403 นายธนภัทร ว:องเลิศ
63013060404 นางสาวศิริพร ปฏิทานะโต
63013060405 นางสาวนันทัชพร ตาระกา
63013060406 นางสาวพัชราภรณ� สุขศรี
63013060407 นายประสบโชค เกษประคอง
63013060408 นางสาวนิชนันท� สาถิยะบูรณะพงศ�
63013060409 นางสาวอรวีร� จิรสกุลอ:อนแจ3ง
63013060410 นางสาวสุวรรณา ทิพย�มงคุณ
63013060411 นายวัชรพงษ� วิทยาประภากร
63013060412 นายอภิเดช มงคลศิริ
63013060413 นายธวัชชัย จันทร�แจ:ม
63013060414 นางสาวสุคนธ�ธาร แซ:ฉิม
63013060415 นางสาวณัฐติยาภรณ� ปCองคํามี
63013060416 นางสาวกัญญาพัชร โพธ์ิพันธ�
63013060417 นางสาวธิดา เฮงตระกูล
63013060418 นางสาวเพชรพลอย จอมเสน:ห�วงศ�
63013060419 นางสาวมัณฑนา สําเภา
63013060420 นางสาวทัศน�วรรณ ไทยวงษ�
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63013060421 นายกิตติพัฒน� พิสิฐอรรถกุล
63013060422 นางสาววันทนีย� เกษมพิณ
63013060423 นางสาวพัชราภรณ� วิระศักด์ิ
63013060424 นางสาวปทิตตา คําวังพฤกษ�
63013060425 นางสาวปาณิศา แดนเมือง
63013060426 นางสาวนันทนา นามวงษ�
63013060427 นายณัฐวุฒิ แก3วคุ3มภัย
63013060428 นางสาวปาลิสตา คุ3มคลองโยง
63013060429 นางสาววริญญา บุดทา
63013060430 นายศิริชัย ม่ันที่สุด
63013060431 นางสาวชัชชษา ธรรมศิริ
63013060432 นางสาวป7ทมพร สุขสงวน
63013060433 นางสาววิจิตรา สมคํา
63013060434 นางสาวศิริธร ชัยรัตน�
63013060435 นางสาวพิชญากร ชื่นเก
63013060436 นางสาวพรชนก พรรษายุต
63013060437 นายสมรักษ� ชาติไทย
63013060438 นางสาวถวิดา ศรีเมือง
63013060439 นางสาวสุภาวดี กงวงษ�
63013060440 นายนนทวัฒน� นาควังไทร
63013060441 นายนวมินทร� ใจปCอ
63013060442 นางสาวป7ณฑิตา สุขล3อม
63013060443 นางสาวสุดารัตน� จันทนะ
63013060444 นางสาวณัฏฐนันท� โพธ์ินันท�
63013060445 นางสาววิไลลักษณ� น3อยสุข
63013060446 นางสาวอรทัย ลบบํารุง
63013060447 นางสาวโศภิษฐา สืบศิริวิริยะกุล
63013060448 นายธวัชชัย อินทร�โท:โล:
63013060449 นางสาวอภิสรา ทองวัดเพ็ง
63013060450 นางสาวพิชญา พูลเทพ
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63013060451 นางสาวนริศรา ปFตะฝ]าย
63013060452 นางสาวอิสรีย� ปรีดิพัทธ�
63013060453 นางสาวรัตนากร ย้ิมเจริญ
63013060454 นางสาวจริญญา ป7กษี
63013060455 นายพิชากร จงใจ
63013060456 นายต3นน้ํา พานิชธนาคม
63013060457 นางสาวจารุจิตร ไชยโชค
63013060458 นายโชคชัย โพธาราม
63013060459 นางสาวแมะนะ มุสตอปา
63013060460 นางสาวสุรีย� เชื้อประทุม
63013060461 นางสาวปวันรัตน� คันธไพโรจน�
63013060462 นายภานุมาศ อิติพันธ�
63013060463 นางสาวลมฤดี บุญพา
63013060464 นายพานนท� กัณเทศ
63013060465 นางสาวสุภาภรณ� โนDตสุภา
63013060466 นางสาวอรอนงค� โตเปลี่ยน
63013060467 นางสาวพัชรี วงษ�คําจันทร�
63013060468 นางสาววรรณภา เริ่มยินดี
63013060469 นางสาวพิมพิรัตน� วาจาดี
63013060470 นายณัฐกาล ยอดกอง
63013060471 นางสาวอารดา สร3อยสง
63013060472 นางสาวนูรีดา เปาะโซะ
63013060473 นางสาวนภาพร ภูมิราช
63013060474 นางสาวอาภากร ไกลถ่ิน
63013060475 นางสาวจุฑาภรณ� ประเสริฐสังข�
63013060476 นางสาวฤดีชนก สิงห�แสง
63013060477 นางสาวรุ:งนภา แซ:ต้ัง
63013060478 นางสาวชลธิชา ใจเพียร
63013060479 นางสาวหัทยา มีบุญเกิด
63013060480 นางสาวปทิตตา เหลืองทอง
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63013060481 นายนวศิลปI อินทวงษ�
63013060482 นางสาวณัฐนิชา พันธ�เอม
63013060483 นางสาวรัชนก แสงแก3วท3ายคุ3ง
63013060484 นางสาวศุภรัตน� ยะภักดี
63013060485 นางสาวฤทัยรัตน� วงษาเนาว�
63013060486 นางสาวอมรรัตน� มณีพิพัฒน�กมล
63013060487 นายอนุโภช จินนุกูล
63013060488 นางสาวรัชนีพร สวัสดี
63013060489 นางสาวฐิติมาส บุญรําไพ
63013060490 นายนิชาพัฒน� ภู:บัณฑิต
63013060491 นางสาวรุจรดา เรือนแก3ว
63013060492 นางสาวหทัยกาล พิมพ�ทอง
63013060493 นายธรรมวัฒน� พัฒนาสุทธินนท�
63013060494 นางสาวสาริณี ขุนประดิษฐ�
63013060495 นางสาวภารดี สายอSอง
63013060496 นางสาวปFยธิดา ศรีสุข
63013060497 นางสาวสุณิภา อุปเทศ
63013060498 นางสาวปภาดา โคนทรงแสน
63013060499 นางสาวจันตราภรณ� พันธ�ไชย
63013060500 นางสาวพรสวรรค� วรรณา
63013060501 นายสิริทัตต� ชมชะนัด
63013060502 นางสาวณัฐริกา สินล3าน
63013060503 นางสาวนูรหมะ ดือราซอ
63013060504 นางสาวภาวินี พินโย
63013060505 นางสาวสุปรียา ทองโปรย
63013060506 นางสาวโสภาวดี จิตคํานึง
63013060507 นางสาวลักขณา คล3ายเฉลิม
63013060508 นางสาวช:วงกาญจน� เพชรศรีช:วง
63013060509 นางสาวจินดา พรวีรกุล
63013060510 นางสาวชนม�รวี มีแสงเพชร
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63013060511 นางสาวกมลนิตย� ภัทรไกร
63013060512 นางสาวณัฐกานต� บารมีวุฒิ
63013060513 นางสาวพิมพ�ผกา พระพรม
63013060514 นางสาวมนัชญา ตรงสาลี
63013060515 นายอัศวิน ชมจิตต�
63013060516 นางสาววราพรรณ ป7นทะโชติ
63013060517 นางสาวณัฐธิดา คงทน
63013060518 นางสาวทิพย�รัตน� บุญทวีเลิศ
63013060519 นางสาวปFยฉัตร มวลมนตรี
63013060520 นางสาวสุทธิดา บุดดาคํา
63013060521 นางสาวอธินัฐ ไชยศิริมงคล
63013060522 นางสาวกนกวรรณ ถมยา
63013060523 นายวีระวุฒิ จําปานิล
63013060524 นางสาวกุณฑิกา แก3วสมวงค�
63013060525 นางสาวศิริพร เอี่ยมละออ
63013060526 นายวิษนิพพิชฌญ� พุทธรักษา
63013060527 นางสาวลักขณา จิตติพันธ�
63013060528 นายวราพล โยธานันท�
63013060529 นางสาวทัศนียา พุ:มไม3ดัด
63013060530 นางสาวรชนีพร เมฆสงค�
63013060531 นางสาวภัทรลดา พลภาณุมาศ
63013060532 นางสาวสุทธิดา สอนชิต
63013060533 นายพีรีย�ยา วามิง
63013060534 นางสาวณพิชชา เรืองนภาพร
63013060535 นางสาวกัลญารัตน� อินตDะ
63013060536 นางสาวเบญจมาศ ไชยวาลย�
63013060537 นายประชากร นนทะแสน
63013060538 นางสาวกุลศิริ เสถียรพักตร�
63013060539 นางสาวประภาวดี พรมพิลา
63013060540 นางสาวกมลวรรณ พูลเขตกิจ
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63013060541 นางสาวกัลญา นิลหม่ืนไวย
63013060542 นางสาวปลิดา บัวใหญ:
63013060543 นางสาวป7ถยา พิไลพงศ�
63013060544 นายประภัสร� วัดสา
63013060545 นางสาวพัทธวรรณ บุตรสอน
63013060546 นางสาวจิราพร ลูกเหล็ม
63013060547 นางสาวภาวดี รงค�รัตน�
63013060548 นายพีรณัฐ อดุมศรี
63013060549 นางเพ็ญศิริ นนทวัฒน�
63013060550 นางสาวนัฐวดี จุลษร
63013060551 นางสาวฉัฐรินทร� นิ่มทอง
63013060552 นางสาวณธรา รักษาศักด์ิ
63013060553 นายสาธิต สานุสันต�
63013060554 นายมารุต เทียนบูชา
63013060555 นายนัฐวุฒ คําจันทร�
63013060556 นางสาวปวันรัตน� สมศรี
63013060557 นายปFยวัฒน� ศรัทธากาล
63013060558 นางสาวสุนันญา สิงห�ยอง
63013060559 นางสาวอภิสรา อ:อนท3าว
63013060560 นางสาวทิพยรัตน� ทัดเทียม
63013060561 นางสาวสมศรี บุญธรรม
63013060562 นางสาวภัทราภรณ� จูประเสริฐ
63013060563 นางสาวภาวิณี พวงจันทร�
63013060564 นายจีรวัฒน� เพชรราช
63013060565 นายพีระพล ราชา
63013060566 นางสาวประภัสสร อ่ําจิระ
63013060567 นางสาวจิราภรณ� ช:วยศรี
63013060568 นางสาวสิริอร โคตรสิม
63013060569 นางสาวธารทิพย� สายหยุด
63013060570 นางสาวกัลยารัตน� กรุดอินทร�
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63013060571 นางสาวภัทราภรณ� รัตนะ
63013060572 นายเอกพล พันธภิบาล
63013060573 นางสาวอนุสรา จันทะคุณ
63013060574 นางสาวนุชนาฎ ตรีวงค�
63013060575 นายวรวัจน� คําห3าง
63013060576 นางสาวป7ทมาพร จีนสาย
63013060577 นายศุภกรณ� พรมจารีย�
63013060578 นางสาวอัมภา เอี่ยมสุภาพงษ�
63013060579 นางสาวมธุรส เชียงคํา
63013060580 นางสาวกนกวรรณ เขียวเฮียว
63013060581 นางสาวอามีนะห� สุหลง
63013060582 นางสาวพิมรพี หลงสุข
63013060583 นางสาวสุบุษยา ปFยรัตนวรสกุล
63013060584 นายชานนท� บุญมาเลิศ
63013060585 นายศุภชัย บางหรง
63013060586 นางสาวณัฐชยา เพ็ชคง
63013060587 นางสาวธัญญารัตน� ชื่นแสงจันทร�
63013060588 นายบัณฑิต สิทธิรัตน�
63013060589 นางสาวสิรินดา ศักด์ิศรี
63013060590 นางสาวภัทรธิรา คชพันธ�
63013060591 นางสาวกัลยา ศรีแก3ว
63013060592 นางสาวฐิติญา ปุรินทราภิบาล
63013060593 นางสาวรัตนา ศรีกัน
63013060594 นางสาวกมลลักษณ� พุฒเกลี้ยง
63013060595 นางสาวธมลวรรณ อานุนามัง
63013060596 นางสาวสุวิชาดา ศรีวรกุล
63013060597 นางสาวมณีรัตน� พิมมาศ
63013060598 นายชินณภัทร สวัสดี
63013060599 นางสาวแพรวา เกาฏีระ
63013060600 นายคทาวุธ เล็กน3อย
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63013060601 นางสาวสุปาณี ลมัยจันทร�
63013060602 นางสาวอัญพัชร� สงค�ทิพย�
63013060603 นางสาวณิชากานต� จอมทะรักษ�
63013060604 นางสาวอารยา ชาวน้ําอ3อม
63013060605 นายธนทัต ชินดุษฎีกุล
63013060606 นายชาญยุทธ� นภาสวัสด์ิ
63013060607 นางสาวมาตาญาวี นวมทอง
63013060608 นางสาวพรไพลิน ตรีอาทิตย�โยธิน
63013060609 นายภานุวัฒน� ไกรวิเศษ
63013060610 นายฉัตรชัย รักเรือง
63013060611 นางสาวกฤษณา สุดสนธ�
63013060612 นางสาวนภัสสร วัฒนศิริ
63013060613 นางสาวอุบลรัตน� ภูมิสุวรรณ�
63013060614 นางสาวโสภาพรรณ ยอดพิจิตร�
63013060615 นางสาวธัญวรัตน� ธงภักด์ิ
63013060616 นางสาวสุดารัตน� เถาป7ญญา
63013060617 นางสาวพิชชา หม่ืนโยธา
63013060618 นายพิพัฒน�พงษ� รุจิตานนท�
63013060619 นางสาวสุกัญญา ทองเพ็ชร
63013060620 นางสาวไอศิกา เกิดแก3ว
63013060621 นางสาวละอองดาว มิตรป7ญญา
63013060622 นางสาวศิร�ประภา พิสิฐชัยกุล
63013060623 นางสาวยุภาภรณ� ศรพรม
63013060624 นางสาวภัทรวดี สมบัติวงศ�
63013060625 นางสาวณัตตินา วงษ�คํา
63013060626 นางสาวอภิชวี ฉันทศิลป
63013060627 นางสาวผานิท มาตไตร
63013060628 นางสาวศิรประภา สุเมรุไหว
63013060629 นางสาวณภัทร เดชดํารง
63013060630 นางสาวณัฐสิมา มัจฉาเวช
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013060631 นายSวีรยุธ สุจินพรัหม
63013060632 นางสาวพัชราภรณ� เคหะนันท�
63013060633 นายจตุรงค� แสนแก3ว
63013060634 นายวัชรวีร� ภักดี
63013060635 นางสาวสุกานดา มะเด่ือ
63013060636 นายธีภพ อนันตนิรัติศัย
63013060637 นางสาวปรายฟCา ฤทธ์ิเดช
63013060638 นางสาวนวรัตน� เพ็ชรปานกัน
63013060639 นางสาวลดาวัลย� เบ3าเงิน
63013060640 นายสุทธินันท� เพชรสุวรรณ
63013060641 นางสาวเสาวรักษ� มะลิรัมย�
63013060642 นางกัณณิกา วุทธิพันธุ�
63013060643 นางสาวพิมพ�ชนก ใจพัฒนากุล
63013060644 นายคุณนิธิ สุวรรณถาวร
63013060645 นายบัณฑิต สมศักด์ิ
63013060646 นางสาวชลธิชา ทองเต็ม
63013060647 นางสาวสุชาวดี หมันลDะ
63013060648 นางสาวปวภัทร เทพาทิพวงศ�
63013060649 นางสาวอรุณี จีรพรบัณฑิต
63013060650 นางสาวสุนิสา กําลังเก้ือ
63013060651 นางสาวอุไรรัตน� แซ:เล3า
63013060652 นางสาวสายนัดดา ใหญ:จันอัด
63013060653 นางสาวกนกพร โกสลัย
63013060654 นางสาวจิตติมา โคยามา
63013060655 นางสาวณิชากร สุขเกษม
63013060656 นางสาวปภาวดี วิสุทธิเศรษฐ�
63013060657 นายธนพล คุ3มภัย
63013060658 นางสาวเบญจมาศ เปาแก3ว
63013060659 นางสาวอุษา จําแนกสาร
63013060660 นางสาวพรนัชชา ผลชูศรี

หน3า 2022 จาก 2368                  
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ระดับปริญญาตรี

63013060661 นางสาวพรรณนิดา จันภูถ่ิน
63013060662 นางสาวอุสณี ส:วนบุญ
63013060663 นางสาวขวัญภรณ� จันทน�หอม
63013060664 นางสาวสุกันยา อุดต๊ิบ
63013060665 นางสาวศศิชา รัตนบุรี
63013060666 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรสั้น
63013060667 นางสาวสุพิชญา สีสัน
63013060668 นางสาวกมลมาศ โชติรสเศรณี
63013060669 นายปริญญา บุญอรุณรักษา
63013060670 นางสาวอสมาภรณ� จักรนารายณ�
63013060671 นางสาวธนัชชา แสงนาค
63013060672 นางสาวเมธิรา อุสตัส
63013060673 นางสาววริสสาห� ไข:มุกด�
63013060674 นางสาวสุประวีณ� วิสิทธ์ิศาสตร�
63013060675 นายรติพัฒน� คุณมาศ
63013060676 นางสาวณัฐนรี ศรีจันทร�
63013060677 นายสุธิศํกด์ิ ดอกไม3งาม
63013060678 นางสาวศิวนาถ เต็มรัตน�
63013060679 นางสาวธเรศตรี ทินอยู:วงษ�
63013060680 นางสาวชฎาทิพย� มานะศักด์ิศิริกุล
63013060681 นางสาวอิสรีย� พันธ�จันทร�
63013060682 นางสาวนันทนัช สุพลธวณิชย�
63013060683 นางสาววิชิดา พลขันธ�
63013060684 นายพงศ�วิชญ� ศรีวะรมย�
63013060685 นายจักรกฤษณ� สวนทอง
63013060686 นายอิมรอน รัญจวน
63013060687 นางสาวพัชรินทร� พงษ�พานิช
63013060688 นางสาวบุญญารักษ� เพ็งแจ:ม
63013060689 นายสมคิด แสงกล3า
63013060690 นางสาวธนัชชา สัญญะพล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013060691 นางสาววิลาสินี กล:อมขาว
63013060692 นางสาวคนธรส ตรีรัตน�
63013060693 นายรณชัย แก3วอุดม
63013060694 นางสาวสุมิตรา รังสิยานุพงศ�
63013060695 นางสาวอาทิตยา อ่ําพูล
63013060696 นายสถามน วีระสุนทร
63013060697 นายเทพณคร สุตตะระ
63013060698 นางสาวอัจฉราลักษณ� จันทร�เทศ
63013060699 นางสาวอาจรีย� ศักด์ิเกษตรกูล
63013060700 นางสาวนันทิชา สครรัมย�
63013060701 นางสาววราพร ดีดวงพันธ�
63013060702 นางสาวศิรดา เเสนสุข
63013060703 นางสาววัชรีภรณ� ทองมีเหลือ
63013060704 นายฌัฏปกรณ� เฝCากลาง
63013060705 นางสาวชีวรัตน� สุ:มมาตย�
63013060706 นายเอนกพงษ� เฟ̂Zองฟู
63013060707 นายยุทธภูมิ พฤกษชาติ
63013060708 นางสาวสรวรรณ รักษาคม
63013060709 นางสาวณัฐสุดา จุลสินธนาภรณ�
63013060710 นางสาวภาวิณี ศรีมงคล
63013060711 นางสาวพรรณภัทร วรินทร�
63013060712 นางสาววิภาดา มามาตร
63013060713 นางสาวซานา มาหามะสือรี
63013060714 นายวีระยุทธ ลอมาเละ
63013060715 นางสาวไพชยา เหล:าสันตติ
63013060716 นางสาววีณา กันทาฟ7ง
63013060717 นายสุวิทย� หมัดอะดัม
63013060718 นางสาวณพิชญา สูญราช
63013060719 นายขจรเกียรต์ิ นนทประเสริฐพร
63013060720 นางสาวปรียานุช ทองไพบูลย�
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ระดับปริญญาตรี

63013060721 นางสาวอัญชลี ใหม:อารินทร�
63013060722 นางสาวเบญจวรรณ อรัณยะนาค
63013060723 นางสาวภานิชา คณินธรณ�
63013060724 นางสาวกชกร มณีฉาย
63013060725 นางสาวบุญทวี กรุดพงษ�
63013060726 นายวัชราภรณ� โสมนัส
63013060727 นายวงศ�วริศ ลภัสอธิวัฒน�
63013060728 นางสาวขวัญชนก ศศิธร
63013060729 นางสาวปวริศา โสภาวาง
63013060730 นางสาวสิริรัตน� สนสุวรรณ�
63013060731 นางสาวยลศิญา มัติโก
63013060732 นางสาวกัญญรัตน� อักษรแปง
63013060733 นางสาวศันสนีย� โสตติมานนท�
63013060734 นางสาวนนทิชา ทุมรัตน�
63013060735 นางสาววรนิษฐา นิยมจันทร�
63013060736 นายพิรุณ ศรีคร3าม
63013060737 นางสาวสุภาลักษณ� สีทอง
63013060738 นายมานะ สงวนใจม่ัน
63013060739 นางสาวสุดธิดา จักรหา
63013060740 นายอดิศักด์ิ ต้ังวงศ�ม่ัน
63013060741 นายชานนท� เสถียรวุฒิไกร
63013060742 นายทิวา โตชัยศรี
63013060743 นางสาวศศิวิมล พนมเขต
63013060744 นางสาวสุชาดา สุขผล
63013060745 นางสาวเปมิกา เที่ยงหนู
63013060746 นางสาวชญาน�นันท� พรชัยวสันต�
63013060747 นายณัฐพล กีโซDะ
63013060748 นางสาวปFยะดา ทัศสําราญ
63013060749 นางสาวฉัตรนภา บุญภิละ
63013060750 นางสาวสุทัตตา กัณหา
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ระดับปริญญาตรี

63013060751 นายธีรพงษ� พุกภัย
63013060752 นางสาวณัฐนิชา จันทร�เป\ย
63013060753 นายสมชาย สุวรรณนพรัตน�
63013060754 นายฤทธิชัย ภู:ศรี
63013060755 นายพงศธร คําแสน
63013060756 นางสาวสิริรัตน� เทพประสิทธ์ิ
63013060757 นางสาวกรบงกช หออัมพวันวงศ�
63013060758 นายปFยวัฒน� เล็กเจริญ
63013060759 นางสาวรุ:งธิดา มะยายอ
63013060760 นางสาวสุมาลี ทองประดับ
63013060761 นางสาวลลิดา จันรจนา
63013060762 นางสาวภัทราพร นพภาพันธ�
63013060763 นางสาวบุษบาวรรณ ส:งศรี
63013060764 นางสาวฉัตรแก3ว เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง
63013060765 นายธนพนธ� แซ:ต้ัง
63013060766 นายจิรพล จตุรงค�ชัยสถิต
63013060767 นายอานนท� น้ําพ้ี
63013060768 นางสาวพรทิพา พุทธสอน
63013060769 นายทัศน�พล สว:างศรี
63013060770 นางสาวณัฐนันท� ทรัพย�เที่ยง
63013060771 นางสาวภาวินี ทามาศ
63013060772 นางสาววราภรณ� สุมาลี
63013060773 นางสาวจิตรรัตน� แก3วพรม
63013060774 นางสาวปานฤทัย เภาอ:อน
63013060775 นางสาวสินีนาฎ สุริยวาลย�
63013060776 นางสาวสุวดี ระวีวรรณ�
63013060777 นายวุฒิชัย แก3วปาน
63013060778 นายปวินท� รักรัตน�
63013060779 นายศุภฤกษ� วงศ�สามารถ
63013060780 นายอัฐพล สิงห�คะนอง
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ระดับปริญญาตรี

63013060781 นางสาวจุฑาทิพย� เขตพนมวัน
63013060782 นางสาวนิชินันท� พิมพ�สุวรรณ
63013060783 นางสาวดุษดาว ศรีทองคํา
63013060784 นางสาวทิพวรรณ สีมูลไทย
63013060785 นางสาวพรปวีณ อินราช
63013060786 นางสาวธารทิพย� คําวงค�
63013060787 นางสาวนัฐยา ทองดีศรี
63013060788 นายชารีฟ เทพทอง
63013060789 นางสาวพิมพ�ทิพย� พรหมเกิด
63013060790 นางสาวป7ทมาพร ก3งทอง
63013060791 นายจตุรพร หลายประเสริฐพร
63013060792 นางสาวกาญจนา ทองมาก
63013060793 นางสาวป7ฐนาฏ ศรีสวัวด์ิ
63013060794 นางสาวรุจาภา ศรีสุวงศ�
63013060795 นางสาวหยิบดาว เดชชัยยศ
63013060796 นางสาวปาลิดา รัตนะกุลเชษฐ
63013060797 นางสาวพิมพร สอนกลาง
63013060798 นายสิริณัฐ แก3วสุข
63013060799 นางสาวรังษิยาภรณ� ทองเงิน
63013060800 นายปราโมยท� กุนหลัง
63013060801 นางสาวอัชฌา พูลโพธ์ิทอง
63013060802 นายธีรวัฒน� ลิ้มไพบูลย�
63013060803 นางสาวซาลีลา แปCนการ
63013060804 นายสิทธิศักด์ิ อินนิมิตร
63013060805 นายคมชลัฐ ผิวสวยคํา
63013060806 นางสาวศวิตา ตระกูลคู:บุญ
63013060807 นางสาวยมลพร ทองสม
63013060808 นางสาววรรณภา สุวรรณกุล
63013060809 นายจิรเชษฐ� กาลัญญ
63013060810 นางสาววันวิสา พาขุนทด
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63013060811 นางสาวปวันรัตน� ศิริเวช
63013060812 นายคริษฐ� ป7จฉิมนันท�
63013060813 นางสาวอริสรา จันทรังศรี
63013060814 นายธีรศักด์ิ รุ:งคํา
63013060815 นางสาวณัฐวดี ใจกระจ:าง
63013060816 นางสาวทิพย�วรรณ เศษรักษา
63013060817 นางสาวสุภาวดี ขันใจ
63013060818 นางสาวนัสริน จารง
63013060819 นางสาวกชกร อยู:สนิท
63013060820 นายภานุพงศ� ประเทืองทิพย�
63013060821 นายพชร ก3อนเครือ
63013060822 นางสาวรัตนาภรณ� พรมแก3ว
63013060823 นายอัมรัน สาลี
63013060824 นางสาวพฤฒิพรรณ จโนภาส
63013060825 นางสาวปริยากร ย่ีสุ:นศรี
63013060826 นางสาวชนิษฎา เสตะรุจิ
63013060827 นางจิราภรณ� แสนมาตร
63013060828 นายพิชัย ทรัพย�เฉลิม
63013060829 นางสาวเจนจิรา กิจประเทือง
63013060830 นางสาวสรัลพร ภักดีอุธรณ�
63013060831 นางสาวกาญจนา วงศาอินตา
63013060832 นางสาวกิตต์ิรวี อุดมชัยเสฏฐ�
63013060833 นางสาวเมธาวี ฟ7กหอม
63013060834 นางสาววัลลภา นาคะรัตน�
63013060835 นายยศธร ภิณโณวงศ�
63013060836 นายธัญพิสิษฐ� น:วมโพธ์ิ
63013060837 นางสาวศศิวิมล กัณหรัตน�
63013060838 นายพลากร เบิกนา
63013060839 นางสาวสุนิสา สินน้ําคํา
63013060840 นายนิธิพัฒน� ดวงจิต
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63013060841 นายจิตริน วันหิง
63013060842 นายโชติธนพัฒน� รัตนทิพย�
63013060843 นางสาวสิมิลัน ยะหัตตะ
63013060844 นายสนธยา ห3อยระย3า
63013060845 นายพัชรพล ปCอมเมือง
63013060846 นางสาวสุพรรณิการ� ยศสมบัติ
63013060847 นางสาวชัญญานุช ค3ามาก
63013060848 นางสาวลัดดา ดีเลิศวุฒิกร
63013060849 นางสาวธัญญ�นรี เจริญภิญญาพัฒน�
63013060850 นางสาวศุภรัตน� หุ:นพงษ�
63013060851 นายณัชพล หิรัณยะคุปต�
63013060852 นางสาวนฤมล พิทักษ�สินสกุล
63013060853 นางสาวมุกธิดา มีโชคสม
63013060854 นางสาวกนกวรรณ แจ:มทุ:ง
63013060855 นายเศรณี พงษ�พันธุ�
63013060856 นางสาวณฐาพัชร� วิจิตร�พรป7ญญา
63013060857 นางสาวปFยนุช สาที
63013060858 นางสาวดาราวรรณ บัวยงค�
63013060859 นางสาวศิศิรา ชาตตระกูล
63013060860 นางสาวกฤษณา พานทรัพย�
63013060861 นางสาวหัทสชา พุ:มทับทิม
63013060862 นางสาวญอรณินทร� ภณาญา
63013060863 นายวีระศักด์ิ ม่ันวงค�
63013060864 นางสาวสุชาวดี ประพันธ�
63013060865 นางสาวณัฏฐณิชา เข็มนาค
63013060866 นายชลกร คุ3มสุข
63013060867 นายทักษ�ดนัย ดนัยวรานนท�
63013060868 นางสาวพราวพนิต นิลสวิท
63013060869 นางสาวขวัญฤทัย บัวสําอางค�
63013060870 นางสาวอาภา จําเริญบุญ
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63013060871 นางสาววาเศรษฐี ทับโถม
63013060872 นายวรากร หอมเย็น
63013060873 นายศักกพงศ� ร:วมรักษ�
63013060874 นางสาวสุนิศา ปราบใหญ:
63013060875 นางสาวกิตติมา สังข�ทอง
63013060876 นางสาวกนกวรรณ พบขุน ทด
63013060877 นางสาวเกศชาฎา ชูโชติ
63013060878 นางสาววนิชชา พรรณภักตรา
63013060879 นางสาวอันมิน ราชรินทร�
63013060880 นางสาวจิตา ตันติวิทย�
63013060881 นายเจษฎา ชูทอง
63013060882 นางสาวนฤมล ชูปาน
63013060883 นางสาวปฏิพร เดชศิริ
63013060884 นางสาวมัชฌิมา เรืองโรจน�
63013060885 นางสาวชนัญญาพันธ� ภาณุพงษ�สุรภา
63013060886 นางสาวภูวรินทร� นุชชม
63013060887 นางสาวดวงสมร ปFยะเลิศ
63013060888 นายภาณุพงศ� โนวัฒน�
63013060889 นางณัฐพร ป7Qนแจ:ม
63013060890 นางสาวอัญชิสา ขนอม
63013060891 นางสาวพิชามญชุ� อรรถบท
63013060892 นายปณัย เนียมมณี
63013060893 นายสิทธิชัย บุระมาศ
63013060894 นางสาวพรพิมล พิมจุฬา
63013060895 นายชํานาญ รักหม่ืนไวย
63013060896 นางสาวพลอยไพลิน พานิชดี
63013060897 นางสาวนันทิพัฒน� พรหมรักษา
63013060898 นางสาวญณีวรรณ กัณหา
63013060899 นายนิติธร ประทุมทอง
63013060900 นางสาวณัฐธยาน� คงอ3น
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63013060901 นางสาวอริสรา เสริฐสนิท
63013060902 นางสาวพัทธนันท� เก้ือก:ออ:อน
63013060903 นางสาวสุพรรณิการ� เปaกสาร
63013060904 นายจิรสิน นิติคุณธรรม
63013060905 นางสาวณัฐฐินันท� เหล:ากว3าง
63013060906 นางสาวปFยวรรณ สมบูรณ�ดี
63013060907 นางสาวทยาภา วิวิธวร
63013060908 นายทักษพร ดีใจ
63013060909 นางสาวพินทุสร อึ้งสุวรรณ
63013060910 นางสาวจินตาพร หนูทิมทอง
63013060911 นางสาวชลพันธ� โภคะพันธ�
63013060912 นายสุขสันต� จิตรมานะศักด์ิ
63013060913 นางสาวพรไพลิน ทับทิม
63013060914 นางสาวณภัค นนทะวงษา
63013060915 นางสาวพรทิพย� ตงเจริญ
63013060916 นายคณาธิศ กลิ่นบํารุง
63013060917 นางสาวฐิติมา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63013060918 นางสาวปFยภัทร� เปลี่ยนสาย
63013060919 นางสาวดนิตา ศรีสุข
63013060920 นางสาวกฤตติยาพร ขําคล3าย
63013060921 นายธีรภัทร� อินทร�ใย
63013060922 นางสาวระพีภัทร แก3วมูณี
63013060923 นางสาวชนินาถ หยังดี
63013060924 นายณัฐพัทธ� เจริญมินตร�
63013060925 นางสาวปณตพร ณ มณี
63013060926 นายสิทธิสารท เฉียบแหลม
63013060927 ว:าที่ร3อยตรีหญิงปราณี พรมวิชัย
63013060928 ว:าที่ ร.ต.หญิงพิยะดา ทิพย�อามาตย�
63013060929 นางสาวมินตรา หารุคําจา
63013060930 นางสาวปวีณา ขวัญเปรม
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63013060931 นางสาวปุณยนุช ไตรยะถา
63013060932 นางสาวอรอุมา บุญทองสังข�
63013060933 นางสาววนัฐพร เพ็ญจันทร�
63013060934 นางสาวรสรินทร� เพ็งสวย
63013060935 นางสาวอภิญญา พุฒเล็ก
63013060936 นางสาวสุดารัตน� ถ่ินสุข
63013060937 นางสาวสุวิชญา พวงจิตร
63013060938 นางสาวน3องใหม: อินทโชติ
63013060939 นายชัชชัย กล:อมเกลา
63013060940 นายเข็มเพชร ตาย่ีจัน
63013060941 นางสาวกรวิภา ชนะสิทธ์ิ
63013060942 นางสาวศศิพิมพ� ภาพันธ�
63013060943 นางสาวจีรนันท� คนปCอม
63013060944 นางสาวชุติมา พรมวัน
63013060945 นางสาวพลอยไพลิน ศรีน3อย
63013060946 นางสาวมนภร เหรียญทอง
63013060947 นายภาสวร พูนจิตรบริสุทธ์ิ
63013060948 นางสาวเพ็ญพิชญา วรทัต
63013060949 นางสาวธิษณา กาจกําแหง
63013060950 นายซุฟยาน สาเล็ง
63013060951 นางสาวสุมาพร ไชยชาญ
63013060952 นางสาวเพียงจิต สุทธิพงศ�
63013060953 นายเสริมพันธ� คําเหลือ
63013060954 นางสาวเกศแก3ว ชื่นหิรัญ
63013060955 นายศรุต หาญพลาชัย
63013060956 นางสาวสุภาภรณ� เพ็ชรพันธ�
63013060957 นายวัชรวิช แปลงศรี
63013060958 นายกิติศักด์ิ ปานแก3ว
63013060959 นางสาวญาณินท� ปุญญบาล
63013060960 นางสาวอินทิพร แก3วงาม
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63013060961 นางสาวปริษา ทองเนียม
63013060962 นางสาวอายดา เจียพลอย
63013060963 นางสาวสายฝน สุขเจริญ
63013060964 นางสาวสุรีวัลย� ปรางอยู:
63013060965 นายณัชพล พิมพ�ศิริ
63013060966 นางสาวฤทัยชนก จิตต�แช:มชื่น
63013060967 นางสาวเกศศิรินทร� ทุมแถว
63013060968 นางสาวรุ:งทิวา บิลชัย
63013060969 ว:าที่  ร.ต.หญิงทัศนีย� ประเสริฐวัฒนะ
63013060970 นายมหฤกษ� สิทธิโชควัฒนา
63013060971 นางสาวกรกช พุทธพิทักษ�กุล
63013060972 นางสาวปนัดดา ธนูสนธ์ิ
63013060973 นายชัยณรงค� ทับรอด
63013060974 นางสาวปนัดดา เขียวอินทร�
63013060975 นางสาวณัฐริกา วงศ�ผาบุตร
63013060976 นางสาวรัชพร เรืองเกิด
63013060977 นางสาวกัญญาพร ทองวุฒิ
63013060978 นายจเร บัวทอง
63013060979 นางสาวภัทราภรณ� ใสคํา
63013060980 นางสาวนฤมล ศิลปIศร
63013060981 นางสาวปณิดา รักคง
63013060982 นางสาวกมลณิตย� สาพันธ�ชัยชนะ
63013060983 นางสาวสุมิตตา แสนจําหน:าย
63013060984 นางสาวธิติพร หมูสีโทน
63013060985 นายปกรณ� พูลสมบัติ
63013060986 นายกิตติพันธ� ชูรัตน�
63013060987 นายชัยวีร� เกิดสาย
63013060988 นางสาวศันสนีย� คนฑา
63013060989 นางสาวศิริพร ทรัพย�คงอยู:
63013060990 นางสาวนิตยา ชัยสว:าง
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63013060991 นางสาววีรดา ผุยหนองโพธ์ิ
63013060992 นายวิชญ�ยุตม� เลิศอารีพงศ�
63013060993 นายอนุวัตน� ลีกอก
63013060994 นางสาววรรณลักษณ� พันธ�พรม
63013060995 นางสาวอรวรรณ เสมา
63013060996 นายอนนท� หนูสงค�
63013060997 นายธนพล วาณิชชัชวาลย�
63013060998 นางสาวมะลิสา ทานุมา
63013060999 นางสาวธันยพร หอมวิชา
63013061000 นางสาวฉัตรวิไล ธนอาภากร
63013061001 นายสหรัฐ ภู:ระย3า
63013061002 นายณัฐพล เจริญศิลปI
63013061003 นายสืบพงษ� หมอนไหม
63013061004 นายเดชสิทธ์ิ รวีพินิจ
63013061005 นายรชต จันทร�สุพิน
63013061006 นางสาวนุสรา ยีหมะ
63013061007 นางสาวศศิประภา เกงขุนทด
63013061008 นางสาวรุจรดา ตุลยะปรีชา
63013061009 นางสาวบุญพัตรา แจ:มศรี
63013061010 นางสาววรรณิกา จินะการ
63013061011 นางสาววิยะกาญจน� ประวิทย�สกุล
63013061012 นางสาวบุณฑริก วงษ�เสน
63013061013 นางสาวมิรันตี ศิลปIขจรชัย
63013061014 นายฤทธิเดช นันตาวงค�
63013061015 นางสาวจินดาพร ศรีงามเมือง
63013061016 นางสาวจารีรัตน� ขําจิตต�
63013061017 นายกิตตินันท� ป7ญญานะ
63013061018 นางสาวศิริพร รสมณี
63013061019 นางสาวพัชราภรณ� บือทอง
63013061020 นางสาวอติพร พลธนะ
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63013061021 นายอมรเทพ ศักด์ิศิริ
63013061022 นายธีรวัฒน� ศิริบุญ
63013061023 นายพีรวิชญ� โพธิโชติ
63013061024 นางสาวปานชนก หญีตน3อย
63013061025 นางสาวมัณฑนา รัตนปรีชา
63013061026 นางสาววิมลสิริ เชื้อเหิม
63013061027 นายชวิน ชุมสังข�
63013061028 นางสาวเมวิกา ไชยสุวรรณ
63013061029 นางสาวภัทรภร บูรณะกร
63013061030 นางสาวสมฤดี เพรียวพรม
63013061031 นางสาวทิพวรรณ กฎมัจฉา
63013061032 นางสาวรุจิรา พิลาโท
63013061033 นางสาวอัญชลี เหมเกิด
63013061034 นางสาวโสภิดา ประสพพร
63013061035 นายฉัตรชัย สุขุมาลย�
63013061036 นางสาวกรกมล ไชยสงคราม
63013061037 นายวรพล สุภาวิทย�
63013061038 นางสาวธนัญญาพร นิ่มนาค
63013061039 นางสาวมญกญ ธาราพัตราพร
63013061040 นางสาวกนกพร รัตนารี
63013061041 นางสาวอรุณรัศมี ศรีคําภา
63013061042 นายศุภกร แก3วผลึก
63013061043 นายกนกชล อุทธิเสน
63013061044 นางสาวผานิตา ผาเจริญ
63013061045 นางสาววาสนา เชื้อจีน
63013061046 นายสรวิศ ต้ังม่ัน
63013061047 นางสาวเกตน�สิรี สําเร็จทรัพย�
63013061048 นางสาววรินทร�ลักษณ� สนม
63013061049 นายณรงค�ศักด์ิ พ่ึงพงษ�
63013061050 นางสาวอทิตยา เกษตรสุนทร
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63013061051 นางสาวธีระดา ณ นคร
63013061052 นายเด:นพงษ� น้ํานวล
63013061053 นางสาวประภัสสร โง3นแดง
63013061054 นางสาวอรพรรณ ณ นคร
63013061055 นางสาวสุธิดา ศิริประทุม
63013061056 นางสาวณัฐรดา ทับทิมทอง
63013061057 นางสาวศุลีพร สายสุนีย�
63013061058 นางสาวจิตราภรณ� พงษ�จิตรภักด์ิ
63013061059 นางพรทิพย� บาลี
63013061060 นางสาวกนกวรรณ ธรรมกิจ
63013061061 นางสาวชวิกานต� กิมหลั่นสมบูรณ�
63013061062 นางสาวกนกพร เจริญพานิช
63013061063 นางสาวดวงกนก แสงเอี่ยม
63013061064 นางสาววริศรา หม่ืนจิตร
63013061065 นางสาวปารมี พ่ึงแย3ม
63013061066 นางสาวอาทิตยา ปะวะถี
63013061067 นางสาวธัญลักษณ� แซ:จึง
63013061068 นางสาวศิริกัญญา ช:วยแก3ว
63013061069 นางสาวพฤกษชาติ ชื่นใจดี
63013061070 นายณัฐภาส อิงป7ญจลาภ
63013061071 นางสาวชัญญาปพัส ไชยภาพ
63013061072 นางสาวชิตาพัณณ� ภูรินันทพาณิชย�
63013061073 นายเดชาพล ประเสริฐสิน
63013061074 นายสหฤทธ์ิ รังรงทอง
63013061075 นางสาวจารุวรรณ ป7ตวงศ�
63013061076 นางสาวสุวิมล มาละชั่วโมง
63013061077 นายเกรียงไกร คีรีเขต
63013061078 นายทศพร กอสวัสด์ิพัฒน�
63013061079 นายจักรทิพย� สีวาลิต
63013061080 นางสาวสุพิชฌาย� อังคะวานิช
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63013061081 นางสาวทิพวรรณ ทองล3น
63013061082 นางสาวธมตวรรณ พาดี
63013061083 นางสาวเสาวลักษณ� น3อยตะพันธ�
63013061084 นางสาวอุษา หมัดอะด้ัม
63013061085 นางสาวศุภวรรณ เพชรรุ:ง
63013061086 นางสาวบุษยมาส นรากรณ�
63013061087 นางสาวณัฐริกา โพธิบา
63013061088 นายภานุพงศ� ขาวจันทร�
63013061089 นางสาวจันทิรา เงินสุวรรณ
63013061090 นางสาวเสาวลักษณ� วงษ�ทองคํา
63013061091 นายสุกัลย� วัฒนะ
63013061092 นางสาวสันธิลา ปFณฑะคุปต�
63013061093 นางสาวณัฐธนารีย� ชาวเวียง
63013061094 นายสุริยง เปาะทองคํา
63013061095 นางสาวอักลีมา บูชาพงษ�
63013061096 นางสาวปวีณา บริสุทธ์ิ
63013061097 นางสาวกมลวรรณ สิงหะสุริยะ
63013061098 นางสาวธมนพัชร� หมัดงDะ
63013061099 นายสกรรจ�พล เฟ̂Zองวงศ�
63013061100 นางสาวศิริกาญจน� ทวีระวงษ�
63013061101 นางสาววรลักษณ� รอดทอง
63013061102 นางสาวชุณหกาญจน� เชยอักษร
63013061103 นางสาวศรีประภา สาลี งาม 
63013061104 นายตุลา จอนเจDก
63013061105 นายณัฐดนัย เพ็งทอง
63013061106 นางสาวจามจุรี แสวงวงค�
63013061107 นางสาวอรวรรณ เที่ยงในธรรม
63013061108 นายเริงฤทธ์ิ ดวนใหญ:
63013061109 นางสาวขจีรัตน� หล:อวงศ�ตระกูล
63013061110 นางสาวขนิษฐา คงสวัสด์ิ
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63013061111 นางสาวจิราพร แพงสุพัฒน�
63013061112 พ.อ.ต.ฐิติวัฒน� คําโภ
63013061113 นางสาวทัศนีย� ชะตา
63013061114 นางสาวปติญา สายสอน
63013061115 นางสาวภิญญาพัชญ� สุขชัย
63013061116 นางสาวขวัญฤดี มูลดวง
63013061117 นางสาวจริยาพร รัตหน
63013061118 นางสาวกัญภร ครองโพธ์ิ
63013061119 นางสาวณัฐมน อาจกล3า
63013061120 นางสาวนันธิญา บุญมี
63013061121 นางสาวพรสวรรค� พรมษา
63013061122 นางสาวนันทนัช ไปเร็ว
63013061123 นางสาวจรรยา อ:อนจุล
63013061124 นางสาวธนพร สุขเจริญ
63013061125 นางสาวธีรดา คมขํา
63013061126 นางสาวศศิธร นันทนพิบูล
63013061127 นายธเนศ อ:อนตานา
63013061128 นางสาวจิรัชยา ปรีดาเกษมสุข
63013061129 นางสาวธนพร บุตรสมาน
63013061130 นายณัชปกร นามเมือง
63013061131 นางสาวนันทนา ศรีอุทิตย�
63013061132 นายกตฤวัฒน� หมู:พยัคฆ�
63013061133 นางสาวณัฐกฤตา มันตะรักษ�
63013061134 นางสาววาสนา บุญโกมล
63013061135 นางสาวอรัชพร ล3วนทับทิม
63013061136 นางสาวณชนก พัฒนศักด์ิภิญโญ
63013061137 นางสาวธันย�ชนก ขําประดิษฐ�
63013061138 นายชยุต สมศักด์ิเสริม
63013061139 นายธีระวุฒิ บุตรเหลา
63013061140 นางสาวณัฐจิรา ใจตรง
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63013061141 นางสาวสุนิตา เดชยศดี
63013061142 นางสาวสุนิสา งามดํา
63013061143 นางสาวอานีตา ดอเลาะ
63013061144 นายณัฐพัชร นฤพรพิพัฒน�
63013061145 นางสาวธารารัตน� ขวัญใจ
63013061146 นางสาวพัชรี ช:างคํา
63013061147 นายอนุรักษ� สวนขํา
63013061148 นางสาวอารยา วิชาสวัสด์ิ
63013061149 นางสาวนัฐกานต� เสมอศรี
63013061150 นางสาวอรวรรณ คงเวียง
63013061151 นายเจษฎา ดารุนิกร
63013061152 นางสาวปลื้มกมล ต้ังวัฒนกุลชัย
63013061153 นางสาวทิพวรรณ เถรักษา
63013061154 นายสุธากร เอี่ยมศรีรักษ�
63013061155 นางสาวนิศากร สันทัด
63013061156 นางสาวถลัชนันท� เจริญกิจ
63013061157 นางสาวทัศนีย� หาญวิเศเษ
63013061158 นางสาวสมิตรา โมเรือง
63013061159 นายภูมิภักด์ิ แผ:นมณี
63013061160 นายเอกกร จันหวา
63013061161 นายณธร เกษตรวิเศษ
63013061162 นายฐิติพงศ� ม่ันเหมาะ
63013061163 นางสาวนริศรา ประทีปแก3ว
63013061164 นางสาวลิรัชยา บุญเลี้ยง
63013061165 นายพชรพล จันทร�จริยากุล
63013061166 นางสาวกนกวรรณ บัวจันทร�
63013061167 นางสาวสรัญญา โนนยะโส
63013061168 นางสาวนริศรา ผาพองยุน
63013061169 นางสาวเสาวลักษณ� วงศ�กัณหา
63013061170 นายศราวุฒิ สุวรรณสี
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63013061171 นางสาวณัฐฐา โสวิภา
63013061172 นางสาวปุณิกา หวังแนบกลาง
63013061173 นางสาวมยุรี ดําพิทักษ�
63013061174 นายธีรยุทธ ขันตา
63013061175 นางสาวเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข
63013061176 นางสาวณัฏฐณิชา นามวงษา
63013061177 นางสาวพรนภา ดาวฮามแป
63013061178 นางสาวพัชต�วรินทรา วงศ�ฉัตรทอง
63013061179 นางสาวอรชพรพรรณ สวัสด์ิไสว
63013061180 นางสาวจุฑาทิพย� เปล:งศรี
63013061181 นางสาวณิชชารัช กลิ่นสุข
63013061182 นางสาวสุนิสา ส:งเสริม
63013061183 นางสาวสุรีย�พร บุญห:อ
63013061184 นางสาววรพิมพ� ศิริพงษ�
63013061185 นางสาวดลยา กล:อมจิตต�
63013061186 ว:าที่ร.ต.หญิงรจนา แผ:พร
63013061187 นายอดิเทพ สําเภาทอง
63013061188 นายณรงค�ศักด์ิ ป7ญจทวี
63013061189 นางสาวฉัตรทิพย� สายน้ํา
63013061190 นางสาวนารีรัตน� ทองอ:อน
63013061191 นางสาวศุภวดี ศรีเนตร
63013061192 นางสาวสุภาพร สุขเขียว
63013061193 นางสาวนิตตติยา สระทองอินทร�
63013061194 นางสาววราภรณ� งามชูธรรม
63013061195 นายสุเมธ รัตนบุรี
63013061196 นางสาวธัญนุช ชํานาญสวน
63013061197 นายณฐพล ศรีวิเศษ
63013061198 นายพีรศีกด์ิ สีมะพริก
63013061199 นายอภิเศรษฐ� วงศ�ธานุวัฒน�
63013061200 นางสาวกฤติยาณี วงษ�อุปรี
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63013061201 นางสาวจิรัฌชา คําชือชัย
63013061202 นายกนก อ:อนพูล
63013061203 นางสาวปรางฤทัย ใจยะหงษ�
63013061204 นางสาวภัทรานิษฐ� นิลวงศ�
63013061205 นางสาวอัญธิกา การบุญ
63013061206 นางสาวอรพรรณ โนนทนวงษ�
63013061207 นางสาวโยษิตา ผ:องใส
63013061208 นางสาวสายธาร ฟ7กนิกรณ�
63013061209 นางสาวชุตาภรณ� มหากุศลพาณิชย�
63013061210 นายชุติพงษ� คงเสน
63013061211 นางสาวสุดาวดี ใจทัศน�
63013061212 นางสาวภคพร สุดจริง
63013061213 นายศุภณัฐ เอี่ยมลออ
63013061214 นางสาวสุวรรณี พูลสง
63013061215 นางสาวซิลม่ีย� เจDะพงศ�
63013061216 นางสาวสุรภี จันทุดม
63013061217 นายสาริศ พงศาวลีเบญจกุล
63013061218 นางสาวจิราพร อนงค�
63013061219 นางสาวกมลรัตน� แก3วสระแสน
63013061220 นางสาววาสนา ปFนตา
63013061221 นางสาวปุณประภา บัวจงกล
63013061222 นางสาวจุฑามาศ ป]าแดง
63013061223 นางสาวรัตนา กระอาจ
63013061224 นายบุญญารักษ� คล3ายคง
63013061225 นายธนชาติ เจริญชัย
63013061226 นางสาวนุจรินทร� อินทวงศ�
63013061227 นางสาวสุนิษา จุลนวล
63013061228 นางสาวภูริชญา ฑีฆายุพันธุ�
63013061229 นางสาววาสนา เจริญทอง
63013061230 นางสาวโสภณา ชาวนา
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63013061231 นางสาววราลักษณ� ทุมยา
63013061232 นางสาวภรภัทร สาหร:ายทอง
63013061233 นางสาวจุฬาภรณ� วรรณกุล
63013061234 นางสาววราเนตร คําบาง
63013061235 นางสาวชุติกาญจน� แดงกนิษฐ�
63013061236 นายวิชชา สุขรัตน�
63013061237 นายชาตรี พิสูตรเสียง
63013061238 นางสาวธิรดา พัฒน�ภาณุกุล
63013061239 นางสาวปาริณี นครราช
63013061240 นางสาวปาณิสรา ภูษาทอง
63013061241 นายอาชัญ ชัยสิทธ์ิ
63013061242 นายจรินรัตน� คําระสิงห�
63013061243 นางสาวปวีณา อิทสิโรเวช
63013061244 นายเมฆ ยศพิละ
63013061245 นายวรวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
63013061246 นายมานัส ดวงจิตร
63013061247 นางสาวกศมา สุ:นศักด์ิสวัสด์ิ
63013061248 นางสาวณัฐชา แสนท3าว
63013061249 นายก3องภพ หน:อใหม:
63013061250 นางสาวเกศกัญญา จันทร�ฑิมะนันท�
63013061251 นายสนธยา ทองนพรัตน�
63013061252 นายตุลย�ชัย โรจนพิศาลกุล
63013061253 นางสาวอัญชุลีพร รอดเล็ก
63013061254 นายณัฐพงษ� ใจรวมกูล
63013061255 นางสาวอริสา พลพุทธา
63013061256 นางสาวณญาตา ตรีวัชรากร
63013061257 นางสาวกวินนาถ อิ่มจงใจรักษ�
63013061258 นางสาวน้ําฝน สังสมานันท�
63013061259 นางสาวเรวดี ภูวงษ�
63013061260 นางสาวอัจฉรา หม:องแก3ว

หน3า 2042 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013061261 นางสาวสายฝน ทองคํา
63013061262 นายธิติฏฐ� ย้ิมสรวล
63013061263 นางสาวปาริฉัตร จารุทัศน�โรจน  � 
63013061264 นางสาวสุดารัตน� ช3างอยู:
63013061265 นางสาวสุธิตา สุมาลี
63013061266 นายอภิสิทธ์ิ ชื่นมี
63013061267 นางสาวมุกดา สมรสมนตรี
63013061268 นางสาวณัฐิดา นุ3ยจินดา
63013061269 นางสาวขวัญจิรา เข็มทอง
63013061270 นางสาวพิมพ�ฉัตร สุนทรภักดี
63013061271 นายวรุณ กองอนันต�เดช
63013061272 นางสาวชลลพร สุภชาติ
63013061273 นางสาวฟCาจุติ ธรรมรักษา
63013061274 ว:าที่ร3อยตรีกิตติศักด์ิ ราชรินทร�
63013061275 นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดสนธ์ิ
63013061276 นายชัยพฤกษ� สมใจเพ็ง
63013061277 นางสาวผกาวรรณ วงศ�เครือศร
63013061278 นางสาวสุจินันท� โศภาพิชญากุล
63013061279 นางสาวธนัตดา แวดไธสง
63013061280 ว:าที่ร.ต.ธนิสร เส็งสุข
63013061281 นางสาวอรุณศรี แก:นนาคํา
63013061282 นางสาวรสริน หัวสิงห�
63013061283 นางสาวแพรสิริ จุ:งสกุล
63013061284 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง
63013061285 นางสาววธูสิริ ปานงาม
63013061286 นางสาวธีริศรา เทียมฮ3อ
63013061287 นางสาวปภาวดี ย่ีส:อง
63013061288 นางสาวพัชรพร กองเกตุใหญ:
63013061289 นางสาวพรพิมล โมราบุตร
63013061290 นายไกรสันต� ปาสาริกัง
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63013061291 นางสาวสุธาพร พวงภู:
63013061292 นางสาวนฤชล สันตินุรักษ�
63013061293 นางสาวสุทธิชา อุ:นแก3ว
63013061294 นายพัทเทพ วิบูลย�จันทร�
63013061295 นายวรุฒ ม่ันถึง
63013061296 นางสาวฐิติมา ไชยนาสัก
63013061297 นางสาวพีรพรรณ จันทร�พรหม
63013061298 นางสาวณัฐสิมา ศรีภูมิ
63013061299 นายณัฏฐวัฒน� แพณุวรรณ
63013061300 นางสาวสุกัญญา สร3อยสมพงษ�
63013061301 นางสาวเบญจรัตน� พรมวงษ�
63013061302 นางสาวเกษแก3ว ทองสองสี
63013061303 นางสาวรมณพร ปFยะปานันท�
63013061304 นางสาวยุภาภัณฑ� ปราถนาย่ิงยศ
63013061305 นางสาวธัญวรัตน� ธารารมย�
63013061306 ว:าที่ ร.ต. หญิงปนัดดา ฤทธ์ิน3อย
63013061307 นางสาวจริญญา คําเขียว
63013061308 นายชรินทร� สีดํา
63013061309 นางสาวดุสิตา อิศรภักดี
63013061310 นายธีรวัฒน� พรศรีประเสริฐ
63013061311 นางสาววีรวรรณ นกรอด
63013061312 นางสาวธนาภรณ� ขยันเกษกรณ�X
63013061313 นางสาวกนกอร เมืองวัน
63013061314 นายกฤษฎา ตันติไพศาลกิจ
63013061315 นางสาวธันย�ชนก พรเชนศวรพงศ�
63013061316 นางสาวพิมพ�ชนก วัทคุวัทพงษ�
63013061317 นายธนพล ทรัพย�ประเสริฐสินธ�
63013061318 นางสาวรุ:งนภา งามทอง
63013061319 นางสาวจุฑามาศ แก3วชัย
63013061320 นางสาวอุษณีษ� เฟ̂องอุย
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63013061321 นายธรรมรัฐ จูงพันธ�
63013061322 นายชวิน ยอดอาษา
63013061323 นางสาวกมลวรรณ จันทร�พิทาร
63013061324 นายวินิต โพอุลัย
63013061325 นายอังกฤษ ผดุงพันธ�
63013061326 นายชาคริต จุปFติ
63013061327 นายปFยะพงศ� อยู:เกลื่อน
63013061328 นางสาวอัญชนา ศรีจันทร�
63013061329 นางสาวปFยนันท� จูเจริญ
63013061330 นางสาวอาภาภรณ� ขันทาเงิน
63013061331 นางสาวอัฐภิญญา พรายมูล
63013061332 นางสาววราลักษ� สุริยะรุ:งอรุณ
63013061333 นางสาวเจนจิรา สะอาดศรี
63013061334 นายบุญชัย แจ3งกิจ
63013061335 นางสาวอัจฉราพร พัฒนพีระศิลปI
63013061336 นายกิตติพศ ชมชื่นใจ
63013061337 นางสาวมาลินี ดีดภู:
63013061338 นางสาวโศภิดา ช:วยชูหนู
63013061339 นางสาวรุจิรา เสือเจริญ
63013061340 นางสาวมนพัทธ� สุขีสนธ์ิ
63013061341 นางสาวชฎายุ เกิดสุวรรณ�
63013061342 นางสาวสุทธิดา ใจเย็น
63013061343 นางสาวปานตะวัน คุณธรรม
63013061344 นางสาวอัญชลี พวังสุข
63013061345 นางสาวณัฐลดา พูดเพราะ
63013061346 นางสาวอนุสรา นวลเกษร
63013061347 นางสาวตวิษา พ่ึงแก3ว
63013061348 นางสาวสไบทิพ พิลาแดง
63013061349 นางสาวปภาดา คุณพรม
63013061350 นางสาวบุษยรังสี มูลคําเกตุ
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63013061351 นางสาวอรชนก อุ:นเมือง
63013061352 นางสาวศตพร ยอดแก3ว
63013061353 นายปฏิภาณ บุญรอง
63013061354 นางสาวนิรณรา ชาธงชัย
63013061355 นายเนติกรณ� ดDะวี
63013061356 นางสาวดิษยา สุขอุดม
63013061357 นายอลงกรณ� ณ ตะก่ัวทุ:ง
63013061358 นางสาวกรกมล กอวัฒนา
63013061359 นายกมลวรรธน� กิตติโพวานนท�
63013061360 นายยุทธพงษ� ไพคํานาม
63013061361 นางสาวนิลาวัลย� ดีอ3น
63013061362 นางสาวอรวรรณ ทราเจริญ
63013061363 นางสาวอฤดี อรรคฮาตสี
63013061364 นางสาวศิริรัก แพรเขียว
63013061365 นางสิริลักษณ� ภาสะเตมีย�
63013061366 นางสาวภัททิยา เสถียรนพเก3า
63013061367 นายชนัตถ� ไชยานนท�
63013061368 นางสาววิลิปดา อ:อนเอียด
63013061369 นายอรรถพล เทพสุวรรณ�
63013061370 นายอิทธิภัทร� วีระรักษ�เดชา
63013061371 นางสาวนวพรรษ คําประกอบ
63013061372 นางสาวชลธิชา ชูตระกูล
63013061373 นางสาวชมัยพร ไชยรักษา
63013061374 นางสาวสุพัตรา จันทะแพง
63013061375 นางสาวมนท�วรี สุขมาก
63013061376 นางสาวปFยวรรณ แย3มเกษม
63013061377 นางสาวกาญจนา ละคร
63013061378 นางสาวรัชนีกร คลองมีคุณ
63013061379 นางสาวกัญขนิษฐ� ดีต๋ัน
63013061380 นางสาวภัทราพร อินทมโน
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63013061381 นางสาวศุภนิดา พากเพียร
63013061382 นางสาวพิมพิศา ศรีดาวเรือง
63013061383 นางสาวอาทิตยา สุดจิตร
63013061384 นายณรงค�Xศักด์ิ ครองเพชร
63013061385 นางสาวจิรวดี คุ3มภัย
63013061386 นางสาวณัฏฐณิชา ธนาโชติศศิวรกุล
63013061387 นางสาวณัฐพร ฉวิวรรณากร
63013061388 นางสาวพรนภา สงแจ3ง
63013061389 นายภาณุพงศ� ทุ:งแจ3ง
63013061390 นางสาวสุภาพร ศรีเสมอ
63013061391 นายอุดมศักด์ิ โชติช:วง
63013061392 นางสาวปวีณา สุมน
63013061393 นางสาวเวสารัช พลรักษ�
63013061394 นางสาวจิรารัตน� คําวงษ�อ3าย
63013061395 นางสาววลาลัย ปลื้มจิตต�
63013061396 นายสุรศักด์ิ บุญเจียม
63013061397 นางสาวสุภาภรณ� ครอบเมืองป7ก
63013061398 นายชาญณรงค� พรมแดง
63013061399 นางสาวสรัลพร หนองทะเล
63013061400 นางสาวญานิกา ปFยทัสสี
63013061401 นางสาวพรรณพักตร� แก3วน3อย
63013061402 นางสาวนลพรรณ บัวหุ:น
63013061403 นางสาวขนิษฐา วิริยะ
63013061404 นางอโนมา สมิท
63013061405 นางสาวศิรินภา สุมาลัย
63013061406 นายภาสกร พุ:มประเสริฐ
63013061407 นางสาวอารยา เอี่ยมนิรันดร�
63013061408 นางสาวชุติกาญจน� ดวงแก3ว
63013061409 นางสาวดวงใจ โซ:เงิน
63013061410 นางสาวยุวดี ชมภพ
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63013061411 นางสาวนารีรัตน� สิงห�ซอม
63013061412 นางสาวอภิญญา เพชรนาค
63013061413 นางสาวธิดารัตน� เหง3าบัว
63013061414 นายวัชรสิทธ์ิ มัญยานนท�
63013061415 นายวชิระ ทองอ:อน
63013061416 นางสาวกัลยกร โสมบุตร�
63013061417 นางสาวณัฐนิชา นะนาม
63013061418 นางสาวกมลลักษณ� อรุณเนตร�
63013061419 นายอัครินทร� เพชรสีเงิน
63013061420 นางสาวรวิกานต� จิตจักร
63013061421 นางสาวพนิดา ก3ามสันเทียะ
63013061422 นางสาวฉัตรแก3ว ชอบงาม
63013061423 นางสาวนันทินาฎ วัฒนชโนบล
63013061424 นางสาวกิตติยา สิงห�ทอง
63013061425 นางสาวชุติกาญจน� สําราญใจ
63013061426 นางสาวรัสรินทร� ตันติศิวรักษ�
63013061427 นางสาวกานต�สินี ดีหล3า
63013061428 นางสาวเพ็ญนภา บุญเต็ม
63013061429 นางสาวบุณยนุช ซีมาการ
63013061430 นางสาวชุติมณฑน� ส:งเสริมสิทธ์ิ
63013061431 นางสาวมยุรินทร� นันทะวิชัย
63013061432 นางสาวฐิติรัตน� จันทร�เต็ม
63013061433 นายณัฐพล รุจิเรืองมณี
63013061434 นายกฤษนันท� ครึบกระโทก
63013061435 นายโสธัส วัฒนสิทธ์ิ
63013061436 นางสาวเยาวเรศ ผดุงกิจ
63013061437 นางสาวนูรีฮัน มะสาสะ
63013061438 นางสาวปFญาลักษณ� ปFยชัยกวี
63013061439 นางสาวณัชชา หรรษนันท�
63013061440 นายวรพงษ� อ3วนล่ํา
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63013061441 นางสาวจันทลักษณ� คําจันโท
63013061442 นางสาวรัชนีกร เอี่ยมจิตต�
63013061443 นางสาววิไลพร ไวยะพันธ�
63013061444 นางสาวธีรตา คงศรี
63013061445 นายขจิตพันธ� ธีรวรวัชร�
63013061446 นางสาวสุคนธรัตน� ฟ7กมงคล
63013061447 นางสาวอัจฉรา วัฒนวชิรกุล
63013061448 นางสาวสุริวัลย� โลหะเวช
63013061449 นายณฐพล จําปาพงษ�
63013061450 นายกิตติพันธ� พิชดี
63013061451 นางสาวศิริพร โรจน�บุญถึง
63013061452 นางสาวจุฑารัตน� ลําพาย
63013061453 นางสาวชลิตา ภัสสร
63013061454 นางสาวเกศรินทร� เพ็ชรถาวร
63013061455 นายลภนรันต� สะอาดใส
63013061456 นางสาวสกุลรัตน� รองนวล
63013061457 นางสาวอรณี ใหญ:เลิศ
63013061458 นายจิตรกร ขยันจริง
63013061459 นางสาวจิดาภา ยะยม
63013061460 นายธนบดินทร� รสโหมด
63013061461 นางสาววิมล สังข�เงิน
63013061462 นางสาวจิรากรณ� ศรีอXินทร�
63013061463 นายฐานิศร� สังข�สอาด
63013061464 นางสาวนิรมล อุปถัมภ�
63013061465 นายสิทธิกร สุวรรณรัตน�
63013061466 นายณัฐดนัย แซ:หลิว
63013061467 นางสาวธันย�ชนก พันธวงศาโรจน�
63013061468 นางสาวณัฐกานต� ธาตะนะ
63013061469 นางสาวสโรชา สังข�ชัย
63013061470 นางสาวสิริพร ต้ังพิสิฐโยธิน
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63013061471 นายนัฐพงศ� ประคําทอง
63013061472 นางอําภาพร รอดรัตน�
63013061473 นางสาววรัญญา คําดี
63013061474 นางสาวโศจิรัชต� ฉํ่านิตย�
63013061475 นางสาวจิราภัสร� รอดศรีสุข
63013061476 นางสาวธนิตา เขียวชะอุ:ม
63013061477 นางสาววรัญญา จันทรโชตะ
63013061478 นางสาวกรรณพร โตพูล
63013061479 นางสาวจันจีรา รุกเขตต�
63013061480 นางสาวสุรารักษ� สีตบุตร
63013061481 นางสาวธนาภรณ� แสงน3อย
63013061482 นางสาวนันทิตา ใจหาญ
63013061483 นางสาวรัตติยา วงศ�กาญจนา
63013061484 นายวิษณุ หม่ืนหาญ
63013061485 นายณัฐพร จิตรรังษี
63013061486 นายนฤพล การมาสม
63013061487 นายวีระยุทธ กิจวารี
63013061488 นางสาวณัฐนรี วันชัย
63013061489 นายจตุพร ยะลา
63013061490 นางสาวจิราวรรณ ตําปาน
63013061491 นางสาวชนินาถ นนทรัตน�
63013061492 นายสุทธิเกียรติ ทาระ
63013061493 นายเกียรติยศ กลีบการะเกตุ
63013061494 นางสาวภูริชญา เพชรศรีจันทร�
63013061495 นายณัฐพล คงเพชรศักด์ิ
63013061496 นางสาวฉัตรสุดา ไชยรัตน�
63013061497 นางสาวธนิตา มุ:งสิน
63013061498 นายเสกสรร เกษรบัว
63013061499 นางสาวธีรารัตน� เด่ียวตระกูลชัย
63013061500 นางสาวพรรนิกา ศรีพรหมทัต
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63013061501 นางสาววรัญญา หัตถเวชไพบูลย�
63013061502 นางสาวจิณห�นิภา ย้ิมศรี
63013061503 นางสาวปรัชญากานต� โหมเพ็ง
63013061504 นางสาวสุภาวิณี แซดกระโทก
63013061505 นางสาวกนกทิพ วัฒนปาณี
63013061506 นางสาวนภัสสร ปะอิกูล
63013061507 นางสาวไอลดา ธุรารัตน�
63013061508 นางสาวอรทัย บุญมา
63013061509 นายศราวุฒิ จันทร�นวน
63013061510 นางสาววารุณี โฉมงามดี
63013061511 นายนรากร พืชมงคล
63013061512 นายณพศักด์ิ นุ:นรักษา
63013061513 นางสาวสิริกร จันโทภาส
63013061514 นายพีรพัฒน� ประไพพิทยาคุณ
63013061515 นางสาวมยุรี ดํารงชาติ
63013061516 นายชรภาส ทองกลั่น
63013061517 นายณัฐพล จันทะวงค�
63013061518 นางสาววรรณวิภา เดชเรือง
63013061519 นางสาวชบาทิพย� บุตรครุฑ
63013061520 นายกิตติศักด์ิ ขวัญเมือง
63013061521 นางสาวสุภาวดี คล3ายทอง
63013061522 นายพงษ� อัครเทวา
63013061523 นางพอฤดี หุ:นทอง
63013061524 นางสาวจินต�สินี จินดาน3อม
63013061525 นายอานุภาพ ขวัญสด
63013061526 นางสาวพรนิภา ตูมโฮม
63013061527 นายธีรพล มุขดารา
63013061528 นางสาวจิราพร สังข�นาค
63013061529 นายพีรภัทร กุมภาพันธ�
63013061530 นายจักวัชร� กิตต์ิธนานันทน�
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63013061531 นายวัฒนะ ไชยสิมมา
63013061532 นางสาววรรณภา ทานอก
63013061533 นางสาวนวพร เลิศไกร
63013061534 นางสาวนาซีลา บาโด
63013061535 นางสาวจิราพัชร ลี้ภัยวงศ�
63013061536 นางสาวอินทุอร เข็มมา
63013061537 นายกฤษฎา ผิวคราม
63013061538 นางสาวมณทิรา โสมทองแดง
63013061539 นางสาวสุชานันท� เปaงเรือน
63013061540 นางสาวเหมหงส� วัชรานนท�
63013061541 นางสาวจิราพร สุขรินทร�
63013061542 นางสาวณัฐวดี ศรีศักด์ิเพชร
63013061543 นางสาวภัทรวดี แก3วป7กษา
63013061544 นางสาวรุจิรดา ภาคาเนตร�
63013061545 นางสาวมัลลิกา สังข�สมศักด์ิ
63013061546 นางสาวมณฑิรา สาธิตสุข
63013061547 นางสาวปนัดดา แซ:แต3
63013061548 นางสาวบุญฑริกา แสนทอง
63013061549 นายธนพล โลจนาภิวัฒน�
63013061550 นางสาวสุทธิษา คงทอง
63013061551 นางสาวการะเกด พุ:มมาก
63013061552 นางสาวสุภาพรรณ บุนนาค
63013061553 นางสาวนัชนันท� ฮานาฟ\
63013061554 นายปFยะ น:านโพธ์ิศรี
63013061555 นางสาวชลลดา พิมพา
63013061556 นางสาวอรวรรณ พลเย่ียม
63013061557 นายธัญเทพ คงเพ็ชร
63013061558 นางสาวลภัสรดา มาแก3ว
63013061559 นางสาวกุลนาถ เรือนป7ญญา
63013061560 นางสาวพฤกษกานต� ช:วยเชียร
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63013061561 นายเกียรติวรรษ โสกันธิกา
63013061562 นางสาวธิรดา ภาณุกรพิมล
63013061563 นายวัชรินทร� พันสาย
63013061564 นายพฤกษาโนน พรหมจันทร�
63013061565 นายสัณฐิติ คงสกุล
63013061566 นางสาวฐินันรเมศ จิตป7ญโญยศ
63013061567 นางสาวจิตติมา นพ
63013061568 นางสาวณัฐวรา ริจนา
63013061569 นางสาวสิริรัตน� ธีระรางกูล
63013061570 นางสาววรรณนภา หนูขาว
63013061571 นายจุมพล พิศาล
63013061572 นางสาวฐิญาภา กําแพงใหญ:
63013061573 นางสาววัชรีพร เคหะฐาน
63013061574 นางสาวอรยา แก3วช3าง
63013061575 นางสาวศิริโสภา รอดพล
63013061576 นางสาววัชราภรณ� ม่ันปาน
63013061577 นายฐานพัฒน� สัมมาสิทธ์ิ
63013061578 นางสาวเมทินี กระสินธุ�
63013061579 นายชัชพงศ� นาคสีดี
63013061580 นายภาวัต ฮามจันทร�
63013061581 นายกิตตินันท� สกุนินนท�
63013061582 นายนรากร บุญคงดํา
63013061583 นางสาวรัชฎาภรณ� ทองโมถ:าย
63013061584 นางสาวปรีดาพร เพชรน3อย
63013061585 นางสาวสุกัญญา บริรักษ�
63013061586 ว:าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา รัตนธรรม
63013061587 นายธันวา จันทะกิจ
63013061588 นางสาวขวัญหทัย สุระมณี
63013061589 นายพิชญะ สวนไพรินทร�
63013061590 นางอาทิตยา ไพรพนาพันธ�
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63013061591 นายธิติพงศ� บัววรรณงาม
63013061592 นางสาวอักษราภัค ศิริโท
63013061593 นางสาวพัชรีวรรณ กลิ่นจันทร�
63013061594 นางสาวณัฐภรณ� คอนประศรี
63013061595 นางสาวปFยะพร พิกุลศรี
63013061596 นางสาววรวดี วรภัทร�
63013061597 นายชินกร วิภาคะ
63013061598 นางสาวอภิญญา กงศรี
63013061599 นางสาวพรพิมล ชมภูสลุง
63013061600 นางสาวศุภกานต� ภู:กล่ํา
63013061601 นายพชรกมล ภูผาลา
63013061602 นางสาวศรสวรรค� ศรีสวัสด์ิ
63013061603 นางสาวจิรนุช ต3อยปาน
63013061604 นางสาวโศลดา นาคบุตร
63013061605 นางสาวพัชรินทร� ทองประภา
63013061606 นายขวัญณพ งานเลิศ
63013061607 นางสาวสุวิสา ปCอมเปFQน
63013061608 นายฉัตรชัย ผึ้งเนียม
63013061609 นางสาวปภัสรา มะอะอุ
63013061610 นายธนวัฒน� อินทร�แพง
63013061611 นายอรรถสิทธ์ิ แก3วกลม
63013061612 นางสาวศศิวิมล บัวเทศ
63013061613 นางสาวพีรพัทธ� ขุนอําไพ
63013061614 นายอาทิศักด์ิ วุฒิปฏิภาณ
63013061615 นางสาวภัทรพร พิทยกิจ
63013061616 นางสาวพิสมัย พระสังคร
63013061617 นางสาวจุฑารัตน� ซันไล
63013061618 นางสาวเบญจมาภรณ� พิมพ�พันธ�
63013061619 นางสาวอรวรรณ วงษ�สุวรรณ
63013061620 นางสาวพัชรี สิริป7จทรัพย�ธารา
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63013061621 นางสาวจารุวรรณ ทองประเทือง
63013061622 นางสาวฐานิดา โปราณานนท�
63013061623 นางสาววนิดา จิช:อง
63013061624 นางสาวเวนิการ� ธงชัยเลิศ
63013061625 นางสาวธัญญ�นภัส ปฐพีวัฒนศิริ
63013061626 นางสาวอรจิรา หม่ืนจง
63013061627 นายพิทวัส งามย่ิงยวด
63013061628 นางสาวนิกข�ฐิภา คงคาช:วย
63013061629 นางสาวดนยา เผือกสําลี
63013061630 นายป7ญจรัช พร3าวไธสง
63013061631 นายธนิษฐ� ขจิตวรพันธ�
63013061632 นางสาวสนอง ศรีไสย�
63013061633 นางสาวนภัสสร อิงป7ญจลาภ
63013061634 นางสาวศศิมา ภารการ
63013061635 นางสาวก่ิงแก3ว เชื้อบุญมา
63013061636 นางสาวพัดชา ศาสคุณ
63013061637 นางสาวฐิตาภรณ� พิชิตชัยธนา
63013061638 นางสาวปFลันธนา ผริตะโกมล
63013061639 นางสาวโสภาพรรณ พลายเถ่ือน
63013061640 นางสาวจริญญา อาษาศรี
63013061641 นางสาวเบ็ญจภา ศิริพร
63013061642 นางสาวหทัยชนก เดือนแจ3ง
63013061643 นางสาวรุจิรา เดชแฟง
63013061644 นางสาวภัทรวลัญช� แสงนิลาวิวัฒน�
63013061645 นางสาวรัตติกาญจน� เจริญรัตน�
63013061646 นายศตพรรษ สีม:วง
63013061647 นางสาวณัฐชนาภัทร วงค�ดาว
63013061648 นางสาวปFยวรรณ จินดา
63013061649 นายชยากร ทิโน
63013061650 นายเนติธร สมกําเนิด
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63013061651 นายอดินัน อุมา
63013061652 สิบเอกอัษฎาวุธ แดงสกุล
63013061653 นางสาวรัชทิพร ชนะมาร
63013061654 นายบัญชา ปFZนทอง
63013061655 นายพงศกร เสือโต
63013061656 นางสาวรัตนาพร พรหมดีราช
63013061657 นางสาวหฤทัย ตามภิบาล
63013061658 นางสาวชนัฏฐา หนูน3อย
63013061659 นางสาวอาภารัช จิตรสวัสด์ิ
63013061660 นางสาวธาวินี เตชนันท�
63013061661 นายธนพล เทพประทาน
63013061662 นายธนากร แคล:วคล:อง
63013061663 นายเอกทัฬห� ศรีพลอย
63013061664 นางสาวปาณิศา มากทรัพย�
63013061665 นางสาวรัตติยา ปานพูล
63013061666 นางสาวสุทธิมาศ โสเขียว
63013061667 นางสาวศิริขวัญ ศรีจันทร�
63013061668 นางสาวรัตนาวดี อ:อนวงษ�
63013061669 นายขจรพล เทภิกัน
63013061670 นางสาวฉัตรทิพย� วัฒนนุกูล
63013061671 นายวณิชา เหนือคลอง
63013061672 นางสาวเยาวลักษณ� เตชนันท�
63013061673 นางสาวสกุลรัตน� สุขทั่ว
63013061674 นางสาวธัญพร เตทะสุทธ์ิ
63013061675 นางสาวศันศนีย� ทองมี
63013061676 นางสาวกะชามาศ สุขประเสริฐ
63013061677 นางสาวกฤษณ�วรท จันทร�ศรี
63013061678 นางสาวจินต�จุฑา ศรีสมบูรณ�สกุล
63013061679 นางสาวสุวรรณา อุ:นเรือน
63013061680 นางสาวฐิติภา ถ่ินไทรงาม
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63013061681 นางสาวกานต�ธิดา ไชยเดช
63013061682 นางสาววนิดา ราชบุรุษ
63013061683 นายวชิระ วงศ�สว:าง
63013061684 นายสันติวุฒิ ศรีวารินทร�
63013061685 นางสาวธัญพร พูลพร
63013061686 นางสาวรุ:งทิพย� ประสานเสียง
63013061687 นางสาวจิราภรณ� วรศรี
63013061688 นางสาวตรีรัตน� อั้งดา
63013061689 นายเบญจพล บุญตามช:วย
63013061690 นางสาวกชพรรณ แสงสน
63013061691 นางสาววนิดา วังสระ
63013061692 นางสาวปุณยนุช ทองขุนนา
63013061693 นางสาวจินห�จุฑา จุลเมตต�
63013061694 นายป7ญญา รัตนศรี
63013061695 นางสาวนิตยา แสนศรศรี
63013061696 นางสาวภาริฏฐา โกรณ
63013061697 นางสาวเรณุกา ปานสี
63013061698 นางสาวนุชนาถ เลนุกูล
63013061699 นายฆนากร พวงไธสง
63013061700 นางสาวอัญวีณ� วิเศษพนาศักด์ิ
63013061701 นายสุเมธ กฐินหอม
63013061702 นางสาวสุภาวดี พฤกษ�พัฒนรักษ�
63013061703 นางสาวสุพาพร แสงอรุณ
63013061704 นายสุริยา อินทจันท
63013061705 นายเมธี อินทรัตน�
63013061706 ว:าที่ร3อยตรีขจรศักด์ิ สายแสง
63013061707 นางสาวช:อทิพย� บรรพต
63013061708 ว:าที่ร3อยตรีหญิงปวีณ�นุช ชูประดิษฐ�
63013061709 นางสาวสิตานัน ชุมม่ิง
63013061710 นางสาววรีพรรณ เอี่ยมชู
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63013061711 นางสาวสุภารัตน� ชูมลัยวงษ�
63013061712 นายยุทธชัย พันเศษ
63013061713 นางสาวชลธิชา ชูสุวรรณ
63013061714 นายฐนิตร�นันท� พฤฒิวรานนท�
63013061715 นางสาววลัยพรรณ ชุติมาโกศล
63013061716 นายอชิศักด์ิ เอี่ยมสําอาง
63013061717 นางสาวปFยวรรณ จิตสุภาพ
63013061718 นางสาวณัฐธิดา รัตนาเดชาชัย
63013061719 นางสาวเสาวภาคย� สุดโสม
63013061720 นายธิติวุฒิ มงคลยศ
63013061721 นางสาวมัทธนา สุวรรณ�
63013061722 นางสาวปนัดดา แซ:โง3ว
63013061723 นายภานุพัฒน� ศิริวัฒน�
63013061724 นางสาววิลันดา แก3วยัง
63013061725 นางสาวเอมอร ขันมี
63013061726 นางสาวนุรฮายาตี อามิง
63013061727 นายชนารุจ นามโชติ
63013061728 นางสาวพรภัสสร�ภรณ� ทองไว3เครื่อง
63013061729 นางสาวออมทอง อ:อนทอง
63013061730 นางสาวบุญญสิริ สุขเกษม
63013061731 นางสาวหทัยม�ชนก ลีละวัฒนพันธ�
63013061732 นางสาวชุลีพร จันทร�ศรี
63013061733 ว:าที่ ร.ต.ณัฐกิตต์ิ ผ:องศรีใส
63013061734 นางสาวทัศวรรณ ถ่ินเดิม
63013061735 นางสาวจุรีพร พัฒนสาร
63013061736 นายอภิวัฒน� ภูดี
63013061737 นางสาวเมย�ริน นาครอด
63013061738 นายธนโชติ แก3วยวน
63013061739 นางสาวกฤชชุดา สิทธิรักษ�
63013061740 นางสาวจุฑารัตน� ทองเพ็ชร�
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63013061741 นางสาวรัชนก ต้ังแต:ง
63013061742 นางสาวพิชญาภัค สุริวงค�
63013061743 นางสาวชนาภัค สิงหะพล
63013061744 นางสาวมณีรัตน� คุ3มรอบ
63013061745 นางสาวนวพรรณ เหนียวแน:น
63013061746 นายมงคลชัย ขาวสะอาด
63013061747 นายพัฒนะ ศิลปรัศมี
63013061748 นางสาวจุฑาภรณ� พูลสง
63013061749 นางสาวณัฐชยา ส3มแปCน
63013061750 นางสาวนฤมล ปูขาว
63013061751 นางสาวลัดดาวัลย� ผลสิน
63013061752 นางสาวหทัยกานต� ชูจํา
63013061753 นางสาวรุ:งทิวา รอดเพชร
63013061754 นางสาวอุษณีษ� พินธุกรณ�
63013061755 นางสาวสุภาวรรณ เลิศศรี
63013061756 นายอนุพล เก:งนําชัยตระกูล
63013061757 นายฐิติกร ชาวไร:อ3อย
63013061758 นายชยทัต นามณี
63013061759 นางสาวกัญญ�วรา ศรีสุวรรณ�
63013061760 นางสาวจารวี ดวงภักดี
63013061761 นายปกรณ� ภัทร วงพระจันทร�
63013061762 นายนิติธร พงษ�กําเหนิด
63013061763 นางสาวรวิภา มีนิล
63013061764 นางสาวยุภารัตน� พรหมภักดี
63013061765 นายศรัณย�กร เรืองดิษฐ�
63013061766 นางสาวป7ทยาพร เรือนกระโทก
63013061767 นางกัลยารัตน� เพ็งจันทร�
63013061768 นางสาวริสา พลธรรม
63013061769 นางสาวรินรดา อิ่มสะอาด
63013061770 นางสาวมัชฌิมา เดชโพธ์ิ
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63013061771 นางสาวชฎาพร พรมไชยวงค�
63013061772 นางสาวบงกช แก3วไพรํา
63013061773 นางสาวภาสิริ เอี่ยมศิริ
63013061774 นายศุภกร จันทร�ปmา
63013061775 นางสาวกนกพรรณพร ครองภูมินทร�
63013061776 นางสาวพิมพ�ขวัญ ควรคิด
63013061777 นางสาวตอวีล:า อารีหมาน
63013061778 นางสาวสุชานาฎ กิจพฤกษ�
63013061779 นางสาวมณีรัตน� อัจฉริยสีทอง
63013061780 นางสาวหนึ่งฤทัย ไกยคํา
63013061781 นางสาวอิสราภรณ� พิบูลเกียรติสกุล
63013061782 นายภรัณยู คงสุจริต
63013061783 นางสาววิภาดา กองสินแก3ว
63013061784 นางสาวภัคจิรา บํารุง
63013061785 นางสาวรัตนาภรณ� แก3วเมืองไชย
63013061786 นางสาวธัญญารัตน� ก่ิงพุทธพงษ�
63013061787 นางสาวธัญชนก แซ:จัง
63013061788 นางสาวกาญจนา ชินภักดี
63013061789 นางสาวเบญญา อุดเสริม
63013061790 นายฉัตรชัย คล3ามจันทร�
63013061791 นายธนพันธ� นวลคล3าย
63013061792 นายธรรมลักษณ� รัตนวรชัย
63013061793 นางสาวน้ําทิพย� เมืองปลอด
63013061794 นางสาวภัชราภรณ� บุญเรืองรอด
63013061795 นางสาวณัฐมล โสนรินทร�
63013061796 นางสาวนัชพร โล3วโสภณกุล
63013061797 นางสาวกัญญาณัฐ คําสุม
63013061798 นางสาวโสภาวรรณ มาลาฉํ่า
63013061799 นางสาวพรพรรณ ขาวประพันธ�
63013061800 ว:าที่ ร.ต.สมบัติ พิสลยบุตร
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63013061801 นายทศพล ผาลี
63013061802 นางสาวณศดา อมรสิงห�
63013061803 นางสาวศิริวณา ชัยหมก
63013061804 นางสาวนิภาพร โยธี
63013061805 นางสาวปาณิสรา มังกร
63013061806 นางสาวมณีรัตน� สั่งศรี
63013061807 นายวงศธร สุขวัฒน�
63013061808 นางสาวเกวลิน นาคเที่ยง
63013061809 นายธนากร พรหมเสน
63013061810 นางสาวฉัชวรรณ ดรหลักคํา
63013061811 นายอภิสิทธ์ิ จิตราวุฒิพร
63013061812 นางสาวป7ทมา ทองนุ:ม
63013061813 นางสาวฐิตินันทา ฤทธ์ิเจ็ม
63013061814 นายธีรภัทร เชยนาค
63013061815 นายอักษรินทร� แจ3งมณี
63013061816 นางสาวจุฑาทิพย� พ่ึงสม
63013061817 นางสาวธมลวรรณ จารุประกาศ
63013061818 นางสาวพิมพ�นารา แสงขาว
63013061819 นางสาวภาณุมาส วงค�เพ็ชร
63013061820 นายสุเมธ ทองดอนอ่ํา
63013061821 นายพรรษวุฒิ ทองผดุงโรจน�
63013061822 นางสาวกนกวรรณ ปรีชา
63013061823 นายณัฐวุฒิ เล็กใจซ่ือ
63013061824 นางสาวธัญวรัตม� ปFตุจาตุรนต�
63013061825 นางสาวกามีลDะ แนหายอ
63013061826 นางสาวจุฑารัตน� เลื่อนลอย
63013061827 นางสาวจุฑาทิพย� อุปคํา
63013061828 นางสาวชนาภรณ� เนตรสว:าง
63013061829 นางสาวนันทินี เทศกาล
63013061830 นางสาวป7ทมวรรณ ยอดเสาร�
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63013061831 นางสาวปริฉัตร เลิศนภาสถาพร
63013061832 นางสาวจุฬาลักษณ� เสียงสนั่น
63013061833 นางสาวชุติมา จันทร�แดง
63013061834 นายวุฒิพงษ� องอาจ
63013061835 นายอดิศักด์ิ ทับเจริญ
63013061836 นายณัฐ พรหมทอง
63013061837 นางสาวนูรีดา โตDะเวาะซะ
63013061838 นางสาวทิฆัมพร โซะเฮง
63013061839 นางสาวธัญลักษณ� หล3าเรียน
63013061840 นายวเรศ ศรลัมพ�
63013061841 นายพิพัฒน� ธรรมทินนะ
63013061842 นางสาวพัชรี มันสุติน
63013061843 นางสาวเนตรชนก ชูศรี
63013061844 นางสาวนฤมล ไขไพรวัน
63013061845 นางสาวโชติกา ศรีแก3ว
63013061846 นางสาวศุภมาศ สาลางาม
63013061847 นางสาววรัญญา รันนันท�
63013061848 นางสาวอาริสา ทับทิม
63013061849 นายธันยวัฒน� ม่ังค่ัง
63013061850 นายอัษฎายุธ คลังทัพ
63013061851 นายชนาวุฒิ ทิพย�ชุน
63013061852 นางสาวจุฑามณี ธนูมาศ
63013061853 นางสาวสาวิณี ชนะพันธ�
63013061854 นางสาวพิมพ�ภรณ� วรรณวงษา
63013061855 นางสาวรินริชา เพ็ชรทองกุล
63013061856 นางกัลยา ผดุงผล
63013061857 นายพีรพล สังข�เสวก
63013061858 นางสาวภัทราวรรณ แก3วกรอง
63013061859 นายศุภกร จําปาทราย
63013061860 นางสาวกนกวรรณ พรศุภป7ทมา
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63013061861 นางสาวอริสรา สุราวรรณ�
63013061862 นายฐิตินันท� สถานอุ:น
63013061863 นายนัทวุฒิ สุขชาติ
63013061864 นายวีกิจ ภู:รัก
63013061865 นางสาวสมหญิง ทองอินทร�
63013061866 นายนันทวัฒน� สนแจ3ง
63013061867 นางสาวหทัยรัตน� น3อยหมอ
63013061868 นางสาวพิชญา เพียรทรัพย�
63013061869 นางสาวดวงใจ สุขเกษม
63013061870 นายชวลิต ปฐมปรีชากุล
63013061871 นางสาวพรพิกุล บุญเล:ห�
63013061872 นางสาวภรภัทร ธัญญเจริญ
63013061873 นายกฤตเมธ วันขวัญ
63013061874 นายเนตรนภส ขันตา
63013061875 นางสาวกมลฉัตร บุญผ:อง
63013061876 นางสาวจัลวาตีย� โตDะอีแม
63013061877 นายศุภณัฐ หิรัญพฤกษ�
63013061878 นางสาวจารุวรรณ บัวชุม
63013061879 ว:าที่ร3อยตรีหญิงรุ:งนภา แพงมูล
63013061880 นางสาวพรทิพย� สังข�ทอง
63013061881 นายธัชชัยสิทธ์ิ อะโน
63013061882 นางสาวซูไฮณีย� ยาญอ
63013061883 นายวรรณชัย วิสุทธากุล
63013061884 นางสาวกาญจนา แว:นแก3ว
63013061885 นางสาวเปมิกา เจะดะหยอ
63013061886 นางสาววิรมน จันทร�เจริญ
63013061887 นางปาณิสรา ขุนสอาดศรี
63013061888 นางสาวพรสุดา แสงเมือง
63013061889 นายจตุพัฒน� ติรณา
63013061890 นายธนกร อักษรคง
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63013061891 นายมูฮํามัดฮุก สะนิ
63013061892 นางสาวนันท�นภัท วงษ�ไม:น3อย
63013061893 นางสาวปลายฟCา โทรัตน�
63013061894 นางสาวปราณี พิทักษ�วรานุกุล
63013061895 นางสาวกุบรอย� มะมิง
63013061896 นางสาวชุติมา ภูมรัน
63013061897 นางสาวสุชาดา รูปานนท�
63013061898 นางสาวจีรพร หายทุกข�
63013061899 นายสุธิชัย ขวัญทอง
63013061900 นางสาวซูไลฮะห� บาฮะ
63013061901 นางสาวณัฐวรรณ คมกฤส
63013061902 นางสาวอาฟ\ฟะห� มามุ
63013061903 นางสาวจีระนันท� กันธะเดช
63013061904 นายพันธกานต� เขียวชะอุ:ม
63013061905 นางสาวจิรภรณ� เจียมบรรจง
63013061906 นางสาวยุวดี พานทอง
63013061907 นางสาวพิชญ�จิรา อทะวงษา
63013061908 นางสาวสุธาทิพย� สุขสุหรัด
63013061909 นางสาวธันย�ชนก พงค�ทองเมือง
63013061910 นางสาวเทียนทิพย� สุธาโพชน�
63013061911 นางสาวปภาดา ชูพูล
63013061912 นางสาวพิมพ�ชนก พูลศิลปI
63013061913 นางสาวเจนจิฬา ดอนมูล
63013061914 นายพสธร บูลวิบูรณ�
63013061915 นางสาวจุฑาทิพย� อุ:นน3อย
63013061916 นางสาวจริญญา โคตรชมภู
63013061917 นางสาวจารุชา ดีแสงเล็ก
63013061918 นางสาวปรียาภัทร� ทานมัย
63013061919 นางสาวณัฐณิชา สุพรรณารักษ�
63013061920 นางสาวณัจยา กาวินํา
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63013061921 นางสาววิจิตรา เอมทอง
63013061922 นางสาวพิชญ�นรี บุญงาม
63013061923 นายสถาพร เรืองสังข�
63013061924 นางสาวทัศนีย� ดอนแก3ว
63013061925 นางสาวนลินลักษณ� หอมหวล
63013061926 นางสาวกรปรวรรณ ข:าทิพย�พาที
63013061927 นางสาวสุลิตตา วิสาระพันธ�
63013061928 นางสาววีรวรรณ ธรรมานุสาร
63013061929 นางสาวรังสินี คชภักดี
63013061930 นางสาวอรพรรณ วรรณรัตน�
63013061931 นายจิรายุทธ เพ็งจันทร�
63013061932 นายอลงกรณ� โคถึก
63013061933 นางสาวธมนวรรณ ญาณรัตน�
63013061934 นางสาวนวลอนงค� เชิดชู
63013061935 นางสาวภัทรพร อักษรนํา
63013061936 นางสาวเอมิตรา ทิพย�วรธรรม
63013061937 นางสาวผกามาส บัวเรือง
63013061938 นางสาวภัทรานิษฐ� จีนย3าย
63013061939 นางสาวนันธิดา พาดี
63013061940 นายวชิรวิทย� จันทร
63013061941 นายกิตธิพงษ� อยู:สวัสด์ิ
63013061942 นางสาววิภารัตน� ศรีน3อย
63013061943 นางสาวฐายิกา วันนิจ
63013061944 นางสาวสิริปภัสสร กล่ําเลิศ
63013061945 นายปราโมทย� ดําดี
63013061946 ว:าที่ ร.ต.หญิงนิศาลักษณ� อํานักมณี
63013061947 นางสาวสมใจ ดวงมูล
63013061948 นางสาวนูรซาเฟ\ย มะแส
63013061949 นางสาววริศรา พิพัฒน�ไกรภพ
63013061950 นางสาวสัมนันท� สัมฤทธ์ิผล
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63013061951 นางสาวนพรัตน� อุดมสวัสด์ิ
63013061952 นางสาวหทัยภัทร หลุ:งเปCา
63013061953 นางสาวอนันตพร พันธุ�แขก
63013061954 นางสาวกนกพร กิจงาม
63013061955 นางสาวศุชญา คํ่าคูณ
63013061956 นางสาวปาริฉัตร เขียวสอาด
63013061957 นางสาวอารยา กัณหาโยธี
63013061958 นางสาวธิติมา หงคําเมือง
63013061959 นางสาวรัชฎาภรณ� รติเพ็ญโกศล
63013061960 นางสาวคัทรียา สันติภาพพงศ�
63013061961 นายทัศน�พล ทองย:น
63013061962 นายกานตนนท� นุ:นพุทธ์ิ
63013061963 นางสาวรุ:งนภา ดุงสูงเนิน
63013061964 นายธราธิป เอี่ยมสุขแสง
63013061965 นางสาวพรพิมล ชัยวงศ�
63013061966 นางสาวทัชชกร แหสกุล
63013061967 นางสาวชณัญภิชา ภักดีไทย
63013061968 นายนฤเดช แซ:ลิ่ม
63013061969 นายชาญณรงค� หอมเทียน
63013061970 นางสาวนภาพร กาดนอก
63013061971 นางสาวศิริพร อินทะชัย
63013061972 นางสาวธิญาพร ธนาทรัพย�สิน
63013061973 นางสาวอรทัย ไชยชนะ
63013061974 นายธนศักด์ิ เจียรนัย
63013061975 นางสาวธัญลักษณ� พูลสวัสด์ิ
63013061976 นายจิระพงศ� โรจน�วีระ
63013061977 นายสุภัทรชัย บุญมาก
63013061978 นางสาวกนกวรรณ หะกาศ
63013061979 นางสาวนฤชา พยายาม
63013061980 นางสาววิภาพร สร3อยระย3า
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63013061981 นางสาวเยาวดี ผุดผ:อง
63013061982 นางสาวบุษบา สะเดาว�
63013061983 นางสาวสุธิดาพร มะกะ
63013061984 นางสาวเบญจรัตน� สมศักด์ิ
63013061985 นางสาวป7ทมา ราชแปCน
63013061986 นายวัชรินทร� สินสมศักด์ิ
63013061987 นางสาวธัญกมล อินทจันทร�
63013061988 นางสาวอัญจนา อินทวงค�
63013061989 นางสาวณัฐวรรณ ขุนบุญ
63013061990 นางสาวกมลรัตน� แดงน3อย
63013061991 นางสาววราภรณ� มานะบุตร
63013061992 นางสาวเนตรนภิส ณ มณี
63013061993 นางสาวมาลิณี เทียมพัฒน�
63013061994 นางสาวศุภรดา สุวรรณจิตร
63013061995 นางสาววิภาดา บรรสาร
63013061996 นางสาวอมิตา หีมสุวรรณ�
63013061997 นางสาวสุชาดา ลายสิงห�
63013061998 นางสาวสินีนาถ สว:างศรี
63013061999 นายจตุพล จิตระงับ
63013062000 นายธนภัทร สุขพันธ�
63013062001 นางสาวธันยาภรณ� นาคน3อย
63013062002 นายธนวัฒน� ทองรัศมี
63013062003 นางสาวบูรฉัตร เชื้อทิม
63013062004 นางสาวอินทุอร บุญเมือง
63013062005 นางสาวกมลชนก อุ:นศรี
63013062006 นายธีรนัย ใจดี
63013062007 นางสาวปรียาภรณ� วังกลาง
63013062008 นายชินกฤต กาญจนจงกล
63013062009 นางสาวกมลทิพย� คงชาติ
63013062010 นางสาวกุลรัตน� เเตงสี
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63013062011 นางสาวอรชุมา จุมพลเดชาพันธ�
63013062012 นายนวพล แพงศรี
63013062013 นางสาวณัฐสินี หนูเนตร
63013062014 นางสาวธัญญา ห:ามกระโทก
63013062015 นายขจรยศ แซ:ต้ัง
63013062016 นางสาวนิชนันท� จันทร
63013062017 นางสาวสุรัสวดี จอมเพ็ชร�
63013062018 นางสาวเวชิตา ชวลิต
63013062019 นางสาวศศิวิมล นนทภา
63013062020 นางสาวนพรัตน� ชุมดํา
63013062021 นางสาวน้ําหวาน เกิดยินดี
63013062022 นางสาวสลิลทิพย� สุวรรณพิทักษ�
63013062023 นางสาวรื่นฤดี อินยอด
63013062024 นางสาวเมทินี แสงคง
63013062025 นางสาวเสาวรีย� ศรีจันทร�
63013062026 นายพิพัฒน� กุณสิทธ์ิ
63013062027 นางสาวนิศารัตน� อิ่มจาด
63013062028 นางสาวชยุฎาภัทร� ทองกุล
63013062029 นางสาววราภรณ� พรมพุก
63013062030 นางสาวสิริวรรณ กอแก3ว
63013062031 นางสาวชฎารัตน� สวัสดี
63013062032 นางสาววิสารัตน� อุ:นสนธ์ิ
63013062033 นางสาวมุจรินทร� แก3วมณี
63013062034 นางสาวนวพร ทางาม
63013062035 นางสาววรยา ศรีรักษ�
63013062036 นางสาวผาณิต ขุมทอง
63013062037 นายวุฒิชาติ เมืองมูล
63013062038 นายกล3าณรงค� สร3อยสนธ�
63013062039 นางสาวอันดามัน สื่อสวน
63013062040 นางสาวพรรษฐิตา แก3วจังหวัด
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63013062041 นางสาวพรทิพย� วรรธนะบูรณ�
63013062042 นายอานนท� สุภาจันทรสุข
63013062043 นายปุญญพัฒน� พลไพรินทร�
63013062044 นางสาวสาลินี สีมา
63013062045 นางสาวไหมขวัญ พวงทรัพย�
63013062046 นางสาววริศา ไม:หน:ายกิจ
63013062047 นายอิมรอน ลีเด็ง
63013062048 นายอัษฎาวุธ โรจน�สุรางค�
63013062049 นางสาวพรศิริ ตู3พิจิตร
63013062050 นางสาวรัชนก แกล3วทนงค�
63013062051 นายประพันธ� แก3วอุบล
63013062052 นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
63013062053 นางสาวปภาวรินทร� จําปาพันธ�
63013062054 นายรณฤทธ์ิ ศรีจุ3ย
63013062055 นายอนันต� ไวจําปา
63013062056 นายณัชพล มูสโกภาส
63013062057 นางสาววิชุดา แตงเติมผล
63013062058 นางสาวประการัง อรัญญานันท�
63013062059 นายอภิชัย เวียงอินทร�
63013062060 นางสาวจิรพัฒน� ภางาม
63013062061 นางสาวกนกพร เดชดี
63013062062 นางสาวแคทลียา ไพรนอก
63013062063 นางสาวอริญา ทับนคร
63013062064 นายไกรสร โกสุม
63013062065 นางสาวมยุรฉัตร ไวยธัญญกิจ
63013062066 นางสาวเปรมฤทัย วงศ�ใจ
63013062067 นายศิริพงษ� ศิริมนูญ
63013062068 นางสาวกชพรรณ วีระพล
63013062069 นายวุฒิชัย ณ พัทลุง
63013062070 นายซุกรี เลาะปนสา

หน3า 2069 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013062071 นางสาวสวรรยา รอดแก3ว
63013062072 นางสาวจุฑามาศ อุปละ
63013062073 นายกฤตเมธ ตันอร:าม
63013062074 นายธีรนนท� สุดใจ
63013062075 นางสาวสุมาลี มากรุ:งแจ3ง
63013062076 นางสาวภัทรพิสุทธ์ิ แสนศักด์ิ
63013062077 นางสาวกมลรัตน� สุขชม
63013062078 นางสาวจารุวรรณ สุตระ
63013062079 นางสาวศิริลักษณ� ฉัตรเจริญทรัพย�
63013062080 นางสาวกรรณิการ� กลมสูงเนิน
63013062081 นางสาวรัชชดา ธนดุลศิริ
63013062082 นางสาวรินทิรา สุขหนองบึง
63013062083 นางสาววณัชกรณ� นันทศุภกร
63013062084 นางสาวก่ิงแก3ว แพทย�สูงเนิน
63013062085 นางสาวธัญชนก จวนสาง
63013062086 นางสาวทิพวดี อินทร�ฤทธ์ิ
63013062087 นางสาวฉันทนิษฐ� วัฒนาเจริญย่ิง
63013062088 นางสาวอาภาศิริ พันธสุวรรณกุล
63013062089 นายทัศนะ เพ่ิมพัด
63013062090 นายเทพนรินทร� ผาสุขมูล
63013062091 นางสาวกชกร ชัยภิวัฒน�กุล
63013062092 นางสาวพิลาวัลย� บุญสวัสด์ิ
63013062093 นางสาวพัชรินทร� เจกะโพธ์ิ
63013062094 นางสาวอนุสรา ไผ:พรม
63013062095 นายธนโชติ ประดับแก3ว
63013062096 นางสาวแสงสุรีย� ร:มโพธ์ิรี
63013062097 นางฉวีวรรณ แก:นเกษ
63013062098 นางสาวรุ:งทิพย� นวลดอกรัก
63013062099 นายภูดิท ไพบูลย�สิริวัฒน�
63013062100 นายณรงค�ศักด์ิ สิงห�ทอง
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63013062101 นายณฤดล โกศล
63013062102 นางสาวผุสดี วิโรจน�
63013062103 นางสาวจันทร�จิรา รุดศักด์ิ
63013062104 นายอรรณพ เพ็ชรคง
63013062105 นายเอนกพงษ� ชุมทอง
63013062106 นางสาวจิรารัตน� วันวิน
63013062107 นางสาววิไลลักษณ� ศักด์ิสุเวชสกุล
63013062108 นายดัมพ�รงค�รัฐ โลกมิตร
63013062109 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� เสือพลาย
63013062110 นายนราธิป ชวนย้ิม
63013062111 นางสาวเสาวลักษณ� ทรัพย�มีสุข
63013062112 นางสาวณัฐณิชา บรรดาศักด์ิ
63013062113 นางสาวเอมอร ชํานาญพล
63013062114 นางสาวพรรณนิศา ทับสุริย�
63013062115 นางสาวเบญจมาศ บุตรน้ําเพชร
63013062116 นายวชิระ ปCองนาลา
63013062117 นายภวัต ระยับศรี
63013062118 นางสาวสุธีรา ศรีสุข
63013062119 นางสาวชนกนันท� ลิ้มประเสริฐ
63013062120 นางสาวเบญจพร สมจริง
63013062121 นางสาวศุภลักษณ� ไชยะกาส
63013062122 นายชนัตพล อาภาภิวัฒน�
63013062123 นางสาวโรสิตา สามารถ
63013062124 นางสาวอนรรฆสุดา อุดมนิทัศน�
63013062125 นางสาวนิภาวัลย� วิเศษ
63013062126 นางสาวภิญรัชต� สุทธิ
63013062127 นางสาวกรกนก เจริญศรี
63013062128 นางสาวสิมิลัน ไภยจินดา
63013062129 นางสาวปาริชาติ เจ3าทรัพย�
63013062130 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร�
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63013062131 นางสาวนีรนุช แสนสุริวงค�
63013062132 นางสาววราภรณ� ศรีประทุม
63013062133 นางสาววิราวรรณ วงษ�งาม
63013062134 นายศรายุทธ ผลัดมณี
63013062135 นางสาวธัญดา ธนดลชลหิรัญ
63013062136 นางสาวญานิกา ปFZนทอง
63013062137 นางสาวสุชาดา เรืองแก3ว
63013062138 นางสาวปุณิกา ปุณขันธ�
63013062139 นางสาวลลิตา ฉัตรชัยพัฒน�
63013062140 นางสาวเยาวเรศ ต๊ิบบุญศรี
63013062141 นางสาวอรทัย มัดฐารักษ�
63013062142 นายพิพัฒน� ดียอดย่ิง
63013062143 นางสาวอัญญารัตน� อับดุลรอฮีม
63013062144 นางสาวสุกัญญา สุมาลี
63013062145 นางสาวเกษร อุทาแสง
63013062146 นางสาวจิราพร น3อยศรี
63013062147 นายวรวุฒิ สายอ3าย
63013062148 นายวรพล ล3อมกุลไพศาล
63013062149 นางสาววราภรณ� โฉมงาม
63013062150 นางสาวศิรประภา มะนาวหวาน
63013062151 นางสาวนิชญา นวลศิริ
63013062152 นางสาวศดานันท� จุลแดง
63013062153 นายธนดล จองคํา
63013062154 นางสาวรัตนาภรณ� ทับทิม
63013062155 นางสาววิภาวรรณ ขันคํานันตDะ
63013062156 นางสาวนุชจรี นิธิอุทัย
63013062157 นางสาววริศา ภาสพันธุ
63013062158 นางสาวกัญญาณัฐ ศักด์ิหิรัญรัตน�
63013062159 นางสาวปวิตรา ปุราวัฒนากุล
63013062160 นางสาววีณา เวรุเมธา
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63013062161 นางสาวอมรารัตน� เย็นจิตร
63013062162 นางสาวอารียา ไชยเจริญ
63013062163 นางสาวอธิตา ทองลี่
63013062164 นางสาวจรรยา นพศิริ
63013062165 นายดุสิต บุตตะโยธี
63013062166 นางสาวสุทธญาณ� ชอบงาม
63013062167 นางสาวปลิดา ราชนาแพง
63013062168 นางสาววิภาวี สอนจันทร�
63013062169 นางสาวสุพัตรา แก3วมะ
63013062170 นางสาวสุนิษา เสนา
63013062171 นายพิศุทธ์ิ พรผล
63013062172 นางสาวโสภา ภูอะกิจ
63013062173 นางสาวกรรณิการ� ปFZนปาน
63013062174 นางสาวสิริรักษ� มังคละกิตติชัย
63013062175 นางสาวนิชาภา แซ:จSาว
63013062176 นางสาวอินทาวา จันทร�อินทร�
63013062177 นายอรรถชัย งูตูล
63013062178 นางสาวม่ิงขวัญ อิ่มมาก
63013062179 นางสาวณัฐชา วัฒนประภา
63013062180 นางสาววิสุดา ธิโสภา
63013062181 นายปFยะพันธ� ทวีพรกิจกุล
63013062182 นางกัญญารัตน� สายเสาร�
63013062183 นางสาวสุพรรณี ขุนพานเพิง
63013062184 นางสาวพัชรพรรณ พ่ึงวสิษฐ�ธร
63013062185 นายกานต� กลิ่นบัวแก3ว
63013062186 นางสาวศศิกานต� วิบูลย�ญาณ
63013062187 นางสาวเกียรติตรา หงษ�บุญเสริม
63013062188 นางสาวศรีวรัญญา ราษีทัศน�
63013062189 นางสาวนิติยา ทองแก3ว
63013062190 นายเทพนิมิตร บํารุงหงษ�
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63013062191 นางสาวป7ญญวดี เต่ียบัวแก3ว
63013062192 นางสาวภาวิณี วัฒนศิริ
63013062193 นายรังสิวิทย� ไพศาลเจริญวงศ�
63013062194 นายธนวัฒน� ถาดพลกรัง
63013062195 นางสาวชาติญา กูลอิสริยะ
63013062196 นางสาวทิพวัลย� พิบูลศิลปI
63013062197 นายนโม สุทธิปรีชา
63013062198 นางสาวธนัชพร มังษะชาติ
63013062199 นางสาวกรจิรา ศรีโสภาพิมาน
63013062200 นางสาวอาทิตยา คงหนุน
63013062201 นางสาวณัฐวิกา ศรีวิชัย
63013062202 นางสาวป7ทมา โพธิป7ด
63013062203 นางสาววิชชุดา วัฒนาสันติกุล
63013062204 นางสาวศศิธร แก3วศิลา
63013062205 นายคณิศร วงษ�รักษ�
63013062206 นางสาวพรชนิตว� บุญเกิด
63013062207 นางสาวอัมพร สุวรรณเพ็ชร
63013062208 นางสาวกานต�นิศา คล:องวาจา
63013062209 นางสาวสุไนยะห� อับดุลเลาะ
63013062210 นางสาวศิริรัตน� ทองสายยะ
63013062211 นางสาวชวัลรัตน� ศิริวงศ�
63013062212 นายกิตติกร อรัญเจริญย่ิง
63013062213 นางสาวชลธิชา ทองเรือง
63013062214 นางสาวกชพร ธูปหอม
63013062215 นางสาวจีรภา สุราษฎร�
63013062216 นางสาววันวิสาข� นุตาคม
63013062217 นายปฏิพัทธ� ดวงทอง
63013062218 นางสาวนุรีฮัน เจะมิง
63013062219 นางสาวอริสา สาเก
63013062220 นางสาวสิริเพ็ญ ทัพกิจ

หน3า 2074 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013062221 นายสหัสชัย รักกสิกรณ�
63013062222 นางสาวกชกร มีชิตสม
63013062223 นางสาวกัญญรัตน� โพธ์ิทอง
63013062224 นางสาวพรรณรัตน� ศุภนาม
63013062225 นางสาวชลดา นาคเดช
63013062226 นางสาวอัญชลี อุปนันไชย
63013062227 นางสาวปFยวรรณ โสตะ
63013062228 นางสาวป7ทมวรรณ วงษ�จันทร�
63013062229 นางสาวกนกลักษณ� บุญมาก
63013062230 นางสาวอมรวรรณ สวนทรัพย�
63013062231 นางวรรทนา นาคฤทธ์ิ
63013062232 นางสาวสุมิลตา แตงทอง
63013062233 นางสาวจริยา วิชาคํา
63013062234 นายอรรถพล แสนปาง
63013062235 นางสาวนิตยา รัตนวรรณ
63013062236 นางสาววารีรัตน� ตุ3มทอง
63013062237 นางสาวกชกร โคเวียง
63013062238 นายมงคล คําปFยะ
63013062239 นางสาวอรัญญา เมฆสงค�
63013062240 นางสาวปาณิสรา เตชะพี
63013062241 นางสาวชนิสรา มัดศิริ
63013062242 นางสาวปวีณ�สุดา ไตรยุทธ�
63013062243 นางสาวนันทวรรณ พูนรัตน�
63013062244 นางสาวชนิดาภา ตาชัยภูมิ
63013062245 นางสาวสุภาพร พละศูนย�
63013062246 นางสาวเกศศิรินทร� ทําทอง
63013062247 นางสาวจิราภรณ� ฉายา
63013062248 นายเอกณรงค� พิลา
63013062249 นางสาวอลิษา อ:อนทอง
63013062250 นางสาววาสนา หลักม่ัน
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63013062251 นางสาวธนภรณ� วงค�โสมะ
63013062252 นางสาวพรทิพย� ซ้ิมสมบูรณ�
63013062253 นางสาวนนทลี นวลขาว
63013062254 นางสาวกรรณิกา แซ:ไหล
63013062255 นางสาวเพชรอุมา ธีระไพโรจน�
63013062256 นางสาวชมัยพร อินทร�ดี
63013062257 นางสาวณิชชา เปรมปรีด์ิ
63013062258 นางสาวเจนจิรา ดอเลDาะ
63013062259 นางสาวอรอินทุ� ขันตี
63013062260 นางสาวปุริมปรัชญ� ธนะศักด์ิเจริญ
63013062261 นางสาวอุษา พราหมณ�ยอด
63013062262 นางสาวคณิสร แตงสกุล
63013062263 นางสาวพจณิชา บุญเรือน
63013062264 นายกฤติน สุภกรรม
63013062265 นายพงศธร ประภากมล
63013062266 นางสาวป7ทมา คงถ่ิน
63013062267 นางสาวปทุมทิพย� คลังทอง
63013062268 นางสาวตวิษา เมืองแก3ว
63013062269 นางสาวจิราวรรณ แส3หมูด
63013062270 นางสาวชนิศา กาไรภูมิ
63013062271 นายพงษ�ศธร สว:างวงษ�
63013062272 นายฉัตรชัย กลิ่นกล:อม
63013062273 นางสาวมุทิตา วินเหมือน
63013062274 นางสาวปFยธิดา โฮ3งจิตร
63013062275 นางสาวธัญรัศม� พจน�ด3วง
63013062276 นางสาวมโนราห� หวานหู
63013062277 นางสาวเพ็ญศรี สีลารักษ�
63013062278 นางสาวกนกวรรณ เทศน3อย
63013062279 นางสาวพัชริญา มะโนศรี
63013062280 นางสาวทิพวรรณ สืบวงค�

หน3า 2076 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013062281 นายวีรพล วัชรผลานนท�
63013062282 นางสาวจามจุรี ฤกษ�เงิน
63013062283 นางสาวกชกร งามประเสริฐสุข
63013062284 นางสาวจารุมน ง้ิวทั่ง
63013062285 นายธนพล ชาติน้ําเพ็ชร
63013062286 นางสาวอังคณา มาลาดาษ
63013062287 นายณัฐกฤษ กฤษณะนาวิน
63013062288 นางสาวฐานิศร� เหลืองวิลัย
63013062289 นางสาวสุนิษา เอี่ยมสําอางค�
63013062290 นางสาวศุภธิดา เบ็ญจศิล
63013062291 นางสาวภัทราวรรณ วิเศษคามินทร�
63013062292 นางสาวกานติมา เป\Zยมพอดี
63013062293 นางสาวทิพานัน วะลาภู
63013062294 นายกฤตภาส สุทธิพันธ�ตระกูล
63013062295 นายปาณเดชา ทิพากรชัชวาล
63013062296 นายนนธชา ทองศิริ
63013062297 นางสาวอินทรา ยะมะโน
63013062298 นางสาวณัฐวดี บุญยะกาพิมพ�
63013062299 นางสาวสาวิตรี ทองพวง
63013062300 นางสาววไลพร มณีวงษ�
63013062301 นางนิภารัตน� ไชยพันโท
63013062302 นายมาโนช ฝ]ายดํา
63013062303 นายภูมิพัฒน� ชัยวงศ�สาคร
63013062304 นางสาวอรทัย วงศ�แก3ว
63013062305 นางสาวถิรวรรณ ตาแก3ว
63013062306 นางสาวสุชาดา พยุงหอม
63013062307 นายอนันต� คําบุญเหลือ
63013062308 นางสาวประภัสสร สินวร
63013062309 นางสาวณัฎฐ�ณิชา เขาว�วุฒิประสิทธ์ิ
63013062310 นางสาวภักสร หงษา
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63013062311 นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ�
63013062312 นางสาวณัฏฐณิชา หล3าแหล:ง
63013062313 นางสาวปรานี โสภา
63013062314 นายอภิวัฒน� เนียมจ3อย
63013062315 นางสาวนิชาภา ศรีตองอ:อน
63013062316 นางสาวมณฑา เรืองทรัพย�
63013062317 นางสาวสุทธิดา วงศ�ภักด์ิ
63013062318 นางสาวธัญวรัตม� สันติสุทธิกุล
63013062319 นางสาวอรพินท� ชูดวง
63013062320 นางสาวสาลินี จังพานิช
63013062321 นายโอฬาร ช:วยชูเครือ
63013062322 นายเจษฎา ประทุมวัน
63013062323 นายศตพล เหล็กนาพญา
63013062324 นายจักรภพ วงษ�ชัย
63013062325 นายธนณัฏฐ� สัมเภาวมาลย�
63013062326 นางสาวศศิธร จันดาพืช
63013062327 นางสาวเพ็ญสิริ จิราวัฒนปกรณ�
63013062328 นางสาวเพ็ญรัศมี วรลักษณ�ภักดี
63013062329 นายประสิทธิชัย แสงประทุม
63013062330 นางสาวเบญจวรรณ สุดพิมศรี
63013062331 นางสาวปFรัญญา กันยานวน
63013062332 นางสาวปรียานุช ม:วงเรือง
63013062333 นางสาวพลัดดา มากผล
63013062334 นางสาวชนุตา การภักดี
63013062335 นางสาวกัญธนันภัสส� วิลาวัลย�
63013062336 นางสาวชนกชนม� ขําเลิศ
63013062337 นางสาวภัทรานิษฐ� ฉัตรมณีรุ:งเจริญ
63013062338 นางสาวเพชรรัตน� แซ:โง3ว
63013062339 นายสุทธิพงศ� ษรตะบํา
63013062340 นางสาวพิชญ�สินี มะเริงสิทธ์ิ
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63013062341 นางสาวพัชรพร มหัสพันธ�
63013062342 นางสาวพัชรินทร� ไทรนนทรี
63013062343 นางสาวแพรวภัทร�ชา แสงศรี
63013062344 นางสาวกัญญาภัค ลําพรหม
63013062345 นางจารุกัญญ� ยศบุญเรือง
63013062346 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ประสานทวีผล
63013062347 นางสาวกัญญา แซ:ก้ี
63013062348 นางสาวตัสนีม ปFZนทอง
63013062349 นายทศพล บุญฤทธ์ิ
63013062350 นายภูเบศวร� ไชยศรี
63013062351 นางสาววิชญา เนตรสุวรรณ
63013062352 นายพงษกร โตเนตร
63013062353 นายภาณุพงศ� ปFนตา
63013062354 นางสาวศศธร โพธ์ิสาร
63013062355 นางศิรินภา จันทลือชา
63013062356 นายชัยธวัช มูลแขม
63013062357 นางสาวจุฑาทิพย� สุขสังข�
63013062358 นางสาวสุทธิดา ชูทีบ
63013062359 นางสาวมัลลิกา สมพาร
63013062360 นางสาววิลัดดา ใจบุญทา
63013062361 นางสาวนฤชล นามบุตร
63013062362 นางสาวพัชนีย� เพลินพร3อม
63013062363 นางสาวเกวลี แก3วสิทธิวงศ�
63013062364 นางสาวธีริศรา สมชื่อ
63013062365 นางสาววรากร คําผล
63013062366 นางสาวธัญญรัตน� ปฐมพรสิริกุล
63013062367 นายธรรมวิพุธ ทัพแสง
63013062368 นางสาวนัฐิญา โคตรหานาม
63013062369 นายเชาวลิต เหมนแก3ว
63013062370 นางสาวจุฑามาส เลขนาวิน
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63013062371 นางสาวฮัสเมาะ บือโต
63013062372 นางสาวประภัสสร สุดสวาท
63013062373 นางสาวจตุรพร วรเวช
63013062374 นายชยุต นวลจันทร
63013062375 นางสาวพัชรี สติภา
63013062376 นางสาวณัฏฐกรกต นิ่มวุฒิ
63013062377 นางสาวศดานันท� แซ:ตัน
63013062378 นางสาวฉัตรฑริกา จันทวงษ�
63013062379 นางสาวรภัสสรณ� ขาวทอง
63013062380 นายศตวรรษ โสมาบุตร
63013062381 นางสาวพรชนก วุฑฒิธรรม
63013062382 นางสาวศิรินภา สุวรรณพรม
63013062383 นายปฐมพร พ:วงทรัพย�
63013062384 นางสาวธัญญารัตน� กลิ่นจันทร�หอม
63013062385 นางสาวอารีรัตน� นพสถิตย�
63013062386 นางสาวญาณิฐา คงน:Xน
63013062387 นางสาวปวีณ�สุดา รูปสอาด
63013062388 นายณัฐพล ชูราศรีเวช
63013062389 นางสาวศุภสุดา โอดงาม
63013062390 นางสาววนิดา สุระขันธ�
63013062391 นางสาวนพเกศ เหมพรหม
63013062392 นายศิวคุณ อินทะกูล
63013062393 นางสาวณัชชา เปาริก
63013062394 นางสาวชนัญญา รัตนชนก
63013062395 นางสาวศิริวรรณ คงเมฆา
63013062396 นางสาวพัชรินทร� บุญนํา
63013062397 นางสาวณัชชา ฝากไธสง
63013062398 นางสาวจินตนา มูลแก3ว
63013062399 นายวันเฉลิม ทุมจาน
63013062400 นายธนชาต เขียวสง:า
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63013062401 นายธนาวัฒน� เชี่ยวกิจ
63013062402 นางสาวฐิตาภรณ� ส:องแสง
63013062403 นางสุณิสา ทองดี
63013062404 นายปFยวุฒิ ด3วงชุม
63013062405 นางสาวนัทธมน เจริญรักษ�
63013062406 นางสาวนิชาภา ชื่นวัตร
63013062407 นางสาวลักษมี รอมลี
63013062408 นางสาวกิติยา วีรฉัตรสกุล
63013062409 นางสาวพิมวิภา คําพันธ�
63013062410 นางสาวยุพดี สําอางค�
63013062411 นายอภิชิต แสงกิตติอมร
63013062412 นางสาวเธียรธิดา สุขป7ญ
63013062413 นางสาวปณิดา รัตนอุบล
63013062414 นางสาวํลักษมณฑ� แซ:ลิ้ม
63013062415 นายภาณุวัฒน� สิงห�สม
63013062416 นางสาวนิชาภา พันธ�สอาด
63013062417 นางสาวอธิตยา เด็นมาลัย
63013062418 นางสาวศิริกาญดา ตระหง:าน
63013062419 นางสาวธนารีย� อารินทร�ตDะ
63013062420 นางสาวอภิชญา วิศพันธุ�
63013062421 นางสาวธนาภรณ� อินปลัด
63013062422 นางสาวอโนมา พุจารย�
63013062423 นายไพรัตน� พุฒซ3อน
63013062424 นางสาวกัญญาวีร� ฉลองพล
63013062425 นายอรรถพงศ� บุญทองซุ:น
63013062426 นายวิษรุต อาจปริว
63013062427 นายวสันต� ตามลิขิต
63013062428 นางสาววิภาพร วิชัย
63013062429 นางสาวพิจิตรา ศาลา
63013062430 นางสาวสุจิตรตรา เข็มทอง
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63013062431 นายจิตรภาณุ จินา
63013062432 นางสาวศุภิญญา ขาวฉลาด
63013062433 นายฟาริส ยาชะรัด
63013062434 นางสาวธัญนาฏ พวงมะลัย
63013062435 ว:าที่ ร.ต.วศิน ปFZนละมัย
63013062436 นายธีรภัทร� ภู:ทอง
63013062437 นายศาสตราวัฒน� ม่ันพรหม
63013062438 นายวัชระ เพชรคง
63013062439 นายมณฑล พันธ�ด3วง
63013062440 นางสาวเจนจิรา พรมศรี
63013062441 นายพีรวิชย� ตะวันธรงค�
63013062442 นายนัทพงศ� ปานนาค
63013062443 นางสาวมุจลินทร� หมูสีโทน
63013062444 นางสาวสุมิตรา คํานวน
63013062445 นางสาวอาภาพร บุดดารวม
63013062446 นางสาวยูวารี ปากบารา
63013062447 นางสาวเจษฎ�สุดา ปFZนศักด์ิ
63013062448 นางสาวศศิมาภรณ� จ3อยสระคู
63013062449 นางสาวพิชญาภา รักษ�วงศ�
63013062450 นางสาววลาวัณย� กลั่นทิพย�
63013062451 นางสุชัญญา หม่ืนหารวงศ�
63013062452 นายณัฐนนท� ชวะนา
63013062453 จ:าสิบตรีจาตุรงค� จันทร�คง
63013062454 นายณัฐวัมน� นันทโกวัฒน�
63013062455 นางสาวน้ําฝน สวัสดิภาพ
63013062456 นางสาวธัญพิชชา คําหา
63013062457 นางสาวกันต�กนก สุขแก3ว
63013062458 นางสาวอรณิชา พานทอง
63013062459 นางสาวปFยภัทร ศรีนวลดี
63013062460 นางสาวเนตรดาว กันสีชา
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63013062461 นางสาวชญากาณฑ� ศรีใส
63013062462 นางสาวเขมิกา จางศิริ
63013062463 นางสาวธมกร ทรงเจริญ
63013062464 นางสาววรรวษา วงศ�พิมพ�พระ
63013062465 นางสาวพรรณิตา ทิณรัตน�
63013062466 นางสาวดวงกมล คันธี
63013062467 ว:าที่ ร.ต.รุ3งศิริ ถาวรประสิทธ์ิ
63013062468 นางสาววิภาวรรณ จันทร�เรือง
63013062469 นางสาวสุจิตรา หมอเมือง
63013062470 นายภานุวัฒน� ยอดอินทร�
63013062471 นายอานนท� ไชยพันธุ�
63013062472 นางสาวกชกร คําเนตร
63013062473 นายอาทิตย� บุญสุข
63013062474 นางสาวธีรภรณ� ตราแก3ว
63013062475 นางสาวราตรี เรือนบุตร
63013062476 นางสาวพัชฑริกา พุทธิสังข�
63013062477 นายสุรศักด์ิ ปานเพ็ชร
63013062478 นางสาวศุภิชญา ขวัญแก3ว
63013062479 นายณัฐพล เทียนทอง
63013062480 นายอดิเทพ เทพเสถียร
63013062481 นางสาวปวีณา ดาราหงษ�
63013062482 นางสาวยุวดี ภูฆัง
63013062483 นายชานน โตโพธ์ิไทย
63013062484 นางสาวดุอาอ� อะฮ�หมัดบัสลาน
63013062485 นางสาวธรรมรส แสงเดช
63013062486 นางสาวพนิฎา ไชยคํา
63013062487 นายเกริกชัย วัชรีวงศ� ณ อยุธยา
63013062488 นางสาวสุนิตา สิทธิกูล
63013062489 นางสาววรรณภา กําจัดภัย
63013062490 นางสาววาสนา เพ็ชรเรือง
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63013062491 นางสาวศรัณย�ฉัตร พรหมยาน
63013062492 นางสาวอมิฌรัญฌธร ขุนทองแก3ว
63013062493 นางสาวฟาติมา เพ็ชรประสิทธ์ิ
63013062494 นางสาวศรุดา ฤกษนันทน�
63013062495 นายธนากร ไพบูรณ�
63013062496 นางสาวศรัญญา นุชเจริญ
63013062497 นางสาววณิชชา แซ:ลิ่ม
63013062498 นางสาวกุลประภัสสร� เจริญรัมย�
63013062499 นางสาวจิตรลดา บ3าเหร็ม
63013062500 นางสาวสิรินทิพย� ตันติรุ:งรัตนา
63013062501 นายรชานนท� คุมพวกมิตร
63013062502 นางสาวจุฑามาศ แจ3งสว:าง
63013062503 นายสมพล เพ่ิมพัธน�
63013062504 นายนวดล เด็กหลี
63013062505 นางสาวศรัญญา พันธุรัตน�
63013062506 นางสาวประพิมพร ไชยวรรณ
63013062507 นางสาวธัญญลักษณ� สิงห�พรมมา
63013062508 นางสาวอัญชลี ศรีเพริศ
63013062509 นางสาวกัลยา พวงชลอ
63013062510 นายวิศรุต ขันทอง
63013062511 นางสาวสุนิตา ธูปหอม
63013062512 นางสาวสุชาดา อร:ามเรือง
63013062513 นางสาวสุธาทิพย� ดู:อุด
63013062514 นางสาวกานต�กนก โสดามุข
63013062515 นางสาวภัทรนันท� ฟูคํา
63013062516 นายอัฏพล สืบสิน
63013062517 นายวัชรพงศ� ศิริพงศ�
63013062518 นางสาววิมลศิริ กวางอุเสน
63013062519 นายวงศกร การสมชิต
63013062520 นางสาวแสงอุทัย จันทร�สิงขะ
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63013062521 นายธนากร มาลาวัลย�
63013062522 นางสาวประภัสสร สุวรรณรัตน�
63013062523 นางสาวราตรี นพรัตน�
63013062524 นายเอกภพ คําทรัพย�
63013062525 นายอานนท� แก3วคําลา
63013062526 นางสาวระพีพรรณ สามหงษ�
63013062527 นางสาววิไลวรรณ เลื่อนแก3ว
63013062528 นายสุมงคล นาทัน
63013062529 นางยลาลิน วิเศษศาสน�
63013062530 นางสาวพรรณา จันทร�แสน
63013062531 นางสาววัลย�ลิกา คีรีรัตน�
63013062532 นางสาวปรียานุช มานอก
63013062533 นางสาวชลธิดา รอดอุนา
63013062534 นางสาวณัฐธิดา สุขประเสริฐ
63013062535 นางสาวพัชรี หาญเวช
63013062536 นางสาวจุฑามาศ ทองคง
63013062537 นางสาววิสุดา สีเงิน
63013062538 นายปองภพ ราษีคูณ
63013062539 นางสาวพัชราภรณ� เกิดแสง
63013062540 นางสาวพิชญ�สินี สุขประเสริฐ
63013062541 นางสาวอชิรา เรืองศรี
63013062542 นางสาวอังคณา ยวงมณี
63013062543 นางสาวชนานาถ ธีระพงษ�
63013062544 นายอภิสิทธ์ิ ต้ังพิริยตระกูล
63013062545 นางสาวแพรพลอย นาวาพนม
63013062546 นายคชธนา ธนคเชนทร�วงศ�
63013062547 นายธเนศ แสงกระจ:าง
63013062548 นางสาวเบญจมาศ ตะโจระกัง
63013062549 นางสาวนิริน นครังกุล
63013062550 นางสาวจีรนันท� เศรษฐฉัตรกุล
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63013062551 นางสาวสุพรรณี แซ:จ่ือ
63013062552 นางสาวปราสาทพร รักบุญ
63013062553 นางสาวปริศนา มะรุตพันธ�
63013062554 นางสาวธิดารัตน� ธิกาศ
63013062555 สิบเอกคงฤทธ์ิ มาดูฤกษ�
63013062556 นายณัฐพล โล:ห�สวัสด์ิ
63013062557 นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย
63013062558 นางสาวกุลปาลี ตะโหนดแก3ว
63013062559 นายชัชพล ครุธพันธ�
63013062560 นางสาวชัชรียา จันทร�วงค�
63013062561 นางสาวกวินญา ศิษยศาสตร�
63013062562 นายกิตติศักด์ิ จันทร�เหล็ก
63013062563 นางสาวเบญจวรรณ สุ:มอุดม
63013062564 นายธนเดช สายวงษ�
63013062565 นางสาวโอปอ เข็มทอง
63013062566 นางสาวณีรญา รุ:งแจ3ง
63013062567 นางสาวศิริวรรณ เจริญพันธ�
63013062568 นายสุเมธา เอี่ยมวิไล
63013062569 นางสาวนนทพร พรหมเมศร�
63013062570 นางสาวสุกัญญา อาดํา
63013062571 นางสาวทิพยวรรณ บุญใส
63013062572 นายกฤษฎา มาตรวิจิตร
63013062573 นางสาวมาริสา พวงศรี
63013062574 นายสุภกิจ บุญสมพักตร�
63013062575 นางสาวธนพร มโนลา
63013062576 นางสาวชลธิชา ประชุมรัตน�
63013062577 นางสาวชลลดา มีจันทร�
63013062578 นายสมิต เล็กสมฤทธ์ิ
63013062579 นางสาวจิราภรณ� ก3อนสมบัติ
63013062580 นางสาวกัญญภัทร พรหมมาพันธุ�
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63013062581 นางสาวภิณญาณี ประสีกัง
63013062582 นางสาวสิริยากร อังศุวรพฤกษ�
63013062583 นางสาวนันทวิมล มูลเรือน
63013062584 นางสาวกิตติยา แย3มด3วง
63013062585 นางสาวณัชวารี พ:วงศรีรักษา
63013062586 นางสาวปณพร สัตยพันธ�
63013062587 นายเอกชัย พานเอกกุล
63013062588 นางสาวภาวิณี งานสม
63013062589 นางสาวพรหมพร เขียวโสภา
63013062590 นางศิริลักษณ� วิวรรณธนานุตร�
63013062591 นางสาวปFยลักษณ� กุมพันธ�
63013062592 นายดุสิต ด:านจงรักษ�
63013062593 นางสาวณัฐวิภา จันทร�เจ3า
63013062594 นายอนุชิต อุ:นจิต
63013062595 นางสาวกรณัฐ ขาวป7Qน
63013062596 นางสาวภัคสิรา แดนไธสง
63013062597 นางสาวกรรณิการ� รัตนมณีวิศิษฐ�
63013062598 นางสาวนันทิชา ม:วงอ่ํา
63013062599 นางสาวจิดาภา อยู:จรรยา
63013062600 นายธนาพงษ� สายอุดมสุข
63013062601 นายณัฏฐภาคย� โพธ์ิดี
63013062602 นายไกรวิชญ� พรมฮวด
63013062603 นายชลทิวัตถ� ชัยณิรัตน�สกุล
63013062604 นางสาววิภาวรรณ แสนจันทร�
63013062605 นางสาวณัฐวดี พุกพิบูลย�
63013062606 นางสาวนภัทร ชัยทวีพรภัทร�
63013062607 นางสาวกณิกนันต� บัวทอง
63013062608 นายยศพล วัฒนะ
63013062609 นางสาวเพียงนภา ชัยดุษฎีกุล
63013062610 นางสาววรรณพร รักถนอม
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63013062611 นางสาวชุติมา เทียมสินวัฒนชัย
63013062612 นางสาวธนพร เสตะกลัมพ�
63013062613 นางสาวคุณาทัย ศรีรูจี
63013062614 นางสาวอภิญญา เรือไหล
63013062615 นายบรรพต สุขแสวง
63013062616 นางสาวชลลดา ม:วงคํา
63013062617 นายพฤทธ์ิอานนท� เปรี่ยวจําเริญ
63013062618 นางสาวศศิวิมล พุฒจันทร�
63013062619 นายกษิดิศ วงศ�ทอง
63013062620 นางสาวณฐมน โพธ์ิเกษม
63013062621 นางสาววันวิสา เกษมี
63013062622 นายเกียรติศักด์ิ หลวงเปaง
63013062623 นายณัฐวุฒิ หัสนันท�
63013062624 นางสาวชณัฐวดี ภู:สุวรรณ�
63013062625 นางสาวจินต�จุฑา อายุวัฒนะ
63013062626 นางสาวฐาปนี มังกรแก3ว
63013062627 นางสาวภัชรินทร� หอมคง
63013062628 นางสาวฐาปนี แก3วกล่ํา
63013062629 นางสาวสริตรดี โรจนรัตน�
63013062630 นายศิริวันไช สมทรง
63013062631 นางสาวจรรยพร อาจคงหาญ
63013062632 นายสมศักด์ิ วิเศษสุข
63013062633 นางสาวชลรดา มาคงกุล
63013062634 นางสาววราวัลย� ชินะจิตพันธุ�
63013062635 นางสาวธนิสรา ตระกูลเงินไทย
63013062636 นางสาวอัญมณี กลิ่นศรีสุข
63013062637 นางสาวปFยากรณ� สุวรรณปาน
63013062638 นางสาววรัญญ�ภร ดงนอก
63013062639 นางสาวนันทิดา พันธ�ชาติ
63013062640 นายเตชธร บัวก3อน
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63013062641 นางสาวศุภ�สิริ แก3วประภา
63013062642 นางสาวอชรพร นนทพันธ�
63013062643 นางสาววรดนู สุริยะ
63013062644 นายณพัฒน� คงชูญาติ
63013062645 นางสาวณิชชยา ดาราย3อย
63013062646 นายพิริยะชัย พิริยะภิญโญ
63013062647 นายสุวิจักขณ� นิลกรณ�
63013062648 นางสาวเพ็ญประภา ยอดรักษ�
63013062649 นางสาวปFยะภรณ� มีศิริ 
63013062650 นางสาวณัฐวดี เพ็ดนอก
63013062651 นางสาวปานชนก ศรประเสริฐ
63013062652 นางสาวนิษฐกานต� และเมาะ
63013062653 นางสาวขวัญชนก ดุษฎี
63013062654 นายณชาสันต� จันทรเศรษฐ�
63013062655 นางสาวสิริกร ลือพร3อมชัย
63013062656 นางสาวสุนันทา นาคะ
63013062657 นางสาวศรุตา รอดพิบัติ
63013062658 นางสาววนิดา ยอดทอง
63013062659 นางสาววริศราพร จิตรการนทีกิจ
63013062660 นางสาวก่ิงกาญจน� อุทัยฉาย
63013062661 นางสาวกุลณัฐ สกุณี
63013062662 นายดรัณภพ สุรพานิช
63013062663 นายกัณฑวัชร� ปุระวัฒน�
63013062664 นางสาวนพเก3า นกไม3
63013062665 นายกิตตินันท� สืบสนธ์ิ
63013062666 นายณัฐศรัณย� เลี่ยวสมบูรณ�
63013062667 นางสาวศิริลักษณ� กองศิริ
63013062668 นายนพพันธ� จันทสุข
63013062669 นายศรัณย� จันทร�เศรษฐี
63013062670 นางสาวณัฐพัชร� สุวรรณรัตน�
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63013062671 นางสาวแก:นนภา บุญปลอด
63013062672 นางสาวชไมพร ชนะศรี
63013062673 นางสาวจิตติมา แจ:มอุบล
63013062674 นายวิษณุพงษ� บุญยืน
63013062675 นางสาวยุภาพักตร� คนงาม
63013062676 นางสาวสังวาลย� วงษ�ชารี
63013062677 นางสาวแสงระวี มาลาบุญ
63013062678 นางสาวธนัชพร เรืองอินตา
63013062679 นายภูริพัฒน� กุลสุขทวิเลิศ
63013062680 นางสาวชญาฎา เจียรจินดารัตน�
63013062681 นายดุสิต ทรัพย�พลี
63013062682 นางสาวฐิติมา เกิดจงรักษ�
63013062683 นางสาวรุ3งราตรี ศรีอุ:น
63013062684 นางสาวปริญญา มานประเสริฐ
63013062685 นางสาวภาณุมาศ พันธุ�สุวรรณ�
63013062686 นายจิรภัทร จงอริยตระกูล
63013062687 นางสาวกานต�นิธิ วงษ�โพธ์ิขอม
63013062688 นางสาวประภาพร สังข�เจริญ
63013062689 นางสาวอาริยา มณีรัตน�
63013062690 นายพิชญะ รายะรุจิ
63013062691 นางสาวลลิตา เพ็ชรสุ:ม
63013062692 นางสาวณัฏฐ� ทองคํา
63013062693 นายมะยูโซะ สะมะแอ
63013062694 นางสาวเกษศิรินทร� รัตนบุษยาพร
63013062695 นางสาวมณีรัตน� สุทธิศักด์ิสุนทร
63013062696 นางสาวศศิมาศ พงษ�เจริญ
63013062697 นายนรุตม� คงจ๋ิว
63013062698 นายทวี คล3ายนิล
63013062699 นางสาวออมสิน ศรีวะปะ
63013062700 นางสาวสุขุมาล ผลปราชญ�
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63013062701 นายภาณุกิตต์ิ แสงสว:าง
63013062702 นางสาวพิมพ�พิสร วงษ�อุดร
63013062703 นายสุรชา แสงทรัพย�
63013062704 นายวรเมธร� ศรีวิเชียร
63013062705 นายฐาปนา วิกรมวณิชย�
63013062706 นางสาวแพรใจ ไพรศรี
63013062707 นายยุทธพงศ� ชาลีวงษ�
63013062708 นางสาวปาริฉัตร กําเหนิดสุข
63013062709 นางสาวชาลิสา ชูทอง
63013062710 นายชวิศ แก3วกําพล
63013062711 นายอนุพันธ� เกษมวิราศรี
63013062712 นางสาวพรศิริ ไสยวิจีณ
63013062713 นางสาวชาลินี เกษรรัตน�
63013062714 นายนัฐพล วงศ�สัมพันธ�กุล
63013062715 นายชนายุทธ เสวกจันทร�
63013062716 นางสาวธิรัณยา ชนะสงคราม
63013062717 นางสาวพัทธ�ธีรา ศรีประทักษ�
63013062718 นางสาวพจนา ด3วงคําภา
63013062719 นายศุภโชค สุจริตธรรม
63013062720 นางสาวเมธาวี จิตรสมหวัง
63013062721 นางสาวภัทรภรณ� จันทร�เปล:ง
63013062722 นางสาวขวัญเรือน ศิริ
63013062723 นางสาวเปรมฤดี จาระวรรณ
63013062724 นางสาวประกายมาศ รักสุภาพ
63013062725 นางสาวอรทัย ดีป7ญญา
63013062726 นางสาววรรณฤดี หลักซุม
63013062727 นายพงศกร ประภาชื่นชม
63013062728 นางสาวชัญญานุช แดงบุญเรือง
63013062729 นางสาวขนิษฐา นวลอึ่ง
63013062730 นางสาวกิติยา ชีพนุรัตน�
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63013062731 นางสาวปาณิศา ประสงค�สร3าง
63013062732 นางสาวบุปผา วงษ�ยศ
63013062733 นางสาวปริชญา อุปากุล
63013062734 นายพรรศักด์ิ ไพรสณฑ�
63013062735 นายเมธา หฤทัยวิจิตรโชค
63013062736 นางสาวสุวัยญา บุหมัน
63013062737 นายณัฐวุฒิ ภคสกุล
63013062738 นางสาวศิริพร ชุลี
63013062739 นางสาวฐิติมา พัดทอง
63013062740 นางสาวเจนจิรา บุญธรรม
63013062741 นางสาวนัดดา ดาวฤกษ�ภูมิชัย
63013062742 นางสาววารี ขุนตาล
63013062743 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ พิทักษ�
63013062744 นายสินทิพย� ด:านสุวรรณเมฆ
63013062745 นางสาวณัฐพร ธีระวรกุล
63013062746 นางสาวศรัญญา ผูกฤทธ์ิ
63013062747 นายรัชชานนท� อังคสิงห�
63013062748 นางสาวกรองกาญจน� ร:มแก3ว
63013062749 นางสาวพัชร พัฒนคิมหันต�
63013062750 นางสาววริยา ว:องไว
63013062751 นายปฏิยุทธ จตุรภัทร
63013062752 นางสาวสุพรรณี ธรรมเพียร
63013062753 นายบวร พจน�สุภาพ
63013062754 นางสาวรัตนาภรณ� กับปFนะ
63013062755 นางสาวอังคณา ฤทธาคณานนท�
63013062756 นางสาวภารดี วงษาเสนา
63013062757 นางสาวสุธาสินี สุนทรธรรม
63013062758 นางสาวพิมพ�ชนก ตันเฮียง
63013062759 นางสาวปานตะวัน จ3อนแจง
63013062760 นางสาวจุราภรณ� ย่ิงบุรุษ
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63013062761 นางสาวณัฎฐา ลักษณะจันทร�
63013062762 นายนัทธพันธ� สุนทรพลิน
63013062763 นายฉัตรมงคล ส3มแปCน
63013062764 ว:าที่ร3อยตรีณัฐวุธ ผดุงเขตร�
63013062765 นางสาวนิศากร สุรางค�ภาค
63013062766 นางสาวปวันรัตน� เขนสันเทียะ
63013062767 นางสาวพัชรียา นาคมนต�
63013062768 นางสาวอรพรรณ ขัมภรัตน�
63013062769 นายวทัญRู ใบสะอาด
63013062770 นางสาวปุณยวีร� ประยูรรัตน�
63013062771 นางสาวกมลพร พลมณี
63013062772 นางสาวณัฐกานต� จุลพงษ�
63013062773 นางสาวธัญสุดา ดาวเรียงกัน
63013062774 นายพีรวัส อมแย3ม
63013062775 นางสาววิทิกรานต� มาตแก3ว
63013062776 นางสาวฐิตา แต:งสวน
63013062777 นางสาวอมรรัตน� วัชระแสนยาพงศ�
63013062778 นายพันธุ�มงคล รุ:งแสง
63013062779 นางสาวเสาร�วลักษณ� เจริญรักษา
63013062780 นายวัชรินทร� ด3วงสังข�
63013062781 จ:าอากาศโทศรายุทธ เจียนกลาง
63013062782 นางสาวเอื้ออารี เหล็กดีเศษ
63013062783 นางสาวสุจิตรา เสือน:วม
63013062784 นางสาววารุณี ทองอุ:น
63013062785 นางสาวพิชญา สิริชูทรัพย�
63013062786 นางสาวดารณี สิมมาโคตร
63013062787 นางสาวพฤกษา อนุจิตร
63013062788 นางสาวสิริน พันธุมสุต
63013062789 นายวชิรวิทย� ธิติดิลกรัตน�
63013062790 นายกิตติศักด์ิ มาลา
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63013062791 นางสาวกุลิสรา ท:าโพธ์ิ
63013062792 นายสุภัค น3อยสองชั้น
63013062793 นายทายวุฒิ จ3อยสว:าง
63013062794 นางสาวแคลทลียา อุปทุม
63013062795 นางสาวกวิสรา เสร็จกิจ
63013062796 นางสาวโชติกา หยวกอ:อง
63013062797 นางสาวศิริกัญญา ศรีโพนทอง
63013062798 นางสาวพิชญา ชูเรืองสุข
63013062799 นางภัทธิราพร ชนะหาญ
63013062800 นางสาวคณิดา เว3าสูงเนิน
63013062801 นางสาวรัฐนันท� วงษ�ศิริวรรณ
63013062802 นางสาวมานิตา ชัยเพชร�
63013062803 นางสาวธิติญา ป7ญญาย่ิง
63013062804 นางสาวภัทรวดี ศรีวิชัย
63013062805 นายจีรพัฒน� กุลทวี
63013062806 นางสาวสุภาวดี ปCองพา
63013062807 นายศุภณัฐ เจริญสุข
63013062808 นายใบไผ: ทองบางอ3อ
63013062809 นางสาวมัชฌิมา เอี่ยมวัน
63013062810 นางสาวสุวพัชร แก3วกาญจน�
63013062811 นายจีรยุทธ อัตตะสาระ
63013062812 นางสาวธนากาญจน� เต็มอุ:น
63013062813 นางสาวจุฬารัตน� ไชยสัตย�
63013062814 นางสาวดารารัตน� วิทยสุจินต�
63013062815 นายธงไทย เทียมทัด
63013062816 นางสาวจุฑามาศ เมินดี
63013062817 นางสาวอัจจนา ฮวดหิน
63013062818 นางสาวพรรณยุรี ถาวร
63013062819 นางสาวภาวนาถ มงคลพลวัฒนา
63013062820 นางสาวปภาวดี ไชยคีรี
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63013062821 นางสาววีณารัตน� ฮ:อย่ีซ่ี
63013062822 นายนิติพันธ� จันทะเป^Qอน
63013062823 นางสาวชุติปภัส กว้ังนก
63013062824 นายพีรพล แสนจําหน:าย
63013062825 นายนิพล ทรายวงศ�
63013062826 นางสาวชลลษา แผ:นทอง
63013062827 นางสาวเกศวลี แสงอ:อน
63013062828 นางสาวศศิธร เฉลยโฉม
63013062829 นางสาวอารีย�ยา เจริญรักษ�
63013062830 นายณัฐพงษ� สว:างวรรณ
63013062831 นางสาวสุนันทา กาตาสาย
63013062832 นายรสลัน โตDะะมอง
63013062833 นายนครินทร� พานิชย�
63013062834 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสถาพร รัตนบุรี
63013062835 นางสาวภัทรวรรณ ศรศาสตร�
63013062836 นายชวินวิชญ� พรหมดํา
63013062837 นางสาวสุทธาสินี ลาวัลย�
63013062838 นางสาวขวัญจิรา ฉางแก3ว
63013062839 นางสาวศุภจารีย� อ:องละออ
63013062840 นางสาวสิรินทร� แสนเมืองดี
63013062841 นางสาวสิริกัญญา สมมาคูณ
63013062842 ว:าที่ร3อยตรีหญิงขวัญจิรา มีบุ
63013062843 นางสาวศิริรัตน� สุ:มมัจฉา
63013062844 นายพัชรกิจ สุขในมณี
63013062845 นางสาวรุ:งนภา โมกผา
63013062846 นายณัฐภูมิ รัตนฉวี
63013062847 ว:าที่ร.ต.หญิงจิตราภรณ� ศรีลาฤทธ์ิ
63013062848 นางสาวรอมือลDะ สุหลง
63013062849 นางสาววิลาวัณย� รุ:งระวี
63013062850 นายอนุรักษ� สกุลเหมือน
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63013062851 นางสาวอมรรัตน� สินยัง
63013062852 นางสาวสุนิศา จอกแก3ว
63013062853 นางสาวจีราวรรณ สนองหม3อ
63013062854 นางสาวฟาตีมะห� สามะ
63013062855 นางสาวกฤติยา เมฆทอง
63013062856 สิบเอกศิวกร อู:ศิลา
63013062857 นายโฆษิต อินทรกําแหง
63013062858 นางสาวศิริพร สุขไสว
63013062859 นางสาวนนทิชา เรืองฉาย
63013062860 นางสาวชลธิชา พาจันทร�
63013062861 นายณัฐพล สืบธรรม
63013062862 นางสาวกรรณิการ� คมสัน
63013062863 นางสาวจันทร�จิรา ไชยคําหาร
63013062864 นางสาวสิริธรรม มุขแจ3ง
63013062865 นางสาวพัชรี พิมพ�พา
63013062866 นางสาวแคทรียา อุปตุ3ย
63013062867 นางสาวขวัญฤทัย แสวงสุข
63013062868 นางสาวศิริพร จําเริญใหญ:
63013062869 นางสาวอัญชลี ทวีถาวรสวัสด์ิ
63013062870 นางสาวทิพาวดี วงศ�สม
63013062871 นางสาวสาคร สมพงษ�
63013062872 นางสาวชุติมา คงจันทร�
63013062873 นางสาวณภัทร กนกเวชยันต�
63013062874 นางสาวมนัญชยา มหาโชติ
63013062875 นายธนพล คงพันธ�
63013062876 นางสาวสุภาพร อุศมา
63013062877 นางสาวณิชชา ศศิวัจน�ไพสิฐ
63013062878 นางสาวนภัสวรรณ สร3างแก3ว
63013062879 นางสาวเพชรา รักสองหม่ืน
63013062880 นางสาวสไบทิพย� บุญสงวน
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63013062881 นายณัฐพล ฤกษณันท�
63013062882 นางสาวบุณยนุช ภาพีรนนท�
63013062883 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� หนุนภักดีH
63013062884 นางสาววารุณี ช:างล3อ
63013062885 นางสาวนิภาพร กิจปาโล
63013062886 นางสาวระติยา ยอดสิงห�
63013062887 นางสาวสโรชา ธานี
63013062888 นางสาววรัญญา เลหนุด
63013062889 นายธนมาศ โล:สิริลักษณ�
63013062890 นางสาวณัฐธิดา กมลพิศ
63013062891 นายนราธอน ทองชาติ
63013062892 นางสาวปุณยนุช กุลปรีดารัตน�
63013062893 นางสาวชมพูนุช เมฆมูสิก
63013062894 นายธนภัทร แสงฤทธ์ิ
63013062895 นางสาวจารวี สิลาจันทร�
63013062896 นางสาวยุฐิษพักตร� ตะวันนา
63013062897 นางสาวนาดียะห� แดอีแต
63013062898 นายศักด์ินิรันดร� แก:นนาค
63013062899 นางสาวบุสริน นุช:วง
63013062900 นายวันชนะ โยธินทะ
63013062901 นางสาวอาณดา ย้ิมโกศล
63013062902 นางสาวอรญา ทานอุทิศ
63013062903 นางสาววราลักษณ� กอนอยู:
63013062904 นางสาวธิดาศรี กาฬสิงห�
63013062905 นางสาวประภาพร จันทร�พงษ�
63013062906 นางสาววิลาสินี เกษมศิลปI
63013062907 นางสาวพรประภา อุปสุ
63013062908 นางสาวปภาวี ไชยโย
63013062909 นางสาวฐิตารีย� ชั่งเชื้อ
63013062910 นายศักรินทร� ตู3จํานงค�
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63013062911 นางสาวชลันดา สมวงศ�
63013062912 นายพจนาถ จงรักษ�
63013062913 นางสาวเมฑาวีร� พันทอง
63013062914 นายอายุวัต เหมือนโต
63013062915 นายทยากร อ:อนสอาด
63013062916 นางสาวจณิสตา นันทวิสุทธ์ิ
63013062917 นางสาวพนิดา วรรณทอง
63013062918 นางสาวประภัสสร อารมย�สุข
63013062919 นางสาวพัทธมน เเตงบุตร
63013062920 นางสาวป\ญาภรณ� มหากุศลพาณิชย�
63013062921 นางสาวอภิญญา ถ่ีถ3วน
63013062922 นางสาวจิราพร โตDะถม
63013062923 นางสาววิภาวัลย� รัตนพันธ�
63013062924 นางสาวมนสิชา ปรักมาส
63013062925 นางสาวอภิญญา สุภาพ
63013062926 นางสาวจีราพร แก3วชมภู
63013062927 นางสาววิภาวรรณ แก:นย่ิง
63013062928 นางสาวสุนิสา สัญญารักษ�
63013062929 นางสาวจารุวรรณ ไชยคํา
63013062930 นางสาวกาญจนา เพ่ิมพูน
63013062931 นางสาวกนกวรรณ ลําดวน
63013062932 นางสาวเสาวภา พรหมแก3ว
63013062933 นางสาวผกาวรรณ นาคพิมาย
63013062934 นางสาวพัชรินทร� คีรีเพ็ชร
63013062935 นางสาวภาวิณี ภูวนาถ
63013062936 นางสาวศิริกัญญา คําพาที
63013062937 นายกิตติศักด์ิ สาดะระ
63013062938 นายณัฐชนม� ศรีผุดผ:อง
63013062939 นายบารมี กลิ่นขจรศักด์ิ
63013062940 นางสาวอาริยา สนธิกรณ�
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63013062941 นางสาวเจฏศินีย� งามสนิท
63013062942 นายธัชกร เผือกแก3ว
63013062943 นางสาวพรสินี มณีทอง
63013062944 นายเรืองโรจน� หน:อเรือง
63013062945 นางสาวกาญจนา บุญเรียน
63013062946 นางสาวนาตาลี วัฒนะ
63013062947 นางสาวชัญญานุช เขียวนุ3ย
63013062948 นางสาวปFยา กมลสาร
63013062949 นางสาวธัญญาพร เพชรทอง
63013062950 นายพรอนันต� ตันสกุล
63013062951 นางสาวกชพร จอมเพชร
63013062952 นายกิตติ สุชรจิต
63013062953 นางสาวเจนจิรา หินเเก3ว
63013062954 นายฉัตรดนัย ศรีนคร
63013062955 นางสาวนิฤมล อินนุ:มพันธุ�
63013062956 นายชวลิต ยมนัตท�
63013062957 นางสาวธัชนันภัส เสนอินทร�
63013062958 นางสาวศิริวรรณ พรมนิ่ม
63013062959 นางสาวจิรฐิกานต� คงแก3ว
63013062960 นางสาวเจนภัส เติมงาม
63013062961 นางสาวกชมน เครือทอง
63013062962 นางสาวมาริษา แก3วศรีทอง
63013062963 นายเอกวิช เทพสุวรรณ�
63013062964 นางสาวรุ:งนภา ศรีวิชัย
63013062965 นายณัฐพล กันทะอาสวะ
63013062966 นางสาวจันทร�ฉาย เฟ̂Zองฟู
63013062967 นางสาวฉัตรชนก ธรรมกาย
63013062968 นางสาวปฐมวลัย ดวงสุพรรณ
63013062969 นางสาวพรรณิการ� คันทะเสน
63013062970 นางสาวธชยา แปCนรักษา
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ระดับปริญญาตรี

63013062971 นายวีกิจ ชมญาติ
63013062972 นางสาวรังสิตา จันทร�หอม
63013062973 นางสาวธิดารัตน� สาเพ็ง
63013062974 นายพร3อมพงศ� ปะทิ
63013062975 นางสาวกมลลักษณ� ชัยศิรินานนท�
63013062976 นางสาวรุ:งทิวา ปานพรม
63013062977 นางสาวฟFรดาว อารง
63013062978 นางสาวอัญชลีพร คาสมบัติ
63013062979 นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรป7ญญา
63013062980 นางสาวจิตราภรณ� ต:างท3วม
63013062981 นางสาวลภัสรดา สุขจันทร�
63013062982 นางสาวสิรกานต� ปุ]นนิ่ม
63013062983 นายศกานต� อินตDะสุข
63013062984 นางสาวเพ็ญพิชชา คําพิระแปง
63013062985 นางสาวบุษยา ภูฆัง
63013062986 นางสาวกนกวรรณ มาติวงศ�
63013062987 นายทศพล บุญบังเอิญ
63013062988 นางสาวญดา อับดุลเลาะห�
63013062989 นางสาวประภัสสร ทองโอภาส
63013062990 นางสาวณพัชชนันท� นันทฤชัย
63013062991 นางสาวลดารัตน� เพชรมาก
63013062992 นางสาวรวิพร พุ:มสําเนียง
63013062993 นางสาววิชญาพร สิงห�หา
63013062994 นางสาวพลอยตะวัน สุภาพงษ�
63013062995 นางสาวภัทรกมล จันทร�โคตร
63013062996 นางสาวอรพิน หอมระรื่น
63013062997 นางสาววลัยภรณ� พรหมศร
63013062998 นางสาวรุ:งนภา ศรีแสง
63013062999 นางสาวปณิชา เทพยุหะ
63013063000 นางสาวนภาพร ชมภูพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63013063001 นางสาวจีรประภา หนูบุญ
63013063002 นางสาวบุศชาติ อมิตรพ:าย
63013063003 นางสาวปณิธาน เอกเลิศวิทูร
63013063004 นางสาวสิรินยา นาคเสน
63013063005 นางสาวจิรวรรณ จันทร�สนิท
63013063006 นางสาวศิริลักษณ� พวงจันทร�
63013063007 นายไทคม อานนทวีศิลปI
63013063008 นางสาวมลิวัลย� สงวนโสตร�
63013063009 นายสุริยา แก3วชิงดวง
63013063010 นางสาวธันย�ชนก เจริญลาภ
63013063011 นางสาวณัฐวดี มะคะวา
63013063012 นายศักด์ิชัย พรหมมา
63013063013 นายอภิชาติ พฤกษกลํามาศ
63013063014 นายนิมูฮัมมัดไซยัฟ นิเดร�หะ
63013063015 นางสาววิภาภรณ� ระจิตรัตนะ
63013063016 นายอาดัม โตะบู
63013063017 นางสาวปริณดา นนตะบุตร
63013063018 นางสาวอัจฉรา สุขลาภ
63013063019 นางสาวรติคุณ ชูศิริ
63013063020 นางสาวนิรชา จันทร�เรือน
63013063021 นางสาวศศิธร สีมี
63013063022 นายอธิวัฒน� เพ็ชรหอม
63013063023 นางสาวปภัสสิริย� แก3วอนันตกิจ
63013063024 นางสาวสิตานัน ต:อมย้ิม
63013063025 นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม
63013063026 นางสาวจินตนา ขันธิมา
63013063027 นางสาวยุพารัตน� บุญเสริฐ
63013063028 นางสาวณัฐกฤตา จตุพร
63013063029 นายนนท�ปวิช สืบใหม:
63013063030 นางสาวภัทรวรรณ หาญเขตต�
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ระดับปริญญาตรี

63013063031 นางสาวมยุรี เพียลุน
63013063032 นายเขมรัตน� ฉิมนอก
63013063033 นางสาวทัศวรรณ สุธงษา
63013063034 นางสาวธนกาญจน� ติตถพันธุ�
63013063035 นายซีฮาบุดดิน สกุลดิเยาะ
63013063036 นางสาวพัทธนันท� ลาภศิริภิวัฒน�
63013063037 นางสาวเกตวดี หาญไชย
63013063038 นางสาวจันทนิภา ทองภู:
63013063039 นางสาวอัจฉราภรณ� สุริวงศ�
63013063040 นายศุภสิทธ์ิ พรมสา
63013063041 นางสาวนัดดา ศิริปะชะนะ
63013063042 นายเรวัต ห3วยหงษ�ทอง
63013063043 นางสาวอทิศยา ขวัญเซ:ง
63013063044 นายศาสตราชัย เกตุรัตน�
63013063045 นายศิลา ต้ังประเสริฐ
63013063046 นางสาวจุฑามาศ เชียงหนุ3น
63013063047 นางสาวนฤมล ประชากูล
63013063048 นางสาววณิชยา ฉมามหัทธนา
63013063049 นางสาวอามีรา รายอตาเละ
63013063050 นางสาวกัญญารัตน� วรชินา
63013063051 นางสาวสุพรรษา แขโคกกรวด
63013063052 นางสาวพินทุอร วงษ�ไทย
63013063053 นายณัฏฐชัย ประคํา
63013063054 นางสาววราภรณ� เขียวสะอาด
63013063055 นายไพรณรงค� ศรีทอง
63013063056 นางสาวกุลธิดา แซ:หม่ี
63013063057 นางสาวศรินญา มนต�แก3ว
63013063058 นางสาวสยมพร รอดสิน
63013063059 นางสาวนันพัชพร พระทอง
63013063060 นางสาวธวัลหทัย นิยมสุข
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63013063061 นายธีรสิทธ์ิ เจริญสวรรค�
63013063062 นางสาวณิชกานต� ปานสอน
63013063063 นางสาวชุติมน ชมโฉม
63013063064 นายภักด์ิชนก สุวรรณปราโมทย�
63013063065 นายณัฐากร บัวแก3ว
63013063066 นายพิษณุพงษ� แสวงเงิน
63013063067 นายธนพัฒน� อาภาอภิวัฒน�
63013063068 นางสาวธุวพร ชาติภูมิ
63013063069 นายณัฐกร พันธุ�ภูคํา
63013063070 นายสิริชัย สมิตะสิริ
63013063071 นางสาวขนิษฐา อรรถมงคล
63013063072 นายไกรวิชญ� อนุกูลอุทัยวงศ�
63013063073 นางสาวป7ญญาวา เจดีย� 
63013063074 นายวชิรวิทย� รมณีย�
63013063075 นางสาวจิรัชญา จันทร�วันเพ็ญ
63013063076 นางสาวชิดชนก สุทธิวงค�
63013063077 นางสาวณัฏฐา คําแพงสี
63013063078 นางสาวป7ณฑารีย� ศรีย้ิม
63013063079 นายพลวัฒน� พิทักษ�วงศ�ธาดา
63013063080 นางสาวอรวิภา เลาหวรรณธนะ
63013063081 นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
63013063082 นางสาวกัญณ�ฐิณัฐฎ์ิ แขกไทย
63013063083 นางสาวสุทธิดา โพธิกัง
63013063084 นางกมลรส ภู:ระหงษ�
63013063085 นางสาวกาญจนา เจริญรุ:ง
63013063086 นายประกาศิต ช:วยรักษา
63013063087 นางสาววรัชยา นาแปCน
63013063088 นายตรีธวัฒน� ถาวรวิทย�วรากุล
63013063089 นายธเนศ ประสพบุญ
63013063090 นางสาวศศลักษณ� เข็มเพ็ชร
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63013063091 นายศุภกร วงศ�ธัชชัย
63013063092 นายธีธัช นันทวิจิตรกุล
63013063093 นางสาวธัญลักษณ� อรรคนันท�
63013063094 นางสาวสุวิมล มีประหยัด
63013063095 นายดนุเดช ซูซา
63013063096 นางสาวสมฤทัย พันธุ�สะอาด
63013063097 นายสกลวัชร� เล็กสิม
63013063098 นางสาวนันทนัช เทียนทอง
63013063099 นายชัชวาลย� หล่ําจันทึก
63013063100 นางสาวนันทิดา สันนิธี
63013063101 นางสาวอังศณา ดวงอิน
63013063102 นายสุทธิพงษ� รักษา
63013063103 นางสาวธีริศรา เทพศิริ
63013063104 นางสาวสุดารัตน� หนูชูสุก
63013063105 นางสาวนัยเนตร บัวแก3ว
63013063106 นายจิโรตถ� พรหมสุรินทร�
63013063107 นายศุภณัฏฐ� อธิยวัฑฒิ
63013063108 นายศักดา สุมนวัฒนกุล
63013063109 นางสาวอรวรรณ สีมีงาม
63013063110 นางสาวธนาพา จันที
63013063111 นางสาวเพียงตรา ไตรพรม
63013063112 นายสิทธิกร บุตร�จันทร�
63013063113 นายวัชรพงศ� ดีกุดตุ3ม
63013063114 นางสาวสุดาพร รักประเทศ
63013063115 นางสาวดรุณี ฐานชารี
63013063116 นางสาวทิพวรรณ� นกงาม
63013063117 นายวันชัย ไม3เชื้อ
63013063118 นายทินภัทร ปรางค�ถาวร
63013063119 นายทศพล กิจไพบูลย�เกษม
63013063120 นางสาวสุพรรษา กุ:ยสาคร
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63013063121 นางสาวรุ:งฤดี ชุมแวงวาป\
63013063122 นายเรวัต รัตนบุรี
63013063123 นางสาวพรพิมล วงศ�ปCอง
63013063124 นางสาวเย็นจิตร มังคะรัตน�
63013063125 นางสาวนิดา กุฎีเขต
63013063126 นางสาวเลิศกัลยา แก3วมงคล
63013063127 นางสาวธันยนันท� เรืองนิภาพัชร�
63013063128 นางสาวกัลยา สีดาเสถียร
63013063129 นางสาวกาญจนา แก3วพิทักษ�
63013063130 นางสาวนิรัชดา ธรรมราช
63013063131 นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐกมล
63013063132 นางสาวปFยานนท� สธนวสุ
63013063133 นายจิรพล แสนงามวงศ�ศิริ
63013063134 นางสาวลลิตา เลิศส:องแสง
63013063135 นายณัทเศรษฐ� รัตนาจินดารัตน�
63013063136 นายสิรเศรษฐ� วงษ�ประยูร
63013063137 นายตรีภัทร อังคุลนาวิน
63013063138 นางสาวสุวันนี เจDะอารง
63013063139 นายเสรีรัฐ เณรหลํา
63013063140 นายธนวัฒน� อังคะ
63013063141 นายอนุชา พูดเพราะ
63013063142 นางสาวศรสวรรค� อุตุพร
63013063143 นายอนุรักษ� กัตติกมาส
63013063144 นางสาวศุภนิดา สอาดโฉม
63013063145 นายพิทยาพงษ� กิตติบุตร
63013063146 นายวีรายุทธ พันธุลี
63013063147 นางสาวธิดารัตน� อินทรักษ�
63013063148 นางสาวศศิพันธุ� ตันติเสรีวงศ�
63013063149 นางสาวอิฏฐารมณ� ทองก:อ
63013063150 นางสาวษมาพร อิงคสิทธ์ิ
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63013063151 นางสาวฐานิตา เลิศมงคลนาม
63013063152 นางสาวภัทรารัตน� บุญยบุตร
63013063153 นางสาวศิตานันท� บุญเกตุ
63013063154 นางสาวกิตติยา สุขสุม
63013063155 นางสาวณัฐพร อึ้งรุ:งเรืองกุล
63013063156 นายพชรพล กมลานนท�
63013063157 นางสาวชลธิชา ไพลดํา
63013063158 นายภูธนพัฒน� บุญอยู:
63013063159 นางสาวสุภาพร เกษตรบัวหลวง
63013063160 นางสาวอักษราภัค เอี่ยมละมัย
63013063161 นางสาวสุกัลยา คงอุป
63013063162 นายนิพิฐพนธ� เกตุขาว
63013063163 นางสาวอติยา มลยง
63013063164 นางวาสนา ฉัตรมณเฑียร
63013063165 นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร�
63013063166 นายพีระวัฒน� สุขจิตต�กลม
63013063167 นายพิเชษฐ� กฤตยามงคลชัย
63013063168 นางสาวนววรรณ วิศวชิตมัน
63013063169 นายอภิเดช โชคบัณฑิตย�
63013063170 นายสมโชค น3อยเจริญ
63013063171 นายพงษ�ปภัส สุดใจ
63013063172 นางสาวชลิตา ทองม่ัง
63013063173 นางสาวอุษณียาภรณ� ทองเล็ก
63013063174 นางสาววิริญจ�ลดา สิทธ์ิเรืองเดช
63013063175 นางสาวกชกร อักษรทิพย�
63013063176 นางสาวสาธิตา โฆษิตพล
63013063177 นางสาวณัฏฐณิชา ผลาสิงห�
63013063178 นางสาวชนากานต� ก:อเกิด
63013063179 นางสาวอรพิน อารีสนั่น
63013063180 นางสาวนิตยา วะรงค�
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63013063181 นางสาววิชดา ตังสุรัตน�
63013063182 นางสาวจุฑามาศ ณ ลําปาง
63013063183 นางสาวปFยเนตร ลิ้มสกุล
63013063184 นางสาวพัชรี โรจน�รักษ�
63013063185 นายนิติธร จิตมุสิก
63013063186 ว:าที่ร.ต.หญิงนาราชา ภูริรัตนาพร
63013063187 นางสาวกัญญา หมีทอง
63013063188 นางสาวนันทิกานต� กิวหลิม
63013063189 นางสาววรรษชล พันธ�พิมพ�
63013063190 นายธนารักษ� ตันตยกุล
63013063191 นางสาวณัฐวรรณ ชํานาญ
63013063192 นางสาวอัจจิมา ไชยมณี
63013063193 นางสาวชฏาพร ชูรัตน�
63013063194 นางสาวสร3อยทิพย� สร3อยพูล
63013063195 นายจักรกฤษ หมวกสุก
63013063196 นางสาวพัชรีญา ศิริผลสมสุข
63013063197 นางสาวณญาดา ยังพัธนา
63013063198 นายณัฐพล ไพบูลย�
63013063199 นายอภิชาติ โสอินทร�
63013063200 นางสาวสุภิญญา ธรฤทธ์ิ
63013063201 นางสาววีรินทร� วีระวรรณ
63013063202 นางสาวพานทอง เสนานิคม
63013063203 นางสาวจารุกุล เจริญศรี
63013063204 นางสาวศุภลักษณ� อินพล
63013063205 นางสาวสร3อยฟCา หนองพล
63013063206 นางสาวนฤมล น3อยสี
63013063207 นางสาวสาลินี จันทร�สว:างอรุณ
63013063208 นางสาววราภรณ� ขันพิมูล
63013063209 นางสาวแจ:มนภา ทองทิพย�
63013063210 นางสาวณฐภัสสร� เหลืองแสงทอง
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63013063211 นายภูธิป โพธิสาโร
63013063212 นางสาวแพรวพรรณ ธานี
63013063213 นางสาววันวิสาข� แสงผึ้ง
63013063214 นางสาวประกาย ป7ทมธานินท�
63013063215 นางสาวสะป\นะ มะเละ
63013063216 นายศิรวิชช� ผานิชชัย
63013063217 นายนิทัศน� พานิชกุล
63013063218 นางสาวกนกพร เชี่ยวชาญสมุทร�
63013063219 นางสาวสุดาภัคย� กลิ่นประทุม
63013063220 นางสาวกชมน สุวรรณจํารัส
63013063221 นายสันติ แก:นเกษ
63013063222 นางสาวสุนันท� ธรรมวงศ�
63013063223 นางสาวพรพิมล เหล:าคุณค:า
63013063224 ว:าที่ร.ต.หญิงอรอุมา อัศวภูมิ
63013063225 นางสาวไพรินทร� อิ่มประสงค�
63013063226 นายอดิศักด์ิ เที่ยงแก3ว
63013063227 นายอนิรุจ รีเรียบ
63013063228 นางสาวจีรนันท� วังขวา
63013063229 นางสาวสุนิตา อนุรักษ�
63013063230 นางสาวปานชนก ขุลี
63013063231 นางสาวศันสนีย� สุวรรณรักษ�
63013063232 นางสาวณัฐณิชา ซันประสิทธ์ิ
63013063233 นางสาวขวัญเรือน มีพรหม
63013063234 นายมังคลา หัสเสนะ
63013063235 นางสาวสุดาทิพย� ปากดี
63013063236 นายบวรเมษฐ� ม:วงมณี
63013063237 นายพลากรณ� ม่ิงเชื้อ
63013063238 นางสาวศุภดา อุทุมมาลา
63013063239 นางสาวกรกนก พานทอง
63013063240 นางอุมาภรณ� อินโน
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63013063241 ว:าที่ ร.ต.อภิชาติ ปริษาวงศ�
63013063242 นางสาวอารีรัตน� ทิพย�สงคราม
63013063243 นางสาวพัชรินทร� วรสาร
63013063244 นายอาณัต เก็มเบ็ญหมาด
63013063245 นายพงษ�พันธ� คุ3มรําไพ
63013063246 นายพิชนันท� จันทะนนตรี
63013063247 นายเปรมฤทัย เปรมปรีด์ิ
63013063248 นายตะวัน แก3วมาลา
63013063249 นางสาวป7ทมภัทร� จงเจริญ
63013063250 นายมานะชัย แพรสี
63013063251 นางสาวกาญจนาภรณ� ทองยศ
63013063252 นางสาวนวลชนก นานอน
63013063253 นางสาวชฎามาศ บุณยรัตพันธุ�
63013063254 นางสาวอาทิตยา สายสุข
63013063255 นางสาวอาซูรา อาแว
63013063256 นายณัฐพงษ� จรัสศิลปชีพ
63013063257 นางสาวณัฎฐนิช รักษ�เมือง
63013063258 นางสาวอําพร จันทร�แก3ว
63013063259 นางสาวอัญชลี เคหะลุน
63013063260 นางสาวป7ณวรรธน� กันอยู:
63013063261 นางสาววิชาดา ใจงาม
63013063262 นางสาวศรุชา มูลมี
63013063263 นายสุรเกียรติ สอนศรี
63013063264 นางสาวยุวดี พิมล 
63013063265 นางสาวศศิธรณ� ชูเยาว�
63013063266 นางสาวสุภาพรรณ ฝายนันชัย
63013063267 นางสาวชวัลนุช ดูเบย�
63013063268 นางสาวศรัญญา ดวงดี
63013063269 นางสาวมาศสุภางค� ธาตุเสียว
63013063270 นางสาวกัณฐภรณ� ยานะศักด์ิ
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63013063271 นายธํารงรักษ� ภักดี
63013063272 นางธนินทาญ อ3นเงินทยากร
63013063273 นางสาวกรณิกา งานนันไชย
63013063274 นางสาวทิพวรรณ ศิริสัมพันธ�
63013063275 นายพิสิฐ อํานาจนิยมจันทร�
63013063276 นางสาวฟาง ศรีจันทร�กลัด
63013063277 นางสาวเพ็ญนภา จันทร�อยู:
63013063278 นายชัยพร ดีปลื้ม
63013063279 นายธนาธิป ง:วนชู
63013063280 นางสาวสัณหพร ฉัตรเงิน
63013063281 ว:าที่ร3อยตรีกฤดพิพัฒน� รักสัตย�
63013063282 นางสาวนภัสสร บุตรอามาตย�
63013063283 นางสาวสมฤทัย กําเนิดโทน
63013063284 นางสาวอรกานต� เวชกามา
63013063285 นายโชคอํานวย เอี่ยมนเรพร
63013063286 นางสาวอชิรญา ต้ังตระกูล
63013063287 นายกิตติพงศ� บุญญาพิทักษ�
63013063288 นางสาวศิริวรรณ� ตะวังทัน
63013063289 นางสาวกัลยรัตน� เกตุกําพล
63013063290 นางสาวชลิตา จวงสอน
63013063291 นายนฤพนธ� มหากายิน
63013063292 นายวิสัยทัศน� สมฤทธ์ิ
63013063293 นางสาวลัดดาเพชร สงจันทร�
63013063294 นางสาวทิพย�ธารทอง วงศ�วิวัฒน�ธนะ
63013063295 นางสาวศยามล กลั่นภูมิศรี
63013063296 นายปรีดา ศรีสุวัฒน�
63013063297 นางสาวธัชดาวดี อมาตยกุล
63013063298 นางสาวอริสรา ไตรสุวรรณ
63013063299 นางสาวฐิติมา ศรีแสง
63013063300 นายรัชช�ศิษฏ� เทพนิมิตร
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63013063301 นางสาวเนตรชนก เมืองน3อย
63013063302 นางสาวปFยะพร หนูเกตุ
63013063303 นางสาวชนิกานต� สุวรรณสุนทร
63013063304 นางสาวฟารดา ดุษดินทร�
63013063305 นายสุทิวัส กฤตยาวัฒนกุล
63013063306 นางสาวสุภาวดี ไชยโคตร
63013063307 นางสาวธัญญ�นรี กุลฉัตร�ฐานนท�
63013063308 นายเมธี จิตเมตตาบุตร
63013063309 นางสาวธีรญา วงษ�ชลอย
63013063310 นางสาวพรทิพย� สิงจานุสงค�
63013063311 นางสาววชิราภรณ� สมเดช
63013063312 นายภูมิภัทร ศักดารักษ�
63013063313 นางสาวขวัญชนก วงศ�โคกสูง
63013063314 นางสาวสุดารัตน� ศรีเมือง
63013063315 นายเกียรติศักด์ิ สกุลนี
63013063316 นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ:ม
63013063317 นางสาวพริสา ตีบจันทร�
63013063318 นางสาวชนัญชิดา เจริญศรี
63013063319 นางสาวณัฐนิข พรหมศิริ
63013063320 นางสาวหทัยรัตน� พะนิรัมย�
63013063321 นายคุณาฤทธ์ิ เตรียมล้ําเลิศ
63013063322 นางสาวนุชนาถ กรึกพุดซา
63013063323 นายปณิธี จันทร�แก3ว
63013063324 นายนุติพงศ� พิมพ�เหม
63013063325 นายฐาเนศ ทองเกิด
63013063326 นางสาวเฉลิมพร ตามสัตย�
63013063327 นายฐนธน ชุมอักษร
63013063328 นางสาวสาวิตรี ละมูลสุข
63013063329 นางสาวอรวรรณ จันทุมา
63013063330 นางสาวชไมพร แจ3งไธสง
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63013063331 นางสาวขนิษฐา ลาภอนันต�บังเกิด
63013063332 นางสาวเพชรไพลิน ปอสูงเนิน
63013063333 นางสาวธนิตา ขอเพ:งกลาง
63013063334 นางสาววิรนุช เก้ือทาน
63013063335 นายสุขเกษม แจ:มกระจ:าง
63013063336 นางสาวกนกวรรณ กันจู
63013063337 นายมนตรี วรศรี
63013063338 นางสาวพัชรินทร� วรกิตติ
63013063339 นางสาวสุภานี แซ:หว3า
63013063340 นางสาวกุลฉัตร ยลโสภณ
63013063341 นางสาวสุทธิษา บาลี
63013063342 นางสาววัลภา ฉายาประดิษฐ�
63013063343 นางสาวกาญจนา ธรรมชัยกร
63013063344 นางสาวนลพรรณ กรีวารี
63013063345 นายนราธิป สมิตเวช
63013063346 นางสาวพิชญ�สินี กอสุจริตสิริกุล
63013063347 นางสาวนภธิดี ชูสุข
63013063348 นายอัครพงศ� ศรีบุรินทร�
63013063349 นางสาววริศรา ศกุนะสิงห�
63013063350 นางสาวภัคฑิมา ชัยมงคล
63013063351 นางสาวศุภกร กลมกล:อม
63013063352 นางสาวจันทร�จิรา เดชรักษา
63013063353 นางสาววาสนา ชูชัย
63013063354 นายเอกชัย รักษาพล
63013063355 นายฉัตรเฉลิม เทพรัตน�
63013063356 นางสาวกุลนันท� โสดากุล
63013063357 นางสาวกันตินันท� ธนาศิริวัฒน�กุล
63013063358 นายศิริศักด์ิ อารยวัฒนพงษ�
63013063359 นายภาคย� ศรีรัตนกวี
63013063360 นายกฤติน ประสิทธ์ิสม
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63013063361 นายพีรพล สัตรูพ:าย
63013063362 นางสาวป7กษธรกาญจน� หอมหวล
63013063363 นางสาวเกตุสุดา ตันกุระ
63013063364 นางสาวนิลดา สายทอง
63013063365 นางสาวชนิชา ทารักษ�
63013063366 นางสาวธัญภา เพชรซ3อน
63013063367 นางสาวกรรณิกา พวงมณี
63013063368 นางสาวกชมน ชูอักษร
63013063369 นางสาวอริสรา ต้ังสกุล
63013063370 นางสาวชนัญชิดา โสนาคา
63013063371 นางสาวจิรานันต� พงศ�นราทิพย�
63013063372 นายกุลพัฒน� มาระเมฆ
63013063373 นายอาณัติ ป7นธิโป
63013063374 นางสาวจินดารัตน� ชาวไทย
63013063375 นางสาววรรณพร จําปาน3อย
63013063376 นางสาววริษฐา โพธ์ิอินทร�
63013063377 นางสาวสมสิริ ณ พัทลุง
63013063378 นางสาวนันทินาถ แก3วมณี
63013063379 นางสาวสุนันทา กลัดเล็ก
63013063380 นางสาวอรวรรณ วงศ�รัตน�
63013063381 นางสาวลิปFการ� บุญมากาศ
63013063382 นางสาวอภิสมา บรรเลงเสนาะ
63013063383 นางสาวสุชานรี มีแก3ว
63013063384 นางสาวก่ิงกาญจน� กันทา
63013063385 นางสาวภัทสุดา จันตDะคํา
63013063386 นางสาวพุทธรักษา พรมดี
63013063387 นางสาวศศิประภา วงค�ทับซ3าย
63013063388 นางสาวอารียา วงษ�คํา
63013063389 นายพีรศักด์ิ สบเหมาะ
63013063390 นางสาวณัฐณิชา พรหมศร
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63013063391 นางสาวมาริษา มงคล
63013063392 ว:าที่ร3อยตรีปฏิญญา น3อยเสนีย�
63013063393 นางสาววรางคณา พงศาปาน
63013063394 นายราชรักษ� คําแก3ว
63013063395 นางสาวธารีรัตน� มากชูชิต
63013063396 นางสาวอัจนา คําเจริญ
63013063397 นางสาวสรันฐรฏ� ตันวงศ�วาล
63013063398 นางสาวศศิธร สีมาวงษ�
63013063399 นางสาวศุภานัน แปCนเกลี้ยง
63013063400 นางสาวพภัสสรณ� สันพะเยาว�
63013063401 นางสาวพิมพ�นิภา สุขมาศรี
63013063402 นางสาวกุลนันท� อิทธิพร
63013063403 นางสาวกรรณิกาณ� มาตวงศ�
63013063404 นางสาวพาตือนะห� บาดิ
63013063405 นายจตุพร วิเศษมณี
63013063406 นางสาวศิริวรรณ สายสระน3อย
63013063407 นางสาวธนาภรณ� เณรแก3ว
63013063408 นางสาวสุรียา มูลเมือง
63013063409 นายสุริยา แสงชาติ
63013063410 นายสิทธินนท� เต็มสงสัย
63013063411 นายจิตรกร บุญความดี
63013063412 นางสาวชลธิชา ยวงอัคเรศ
63013063413 นางสาวยุพดี มูฮําหมัด
63013063414 นางสาวกนกฉัตร เหมป7Qน
63013063415 นางสาววาสนา ชิราพร
63013063416 นายอรรถพล ทองคํา
63013063417 นางสาวธิมาพร วงษ�ขนิษฐ�
63013063418 นางสาวศิริรัตน� อันสนั่น
63013063419 นายอนวัช บัวนาค
63013063420 นางสาวธัญลักษณ� ตึกดี
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63013063421 นายสุวิทย� เกษสลวย
63013063422 ส.ต.อ.วุฒิพงษ� กรีเทพ
63013063423 นางสาวพิมลมาลย� เอี่ยมโอภาส
63013063424 สิบเอกกิตต์ิพิพัชร� วงค�เจริญ
63013063425 นายวิวัฒน� คุ3มภัย
63013063426 นายวรัญ กําลังงาม
63013063427 นางสาวกชามาส เส3งสีเเดง
63013063428 นางสาวกาญจนา ยาสมุทร
63013063429 นางสาวสุวิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63013063430 นายอนุกูล เพ็ญศรี
63013063431 นางสาวเพชรรัตน� ดวงใจ
63013063432 นางสาวสุทธิชา มหาขนตรี
63013063433 นางสาวนิโลบล ทองทา
63013063434 นางสาวศศิกาณ ฐิติธนาวัฒนกุล
63013063435 นางสาวโญติกา สมถวิล
63013063436 นางสาววิจิตราภรณ� สงวนชิต
63013063437 นางสาวนันทาวัน จันทรประเทศ
63013063438 นางสาวพิราวรรณ สุพรรณ
63013063439 นายณัฐนนท� คงทน
63013063440 นางสาวอารยา บุญน3อย
63013063441 นางสาวจีรนันท� เกตุวิสุทธ์ิ
63013063442 นางสาวชลชนก สกุลทหาร
63013063443 นางสาวธ.กมล เป\Zยมสมบูรณ�
63013063444 นางสาวสุดารัตน� เสียงชิต
63013063445 นางสาวรัตติกาล นิรันรัตน�
63013063446 นายตรีภัค เสริมภักดีกุล
63013063447 นางสาวสุปราณี จิตเรณู
63013063448 นายพงศธร วิสาระ
63013063449 นางสาวศิลปIสุภา เสกรัมย�
63013063450 นางสาวศันสนีย� เกตุสวัสด์ิ
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63013063451 นางสาวสุทธิดา แสนประสิทธ์ิ
63013063452 นางสาววาสนา ตามป7ณนะ
63013063453 นางสาวศุภรัตน� สมบัติเจริญไทย
63013063454 นางสาวสมฤทัย ทองคํา
63013063455 นายธวัชชัย ดวงนภา
63013063456 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี
63013063457 นางสาวจารุวรรณ แก3วกล3า
63013063458 นางสาวพนัดดา เหล:าประเสริฐ
63013063459 นางสาวรัตนฉัตรร� จันทร
63013063460 นายมนรัตน� เมาทอง
63013063461 นางสาวศุภาพิชญ� อุสาพรม
63013063462 นางสาวเพ็ญพักตร� ชัยภูมิ
63013063463 นายดาวุด เพชรเพ็ง
63013063464 นางสาวนูร�รีตา เปาะแมรีซอ
63013063465 นายวิภาส คารวินพฤกษ�
63013063466 นางสาวนิศารัตน� ห3าวหาญ
63013063467 นางสาวสาหร:าย ศรีหาเมฆ
63013063468 นายเล็ก ปุ[ดหน:อย
63013063469 นายสถาพร พันธ�งาม
63013063470 นางสาวธัญรดี คําก3อน
63013063471 นางสาวนภษร บุญเรืองยา
63013063472 นางสาวชัญญพัชร� เศรษฐานาม
63013063473 นายภาณุวิชญ� สุขะ
63013063474 นางสาวกาญจนา คําโคตร
63013063475 นางสาววิภาภรณ� ทองตัน
63013063476 นางสาวอริยา ภิรมย�เลี่ยม
63013063477 นางสาวชัชชนก พิมพ�สัมฤทธ์ิ
63013063478 นางสาวจีราพร บัวขํา
63013063479 นางสาวสุรัสวดี เติมทรัพย�
63013063480 นางสาวฤทัยรัตน� แสงกระจ:าง
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63013063481 นายณัฐวุฒิ ยอดเปลี่ยน
63013063482 นางสาวกาญจนา นาคยอง
63013063483 นางสาวมันทนา สําเร็จประสงค�
63013063484 นางสาวกฤติยา คําลือฤทธ์ิ
63013063485 นางสาววรกานต� จามน3อยพรหม
63013063486 นางสาวมนัสวรรณ ศรีวิเศษ
63013063487 นางสาวทอตะวัน ดีหนู
63013063488 นางสาวพรภรรสชนก ดิษกร
63013063489 นางสาววลัยภรณ� บุญธิมา
63013063490 นางสาวกมลพร ฟองจามร
63013063491 นางสาววิภาวดี คําเหล็ก
63013063492 นางสาวณิชา สุทธวรางกูล
63013063493 นางสาวอริสา พุทธิมา
63013063494 นางสาวประภัสสร พรมแก3ว
63013063495 นางสาวกรรณิการ� สีนานวล
63013063496 นายกฤษฎา อรัญชราธร
63013063497 นางสาวสุดารัตน� วงษา
63013063498 นางสาวสุภาวดี จิตสุภานันท�
63013063499 นางสาวประคองทรัพย� บุตรโคตร
63013063500 นายมนัส หม่ืนหลัก
63013063501 นางสาวอภิญญา กองโสม
63013063502 นายธนชัย นิพันธ�
63013063503 นางสาวสุนิสา พุกควบ
63013063504 นางสาวศรีเสาวลักษณ� เป\ยร�นนท�
63013063505 นางสาวปุณณภา ธาตุสุวรรณ
63013063506 นายพิษณุ ตันบุญยศิริเดช
63013063507 นางสาวมุธิตา เชื้อคนแข็ง
63013063508 นางสาวจิรวรรณ บัวเรือง
63013063509 นางสาวสุจรรยา น้ําทองคํา
63013063510 นางสาวณัฐธิดา รัตนโกศัย
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63013063511 นางสาวพรทิพา เนตรทิพย�
63013063512 นางสาวน้ําฝน คุ3มบุญ
63013063513 นายฐานพัฒน� ดวงจันทร�
63013063514 นางสาวสุวิมล แจ:มจํารัส
63013063515 นางสาวสิริกานต� มุ:ยจันตา
63013063516 นางสาวภัทราภรณ� ไชยผา
63013063517 นางสาวมธุลดา เชาวลิต
63013063518 นางสาวพนิดา หนูศรีแก3ว
63013063519 นายธนกฤต ลิมปFยะกุล
63013063520 นายทศพล สันติวิสัฏฐ�
63013063521 นางสาวนราธร เรืองสิทธ์ิ
63013063522 นางสาวอาภาวดี บูรณพันธ�
63013063523 นางสาวบุหลัน บุษบานนท�
63013063524 นางสาวเบญจวรรณ ศาสตร�เณร
63013063525 นางสาวจุฑามาศ ดีมีศรี
63013063526 นางสาวพัชรนันท� ภูริรักษ�พิติกร
63013063527 นางสาวปฏิญญา กลับกลายดี
63013063528 นายวรภต เอื้อนภาพร
63013063529 นางสาวจิราภรณ� นวลเขียน
63013063530 นางสาวบุณฑริกา วิชาชัย
63013063531 นายกันตพัฒน� โพธ์ิศรีทอง
63013063532 นางสาวจิรภิญญา วงค�ภาคํา
63013063533 นางสาวจุฬาวรรณ ทองหยู
63013063534 นางสาวนภัสนันทน� ณิชามงคลสินธุ�
63013063535 นางสาวสุภาวดี เจิดพิมาย
63013063536 นายฉัตรดนัย ดําชู
63013063537 นายธนาวัฒน� วรโชติไพศาล
63013063538 นายภาสันต� พร3อมสุข
63013063539 นางสาวสุทินา แก3วดี
63013063540 นายจตุภัทร มอญจัตุรัส

หน3า 2118 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013063541 นางสาวพัณณิตา ก่ิงไกว
63013063542 นางสาวพจนารถ บุญลาภ
63013063543 นายณัฐพงษ� บุญชู
63013063544 นางสาวชญาณี บุญมา
63013063545 นางสาวสวรรยา คําปรีชา
63013063546 นางสาววัลภา สุทธิบูรณ�
63013063547 นายธีรวุฒิ ดําช:วย
63013063548 นางสาวอามีรา ยะหริ่ง
63013063549 นางสาวเกศรินทร� กองพงษ�
63013063550 นางสาวสิริอาภา ราชนาคํา
63013063551 นางสาวอริสรา เครือนิล
63013063552 นางสาวเหมวิกา แซ:จึง
63013063553 นายไพศาล หนูปาน
63013063554 นางสาวภิญญดา ทักทาย
63013063555 นางสาวอภิญญา ภู:เหม
63013063556 นางสาวสุภาพร สามล
63013063557 นางสาวฐานิตา แก3วประดิษฐ�
63013063558 นายทองใหม: นันทะลือชัย
63013063559 นายฐิติศักด์ิ ทองเรือง
63013063560 นางสาวอังค�วรา แจ:มสุวรรณกุล
63013063561 นายวงศธร จันทรวรากร
63013063562 นายพีรวัส เพียซุย
63013063563 นางสาวจิราพร ทองเกตุ
63013063564 นายมงคล เกษสุนทร
63013063565 นางสาวบุญสิตา พลอยประดับ
63013063566 นายสุทัศน� อุ:นเรือน
63013063567 นางสาวปวันย�นรัตน� มาตมูลตรี
63013063568 นางสาวณรินทร�ณิชา แม3นทิม
63013063569 นายดิลก ศรีเรือง
63013063570 นายชัยวัฒน� สาทชื่น
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63013063571 นางสาวจริยา เท:าบุรี
63013063572 นายประธาน ฉายแม3น
63013063573 นางสาวมลฤดี สมนึก
63013063574 นางสาววริศรา แสนนาง
63013063575 นางสาวปFยะฉัตร คฤหานนท�
63013063576 นางสาวชุมสาย กลิ่นเทียน
63013063577 ว:าที่ร3อยตรีหญิงฐิตาวรรณ พิโยค
63013063578 นางสาววรรณนภา ฉินสกลธนากร
63013063579 นางสาวสุพัชชา ช:างเกิด
63013063580 นางสาวจิดาภา ลัทธิธนธรรม
63013063581 นางสาวนพเกล3า วงศ�เส็ง
63013063582 นายสุริยา เขตบุญพร3อม
63013063583 นางสาวศิริลักษณ� เพชรอาวุธ
63013063584 นายฮารีส แมฮะ
63013063585 นางสาวดุลยรัตน� เศวตรพัชร�
63013063586 นางสาวเมธะนิดล ขําโสภณ
63013063587 นางสาวณัฐชยา ศรีนิธิศชโยทัย
63013063588 นางสาวศุภดา พิมพ�แตร
63013063589 นางสาววรรณภัสสร วิชัยวรพัฒน�
63013063590 นางสาวพรชิตา พลมีศักด์ิ
63013063591 นางสาวศิรดา จริตเรียบ
63013063592 นางสาวแพรว เพ็ชรโพธ์ิ
63013063593 นายวรพัฒน� สารทรัพย�
63013063594 นางสาวธัญญารัตน� ทิพย�รักษา
63013063595 นางสาวอุษามณีย� สุขกลาง
63013063596 นายสุชาติ ทองรุ:งเรืองชัย
63013063597 นางสาวฐิติพร ชั้นโรจน�
63013063598 นายเนรมิต โซเซกู:
63013063599 นายชาญณรงค� โปทา
63013063600 นางสาวนารีมะห� นอจิ
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63013063601 นางสาวนุชรินทร� นาเหนือ
63013063602 นางสาวงามตา บุญช3าง
63013063603 นางสาวชลภัสสรณ� ศิริจินดาพิมล
63013063604 นางสาววรัญญา เรืองเดช
63013063605 นางสาวภัทราภรณ� ศรีไหม
63013063606 ว:าที่ ร.ต.หญิงสุชาวดี เทียมหงษ�
63013063607 นางสาวนาลินี สมศรี
63013063608 นายปฏิพัทธ� เมืองลือ
63013063609 นางสาววรางคณา สงวนบุญ
63013063610 นางสาวชนกนันท� วตะกูลสิน
63013063611 นางสาวศุภาพร สมบัติเป\Zยม
63013063612 นางสาวท หะสิตะเวช
63013063613 นางสาวชลิต ตา สมารังค สุต 
63013063614 นายวัยวุฒิ ยนจอหอ
63013063615 นายวิษณุชัย พ:วงแพ
63013063616 นางสาวรัตติกาล ทุ3ยศรี
63013063617 นางสาวซูไรดา ลอตันหยง
63013063618 นางณัชชญาทร สารศรี
63013063619 นางสาวผ:องเพ็ญ มีนิล
63013063620 นางสาววรินทร�ธร พัฒนธีระนันท�
63013063621 นางสาวภัทรวดี ขลุดสกุล
63013063622 นายวันชนะ มณฑาทอง
63013063623 นางสาวกวินรดา วัชรพงษ�กิตติ
63013063624 นายศรัณย�ภัทร พัตรปาน
63013063625 นางสาวชุติมา รัตนคช
63013063626 นางสาวศิริพร โพธ์ิขาว
63013063627 นางสาวเสาวลักษณ� ก่ิมสร3าง
63013063628 นางสาวกัลยรัตน� แสงพุ:ม
63013063629 นางสาวณิชากร สันทัด
63013063630 นางสาวประภาสร ทรงเดชะ
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63013063631 นายณัฐสิทธ์ิ สิทธิชัย
63013063632 นางสาวรภีพรรณ ภูทางนา
63013063633 นางสาวชมพูนุช เสือเดช
63013063634 นางสาวนัสรีนีย� ดือเรDะ
63013063635 นายอาทิตย� สินสืบผล
63013063636 นางสาวศันสนีย� สามพันธ�
63013063637 นางสาวสุกัญญา นันนอง
63013063638 นางสาวจิตสุคนธ� เกิดผล
63013063639 นางจารุวรรณ ขาวชู
63013063640 นางสาวธันย�ชนก พรวนัช
63013063641 นายกิตติพงษ� คุ3มสอาด
63013063642 นางสาวสุชญา ทองเดช
63013063643 นางสาวกานต�พิชชา จิมานัง
63013063644 นางสาวสุภัทรา แหยมบุญ
63013063645 นายชัชชัย จันทร�ทวี
63013063646 นางสาวณัฐกานาฏ อ:อนน3อย
63013063647 นางสาวคฑามาศ ไกรแก3ว
63013063648 นายชยนนท� นาคเครือสุวรรณ
63013063649 นางสาวกัลย�สุดา ไชยเฉลิม
63013063650 นางสาวจารุวรรณ บัวเกิด
63013063651 นางสาวกุลธิดา อินตDะวงค�
63013063652 นางสาวอรปรียารัตน� ยอดสุรางค�
63013063653 นายวรวุธ เกตุศรีบุรินท�
63013063654 นางสาวศิระดา จัยธรรม
63013063655 นางสาวศุภลักษณ� จันทะมนตรี
63013063656 นางสาวฤทัยรัตน� สีมา
63013063657 นายชัยทัต พันล3อม
63013063658 นางสาวจิราภรณ� ทองลาย
63013063659 นางสาวฐานิตดา ไฮ3ย3อย
63013063660 นางสาววริศรา สุ:มงาม

หน3า 2122 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013063661 นางสาวเอมอร ระม่ัง
63013063662 นายปวริส วันดี
63013063663 นางสาวรัญชนา แก3วพงษ�
63013063664 นางสาวจิตราภา จงชนะพงศ�
63013063665 นางสาวภาณุมาศ ลิมมกานนท�
63013063666 นายวุฒิชัย ไชยมี
63013063667 นางสาวนพรัตน� ล3านทอง
63013063668 นางสาวรวิภา นิตย�กระโทก
63013063669 นางสาวกวินนา ย:องมณี
63013063670 นายไกรฤทธ์ิ ชื่นทองคํา
63013063671 นางสาวอรัญญา เขียววิราช
63013063672 นางสาวขวัญชนก ลิหงวน
63013063673 นางสาวสุภัชญานันท� คุ3มเกตุ
63013063674 นางสาวแก3วกาญจน� แซ:หลิ่ม
63013063675 นายธนายุทธ เสนารักษ�
63013063676 นางสาวสร3อยขวัญ เทียมมณี
63013063677 นายมานพ เข่ือนโคกสูง
63013063678 นางสาวอติภา ชูสงค�
63013063679 นางสาววรินทร�พร สุขโขธนากิตต์ิ
63013063680 นายดนเลาะ พูนสิน
63013063681 นางสาวกานติมา ทองปาน
63013063682 นางสาวโสรญา หอยมณี
63013063683 นางสาวญาสุมินทร� มณีโชติ
63013063684 นางสาวชวิสรา เทศประสิทธ์ิ
63013063685 นางสาววิลาวรรณ เส็มย3ง
63013063686 นางสาวณิชยา อังศุจันทร�
63013063687 นายกิตติภูมิ บํารุงเชื้อ
63013063688 นางสาววิลาวัลย� จูเรือน
63013063689 นายศศิศระ ปานเพชร
63013063690 นายจิรวัฒน� ศิริแสน
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63013063691 นางสาววิมพ�วิภา สุขประเสริฐ
63013063692 นายเตชธร พิทักษ�รัตนาภา
63013063693 นางสาวปรินทร ใหญ:โสมะนัง
63013063694 นายฐิติวัฒน� แฝงภูงา
63013063695 นางสาวจันธิมา เดชสุวรรณ�
63013063696 นางสาวปฏิญญา แซ:เสี้ยว
63013063697 นายเกียรติคุณ อุดมอมรรัตน�
63013063698 นางสาวเบญจมาศ โสวิสัย
63013063699 นางสาวอารีนุช หนูแก3ว
63013063700 นางสาวพิชชาภา หัตถสัมฤทธ์ิ
63013063701 นางสาวศรัณย�พร พรสถิตย�วัฒน�
63013063702 นางสาวกวิศรา สุวรรณกูฏ
63013063703 นายเตชสิทธ์ิ ฮีสวัสด์ิ
63013063704 นางสาวเนติมา พงษ�ทอง
63013063705 นายพลวัช จันทร�สุวรรณ
63013063706 นางสาวอรัญญิกา เอมมัส
63013063707 นางสาวเยาวเรศ พัฒนิยม
63013063708 นายศิลา วรภักดี
63013063709 นายศิวพงษ� จันทร�พิสุทธ์ิกุล
63013063710 นายพิสิทธ์ิ บุญนะอภัย
63013063711 นายณัฐกฤต ชัยะโสตถิ
63013063712 นายกมลพัฒน� พินสุวรรณ�
63013063713 นางสาวศุภิสรา แสนกมล
63013063714 นายนภพล กองสุทธ์ิใจ
63013063715 นางสาวบุญศรี นุสติ
63013063716 นายนลธวัช สุขงาม
63013063717 นายไอยฤทธ์ิ หลักตา
63013063718 นางสาวภรณ�ทิพย� เกิดสมบุญ
63013063719 นางสาวทิตติยา กลิ่นแก3ว
63013063720 นายสิทธิพงศ� วังส�ด:าน
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63013063721 นายศิรัสพล มาพงษ�
63013063722 นางสาวสิริวรรณ ศรีชา
63013063723 นางสาวนรินญา ลิละคร
63013063724 นางสาวพรสุดา ขยันทํา
63013063725 นางสาวปนภรณ� สีคําดอน
63013063726 นายภูวนาท ทิพวรรณ
63013063727 นายพรวุฒิ บุญพรหม
63013063728 นางสาวศิวพร ไพเราะห�
63013063729 นายอุสมาน แลแวแม
63013063730 นางสาวจุฑามาศ ดีดวงพันธ�
63013063731 นางสาวกัญญารัตน� นกแย3ม
63013063732 นางสาวปรางค�ทิพย� ทองดี
63013063733 นายสัตยา คงศรีดี
63013063734 นางสาวสุชาวดี ศักด์ิกําจร
63013063735 นางสาวธัญสุดา เลขพลการ
63013063736 นางสาวอาอีมี มาเจะมะ
63013063737 นางสาวชลิตา แซ:เล3า
63013063738 นางสาวปรางทิพย� โถทอง
63013063739 นางสาวพรธิชา อินทรโชติ
63013063740 นางสาวสุภัทร�ฌา ไทยงามศิลปI
63013063741 นางสาวภัคจิรา เลิศชัยปรีชากุล
63013063742 นางสาวจิรดา ดวงพรกชกร
63013063743 นางสาวเบญจมาพร แก3วน:าน
63013063744 นางสาวศิรินภา วงษา
63013063745 นางสาวชนามาศ ชื่นอารมณ�
63013063746 นางสาวกุลธิดา รัศมีเด:นนภา
63013063747 นางสาวพัฒน�นรี ธนพัฒน�รักดํารง
63013063748 นางสาวจรรยา สําเร็จกิจ
63013063749 นางสาวฐิติรัตน� วงสามารถ
63013063750 นางสาวกุลนิษฐ� ศรีฐาน
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63013063751 นางสาวรัชนก แซ:ย:าง
63013063752 นายอติกันต� มาริกัน
63013063753 นายนันทวัฒน� สุกรีวนัส
63013063754 นางสาวโยทะกา พ:วงไพโรจน�
63013063755 นางสาวรัชณีภรณ� สนแก3ว
63013063756 นางสาวฐิติรัตน� คุ3มวงศ�
63013063757 นายธนราชันย� ขําเจริญ
63013063758 นางสาวจุฑาทิพย� นามอุตวงศ�
63013063759 นางสาวรชฏ ติลเชษฐ�
63013063760 นายชาคริต ศรีสวัสด์ิ
63013063761 นางสาวณัฐชา มนต�กันภัย
63013063762 นางสาวจุฑารัตน� ไตรสูงเนิน
63013063763 นางสาวหนึ่งฤทัย ทาจวง
63013063764 นายปริพัตร มกุลพานิช
63013063765 นางสาวสุวดี ผดุงพงศ�พันธ�
63013063766 นางสาวรดาภัค นามเสนา
63013063767 นางสาวสุวัฒนา สุจริต
63013063768 นางสาวกรรณิการ� เหลี่ยมทอง
63013063769 นายพรวิทย� เกรอด
63013063770 นายณัฐชัย ลิ้มสุขประเสริฐ
63013063771 นางสาววนัสนันท� มาศรี
63013063772 นางสาวจันจิรา องอาจ
63013063773 นางสาวกายกาญจน� บุญเพ็ง
63013063774 นางสาวจีรานิตย� รื่นรวย
63013063775 นายชูชัย อรรถวิลัย
63013063776 นายเดชวิทย� กันสมบูรณ�
63013063777 นางสาวอทิตยา ศรีเหมือนทอง
63013063778 นายชยภัทร� สุวรรณรัตน�
63013063779 นางสาวจิราภา แก3ววิลัย
63013063780 นายดุลยวัต บรรจงจัด
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63013063781 นางสาวนรินทร�ทร สุขัง
63013063782 นางสาวจารุณัฐ สิ้นทุกข�
63013063783 นายจิรวุฒิ นามสินธุ�
63013063784 นางสาวณัฐธิดา ช3างกลาง
63013063785 นางสาวเยาวภา ตระหง:าน
63013063786 นางสาวธัญญารัตน� ภูอาลัย
63013063787 นางสาวป7ทมพร ทองอุ:น
63013063788 นางสาววินัชฌา จําปากลาย
63013063789 นางสาวนภสร ชุนหะฉาย
63013063790 นางสาวชัชชญา โพธิวัฒน�
63013063791 นางสาวมะลิเพ็ญ ปFนะกาโส
63013063792 นายมิญชวิชญ� วัฒนประพันธ�
63013063793 นางสาวพิชญานิน เจตนา
63013063794 นางสาวศตพร ป7ญญาไวย�
63013063795 นายนภัทร คงศรีไพร
63013063796 นางสาวภัทรวดี อินวกูล
63013063797 นางสาวภัทรินทร� บรรณราช
63013063798 นางสาววิณรรฎา ลําโครัตน�
63013063799 นายกฤษดา เนียมดี
63013063800 นางสรัญญา กุลวุฒิพงษ�ศักด์ิ
63013063801 นายจักรพันธ� ทองกลึง
63013063802 นายกษิดิศ กันอินถา
63013063803 นางสาวธานันญา โกยรัมย�
63013063804 นายจารุพงษ� ประเสริฐศิลปI
63013063805 นายป\ติพัฒน� พริ้งพงษ�
63013063806 นางสาวน้ําฝน สินสวัสด์ิ
63013063807 นางสาวประณิดา เจริญวัฒฒนา
63013063808 นางสาวอรวรรณ เพ็งเทพ
63013063809 นางสาวดารุณี บุญตาม
63013063810 นางสาวสุวรรณนิกา ธัญญาวัฒนา
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63013063811 นางสาวภัศรา สมณะ
63013063812 นายสรวิชญ� ชนะรัตน�
63013063813 นางสาวอัญชนาวรรณ ย่ิงผล
63013063814 นางสาวณปภัช ศิริธรรม
63013063815 นางสาววัชรี ทองสง
63013063816 นายจิรเวช กสิเจริญ
63013063817 นายอธิวัฒน� ดิษฐเนตร
63013063818 นางสาวใบหยก หนูราม
63013063819 นางสาวจุไรพร รุ:งทิม
63013063820 นายศิรวุฒิ บูรณสงคราม
63013063821 นางสาวปาณิศา สถาพร
63013063822 นายนที ประสาทศิลปI
63013063823 นายอภิชน ถิระสาโรช
63013063824 นางสาวพรพิมล สุขะปรเมษฐ
63013063825 นางสาวรจนา พ่ึงพระ
63013063826 นางสาวฤทัยภัทร แสงสุริยฤทธ์ิ
63013063827 นางสาวสุมาลินี คชเวช
63013063828 นางสาวปาลิตา แสงสุวรรณ�
63013063829 นางวิภารัตน� เอียดนาค
63013063830 นางสาววรางคณา คําศรี
63013063831 นางสาวศดานันท� ศรีขจร
63013063832 นายภานรินทร� ดวงจันทร�
63013063833 นางสาวสกาวใจ เสน:หา
63013063834 นางสาวสุภาพร กัญญาพันธ�
63013063835 นางสาวเบ็ญจมาศ ภูสีเขียว
63013063836 นางสาวธนาภรณ� ประเสริฐพร
63013063837 นายศักย�ศรณ� วนมงคล
63013063838 นางสาวณิศรา ปรีชาชาญ
63013063839 นางธิดา นันทะนารท
63013063840 นางสาววรัณภร ลีลานุช
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63013063841 นางสาวชิตชนก นุ3ยพุ:ม
63013063842 นางสาวรัชนันท� จันทร�วิไล
63013063843 นางสาวบัณฑิชา บัวขาว
63013063844 นางสาวชลธิชา ทองศรี
63013063845 นางสาวญาณิศา เกิดดี
63013063846 นางสาววรรณวิภา ไตรยวงค�
63013063847 นางสาวอรพรรณ ฤทธ์ิสําอางค�
63013063848 นายศุภชัย ขันนาค
63013063849 นายนริศร� ดิสกุล
63013063850 นางสาวกันต� กนิษฐ� จรัส รวี พร 
63013063851 นายภัทรพล อิงคนินันท�
63013063852 นางสาวภูริตา เทียนม่ิงมาตร
63013063853 นางสาวขวัญจิรา วิวัฒนะ
63013063854 นายพิทักษ�เดช เดชเดโช
63013063855 นางสาวพรนภา กุลนา
63013063856 นางสาวกันต�กนิษฐ� คชพงษ�
63013063857 นางสาวจารุกัญญ� แปงศรี
63013063858 นายภาณุทัตต� จู3สกุล
63013063859 นางสาวป7ญญาพร แก3วสุกแท3
63013063860 นางสาวโสภณา สีหะ
63013063861 นางสาววันศิริ หม่ืนน3อย
63013063862 นางสาวญานพัช ป7ญญาดี
63013063863 นางสาวภัทร�ศศิร� หลีเจริญ
63013063864 นายสรศักด์ิ สุวรรณสาลี
63013063865 นางสาวรัชนี อุดมวิริยะ
63013063866 นางสาวภัทธิญา ติกจินา
63013063867 นายทวีวัฒน� แปงทอน
63013063868 นางสาวพัชรินทร� เชื้อดี
63013063869 นางสาวณัฐฐาพร คํามูลมี
63013063870 นางสาวณัฐวดี ฤทธิเลิศ
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63013063871 นางสาวพันธ�ทิพย� ปFZนทองคํา
63013063872 นายนาวิน ก3านขาว
63013063873 นางสาวมยุรี ดําชมทรัพย�
63013063874 นายพิเชษฐ� การกระสัง
63013063875 นางสาวกรองกาญจน� ยอดสวัสด์ิ
63013063876 นางสาวโชติสา พูลมา
63013063877 นางสาววริฐา สังข�ทองงาม
63013063878 นางสาวณฐพร มานะศิริมัน
63013063879 นายจักรภพ ป7ดชาเขียว
63013063880 นางสาวฐาปนี เย่ียมต3น
63013063881 นางสาวอัมมานา แมะแซะ
63013063882 นางสาวบวรภัค อิทธิเสรีกุล
63013063883 นางสาวอริสา สุวรรณวาสี
63013063884 นายนิพิฐพนธ� ไพศาล
63013063885 นางสาวนวรัชต� ราชวงศ�ศึก
63013063886 นางสาวธารารัตน� พันธุโอสถ
63013063887 นายธนายุทธ แก3วจอหอ
63013063888 นายวิกรม ผึ่งผาย
63013063889 นางสาวพฤกจิกา จินทะยะ
63013063890 นางสาวสิริกาญจน� ภู:ศิริวัฒน�
63013063891 นางสาวพัชรพร ศรีไตรรัตนรักษ�
63013063892 นายนิรวิทธ� หารไชย
63013063893 นางสาวธัญภรณ� มณี
63013063894 นางสาวนันทพร อุบลรัศมี
63013063895 นายจรินทร�ธร บุญนาคแก3ว
63013063896 นางสาวศุภาวรรณ เลขะสิทธ์ิ
63013063897 นางสาววันทนียา อาสาชนา
63013063898 นางสาวธิดาโดม ถนอมบูรณ�
63013063899 นางสาวหยกมณี การินทร�
63013063900 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นพยอม
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63013063901 นางสาวอรอนงค� หยุ:มไธสง
63013063902 นางสาวักัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล
63013063903 นางสาวณัฐชา แก3วสีสด
63013063904 นางสาวชยาภรณ� แก3วกระจ:าง
63013063905 นายก:อกนก นรินทร�นอก
63013063906 นางสาววรรณพร สกุลแพทย�
63013063907 นางสาววัชนัดดา ยาวะนิล
63013063908 นายอิสระ สมบุญ
63013063909 นางสาวณิชมน วิงประวัติ
63013063910 นางชนัญญา สนธิโพธ์ิ
63013063911 นางสาวณาตยาณี สนามชัย
63013063912 นายธวัชชัย สุดตะลาวดี
63013063913 นางสาวอาภาพร ชุมวงค�
63013063914 นางสาวชฎาภรณ� เจริญคุณ
63013063915 นายกมลวัชร แป[ะสกุล
63013063916 นายทรงพล พุดมอญ
63013063917 นางสาวณัฐฌา วงษ�คํา
63013063918 นางสาวป7ทมา ไทยรักษา
63013063919 นางสาวรอฮานี ดือราโอะ
63013063920 นายศศิวัฒน� ดวงจรัส
63013063921 นางสาวชุติมณฑน� ทะศรีแก3ว
63013063922 นางสาวจุฑามาศ วิชิต
63013063923 นางสาวณัฐมน ทีฆมงคล
63013063924 นางสาวอารียา นิติธรรม
63013063925 นางสาวสุพัตรา ไผ:เลี้ยง
63013063926 นางสาวกนกสิริ ปรางจโรจน�
63013063927 นางสาววิภารัตน� พูลเกษม
63013063928 นางสาวปFZนกมล ศรีบาล
63013063929 นายวสันต� ย:องเส3ง
63013063930 นายคุณนิธัช อบเชย
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63013063931 นายชํานาญ สีสุวอ
63013063932 นางสาวสุธิดา ช3างคนมี
63013063933 นางสาวสุภาภรณ� ใจตรง
63013063934 นางสาววันวิสา สอาดเอี่ยม
63013063935 นางสาวณัฐนรี เอกวรรณัง
63013063936 นายถิรวัฒน� วรรณา
63013063937 นางสาวโชติกา สง:าเพ็ชร
63013063938 นางสาวนงค�ลักษณ� หอมมาก
63013063939 นางสาวพิมพ�ชนก อุษณะอําไพพงษ�
63013063940 นายนันทวัธ มะลิทอง
63013063941 นางสาวกนกวรรณ เหมะทักษิณ
63013063942 นางสาวอัมพาพร จิระธนัชพงศ�
63013063943 นางสาววนิดา ศรีวับ
63013063944 นางสาวนุชจรี จารุวัฒนพงษ�
63013063945 นายสุระ แนบเนียน
63013063946 นางสาวศิรินภา เสนพนัสสัก
63013063947 นายนรินทร� ชีวตระกูลชัย
63013063948 นางสาวธนพร ล:องทอง
63013063949 นางสาวมณีรัตน� มีบุญ
63013063950 นางสาวน้ําผึ้ง แสงเงิน
63013063951 นางสาวกาญจนา วิเชียรศาสตร�
63013063952 นายอนันต� เต่ียบัวแก3ว
63013063953 นางสาวพรพิมล ศรีเครือดํา
63013063954 นายประจักษ� คําพีระ
63013063955 นางสาวนันท�หทัย ตันเด่ียว
63013063956 นางสาวนารีรัตน� จันบัติ
63013063957 นายสุภชีพ อนุบุตร
63013063958 นางสาวศตนันท� ศิริทรัพย�
63013063959 นายปางรวี ศรีลาชัย
63013063960 นางสาววราพร โลเกตุ
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63013063961 นางสาวกฤษณา สอนสําแดง
63013063962 นางสาวณัฐกานต� พนพิเชษฐกุล
63013063963 นางสาวขวัญชนก เกตุแก3ว
63013063964 นางสาวปภาดา โภคารัตน�กุล
63013063965 นางสาวสุธามาศ ม่ันหลง
63013063966 นางสาวศรันยา โพนสูง
63013063967 นางสาวฟารีซา เจDะเต็ง
63013063968 นางสาวณภัค คลี่สุนทร
63013063969 นางสาวกมลนิตย� วะรงค�
63013063970 นางสาวนรีรัตน� ฤทธิพันธ�
63013063971 นายอนรรฆ ณ นคร
63013063972 นางสาวสุวรรณี เทพบุตรดี
63013063973 นางสาวนฤภร สุขจิตร
63013063974 นางสาวพรพรรณ นวลทอง
63013063975 นายประทีป แก3วระย3า
63013063976 นายนพดล สิริรักษ�
63013063977 นางสาวสายชล เขียวพันธ�
63013063978 นางสาวกรรณิการ� ประชาชิต
63013063979 นางสาวพัชมนต� วุ:นอ:อน
63013063980 นางสาววราสินี หลาบหนองแสง
63013063981 นางสาวภัทราพร จันทร�สุข
63013063982 นายอินท�กวิน โชติกาญจนรัศมิXX
63013063983 นางสาวธวัลพร วรรณทวี
63013063984 นางสาวใกล3รุ:ง ศิริโรจน�มหาวงษ�
63013063985 นางสาวพิมพ�ชนก ปFยะกนกทรัพย�
63013063986 นางสาวทิพย�ทิวา โภคาพันธ�
63013063987 นางสาวสุนิตย�ตา รัตนะวาสุคนธ�
63013063988 นางสาวพาขวัญ ยงยศย่ิง
63013063989 นางสาววันวิสา สุวรรณหิตาธร
63013063990 นางสาวรัตติยา ไชยรา
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63013063991 ว:าที่ร3อยตรีพงศกร รันดาเว
63013063992 นางสาวอรทัย ใจวงค�
63013063993 นายวัชริศ มีมาก
63013063994 นางสาวณัฐสุดา ชูกาล
63013063995 นายไกรศักด์ิ บัวสมศรี
63013063996 นายชัยชนะ หมายติดกลาง
63013063997 นางสาวชุติมา พิลาชัย
63013063998 นางสาวธีรัญญา วรภมร
63013063999 นายฉัตรวิวัฒน� สุวรรณรัตน�
63013064000 นายกรพล ทองมีเพชร
63013064001 นายสุรศักด์ิ กองบุตร
63013064002 นายกัญจน� กุณธูป
63013064003 นางสาวอัจฉริยา นรสิทธ์ิพิทักษ�
63013064004 นางสาวปFยาภรณ� หวานนวล
63013064005 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร
63013064006 นางสาวณัฐกานต� แสงแก3ว
63013064007 นางสาวพิมพ�ชนก โสภัย
63013064008 นางสาวสุภาวิตา สุวรรณศิลปI
63013064009 นางอัมรินทร� สุรินทร�
63013064010 นางสาววรลักษณ� คํารัตน�
63013064011 นางสาวสรัลยา ป7กษาสุข
63013064012 นางสาวพรทิพย� สุขสมบัติ
63013064013 นางสาวปFยภรณ� แสงทอง
63013064014 นางสาวธัญญา อาชวเจริญ
63013064015 นางสาวชลลดา เขียวมาก
63013064016 นางสาวเมธินี สุดลาวดี
63013064017 นางสาวชยาภรณ� กุศลวัตร
63013064018 นางสาวศุภาภัทร ไพลดํา
63013064019 นางสาวชุตินันท� แสงผล
63013064020 นายสุทิน เกณฑ�ขุนทด
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63013064021 นางสาวอนงค�กานต� เหียดใส
63013064022 นายวิโรจน� โกดี
63013064023 นางสาวมัทชิมา บุญประสพ
63013064024 นายธนาวุธ หนักเกิด
63013064025 นางสาวปทุมพร เสนาะสวย
63013064026 นางสาวสุชานาถ ทองปรุง
63013064027 นางสาวเสาวภา อินทรพาณิชย�
63013064028 นางสาวชนิสรา กามินี
63013064029 นางสาวเสาวลักษณ� กันอริ
63013064030 นางสาวพรพิมล ชาวห3วยหมาก
63013064031 นางสาวชุติมา จันทร�มาศ
63013064032 นางสาวกรองกาญจน� แสงพยัพ
63013064033 นางสาวรัศม์ิกุล อุดมพรปวีณ�
63013064034 นางสาวเฟ̂ZองฟCา เผือกโคกสูง
63013064035 นางสาวสายทิพย� กลิ่นหอม
63013064036 นางสาวชนากานต� แสนขวา
63013064037 นายอชิตพล ท3าวทอง
63013064038 นายพงษ�นิวัฒน� ขันธ�ถม
63013064039 นางสาวพัณณิตา ดุจรัตนะ
63013064040 นายปริวรรต ป7ญญาเลย
63013064041 นางสาวรัชนีกร คําใบ
63013064042 นายนันทศักด์ิ ปFยะวัฒน�
63013064043 นายจิรภัทร ชัยกูล
63013064044 นางสาวพนิดา เรืองสมบูรณ�
63013064045 นางสาวบุษยมาส ลิ่มเจริญ
63013064046 นางสาวนูรอักมา ดาโอะ
63013064047 นางสาวฮารีซะ มามะ
63013064048 นางสาวนฤมล ศรีนคร
63013064049 นางสาวสิริกาญจน� สาธิตานุรักษ�
63013064050 นายปรภต ป7ญจรักษ�
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63013064051 นางสาวพิมพ�นิภา สารการ
63013064052 นางสาวโชติกา มะโรงรัตน�
63013064053 นางสาวกชพร รักษ� ศิลปI
63013064054 นายคมสันต� รัตนาภรณ�
63013064055 นางสาวอมรรัตน� วุธศรี
63013064056 นางสาวบุญวิไล ธุระสุข
63013064057 นางสาว3เกวลิน ทองมา
63013064058 นายสุรสิทธ์ิ แสนคํา
63013064059 นางสาวสุภาพร พูลเต็ม
63013064060 นางสาวพรพรรณ ทะศรี
63013064061 นางสาวเจษฎาพร ไชยปรป7กษ�
63013064062 นางสาวพรพิรุณ คําบุญเรือง
63013064063 นางสาวสุกฤตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
63013064064 นายเมธาวี กรลักษณ�
63013064065 นายมงคล มณีรัตน�
63013064066 นายกมลวัฒน� โพธ์ิพุก
63013064067 ว:าที่ร3อยตรีพจน� สิงหพันธุ�
63013064068 นางสาวมิรา นาเนตร
63013064069 นายวชิระ โรจน�สุธีวัฒน�
63013064070 นางชญานิศ โห3ไทย
63013064071 นางสาวทิษฏยา บุญอิ่ม
63013064072 นางสาวสรารัตน� แสนศรี
63013064073 นายภัทรภณ ทองอุปการ
63013064074 นางสาวนัทชา ฉวีภักด์ิX
63013064075 นางสาวจิรวรรณ อิสสระภักดี
63013064076 นางสาวกณัฐวิชา ทาสุวรรณ
63013064077 นางสาวกชกร ประสาวะเท
63013064078 นางสาวภัณฑิรา ธรรมสกุล
63013064079 นายกษิด์ิเดช อัจฉริยะอนุชน
63013064080 นายกฤษณะ ยศกาศ

หน3า 2136 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013064081 นางสาวกฤชศิยา อุนะพํานัก
63013064082 นายสากล อามาตย�มนตรี
63013064083 นางสาวก่ิงกาญจน� ธรรมสัจจกูล
63013064084 นางสาววารุณี ฉลวย
63013064085 นางสาวธนภา รจนากูล
63013064086 นางสาวกันยารัตน� เวชผสาร
63013064087 นางสาวปภัสณัฏฐ� คงสกุลวงศ�
63013064088 นายจักรกฤษณ� จิระไอย�
63013064089 นางสาวชลิดา มีเม:น
63013064090 นายชัชนันท� แจ3โพธ์ิ
63013064091 นายวิรสิริ ผจญศิลปI
63013064092 นางสาวสุพัตรา ปราถนาธรรม
63013064093 นางสาวกวินธิดา เกิดลาภ
63013064094 นางสาวขนิษฐา อินทะ
63013064095 นางสาวเบญจรัตน� จินดารัตน�
63013064096 นางสาววีรวรรณ ลอยมา
63013064097 นางสาวขนิษฐา ใหม:ผึ้ง
63013064098 นางสาวนิตยา สมานมิตร
63013064099 นางสาวสุพรรณิการ� เข็มกลัด
63013064100 นายปFยวัฒน� สัตบุตร
63013064101 นางสาวพรพรรณ บัวสุนทร
63013064102 นางสาวดนิตา อินทร�ผาย
63013064103 นายณัชพล ทองยินดี
63013064104 นางสาวอรจรีย� ภมรานนท�
63013064105 นายณัฐพล งามดี
63013064106 นางสาวหทัยชนก วัชรเวโรจน�
63013064107 นางสาวกนกวรรณ ด3วงเงิน
63013064108 นายปณต จงสวัสด์ิ
63013064109 นางสาวอารยา พงษ�มนตรี
63013064110 นางสาวอมรา ทุยหุ:น
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63013064111 นายชลภัก นภัสกนกชัยพร
63013064112 นางสาวยศวดี ศรีเอียด
63013064113 นางสาวกนกรดา ปรางจโรจน�
63013064114 นางสาวณิชกานต� พราหมเภทย�
63013064115 นายอรุณชัย อภิชาติวรนันท�
63013064116 นางสาวทัศนภรณ� สว:างศรี
63013064117 นางสาวชมภัทร�สร ทองพลาย
63013064118 นางสาวอภันตรี จุลมาศ
63013064119 นายวสันต� เลิศเกษตรวิทยา
63013064120 นางสาวกิตต์ิรวี กีรติพงษ�เวคิน
63013064121 นางสาวอามีร:า และอิ่ม
63013064122 นางสาววีรยา สุวรรณประเสริฐ
63013064123 นางสาวสุพิชญา นุ:มนวล
63013064124 นายเขมชาติ พุมเสน
63013064125 นางสาวรัตติยากร หลวงโย
63013064126 นางสาวภรภัทร คิริกายะ
63013064127 นางสาวพัชรรัตน� คณาวิทยา
63013064128 นางสาวโชติกา ขุมเพชร
63013064129 นางสาวจุฑามาศ สังข�กล่ํา
63013064130 นางสาวปนัดดา จันทร�หงษ�
63013064131 นางสาวสุพรรษา วงศ�ตุ:น
63013064132 นางสาววรรณวิภา พรหมสุทธ์ิ
63013064133 นางสาวแพรพลอย โพธิเจริญ
63013064134 นายสุขประเสริฐ สิริมงคลไชย
63013064135 นางสาวอัญมณี ยอดจันทร�
63013064136 นางสาวศุภัสษร ใจแก3ว
63013064137 นายชัยณรงค� สิมารักษ�
63013064138 นางพีระวรรณ ก:อแก3ว
63013064139 นางสาวมาลินี เชยเอี่ยม
63013064140 นางสาวลัดดาวัลย� ดวงอุปะ
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63013064141 นางสาวสุวนันท� สระจูม
63013064142 นางสาวหัทยา สิงหะอุดม
63013064143 นางสาวนฤมล โสภารัตน�
63013064144 นายณัฏฐพล ไสยโสภณ
63013064145 นางสาวขวัญฤดี ภาพเพียร
63013064146 นางสาวอัจฉรา อร:ามพงษ�
63013064147 นางสาวจุฑามาศ มัติโก
63013064148 นางสาวเพชรหนึ่ง อ:อนละมูล
63013064149 นางสาวชนัฏฐา วงศ�สุวรรณ
63013064150 นายอภิรักษ� สมบัตร�
63013064151 นางสาวภคพร เหล:าสุวรรณวัฒน�
63013064152 นางสาวรัฐกานต� ทะนันใจ
63013064153 นางสาวพัชรา แต3วัฒนา
63013064154 นางสาวกาญจนา วรลาภานนท�
63013064155 นางสาวอารีฟ[ะฮ� สามะ
63013064156 นายธิระวุฒิ โปยขุนทด
63013064157 นางสาวรุ3งนภา มาตาเบ3า
63013064158 นางสาววีรวรรณ ไชยเหมาะ
63013064159 นายสมใจ ศรีสวัสด์ิรัตน�
63013064160 นายพิฆเนตร ทองเที่ยง
63013064161 นางสาวเพชราพร แพเพชร
63013064162 นางสาวสิริกานดา ชะนะ
63013064163 นางสาวบุษยวรรณ ศรีหาตา
63013064164 นางสาววนาลี แจ3งจิตร�
63013064165 นางสาวปวริศา บุญมาแย3ม
63013064166 นายบุรินทร� กรองศิริ
63013064167 นายปานเทพ ณ ลําพูน
63013064168 นางสาวณัฐสุดา มนทิม
63013064169 นายวาทิตย� รัตนบุรี
63013064170 นางสาวนัฏฐกรณ� ทับทิมศิริวัฒน�
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63013064171 นางสาววิไลลักษณ� สีฝ7Qน
63013064172 นางสาวพิพัชชา ร:วมรักษ�กิติกูล
63013064173 นายปวริศ บํารุงวรการ
63013064174 นางสาวแสงอรุณ ทองสลับ
63013064175 นางสาวสุคนธา เจริญสุข
63013064176 นายอธิภู ห3าวหาญ
63013064177 นางสาวจารุณี อินทโต
63013064178 นายนิทัศน� หกประเสริฐ
63013064179 นายณัฐพล ประจิตร�
63013064180 นางสาวฉัตรศิรินทร� นุชสมัย
63013064181 นางสาวพิมพิมล ลิมปIหวังอยู:
63013064182 นายไพฑูรย� สุวรรณไตรย�
63013064183 นางสาวกีรติญา ยุติมิตร
63013064184 นางสาวอภิญญา ประภาวิชา
63013064185 นางสาวญานิกา เกิดละเอียด
63013064186 นายเจษฏากร ขุนทอง
63013064187 นางสาวชนิภรณ� เลิศล้ํา
63013064188 นายณรงค� สังข�ทอง
63013064189 ว:าที่ร3อยตรีหญิงปรียานุช โพธ์ินอก
63013064190 นางสุดารัตน� ถาตุ3ย
63013064191 นางสาวฑิตยา อํานวย
63013064192 นางสาวมณฑาทิพย� ปานนาค
63013064193 นางสาวสุนันทา ฤทธี
63013064194 นางสาวธราธร เทพทอง
63013064195 นางสาวสุพัตรา โพธิศรี
63013064196 นายเฉลิมชัย เลิศปFยะกรชัย
63013064197 นางสาวอวยพร โพธิสาร
63013064198 นายสิทธินนท� หม่ืนแยง
63013064199 นายสิทธิวุฒิ วิชัย
63013064200 นางสาวอรณิชา แดงสี
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63013064201 นางสาวไพรินทร� กันโท
63013064202 นางสาวสุรางค�พิชญ� มิตตา
63013064203 นายณัฐดนัย ชูเกษม
63013064204 นางสาวรัตนพร ลากูด
63013064205 นางสาวสุภาวรรณ ใจดี
63013064206 นายฉัตรวิโรจน� อาสารณะ
63013064207 นางสาวธนารัตน� ทิพย�วิมลการ
63013064208 นางสาวนิธิภรณ� ยอดเเก3ว
63013064209 นางสาวสิริยาภรณ� ทวีสมบัติพาณิช
63013064210 นางสาวชนิดา ธาตุดี
63013064211 นางสาวเบญจมาศ เนื้อทอง
63013064212 นายสุทธิเกียรติ คล3ายอุบล
63013064213 นางสาวพิมพกานต� เมืองมูล
63013064214 นายเฉลิมเกียรติ มูลเหลา
63013064215 นายชัยวิทย� สิทธิเลิศจันยา
63013064216 นายอิทธิพล ทองสุขดี
63013064217 นางสาวปFยะมาพร สุวรรณลี
63013064218 นางสาวดวงพร ศรีแสง
63013064219 นายณัฐพงศ� แก3วมณี
63013064220 นางสาวนิศรา เพ็งขํา
63013064221 นายธเนศ เสือคุ:ย
63013064222 นายณรงค�ศักด์ิ หมวดหรี
63013064223 นายกิตติชัย ทั่วด3าว
63013064224 นางสาววิไลวรรณ บุญจันตะ
63013064225 นางสาววรัชยา ทองทา
63013064226 นายปริญญา จันทร�สาคร
63013064227 นางสาวดวงกมล เนื่องสกล
63013064228 นางสาวเวธิกา คําเกิด
63013064229 นางสาวอรอนิล บุญหล3า
63013064230 นางสาวณิชชานัท อาวุธ
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63013064231 นางสาวณัฐชานันท� ควรประเสริฐ
63013064232 นายภาคิน ขาวอ:อน
63013064233 นางสาวนภัสวรรณ ฟ7งสูงเนิน
63013064234 นางสาวกนกอร ศรีกรุษ
63013064235 นายธนวัฒน� ไชยพร
63013064236 นางสาวพิมพ�ชนิกา สุขขํา
63013064237 นางสาวกนิษฐา เปลี่ยนศรี
63013064238 นางสาวสุดารัตน� ภิรมเชย
63013064239 นางสาวเสาวภา บรรลือ
63013064240 นางสาวสุภาพร นุ:มบัว
63013064241 นางสาววันทนา เดชขจร
63013064242 นางสาวอภิญญา คชนินทร�
63013064243 นายเอกสิทธ์ิ แสนลําพรวน
63013064244 นายธน วิรติกุล
63013064245 นางสาวสุธาสินี มณีวรรณ
63013064246 นางสาวณัฐชยา เบญจมานันท�
63013064247 นางสาวสุชาดา อยู:หนุน
63013064248 นางสาวธนภรณ� อินทรวรรณ
63013064249 นางสาวพนิตนันท� คันธะเรศย�
63013064250 นายอนุสรณ� บุญจอง
63013064251 นางสาวพัชราภา ทองบุญโท
63013064252 นางสาวธนวรรณ แจ3งกระจ:าง
63013064253 นางสาวป7ณณพร อรุณศักด์ิ
63013064254 นางสาวกรรณิการ� สายบัวบาน
63013064255 นางสาวธนิตา ต3นหมาก
63013064256 นางสาวสุธีธิดา ภิญโญธิรางกูร
63013064257 นางขวัญอิสรา ภิบาลทรัพย�
63013064258 นายเกียรติศักด์ิ วัดวาด
63013064259 นางสาวสุพรรณษา คอง
63013064260 นางสาวกัญญารัตน� ธุระกิจ
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63013064261 นางสาวธนัชชา หลีแคล3ว
63013064262 นางสาวภาวรรณ เอี่ยมเรือง
63013064263 นางสาวนฤมลเนตร มะโนสุวรรณ
63013064264 นางสาวอุบลรัตน� คํารังษี
63013064265 นางสาวอนุสรา สร3อยตุ3ม
63013064266 นางสาวเสาวลักษณ� บุญญฉลองศักด์ิ
63013064267 นางสาวกัลยาภัสร� ธนบดีกุลธนันท�
63013064268 นางสาววิภาวดี เครือวงศ�
63013064269 นางสาวรวิษฎา รมยนพชยธร
63013064270 นางสาวชุติมา ไกรวงศ�
63013064271 นางสาวชลาลัย ณ สกุล
63013064272 นายทักษ�ดนัย เรืองศรี
63013064273 นางสาวเจนจิรา สมหมาย
63013064274 นายทศพล สุทธนะ
63013064275 นางสาวญาณวิศา รอดมา
63013064276 นางสาวสาธิยา กมลเลิศ
63013064277 นางสาวนิสรีน ศรีวงศ�
63013064278 นางสาววิรากานต� ชุมทอง
63013064279 นางสาวชฎาภรณ� พรหมเอียด
63013064280 นายกฤติพงศ� คําซ่ือตรง
63013064281 นางสาวพรปวีณ� โกสุมาศ
63013064282 นางสาวพิมพ�ชนก ยุสุวพันธ�
63013064283 นายศุภณัฐ ธนิกกุล
63013064284 นายสุภัทร ตันแก3วสุนันท�
63013064285 นางสาวทักษพร แดงสนั่น
63013064286 นางสาวอภิสรา บุญเกิด
63013064287 นายกฤติเดช แสงจันทร�
63013064288 นายอาพันดี อารง
63013064289 นางสาวลลิสา สุขเทวี
63013064290 นางสาวรณิสร เนตรสุภาพ
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63013064291 นางสาวจุฑามาศ ประจําถ่ิน
63013064292 นายอรรถชัย พุทธิเมธากุล
63013064293 นายต:วนไพศอน กอตอนีลอ
63013064294 นางสาวดวงกมล อํานวย
63013064295 นางสาวปฐมพร ชูเวช
63013064296 นางสาววิลาวัณย� อินทร�สิทธ์ิ
63013064297 นางสาวสุภาภรณ� บุญมี
63013064298 ว:าที่ร3อยตรีหญิงผกาวรรณ รัตนวรรณี
63013064299 นางสาวชนิดา ดีพุ:ม
63013064300 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�เรือง
63013064301 นางสาวธนาภรณ� เกตุชาติ
63013064302 นางสาวสุมิตา หนูสมจิต
63013064303 นางสาวธัญชนก ธรรมดีเลิศ
63013064304 นายกิตติสิน ประเสริฐ
63013064305 นายเฉลิมพล พันธุ�แสง
63013064306 นางสาวเกวลิน พงษ�จิตรภักด์ิ
63013064307 นางสาวอรุณรัตน� สิทธิชัย
63013064308 นางสาวศิริวรรณ ไชยโย
63013064309 นางสาวจุติศา หงษ�สกุล
63013064310 นางสาวญานิกา สุทธิวิวัฒน�
63013064311 นางสาววันวิสา ศรีอ3าย
63013064312 นางสาวอนัญพร สุขเพสน�
63013064313 นางสาวจริยา ผาทอง
63013064314 นายพยงศักด์ิ อ3วนเส3ง
63013064315 นางสาวปุญญิสา สิทธิสม
63013064316 นางสาวจิราวรรณ ยอดประดิษฐ�
63013064317 นางสาวศรินทร�รัศม� ธีรกุลเดชอุด
63013064318 นายเจษฎา อัศวสรณ�
63013064319 นายสรวิชญ� วงศ�วรชาติ
63013064320 นางสาวปาลิดา แซ:พู:
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63013064321 นายทิวากร เชื้อบาง
63013064322 นางสาวชุษณลักษณ� โพธ์ิสุข
63013064323 นางสาวมุกดาพรรณ เถลิงศรีสกุล
63013064324 นายจิรกิตต์ิ ตรีเมฆ
63013064325 นางสาวปวีณา แน:นอุดร
63013064326 นายธนพล แข็งขัน
63013064327 นางสาวธัญญธร ประเปรียว
63013064328 นางสาวชฎาภรณ� ศรีสงคราม
63013064329 นางสาวอังศุมาลี เมฆลา
63013064330 นางสาวพิมพ�ผกา บุตรา
63013064331 นางสาวศิตรินทร� ม่ิงขวัญ
63013064332 นายเอกชัย สมบูรณ�
63013064333 นางสาวอลิสา สมกาย
63013064334 นางสาวณิรินญ�รดา สุวรรณจันทร�
63013064335 นายนิวัติ เพ็งคํา
63013064336 นางสาวเบญจลักษณ� เนียมน3อย
63013064337 นางสาวชนนิกานต� เชื้อป7Qน
63013064338 นางสาววริศราภรณ� เสียงโต
63013064339 นายกิตติทัต น้ําทิพย�
63013064340 นางสาวณุภัทรณีย� ไทรพวงโพธ์ิ
63013064341 นางสาวพรวิไล อุยะพิตัง
63013064342 นายประภาส ดอนเหลือม
63013064343 นางสาวกัญชพร ยะกะจาย
63013064344 นายเจนวิทย� พรมส3มซ:า
63013064345 นายนภนต� ศรีคําภา
63013064346 นางสาวอังคนา คํ่ากลาง
63013064347 นางสาวรุ:งทนาพร แจ3งเล็ก
63013064348 นางสาวเกษณี ม่ันยืน
63013064349 นางสาวกชพร ด3วงสุข
63013064350 นางสาววิชยาดา มินมอญ
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63013064351 นางสาวอัณณ�ณิชา จันทร�ทอง
63013064352 นางสาวธัญนรี ปCองกัน
63013064353 นายณัฐนนท� บุญเกิด
63013064354 นางสาวจารุวรรณ นิ่มกุล
63013064355 นางสาววรางคณา บุตรดีวงค�
63013064356 นางสาวเสาวลักษณ� เพ็งสุทธ์ิ
63013064357 นายป7ญญา ผาดง
63013064358 นางสาววจรี ฉัตรทอง
63013064359 นางสาวกัญญ�วรา วงศ�สวัสด์ิ
63013064360 นางสาวบูลนา สร3อยคํา
63013064361 นางสาวภาภินันท� เกิดโสดศรี
63013064362 นางสาวมณฑาวัลย� เครือนาค
63013064363 นายอภิสิทธ์ิ เเสงคํา
63013064364 นางสาวสายชล เขตสมุทร
63013064365 นางจิราพร กาญจนาอร:ามวงศ�
63013064366 นางสาววริษฐา สมเขาใหญ:
63013064367 นางสาวธัญทิพย� มีประเสริฐ
63013064368 นายณัฐพงค� ทรายหมอ
63013064369 นายณัฐพล ชลมารค
63013064370 นางมัชฌิมา อินทร�สุวรรณ
63013064371 นางสาวณาตยา พานิชสกุลชัย
63013064372 นางสาวสุจิตสรา ธูปผึ้ง
63013064373 นายชุติพงศ� ศาตนันท�พิพัฒน�
63013064374 นายรังสฤษฎ� เรียนทอง
63013064375 นางสาวชลธิชา ขวา
63013064376 นางสาวฟาฎีละห� บาเหะ
63013064377 นางสาวศุภนิดา จารุตามระ
63013064378 นางสาวนฤภร ศรีเจริญ
63013064379 นางสาวสุพาติณี สีดามาศ
63013064380 นายธนากร สุขสอาด
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63013064381 นางสาววทันยา อมรมณี
63013064382 นางสาวนรินทร�สิรี เพ็ชรัตน�
63013064383 นางสาวมาริษา พุทธจักจันทร�
63013064384 นางสาวสุนิสา พุทธแสน
63013064385 นางสาวสุนิสา เหลี่ยมแก3ว
63013064386 นางสาววรานุช พวงศรี
63013064387 นายชัชวาล เขียวแก:
63013064388 นางสาวกมลพรรณ ชัยม่ันคง
63013064389 นางสาวธันยาภรณ� เป\ยปาน
63013064390 นางสาวพิมพ�พิศา มณีจันทร�
63013064391 นายจักรพันธ� บุญสุวรรณ�
63013064392 นายจตุรพิธ อินทร�ชัยศรี
63013064393 นางสาวประภัสสร ก่ิงสิวงศ�
63013064394 นางสาวบุษยาภรณ� จันทร�สมบุญ
63013064395 นางสาวธิดารัตน� จินกระวี
63013064396 นางสาวปาจรีย�  ิไชยพิชิต
63013064397 นายธัญญะพงษ� พลีดี
63013064398 นางสาวมัลลิกา หลีตอสัน
63013064399 นางสาวเกวลิน เล3าเจริญพานิชย�
63013064400 นางสาวรัชดาภรณ� คํามี
63013064401 นางสาวป7ทมา คําว่ิง
63013064402 นางสาวสุจิตรา พูนทอง
63013064403 นางสาวสุภาพร จงประเสริฐย่ิง
63013064404 นางสาวสุชัญญา เลิศชัยงรกุล
63013064405 นางสาวธนิดา จันทร�พัชรินทร�
63013064406 นายจนาศักด์ิ สว:างเจริญศรี
63013064407 นางสาวอนันตพร ดีสะท3าน
63013064408 นายติณห� ชัยยันบูรณ�
63013064409 นางสาวสายน้ําผึ้ง เหลาพะวัง
63013064410 นางนิทรา ชูจิตร
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63013064411 นางสาวทิพวรรณ� ถึงพร3อม
63013064412 นายวีระชัย บัวขาว
63013064413 นางสาวบุณณศิริ เจริญอาจ
63013064414 นางสาวปภาสิริ ศิริเลิศพงศ�พันธุ�
63013064415 นายอนุชิตพงศ� คงพิทักษ�
63013064416 นางสาววิภารัตน� จินสกุล
63013064417 นางสาวสุมาลี รัตนสีหา
63013064418 นางสาวอัญญาอร พุ:มแก3ว
63013064419 นางสาวสิรีธร บรรถะ
63013064420 นางสาวชณิสรา ปFยะธนพงศ�
63013064421 นางสาวณัฐกฤตา สระแก3ว
63013064422 นางสาวพิมลพรรณ หอมมะลิ
63013064423 นายภูริภัทร ร:างเล็ก
63013064424 นายไอศูรย� ศิริพันธุ�
63013064425 นางสาวจารุดา บุญถึง
63013064426 นางสาวมีนตรา อาณารัตน�
63013064427 นางสาวสุภาภรณ� โพนทอง
63013064428 นางสาวภาณุมาส สิทธิการ
63013064429 นางสาวชนนิกานต� เหมะ
63013064430 นายอรรถพล เชื้อบ3านเกาะ
63013064431 นางสาวกาญจนา วงศ�จันทร�
63013064432 นางสาวเปมิกา สุรีย�
63013064433 นายพงษศักด์ิ พาณิชย�โชติ
63013064434 นางสาวกาญจนา จําเริญกิจ
63013064435 นางสาวจันจิรา ม่ันเศกวิทย�
63013064436 นางสาวบุญสิตา รัตนมา
63013064437 นางสาวจินตนา นิลใย
63013064438 นางสาวรมย�ธีรา มงคล
63013064439 นายณัฐพล เจริญสุข
63013064440 นางสาวบุษรา ศิริรักษ�

หน3า 2148 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013064441 นายฐานิภัทร� เขตตวิทย�
63013064442 นายธนชาติ วงศ�วัฒนศานต�
63013064443 นางสาวสุชาดา งามดี
63013064444 นายกฤษฎา รักษาชาติ
63013064445 นางสาวสุพรรณี ภาโสภะ
63013064446 นายอธิวุฒิ บุญเมือง
63013064447 นายอดิศักด์ิ สัตรีวงค�
63013064448 นางสาวกิติยา อาปCอง
63013064449 นายศิวกร ทัดไทย
63013064450 นางสาวอาอีซDะ สามะ
63013064451 นางสาวอาริยา พงษ�พันธุ�เลิศ
63013064452 นางสาววงเดือน ดําสะดี
63013064453 นางสาววิลาสินี ชัยธิ
63013064454 นายจักรพันธ� มาลัย
63013064455 นางสาวปนัดดา ศรีประเสริฐศักด์ิ
63013064456 นายยศกร นาแพง
63013064457 นายสรัชต� พรหมขุนทอง
63013064458 นายสการียา วงค�นิสDะ
63013064459 นางสาวภาวิต มณีรัตนดําเกิง
63013064460 นางสาวบัณฑิตา วงค�บุตร
63013064461 นางสาวดวงพร รัตนพันธ�
63013064462 นายเกรียงไกร กล3าเกิด
63013064463 นางสาวพัทธรียา สังข�อุ:น
63013064464 นางสาวถนอมนวล มะณี
63013064465 นางสาวปารวัณ หิรัญรักษ�
63013064466 นางสาววราภรณ� เกิดผล
63013064467 นางสาวจิระดา พรมลา
63013064468 นางสาวปณิตา พูลผล
63013064469 นางสาวณัฐสินี อนันทตรีโรจน�
63013064470 นายกตัญRู เพชรหลิม
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63013064471 นางสาวทิพอาภา สูงทรง
63013064472 นางสาววิภาวรรณ อุ:นคงทอง
63013064473 นายปริญญา เทพสุขดี
63013064474 นางสาวสุภานันท� จิรชัยย่ิงเจริญ
63013064475 นางสาวป7ทมวรรณ ธรรมจุมปู
63013064476 นางสาวอริสา เถ่ือนยัง
63013064477 นายกิตตินันท� สุขขุนทด
63013064478 นายนัทธพงศ� พิณวานิช
63013064479 นายณัช ฟองกันทา
63013064480 นางสาวมาวลี ยะกDบ
63013064481 นายสุธินันท� แย3มศรี
63013064482 นางสาวจิราภรณ� ตDะพรหม
63013064483 นายกมุท ขวัญข3าว
63013064484 นางสาวรวิวรรณ ทิพย�มาก
63013064485 นางสาวอุมาภรณ� ศรีเพชร
63013064486 นางสาวซานิยาฮ� ราโอบ
63013064487 นางสาวธนภรณ� แจ:มแจ3ง
63013064488 นายสถาพร นุ3ยผุด
63013064489 นางสาวธัญลักษณ� เดชสถิตย�
63013064490 นายธนาธิป อยู:ดี
63013064491 นายวรวุฒิ จันทร�เพชร
63013064492 นายจักรพันธ� กลิ่นกลั่น
63013064493 นางสาวพิมวัฒนา ทํานาแพง
63013064494 นางสาวอภิญญา สาลัน
63013064495 นางสาวรสสุคนธ� บุญชู
63013064496 นางสาวรายหัน โตะเห็ง
63013064497 นางสาวจุฑามาศ ส:งแสง
63013064498 นายสุรเชษฐ อภิมหาเกรียงไกร
63013064499 นายกรัณย� ศรีสุด
63013064500 นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐวัฒนากร
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63013064501 นางสาวเบญจมาส ย้ิมแย3ม
63013064502 นางสาวศุภรัตน กตัญRูวงศ�เจริญ
63013064503 นางสาวสุพัตรา หล3าชุมภู
63013064504 นางสาวจิรวรรณ เดชแทน
63013064505 นางสาวเกศริน อินวันนา
63013064506 นางสาวเสาวลักษณ� แลบัว
63013064507 นายทศพล ป7ณฑุวิเขียร
63013064508 นายณัฐวุฒิ รักแก3ว
63013064509 นางสาวสุรภา กาวิน
63013064510 นางสาวธัญพร เหมทานนท�
63013064511 นายณนทกร ศรีฟCา
63013064512 นายธนากร พิมสาร
63013064513 นางสาวพัฒน�รพี กมลานนท�
63013064514 นายธุวานนท� มาศหิรัญ
63013064515 นางสาวอัจฉรา เกตุแดง
63013064516 นายชัยวัฒน� กระจกรูป
63013064517 นางสาวอรุณี บุญสุข
63013064518 นายพชรภัทร นันทบวรพล
63013064519 นางสาวยุพาพร ศรีระบุตร�
63013064520 นางสาวณติกาน เสาร� มณี 
63013064521 นางสาวปรินดา นาคแก3ว
63013064522 นางสาวมาษสุภา แก3วคํา
63013064523 นางสาวฉัตรกมล กลัดสําเนียง
63013064524 นางสาวชลชญาณ� ศุภธนพัฒน�
63013064525 นางสาวจุฑามาศ ครุฑศึก
63013064526 นางภัสรา ไชยป7ญญา
63013064527 นางสาวหมายจิต ปานนุ3ย
63013064528 นางสาวพรนภา ชัยชนะ
63013064529 นางสาวณิชชา โคประโคน
63013064530 นางสาวรัตนากร อารมย�ย้ิม
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63013064531 นางสาวสมปรารถนา อาคDะ
63013064532 นายวรวุฒิ ริดมัด
63013064533 นางสาวธนัชพร ศุภวงศ�
63013064534 นางสาวศิรินทรา สิงหาบุตร
63013064535 นางสาวรัตนาวดี เจริญผล
63013064536 นางสาวสุพัตรา อนุรักษ�สกุลสิม
63013064537 นางสาวดวงดาว แก3วนุกูล
63013064538 นางสาวณัฐธยาน� บุญญไพศาลกุล
63013064539 นายณัฐดนัย ฉันทกุล
63013064540 นางสาวฐิตาภรณ� เพ็ชร�ช3อย
63013064541 นายขวัญ ชีวิตโสภณ
63013064542 นายพรพัฒน� กาวิละ
63013064543 นางสาวโชติกา อนุจร
63013064544 นางสาวรติรดา แสนแก3ว
63013064545 นายหัสรินทร� นิลวงค�
63013064546 นางสาวรุ:งนภา คุณเศรษฐ
63013064547 นายเฉลิมพร น3อยอิน
63013064548 นางสาวปภัสรา ผงผานอก
63013064549 นายจุธชัย ไทรทอง
63013064550 นายนัทธพงษ� พรมเพรา
63013064551 นายกิตติกาญจน� เสนี
63013064552 นางสาวอรจิรา แสงสมี
63013064553 นายพรภพ มีเพียร
63013064554 นายธีรพงศ� เพ็งคํา
63013064555 สิบเอกดิเรกฤทธ์ิ สุมล
63013064556 นายอธิวัฒน� พูลสวัสด์ิ
63013064557 นางสาวสุนิษา ปรีดา
63013064558 นางสาวสาวิตรี แดงกุดตุ3ม
63013064559 นางสาวรุ:งรัตน� ช3างน3อย
63013064560 นางสาวจันจิรา เวสสุวรรณ
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63013064561 นางสาวสุรนันท� ไพละออ
63013064562 นางสาวพิมพ�ผกา ดาวรัมย�
63013064563 นางสาวอารีรัตน� คงเจริญ
63013064564 นายณภัทร สุขเกษม
63013064565 นายณัฐวุฒิ รักการ
63013064566 นางสาวจิดาภา อรรณพไกรสร
63013064567 นายอนันต� ลิ้มสุวรรณ
63013064568 นายสิขเรศ วัฒนอาภรณ�
63013064569 นางสาวจิรวดี วันทาดี
63013064570 นางสาวพิมพ�ชนก เดชนครชัย
63013064571 นางสาวธมลวรรณ ดวงแก3ว
63013064572 นางสาวสุวพร วุฒิประเสริฐ
63013064573 นายศรัณยู เจริญสุข
63013064574 นางลฎาภา คําป7ง
63013064575 นายสิทธิพงษ� พวงพยอม
63013064576 นางสาวพชรพร เกตุสุวรรณ
63013064577 นางสาวพิชญาพรรณ การะเกษ
63013064578 นายจักรเรศว� สัจจะสมบัติ
63013064579 นายมนตรี มหาชาตรี
63013064580 นายนิอัซมี สามะอาลี
63013064581 นายชูศักดิXX อาญาเมือง
63013064582 นางสาวฐิตารีย� ทรงกําพล
63013064583 นายภูสิทธ์ิ แก3วประสงค�
63013064584 นางสาวสุจิตตรา เทพเทียน
63013064585 นางสาวพรพิกุล ชมนาวัง
63013064586 นางสาวศิริพร พัดลม
63013064587 นางสาวจินดาวรรณ ปุยคํา
63013064588 นางสาวสวณี เรืองโรจน�
63013064589 นายสุชาติ คําเพ็ชร�
63013064590 นางสาวทัศนีย� ศิลธรรม
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63013064591 นายอธิพัชร� สุวรัตน�ธนนท�
63013064592 นางสาวนภษร เอี่ยมอรุณ
63013064593 นางสาวรัตนา เอี่ยมละออ
63013064594 นางสาวสุภาณี ครูวรรณะ
63013064595 นายอนวัช รัศมิมัต
63013064596 นางสาวอภิชญา สุขเข
63013064597 นายชนพัฒน� สุนทรกิจจาภรณ�
63013064598 นายภูมิ ศรีนุชศาสตร�
63013064599 นางสาวชุติกาญจน� ประเสริฐสังข�
63013064600 นายวงศ�วริศ เจนสระคู
63013064601 นายกฤชชลัช วรนุช
63013064602 นางสาวปวริศา บุญไชย
63013064603 นายพิสิทธ์ิ รอดย3อย
63013064604 นายวาริท เพ็ชรสม
63013064605 นางสาวพรไพลิน ก่ิงแก3ว
63013064606 นางสาววนาลี ถ่ินพิทยานุรัตน�
63013064607 นางสาววรมน ร:วมศรี
63013064608 นายธติวุฒิ มาโนษยวงศ�
63013064609 นางสาวคานซา มลคาน
63013064610 นางสาวมัลลิกา วิชระโภชน�
63013064611 นายประวิทย� ชัยวิมล
63013064612 นางสาวรัตนภรณ� เข็มสุวรรณ�
63013064613 นายโชคไพรินทร� มุขจร
63013064614 นางสาวป7ทมธร รักษ�ทอง
63013064615 นายปารย�พิรัชย� ธัญญรักษ�
63013064616 นางสาวสุอัยล:า เศรษฐขาว
63013064617 นางสาวนวรัตน� แสงสว:าง
63013064618 นายพิธภัณฑ� แล:กูด
63013064619 นางสาวปFZนวราพิน อินมาตร�
63013064620 นางสาวนรีเมธ แก3วสุทธิ
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63013064621 นางสาวพนัชกร ขุนพินิจ
63013064622 นางสาวธนัญญา หลักหาญ
63013064623 นางสาวอโนทัย เลิศไกรลาศ
63013064624 นายจิรัสย� อรรธสุธานันท�
63013064625 นายไกรภูมิ เวทพิสัย
63013064626 นางสาวพลอยพงา บุญเสริม
63013064627 นายปFยะพล อุ:นจิตต�
63013064628 นางสาวปรีชญา อิ่มจันทร�
63013064629 นายกรกช พูลสระคู
63013064630 นายกิตติธร มหาสิริโภคา
63013064631 นางสาวสุชาดา เจริญสุข
63013064632 นายธนา เนื่องจํานงค�
63013064633 นางสาวย่ิงลักษณ� มัธยมบุรุษ
63013064634 นางสาวธนวรรณ ธารีสุข
63013064635 นางสาวกิตติยา อาทิตย�ต้ัง
63013064636 นายคมคิด ศรีเพียร
63013064637 นางสาวคณัสนันท� บุญชู
63013064638 นายณัฐนนท� เกษชนก
63013064639 นางสาวสันต�ฤทัย ชูวาลา
63013064640 นางสาวพฐา วรรณประทีป
63013064641 นายภัควัฒน� ณ ถลาง
63013064642 นางสาวกนิษฐา สมรัตน�
63013064643 นางสาววราภรณ� มากนคร
63013064644 นางสาวแพรพลอย วิเศษกุลพาณิชย�
63013064645 นางสาวกาญจนา ทองด3วง
63013064646 นายสุรเชษฐ เนาวพันธ�
63013064647 นางสาวหทัยทิพย� จันทร�ดี
63013064648 นายจาตุรงค� ศรีสวัสด์ิ
63013064649 นางสาวมาริษา อินแพง
63013064650 นายชัยทัช บุญโญ
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63013064651 ว:าที่ร.ต.หญิงชลลดา สามารถ
63013064652 นายสารือป\ เจDะเงาะ
63013064653 นางสาวกชพรรณ เก้ือสม
63013064654 นางสาวกุลนิภา แซ:หลี
63013064655 นางสาวอาลาวียะห� สะตะ
63013064656 นางสาวมณฑ�ณัชชา ประกอบชาติ
63013064657 นางสาวจิราภรณ� ทองศรี
63013064658 นางสาวกัลยาณี ป7นสุวรรณ
63013064659 นางสาวนันทยา ผลวงษ�
63013064660 นางสาวธัญรดี สุริยะวิภาดา
63013064661 นางสาวกนกวรรณ ยอดอุส:าห�
63013064662 นางสาวจิดาภา วรรธนผล
63013064663 นางสาวธัญนุช ดีการ
63013064664 นางสาวใบไม3 แก3วเผือก
63013064665 นายชวยศ เพ็งไพบูลย�
63013064666 นางสาวชุติกาญจน� จุ3ยช:วย
63013064667 นางสาวจุติพร นากกล่ํา
63013064668 นายอารีย� จันแก3ว
63013064669 นายกฤษดา สายเสมา
63013064670 นางสาวธันยพร อาษาแก3ว
63013064671 นายธณากร สินเอี่ยม
63013064672 นายอาบีดีน โตDะแม
63013064673 นางสาวอนีต3า ภูษาอนันตกุล
63013064674 นายจิตรกร พงษ�สีมา
63013064675 นางสาวเดือนนภา หนูสา
63013064676 นางสาวศศินา แก3วโก
63013064677 นางสาวป7ญจพร ประสงค�สําเร็จ
63013064678 นางสาวดวงหทัย สุรักษ�รัตนสกุล
63013064679 นางสาวปทิตตา บัวฝCาย
63013064680 นางสาวนันทลี สายมาลา
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63013064681 นางสาวพิชญาภา แก3วกําเนิด
63013064682 นายติณณภพ ดิษฐ�บุญเชิญ
63013064683 นางสาววัชราภรณ� กว3างสวาท
63013064684 นางสาวธมนวรรณ อุดมกิจธนสาร
63013064685 นางสาวธัญญารัตน� วงค�สวัสด์ิ
63013064686 นางสาวภารดี ตระหง:าน
63013064687 นางสาวจุฬาภรณ� เกษมสานต�
63013064688 นางสาวมีนา ม่ันพรม
63013064689 นางสาวโสภิตา แก3วสว:าง
63013064690 นายสิทธิชัย สัพโส
63013064691 นางสาวณัฐฌาน� ใจกระจ:าง
63013064692 นางสาวนลิน กุหลาบสีทองคํา
63013064693 นายจิตติพล เตชะสุทธิ
63013064694 นางสาวโศจิรัตน� จันทร�ธนะกุล
63013064695 นางสาวนันทิยา แท:นทอง
63013064696 นางสาวจุฑามาศ จ๊ิสะเร็ส
63013064697 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง
63013064698 นางสาวก่ิงกาญจน� ไหมด3วง
63013064699 นางสาวสุวนันท� สมงาม
63013064700 นายสายฟCา วิญRูวงศ�ศิริ
63013064701 นางสาวพัชรี แก3วพวง
63013064702 นางสาวดวงพร ภูสมตา
63013064703 นางสาวนูรลาตีฟะห� บินเจDะเตDะ
63013064704 นางสาวสุพิชชา บาตดี
63013064705 นางสาวนฤนาท ต3นชารี
63013064706 นายตระการ จุ:นปาน
63013064707 นางสาวขวัญชนก เคนสี
63013064708 นางสาวอรกนก ปู]พระอินทร�
63013064709 นายมงคล นาคจุ3ย
63013064710 นายชนาธิป กุลชนะธาดา

หน3า 2157 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013064711 นางสาวพรรณราย จันทร�เปaง
63013064712 นางสาวฐิตาภา ทวีวัฒนะกิจบวร
63013064713 นางสาวเนตรนภา คํามาก
63013064714 นางสาวนูรีฮัน บากา
63013064715 นางสาวกนกวรรณ ปานจันทร�
63013064716 นางสาวจีราวรรณ ไทยชนะบรรณนิติ
63013064717 นางสาวอรทัย ชัยโพธ์ิทอง
63013064718 นายฐิติวุฒิ กันทะนิตย�
63013064719 พ.จ.ท.ศักด์ิสิทธ์ิ หนองนา
63013064720 นางสาวศรัณยา แก3วมณี
63013064721 นางสาววศินี จิระสมประเสริฐ
63013064722 นางสาวพัชรนันท� ธรานุกูลวงศ�
63013064723 นางสาวสุวพิชญ� อ:อนประเสริฐ
63013064724 นางสาวณัฐณิชา วงค�หาญ
63013064725 นางสาวไพริน จากชุม
63013064726 นางสาวหนึ่งฤทัย ป7กษีสิงห�
63013064727 นางสาวกฤติยา อินทชิต
63013064728 นายนันทะพงษ� สุริยะก3านตรง
63013064729 นางสาวธณวรรณ มะม:วงแก3ว
63013064730 นางสาวศิรินภา เกลี้ยงทอง
63013064731 นางสาวเสาวนีย� อํานวยศิริ
63013064732 นางสาวณัฐวรา วิจารณ�
63013064733 นางสาวธนัฐวรรณ นาสมจิตร
63013064734 นายปFยวุฒิ ทองสวัสด์ิ
63013064735 นางสาววิรัลพัชร ป7ญญามณีรัตน�
63013064736 นางสาวธณกร เฮงศิริ
63013064737 นางสาวทัศนีย� จําปา
63013064738 นางสาวนันทิยา จันสีสุก
63013064739 นางสาวสุกัญญา ปานานนท�
63013064740 นายธิติสรร นาคํา
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63013064741 นายป7ฐวี สิมหล3า
63013064742 นางสาวธัชพรรณ บุญชู
63013064743 นายไรวินทร� ชินสุขคีรี
63013064744 นางสาวอัลิปรียา ศรีพัฒนกรพาณิช
63013064745 นางสาวนัจมา เวชพงษ�
63013064746 นายปฏิวัติ คําสียา
63013064747 นางสาวนิรัชพร โชติพนัส
63013064748 นางสาวธันยพร แพงมาพรหม
63013064749 นายพิสิฐ สารขาว
63013064750 นางสาวนุชเนตร สันติอภิรมย�
63013064751 นายกฤตณัฐ สิงห�โต
63013064752 นายศิวัช มาสมพงษ�
63013064753 นางสาวณัฎฐา ญาณสิทธ์ิ
63013064754 นางสาวธมน เกษมสุข
63013064755 นางสาวกอบบุญ ทองไสว
63013064756 นายจาตุรภัทร จารุโลจนางกูร
63013064757 นายเมธาพงษ� ใจสว:าง
63013064758 ว:าที่ร3อยตรีหญิงศิริกาญจน� จําป\เรือง
63013064759 นางสาวกมลทิพย� ธรรมชาติ
63013064760 นางสาวศิริวรรณ สุขีมี
63013064761 นางสาวกนกวรรณ เขียวจันทร�
63013064762 นางสาวธิธารา รุจิพลพัฒน�
63013064763 นายวโรดม กีรานนท�
63013064764 นายศิวกร ธรรมศร
63013064765 นางสาวภาณุมาศ จิตติพันธ�
63013064766 นางสาวสุนิศา เอี่ยมอุบล
63013064767 นายอุเทน น3อยสงวน
63013064768 นางสาวธนาภรณ� จงวนิช
63013064769 นางสาวปFยฉัตร แก3วกํากง
63013064770 นางสาวฟFรยา ยูโซะ
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63013064771 นางสาวอรวรรณ เขียวกลม
63013064772 นางสาวปวีณา อินทรเจริญ
63013064773 นายอภิศร เรืองแก3ว
63013064774 นางสาวฑิตฐิตา วงศ�สว:างศิริ
63013064775 นายเนตรวุฒิ ม:วงพุ:ม
63013064776 นางสาวเทพสุดา บุญจือ
63013064777 นางสาวคัทลียา ปรีชา
63013064778 นายจักรพงศ� แก3วเมือง
63013064779 นางสาวซุรรัยญา กูราเหม
63013064780 นายพรเทพ แสนบุญศรี
63013064781 นางสาวมยุรา ถือแก3ว
63013064782 นางสาวอริสา ชัยทะ
63013064783 ว:าที่ร3อยตรีปรีชา วานิชดิลกรัตน�
63013064784 นางสาวโยษิตา ไชยสอน
63013064785 นางสาววลินธร สิงห�สุวรรณ
63013064786 นางสาวสิริมา คุณากรกุลชัย
63013064787 นางสาวกนกวรรณ ริมสมุทร�
63013064788 นางสาวจิราวรรณ พ:วงสงเคราะห�
63013064789 นายเอกรัชต� บัวชูจิตร
63013064790 นางสาวชญาภรณ� ใหม:จันทร�ตา
63013064791 นางสาวจันจิรา จันเขียด
63013064792 นางสาวมยุรีย� คงจรัส
63013064793 นายฐนิศร� อินทกูล
63013064794 นายยามารูดิง อาแว
63013064795 นางสาวชลิญญา หนูหวาน
63013064796 นายเริงศักด์ิ จิตต�จํานงค�
63013064797 นายสิทธิชัย พรมพรสวรรค�
63013064798 นางสาวกนกพร สอนอุทัย
63013064799 นายอธิป ฉายสุวรรณ�
63013064800 นางสาวสาวิตรี แสงสุวรรณ
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63013064801 นายชัยพฤกษ� ถาวรกูล
63013064802 นายณัฐวัฒน� เสาคํา
63013064803 นางสาวบุญเลี้ยง พานสัมฤทธ์ิ
63013064804 นางสาวอรทัย ประเสริฐโส
63013064805 นางสาวปนิดา เจริญผล
63013064806 นายณรงค�ศักด์ิ รุ:งรักสกุล
63013064807 นางสาวไพรินทร� รักษาพล
63013064808 นางสาวเพ็ญจันทร� คงชาตรี
63013064809 นางสาวชรินรัตน� ผึ้งชัง
63013064810 นางสาวปวีณา แซ:โค3ว
63013064811 นางสาววรณัน อินวรรณา
63013064812 นายจิรายุทธ� แสงทอง
63013064813 นางสาวชนานันท� สุขเกษมชัย
63013064814 นางสาวพรอารมณ� คํานนท�
63013064815 นางสาวกรวิกา อําไพศรี
63013064816 นายบวรสิน บุญเพ่ิม
63013064817 นางสาวปาริษา บัวประดิษฐ�
63013064818 นายเมธาวัต พุ:มทอง
63013064819 นายศุภภกร ศรีรัตนา
63013064820 นายธนกฤต แสงเนตร
63013064821 นายภัทราวัตร ต้ังบุญญศิลปI
63013064822 นายนฤเบศร� เกษบุญมี
63013064823 นายจิตรภาณุ ป7นศิริ
63013064824 นางสาวมนชนก กิจทนาวงษ�สกุล
63013064825 นางสาวจิตรลดา ประสพดี
63013064826 นางสาวบวรรัตน� รติศุภกร
63013064827 นางสาวพัชาวดี สุนทร
63013064828 นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน
63013064829 นายป7ญญ� เยาวกรณ�
63013064830 นางสาวธัญญาวรรณ พุ:มอ3อ
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63013064831 นางสาวรัตนา สุดพิมศรี
63013064832 นายชินดนัย ภูมิสถาน
63013064833 นายศิริพงษ� รอดพ่ึง
63013064834 นายจิรภัทร คชภูมิ
63013064835 นางสาวญาณ กร ธุ อินทร� 
63013064836 นางสาววิภัทรา คงอินทร�
63013064837 นางสาววรรณิศา วรนุช
63013064838 นางสาวสกลสุภา กองทรัพย�เจริญ
63013064839 นายธนภพ อรรณพเพ็ชร
63013064840 นางสาวนุชรีย� อ:อนรักษ�
63013064841 นางสาวฐิติมา สาระไพฑูรย�
63013064842 นางสาวศรัญญา ม:วงโกสัย
63013064843 นายศิรภพ อาจใหญ:
63013064844 นางสาวธนัชชา วันเพ็ญ
63013064845 นายอิสระ ไชยดะรุณ
63013064846 นายสุเมธ สุวรรณโณ
63013064847 นายณัฐดนัย มูลดง
63013064848 นายสถาพร นามวงษ�
63013064849 นางสาววราพร รามฤทธ์ิ
63013064850 นางสาวอัจฉรา อุ:นเสียม
63013064851 นางสาวพิมพ�พัฒน� วัฒนภักดีณิชกุล
63013064852 นางสาวธนิสร กิตติธีรานุรักษ�
63013064853 นายภัทรพงศ� วงศ�พรต
63013064854 นางอริสรา อรุณวร
63013064855 นางสาวธมลวรรณ เศษคง
63013064856 นางสาวนันทนา อารักษ�
63013064857 นายทรงวุธ พันธุศักด์ิ
63013064858 นายรชานนท� อินทิยา
63013064859 นายปรัชญา แขยินดี
63013064860 นางสาวอัคมน อ3วนแก3ว
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63013064861 นางสาวเกศสุดา จิตหนักแน:น
63013064862 นางสาวถลัฏฐ� สุวรรณรัตน�
63013064863 นางสาวธีรนาถ ขวัญพฤกษ�
63013064864 นางสาววราศรี อังสโวทัย
63013064865 นางสาวลัขณา คเชนทร�ภักดี
63013064866 นายนรากร หมาดหวัง
63013064867 นางสาวจิดาภา สายชล
63013064868 นางสาวแพรวเพชร ศรีเข็ม
63013064869 นายกษิดิศ อยู:ภู:
63013064870 นายนววิชัย ลือกําลัง
63013064871 นางสาวสุรีย� มณีฉาย
63013064872 นางสาวสิรินยา เสมอภาค
63013064873 นางสาวปรางค�แก3ว สัตย�รักษ�
63013064874 นางสาวกวินนา ชูแก3ว
63013064875 นางสาวรจนากร ใจขํา
63013064876 นางสาววรดา อิ่มทรัพย�
63013064877 นางสาวธนีนุช ธาระถ3อย
63013064878 นายกษิตินาถ นุชษา
63013064879 นางสาวอวยพร แซ:โซว
63013064880 นายอดิศร เทพวงศ�
63013064881 นายสรายุทธ วิวัตติกุล
63013064882 นายสุชาติ บุญหล3า
63013064883 นางสาวอภิญญา ป\ลอง
63013064884 นางสาวนิภารัตน� พิกุลศรี
63013064885 นางสาวเบญจวรรณ พูลใหญ:
63013064886 นายนฤดล ภักดี
63013064887 นางสาวแพรทิพย� พาหุฬา
63013064888 นางสาวขวัญฤดี ละอ3วน
63013064889 นางสาวจิรฐา ริดจันทึก
63013064890 นายสุขสันต� บุญดํารงค�
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63013064891 นางสาวศุภัทรา เจริญผล
63013064892 นางสาวจารุวรรณ ศรีแก3ว
63013064893 นายธีระยุทธ ศรีมาดี
63013064894 นางสาวราตรี บุ3งทอง
63013064895 นายสุไลมาน โตDะเจDะ
63013064896 นายพรรษวัชร� วรมิศร�
63013064897 นางสาวธิดารัตน� ยอดราช
63013064898 นางสาวอภัทสร จุกกระโทก
63013064899 นางสาวหฤทชนัน สรรพคุณ
63013064900 นางเปมิกา ขุนพิลึก
63013064901 นางสาวอรพินท� เต:ามี
63013064902 นางสาวกัลยา พูลทรัพย�
63013064903 นายเจตนิพัทธ� ดวงทองคํา
63013064904 นายนพดล พันธมาศ
63013064905 นายอธิวัฒน� หล3าปุย
63013064906 นายภาณุวัฒน� จันโท
63013064907 นางสาวณัฐธินี อยู:สุข
63013064908 นางสาวเกศนี ศรีเสมอ
63013064909 นายศิกวัส เลิศเพชรไพศาล
63013064910 นางสาวณัชคุณ ตันติสุโชติ
63013064911 นางสาวศิริกานดา คําหาร
63013064912 นางสาวอุบลรัตน� โพพวง
63013064913 นางสาวอักษราภัค สุขสดใสจารุวัฒน�
63013064914 นางสาวพีรินทร�ดา ปรางค�สุวรรณ
63013064915 นางสาวกอมารียะห� กาโฮง
63013064916 นายวสุ นภาวรรณ
63013064917 นายคงพัฒน� พันธาธิก
63013064918 นายยุรนันต� เลพล
63013064919 นางณธษา อินยม
63013064920 นางสาวภรณิดา สืบเครือ
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63013064921 นางสาวกุลธิดา กาเผือกงาม
63013064922 นายกิตติพัฒน� มูลคํา
63013064923 นางสาวสุวพัชร แก3วเขียว
63013064924 นายกิตติกร สุกหอม
63013064925 นางสาวศตพร กะลันตะบุตร�
63013064926 นางสาวปาลิดา ประเสริฐดํารง
63013064927 นางสาวอรญา เพ็ชรตะก่ัว
63013064928 นางสาวชวัลนาถ วงษ�นาค
63013064929 นายสิริชัย ขุนณรงค�
63013064930 นางสาวสุนิสา นาควิจิตรไพฑูรย�
63013064931 นางสาวมณฑ�วสา มงคลสระ
63013064932 นางสาวศุภิสรา หินยมณ�
63013064933 นายกฤษฎา อยู:สถาพร
63013064934 นางสาวโชติกา กาเกษ
63013064935 นางสาวจารุกัญญ� ชูประชุม
63013064936 นางสาวพิชญาภา วรรณเกษม
63013064937 นายทวีศักด์ิ สุขทรัพย�
63013064938 นางสาวธนัชชา คงสิทธ์ิ
63013064939 นางสาวฉัตรฑริกา สถิตชนม�
63013064940 นางสาวสุภาวิณี อนันต�
63013064941 นายจตุรนต� แผ:นทอง
63013064942 นายกฤตยชญ� เรืองบํารุง
63013064943 นายนภสินธุ� ทวีสิน
63013064944 นายเนติกร จันทร�เพ็ง
63013064945 นางสาวพนิดา สมนาค
63013064946 นายธานินทร� เลิศสุนทรชัย
63013064947 นางสาวกาญจน�หทัย ชูแก3วไม3
63013064948 นางสาวชญา วัฒนสินธุ�
63013064949 นางสาวชนณิศา ณรินทร�
63013064950 นางสาวฐานิตา ด3วงดี
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63013064951 นางสาวสุนิสา ชัยสุภา
63013064952 นางสาวสุดารัตน� คําภูษา
63013064953 นายนิธิ กัลชาญพิเศษ
63013064954 นางสาวพรทิวา พาหา
63013064955 นางสาวมัณญชยา การะสุข
63013064956 นายพิทักษ�ชัย อาษาธง
63013064957 นายวันเฉลิม ไชยบุญเรือง
63013064958 นายสาทิตย� แก3วหนูนวล
63013064959 นางสาวอิสราภรณ� ดาวัลย�
63013064960 นางสาวมาลินี พุทธสาร
63013064961 นายถิรวุฒิ รวมทอง
63013064962 นางสาวตศิณา วัฒนเนติกุล
63013064963 นายถาวร ศรีเสมอ
63013064964 นางสาวศิริญญา แก3วละมุล
63013064965 นายใจเพชร ศรีวิลัย
63013064966 นางสาวอิชยา ยุติธรรม
63013064967 นายนัฐวุฒิ บุญคํ้า
63013064968 นางสาววันวิสาห� หวันตะหา
63013064969 นายเอกสิทธ์ิ ชิตเดชะ
63013064970 นายธันยากร สาระลึก
63013064971 นายเจตรินทร� กระดังงา
63013064972 นางสาวศศิพร แก3วเอี่ยม
63013064973 นางสาวมาริสา แสนลัง
63013064974 นางสาวสุมาลี ประพรม
63013064975 นางสาวใหม:ตะวัน เรืองสว:าง
63013064976 นางสาวพัชรินทร� ไกรวอน
63013064977 นางสาวสุขวสา วงค�หาญ
63013064978 นางสาวชนิดา ทิพย�มณเฑียร
63013064979 นางสาวนารีวรรณ สมาน
63013064980 นางสาวณิชาภัทร ศรีแก3ว
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63013064981 นางสาวลลิตา ทอนสูงเนิน
63013064982 นางสาวเบญจนาถ มังสาบาล
63013064983 นายธชธร ประสิทธิผลเดชา
63013064984 นางสาวดวงพร เพ็ญสมบูรณ�
63013064985 นายณัฐวุฒิ ทิพย�ธนะกาญจน�
63013064986 นางสาวสมฤดี พลับนิ่ม
63013064987 นางสาวธนภรณ� เดชะคําภู
63013064988 นางสาวฐาปนี ศรีรัตนะวิไล
63013064989 นางสาวชุติมา จริยาเศรษฐโชค
63013064990 นายธนโชติ ภัทรศรีเวชการ
63013064991 นางสาวนันทพร จระมาศ
63013064992 นายอภิสิทธ์ิ ศรีสุข
63013064993 นางสาวรุ:งฤดี มูลมณี
63013064994 นายอภิรัฐ นาคทิพย�
63013064995 นายธนชิต ปุCมไสว
63013064996 นายศุภกฤต ธานี
63013064997 นางสาวพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ
63013064998 นางสาวศศิวิมล อุทัยไขย
63013064999 นางสาวปรียาภรณ� ศรีษะเกตุ
63013065000 นางสาวธนัชชา ขุนอักษร
63013065001 นางสาวชนากาญจน� ไผ:ชู
63013065002 นางสาวพัชราภรณ� โรจนวรวัฒน�
63013065003 นางสาวรุจิราภรณ� ศรีเมืองบุญ
63013065004 นางสาวลักขณา มูลสืบ
63013065005 นางสาวศิริลักษณ� นพเคราะห�
63013065006 นายเศวตโชติ จันทร�อ:อน
63013065007 นายชิษณุพงศ� ปะระเขียว
63013065008 นางสาวอมรินทร� แก3วสัมฤทธ์ิ
63013065009 นางสาวณัฐนันท� รวมชมรัตน�
63013065010 นางสาวพรกนก เฮ3ามงคล
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63013065011 นางสาวรุ:งนภา แก3วสมบัติ
63013065012 นางเพ็ญจันทร� ม่ังค่ัง
63013065013 นายกษิดิศ สนองค�
63013065014 นายทรงวิทย� ติยะบุตร
63013065015 นางสาวพรหมพร แสงพรหม
63013065016 นางสาวรัชนี แก3วบุญมา
63013065017 นางสาวอรณี รัตนญาติ
63013065018 นายจักรพันธ� ทองเย็น
63013065019 นางสาวสุพรรษา พิมพา
63013065020 นายภลางกูล หาญสีนาด
63013065021 นางสาวสุริดาพัทน� แสนกล3า
63013065022 นายวิสุทธ์ิ วิเศษพานิช
63013065023 นางสาวขวัญฤดี ขานหัวโทน
63013065024 นางสาวสุชาวดี อ:อนใจ
63013065025 นายวรวุฒิ อุตรัมย�
63013065026 นางสาวปนัฏฐา ปานช:วย
63013065027 นางสาวอัญชลั ปCอมสอาด
63013065028 นางสาวจุฬาลักษณ� กุลบุตรดี
63013065029 นายอัมรินทร� ชัยพัฒน�นนทิกร
63013065030 นางสาวประภาภรณ� วงค�งาม
63013065031 นายชลวิช อัคควุฒิ
63013065032 นางสาวศิดาพร มุ3งทอง
63013065033 นางสาวนิตยา กลิ่นเพชร
63013065034 นางสาวเปรมสินี มหาสมุทร
63013065035 นายกฤษณะ จันทร�แจ:มศรี
63013065036 นายประสิทธ์ิ โฆษิตพาณิชย�
63013065037 นางภัชรีญา ทองยวน
63013065038 นายณัฐวุฒิ เขตรประกร
63013065039 นางสาวธมลวรรณ ชาญไชย
63013065040 นางสาวอัญชิสา นามวงค�
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63013065041 นางสาวธนพร ป7ญญาประทีป
63013065042 นายอธิพันธ� วัชรงค�
63013065043 นางสาวจิณณ�ณิชา ชานุบาล
63013065044 นางสาวอรอุมา เชี่ยวชาญ
63013065045 นายพีรพันธ� ยังพลขันธ�
63013065046 นางสาวกัญชลาภรณ� แสงอรุณ
63013065047 นางสาวศิริลักษณ� มาศเมฆ
63013065048 นางสาวรังสินี แซ:มุ:น
63013065049 นางสาวศศิธร ทองหญีต
63013065050 นายณัฐนันท� เทียมเมฆ
63013065051 นางยุฐิตา นันทปภาโยธิน
63013065052 นายรวมพร พัทมิ นทร� 
63013065053 นายธนกร เทพรงค�ทอง
63013065054 นายสุทัศ แก3วไพฑูรย�
63013065055 นางสาวศิริพร ประยูรยวง
63013065056 นายกําพลศักด์ิ เจริญธรรมรักษา
63013065057 นางสาวธัญวรัตน� พิทักษ�วงษ�
63013065058 นางสาวนูรีซัน กาหลง
63013065059 นางสาวไอลดา คงตุ3ง
63013065060 นายพิชานนท� ประเคนแก3ว
63013065061 นายกฤษดา เลี้ยงประเสริฐ
63013065062 นายสกลยุทธ พิชยานนท�
63013065063 นายอานันท� ฤทธ์ิฤาดี
63013065064 นางสาวจิรัมพร ไชยพงศ�
63013065065 นางสาววิมลสิริ ฉ้ิมสังข�
63013065066 นางสาวสุประภา พิมสวัสด์ิ
63013065067 นางสาวอัญลดา ชัยโชค
63013065068 นางสาวพรไพลิน วงค�อนุบล
63013065069 นางสาวทิพาพร พรหมรักษ�
63013065070 นายอลงกรณ� ขีดสูงเนิน
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63013065071 นางสาววรัษยา ไวยกาญจน�
63013065072 นางสาวบุญญิสา แสงน3อย
63013065073 นายณัฐสิทธ์ิ คําจันทร�
63013065074 นางสาวพันธ�วิรา แสงอุทัย
63013065075 นางสาวอานีซ หะยีสมาแอ
63013065076 นางสาวเพ็ญทิรา ศรีสุวรรณ
63013065077 นายกิตติพงศ� ถือทอง
63013065078 นายธีรวุฒิ สีพิราม
63013065079 นางอุทัยวรรรณ ยอดสนิท
63013065080 นางสาวศิริรัมภา งามอุดม
63013065081 นายบุษกล ไพรสัณฑ�
63013065082 นางสาวณัฐธิดา ขุนบุญจันทร�
63013065083 นางสาวธนวรรณ วรกุลป\ติ
63013065084 นางสาวอภิสมา ภาประลักษณ�
63013065085 นายภาณุพัฒน� วัลภัย
63013065086 นายไพรัตน� กล:อมสุข
63013065087 นางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน�
63013065088 นางสาววรวลัญช� นุตะดี
63013065089 นางสาวนรินทร�ทิพย� จุมพล
63013065090 นางสาวอังคณา อ3นทอง
63013065091 นางสาวอริสปIธกานต� เธียรไชยเกษม
63013065092 นางสาวสิริรักษ� คล3ายนาค
63013065093 นายวัชพล เสรีพงศ�
63013065094 นายมุขย�จรัส นนทรีย�
63013065095 นายศิรวิชญ� ถมยา
63013065096 นางสาวจารุรัส ชัยฤทธ์ิ
63013065097 นางสาวนฤมล ร:มจําปา
63013065098 นางสาวพิชญานิน ชะม3าย
63013065099 นายธนกร นาเมือง
63013065100 นางสาวนภาพร กุลไทย
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63013065101 นางสาวนวรัตน� สมีน3อย
63013065102 นางสาวภรทิพย� รัตนติสร3อย
63013065103 นายอภิญญา ทองสั้น
63013065104 นายกฤษฎา โพธ์ิไทรย�
63013065105 นางสาวดวงพร ไข:ขวัญ
63013065106 นางสาวสลักจิต โพทะจันทร�
63013065107 นางสาวพิมพ�ดาว พึงไชย
63013065108 นางสาวพรรณทิภา มลิวัลย�
63013065109 นางสาวสุทธิดา เมฆกระจ:าง
63013065110 นางสาวนฏกร สังข�ทอง
63013065111 นายรวิภาส ศิริพิสิฐศักด์ิ
63013065112 นางสาวปนัดดา สาลี
63013065113 นายธวัชชัย เฮืองบุญ
63013065114 นางสาวนิโรบล มาอุ:น
63013065115 นางสาวจารุวรรณ นวนทูล
63013065116 นางสาวกัญญา นุชทองม:วง
63013065117 นางสาวอมิตา เพ็ชรนิล
63013065118 นายกิตติศักด์ิ กุลสุทธ์ิ
63013065119 นายอารักษ� กุณฑลบุตร
63013065120 นางสาวนุชนารถ กรุงวงศ�
63013065121 นายพลวัฒน� ยืนลิบ
63013065122 นางสาวณิชาภา คําพรหม
63013065123 นายรัฐฐาน� ตรีนิษฐ�วรกุล
63013065124 นางสาวใบบุญ ภู:ทอง
63013065125 นางสาวกาญจนา พิศาล
63013065126 นางสาวสิรีวัลภ� นันทศรี
63013065127 นายเจตดิลก ปธิปะปา
63013065128 นางสาวอณิษฐา วงศ�อุบล
63013065129 นางสาวศุภกาญจน� ป7ญญาไวย
63013065130 นายวันเฉลิม เอี่ยมจํารัส
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63013065131 นายนัสวัฒน� แตงผึ้ง
63013065132 นางสาววารุณี ทองถนอม
63013065133 นายศิรกานต� ไชโยราช
63013065134 นางสาวอาภาภรณ� จันทร�หอม
63013065135 นางสาวโชติกา อินทนพ
63013065136 นางสาวทัศนีย� พาหุนันท�
63013065137 นางสาวกรตินันท� คุระสุข
63013065138 นางสาวภัทราวดี สร3อยมะโน
63013065139 นางสาวธัชพรรณ ภิญโญย่ิงวนิชย�
63013065140 นายสุชาติ สายสร3อย
63013065141 นางสาวสุชัญญา แสงทอน
63013065142 นางสาวปพิชญา แหลมหลวง
63013065143 นางสาวปณิฏฐา พิมพิศาล
63013065144 นางสาวพรพระศุกร� บุญมี
63013065145 นายสานันท� หนูคงใหม:
63013065146 นางสาวปราวันรัตน� ณ. นิมิต
63013065147 นางสาวสุภัทรา ศรีสุข
63013065148 นางสาวปFยณัฐ คณิตวงศ�วิวัฒน�
63013065149 นายวชิรภาสส� จินดาทา
63013065150 นางสาวภูษณี ป7ญญฤทธ์ิ
63013065151 นางสาวไอรดา ขวัญชื่น
63013065152 นางสาวดลยา ถนอม
63013065153 นางสาวเนตรดาว รักประเสริฐ
63013065154 นางสาวรัชฎาภรณ� พรหมทอง
63013065155 นางสาวกาญธิดา บุญธิมา
63013065156 นางธัญญ�นรี พัฒนวิชญ�วรกุล
63013065157 นางสาวแสงจันทร� หาทวี
63013065158 นายธนวิทย� สิทธิชัย
63013065159 นางสาวจิราภรณ� ตาไธสง
63013065160 นางสาววัชราภรณ� จอมทะรักษ�
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63013065161 นางสาวศิรจิตต� ธรรมรัตน�
63013065162 นายทินกร โฆษิตสมพร
63013065163 นางปุณฑริกา ศศิรุจิวัฒน�
63013065164 นายเมธิน ค3าทันเจริญ
63013065165 นายยุทธพร ส:งแสง
63013065166 นางสาวทิพลาวัณย� ตันธนวัฒน�
63013065167 นางสาวผกาเกตุ พิศพาร
63013065168 นายฐาปกรณ� เดชมณี
63013065169 นางสาวธัญญาเรศ เจDะหวาง
63013065170 นางสุภาภรณ� เทศัชบุตร
63013065171 นางสาวปฏิมาภรณ� ทักขินัย
63013065172 นายศตวรรษ ทองศรี
63013065173 นางสาวกฤษณา เพลียดี
63013065174 นายธีรภัทร เนตรมงคล
63013065175 นายนราเทพ โจว
63013065176 นางสาวพัชรี ทิมทอง
63013065177 นางสาวกนกพร นิสรา
63013065178 นายประภาส ละสอน
63013065179 นางสาววรุญยุพา เลิศศรี
63013065180 นายชัชชวิศ โชติมาโนช
63013065181 นางสาววัชรากร เชาวน�สุขุม
63013065182 นางสาวกูซา ต:วนสาและ
63013065183 นายทักษ�ดนัย สามัญ
63013065184 นางสาวศลักษณ� กล่ําสุ:ม
63013065185 นางสาวปFยะพรรณ อาจป ระ จันทร� 
63013065186 นางสาวนาตอนงค� เชิดชูสดใส
63013065187 นางสาวนิภาพร อรรถเนตร
63013065188 นางสาวณัฐวรา พรหมมัญ
63013065189 นางสาวศศิลักษณ� ทองสม
63013065190 นางสาวกนกพร สมพันธ�
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63013065191 นางสาวกัลญารัตน� แก3วดิษฐ�
63013065192 นายสิรวิชญ� บัวบุตรา
63013065193 นางสาวสิริมาตร แว:นระเว
63013065194 นายศิรณัฏฐ� พงค�ทองเมือง
63013065195 นางวัลลี จ๋ิวอยู:
63013065196 นายธีริทธ์ิ อภิสุนทรางกูร
63013065197 นางสาวณัฐพร ชิณเกตุ
63013065198 นางสาวอัษฎางค� คงอยู:
63013065199 นางสาวมุทิตา หมายสุข
63013065200 นางสาววรพัฑรา ศรีพงษ�พันธุ�กุล
63013065201 นายญาณพัฒน� สุขสําราญ
63013065202 นางสาวขลธร ทองย่ิง
63013065203 นางสาวดวงแก3ว หอมจําปา
63013065204 นายณพล ทองพราว
63013065205 นางสาวนิศวร�ชญา เจริญรัฐศักด์ิ
63013065206 นางสาวปาณิสรา นพรัตน�
63013065207 นายศุภเดช พงพิทักษ�เมธา
63013065208 นางสาวฮานาน สุเด็น
63013065209 นายภาดล ลีคําพอก
63013065210 นางสาวสิตานันท� ต้ังเกียรติธรรม
63013065211 นางสาวจิราวรรณ พันธุรัตน�
63013065212 จ:าอากาศโทอุเทน ป7ตเมฆ
63013065213 นายพีระติ วรพิพัฒน�
63013065214 นายฉัตรกาล สืบต3อย
63013065215 นายจิรพรรณ พุ:มพฤกษ�
63013065216 นางสาวสุชาวลี จุฑารัตนานนท�
63013065217 นางสาวธัญลักษณ� ยมพิมาย
63013065218 นางสาวพรลภัส สังหวาน
63013065219 นางสาวอาริยา อัสสมงคล
63013065220 นางสาววิราภรณ� ช3างมูบ
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63013065221 นางสาวปนัดดา หุ:นมีทอง
63013065222 นางสาวประภาพร ประทุมพร
63013065223 นายพงศกร ปานเกิด
63013065224 นางสาววริศรา อยู:ดี
63013065225 นายพชร คีรีวงศ�
63013065226 นายฉัตรพร นบน3อม
63013065227 นายมารุต คลองแห3ง
63013065228 นางสาวอทิตยา แสงเนตร
63013065229 สิบเอกปุริเชษฐ� มณีสุทธ์ิ
63013065230 นางสาวซินฟ\ยา นุ3ยไสน
63013065231 นายอนุรุธ เสถียรเดชากุล
63013065232 นางสาวนวพร หมวกทอง
63013065233 นางสาวนววรรณ ปุระศิริ
63013065234 นางสาวสุปริตา ไชยจิตร
63013065235 นางสาวจินตนา เสือก3อน
63013065236 นางสาวฐานิกา ดีแท3
63013065237 นางสาวธนัญญ�นัจ กนกนันธนนท�
63013065238 นางสาวอรรคนีพร พิมพ�วิชัย
63013065239 นางสาวอลิสา มีชํานาญ
63013065240 นายจิตติพัฒน� สอนสมบูรณ�
63013065241 นางสาวฐิติมา ฝาคํา
63013065242 นายศรราม วรรณคําลือ
63013065243 นางสาวกชกร กันทะปา
63013065244 นางสาวธันยาภรณ� ขจรวีระธรรม
63013065245 นางสาวณิชา ยังกิเร
63013065246 นายปวริศ สุนทรประทุม
63013065247 นายปFยณัฐ จันทร�ช:วย
63013065248 นายธนกรณ� พรหมเรือง
63013065249 นางสาววรัมพร วงศ�ศรีสุนทร
63013065250 นางสาวณัฐมน อนงค�รักษ�
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63013065251 นายปณต วรินทร�
63013065252 นายธวัชชัย แก3วมณี
63013065253 นางสาวก่ิงกาญจน� พิณทอง
63013065254 นางสาวหทัยกาญจน� สิทธิศักด์ิ
63013065255 สิบเอกทศวรรษ ทองสกล
63013065256 นางสาวธนพร พรสุทธิพันธุ�
63013065257 นางสาวภาณุวรรณ นาทองหล:อ
63013065258 นายธีราวัฒน� อุดทาคํา
63013065259 นางแสงโสม อินธิแสง
63013065260 นางสาวพนิตา จุลศรี
63013065261 นางสาวฉัตรแก3ว ฉวยคอนบุรี
63013065262 นางสาวไพรินทร� สังข�จีน
63013065263 นายกฤษกร กองศิริ
63013065264 นางสาวอภิญพร พรหมนิล
63013065265 นางสาวอักษราภัค ทองอินทร�
63013065266 นางสาวสาวิตรี ยอมิน
63013065267 นางสาวอรวรรณ สังเพชร
63013065268 นางสาวณัฐธิดา ชารีพร
63013065269 นางสาวนฤมล แสนบุ:งค3อ
63013065270 นายทรงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
63013065271 นายสุรศักด์ิ รอดเนตร�
63013065272 นางสาวมุกดา ลีลาวัฒนพงศ�
63013065273 นายสรรพสิทธ์ิ บุญมี
63013065274 นางสาวจิตตมาส คงแทน
63013065275 นางสาวกาญจนภัทร ปานจุ3ย
63013065276 นางสาวรุ:งนภา เงินถาวร
63013065277 นางวรัลทรัตน� แก3ววิเชียร
63013065278 นางสาวภัคจิรา ถึงเก้ือ
63013065279 นางสาวสุกัญญา ตันเสถียร
63013065280 นางสาวทิพาพร อินทชิต
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63013065281 นายอัฑฒ� ทองคํา
63013065282 นางสาวจันทร�จิรา ปลอบโยน
63013065283 นางสาวออมทรัพย� เหล:าสุวรรณ�
63013065284 นางสาวบรรพตี รําพึงนิตย�
63013065285 นางสาวอภิญญา ใจดี
63013065286 นางสาวเกศริน บรรดาลทรง
63013065287 นางสาวพรธีรา โชคดีวัฒนเจริญ
63013065288 นางสาวชลลดา สิงคารวนิช
63013065289 นางสาวพสชนัน เตชะพัฒนาวงษ�
63013065290 นางสาวสุกัญญา พาพันธ�
63013065291 นางสาวนิติยา มิฆเนตร
63013065292 นางสาววีรยา กัญหารัตน�
63013065293 นางสาวสุมิตรา มีสมปลื้ม
63013065294 นางสาวรัตนาภรณ� ชุมจินดา
63013065295 นายพรสิริ วงศ�อนันต�
63013065296 นายนัฐพงษ� สุริยา
63013065297 นางสาวณัฐหทัย ฟ7กมงคล
63013065298 นายณัฐวุฒิ อุลิศ
63013065299 นางสาวฟาตียะ สาและ
63013065300 นางสาวเบญจพรรณ พันหล:อมโส
63013065301 นางสาวอาภัสรา ประเดิม
63013065302 นายภาณุวัฒน� ศรีจันทร�
63013065303 นางสาวสุมณี ใจดี
63013065304 นายธีรวัตร จันทะลุน
63013065305 นายม่ิงเมือง ทิพยทัศน�
63013065306 นางสาวณิชกานต� เวชสิทธ์ิ
63013065307 นายธีรภัทร� เรืองฤทธ์ิ
63013065308 นางสาวสิริวิมล น3อยตาแสง
63013065309 นางสาวเบญญาภา เบญจกุล
63013065310 นายอิสกันต� ฐิตศิริ
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63013065311 นางสาวอัมไพวรรณ คงสง
63013065312 นางสาวสุนิสา ดําแก3ว
63013065313 นางสาวภัทราวรรณ หม่ืนวังใน
63013065314 นายพชร แก3วรัตนขจร
63013065315 นางสาวสุธิดา ตรุโณภาส
63013065316 นางสาวสุนิสา หน:อแก3ว
63013065317 นางสาววรินดา สุขเหม
63013065318 นายประดิทรรศณ� ธนโชติเจริญศรี
63013065319 นางสาวเพชรแท3 ทองบัว
63013065320 นายนครินทร� วอนขอพร
63013065321 นายสุทิวัส พิพัฒจิตตระกูล
63013065322 นายทรงพล ไทยเทศ
63013065323 นางสาวกนกรัตน� เอื้อไพบูลย�
63013065324 นางสาวยมนา โตDะนายี
63013065325 นางสาวแพรวพรรณ จันทโมฬี
63013065326 นางสาวพันธ�ทิพย� เติมปฐมกุล
63013065327 นางสาวธนศร บุญรินทร�
63013065328 นางสาวมณฑา เก้ือสุข
63013065329 นางสาวพลอยวลี พรมทา
63013065330 นางสาวสุธิตา ไทยเจริญ
63013065331 นายเกรียงศักด์ิ แสงทอง
63013065332 นางสาวญารวีร� สารีพิมพ�
63013065333 นางสาวติยาภรณ� ณ นคร
63013065334 นายพันธกานต� พากแก3ว
63013065335 นายจาตุรนต� นนทอง
63013065336 นางสาวสุนิตา แสนใจวุฒิ
63013065337 นางสาววาสนา เชิญผึ้ง
63013065338 นายภูวนัย เนติธรรมกุล
63013065339 นางสาวจุฑามาศ ทิพย�โลหิต
63013065340 นายณัฐวัฒน� พูนประสิทธ์ิ
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63013065341 นางสาวกมลรัตน� ระวังงาน
63013065342 นางสาวศิวพร เพชรวิลัย
63013065343 นางสาวกนกวรรณ ศรีนิล
63013065344 นางสาวกนกกาญจน� สุทธิขันธ�
63013065345 นางสาวนารินทร� คามบุศย�
63013065346 นางสาวพรพรรณ พุฒเทศ
63013065347 นางสาวกุลธิดา ศรีน3อย
63013065348 นางสาวธัญญาภรณ� แจ:มศรีจันทร�
63013065349 นางสาวกัญญาภัค จันทรเพ็ง
63013065350 นางสาวณัฐมน สุวรรณศรี
63013065351 นางสาวณัฐพร ขันโอฬาร
63013065352 นางสาวกุลธิดา สิริโสภณจรี
63013065353 นายจารุวัตร บุญจันทร�
63013065354 นางสาวขนิษฐา คล3ายสุวรรณ
63013065355 นางสาวดาลยา นฤนาทสุนทร
63013065356 นางสาวธิดารักษ� โยธิพุกกะ
63013065357 นางสาวม่ิงขวัญ ลาดนอก
63013065358 นายธีรยุทธ ดีโท
63013065359 นางสาวกาญจนา ภูประสิทธ์ิ
63013065360 นายเกียรติศักด์ิ ไชยมิตร
63013065361 นางสาวอินทิรา เวียงจันทร�
63013065362 นางสาวขวัญจิรา ดําเนินงาม
63013065363 นางสาวณัฐชานันท� กิตติอัครศรีกุล
63013065364 นางสาวสโรชา ชมภูวงค�
63013065365 นางสาวดารามาพร ผ:องแผ3ว
63013065366 นางสาวฐานิดา จิตพรหม
63013065367 นางสาวศิวนาถ สมาน
63013065368 นางสาวนลินทิพย� นิติพรธรรม
63013065369 นางสาวอนิสา ภู:โพล3ง
63013065370 นางสาวมาริสา สุระชาติ
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63013065371 นางสาวณิศชาญา สร3อยมี
63013065372 นายธนาทิพย� หนูวงศ�
63013065373 นายภานุพงศ� จินดาวงษ�
63013065374 นางสาวปFยะวรรณ ปรีโทน
63013065375 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�สุข
63013065376 นางสาวศรสวรรค� ศิลปศาสตร�
63013065377 นางสาวรุ3งตะวัน วงศ�ธานี
63013065378 นางสาวนิสา อินทพงษ�
63013065379 นางสาวอภิญญา อัศวสันติ
63013065380 นายสัมพันธมิตร จันทวะฤทธ์ิ
63013065381 นางสาวพิมพ�ชนก พันธ�ดี
63013065382 นางสาวอรุณี ศรีประยูร
63013065383 นางสาวเทียนทอง แก3วดวงเทียน
63013065384 นางสาวสดุดี อยู:สุวรรณ�
63013065385 นางสาวสุมาลี ยศสมบXัติ
63013065386 นายธนวิชญ� สินเจริญพร
63013065387 นางสาวฉัตรนรี จําปาปน
63013065388 นายชานน บุณณะ
63013065389 นายศิวภัทร นิศรี
63013065390 นางสาวสุรัสสา ทองไว
63013065391 นางสาวสาธิตา โรจนนิล
63013065392 นางสาวสวนิต ด3วยชัยภูมิ
63013065393 นายยศวงศ� คารว�
63013065394 นางสาวชลธิชา โพธ์ิเขียว
63013065395 นางสาวจุฑาทิพย� บัวขาว
63013065396 นางสาวผกาพันธุ� เพชรเลิศ
63013065397 นายพีรพัฒน� บัวขาว
63013065398 นางสาวมาลินี คําลือ
63013065399 นางสาวชนิดาภา ทองวิชิต
63013065400 นายปการ สุทธิวารี
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63013065401 นางรัชนี ตระกูลรัมย�
63013065402 นายปฏิพัทธ� วรโพธิพัฒน�
63013065403 นางสาวกชมน ใจแก3ว
63013065404 นางสาวปภัสสิริ มุ:งประชาชน
63013065405 นายธนพล ทิพย�หนู
63013065406 นางสาวชาลิสา น3อยนาจารย�
63013065407 นางสาวเครือวัลย� จองศักด์ิ
63013065408 นายวัชรงค� หนูโพนทัน
63013065409 นางสาวศรัณย�ภัทร พินิตมนตรี
63013065410 นายยุทธวีร� ดุลยรัตน�
63013065411 นางสาววรัญญา มูลสาร
63013065412 นางสาวสุมิตตา สุพะบุตร
63013065413 นายสุรทิน เตียงอัมรักษ�
63013065414 นางสาวอนงค�พิชา ป7Qนทอง
63013065415 นางสาวณัฐวดี ชุมสิงห�
63013065416 นางสาวพรเพ็ญ ทิพย�
63013065417 นางสาวฤทัย ประชุมแสน
63013065418 ว:าที่ ร.ต.หญิงปาวษา โหมานันท�
63013065419 นางสาวธัญญาภรณ� แก3วดี
63013065420 นายธนวัฒน� ยุคะลัง
63013065421 นางสาววรรณภา ทาเงิน
63013065422 นายธีชาภัทร เพียวประเสริฐ
63013065423 นางสาวสุไฮณีย� มาหิเละ
63013065424 นางสาวดวงจันทร� หาญตระกูล
63013065425 นางสาวรัชนีย� ราชรักษ�
63013065426 นางสาวสุภา สร3อยฉิม
63013065427 นางสาวณัฐริกา จิตโภช
63013065428 นายพัชรพล ชื่นอารมณ�
63013065429 นางสาวอนันตญา น3อยนา
63013065430 นางสาวไอริณ ทับทอง
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63013065431 นายอมฤต รบกล3า
63013065432 นางสาวสิตานัน วันเขียว
63013065433 นางสาวพันธิตรา วิชากรกุล
63013065434 นางสาวนุชจรีย� นวมเจริญ
63013065435 นางสาวมาริสา ผึ้งหวาน
63013065436 นายอรรถกร กัญจนโรจน�
63013065437 นางสาวพรรธน�พนิตา เหมทานนท�
63013065438 นายเบญจรงค� เขมะสิงคิ
63013065439 นางสาวอาทิตา เกิดสมกาล
63013065440 นางสาวไปรยา อนุฤทธ์ิ
63013065441 นางสาวปรีณาพรรณ สารกิจ
63013065442 นางสาวอมรรัตน� จันทร
63013065443 นางสาวเสาวลักษณ� ตรีภพ
63013065444 นางสาวสุนิสา ทรัพย�สุวรรณ�
63013065445 นางสาวสุวจี คงอยู:สุข
63013065446 นางสาวปฐมาภรณ� ศรีสุข
63013065447 นางสาววิไลพร เวียงมูล
63013065448 นางสาวสุธาสินี เข็มขาว
63013065449 นางสาวณัฐชญา ขันไชย
63013065450 นางสาวกชกร เทพรักษ�
63013065451 นางสาวสายสมร พลพรม
63013065452 นางสาวกันติชา นาพนัง
63013065453 นางสาวสุภัคชา กลิ่นจันทร�
63013065454 นางสาวสุชาดา บุญยะลาศรี
63013065455 นายวศิน เจริญสุข
63013065456 นางสาวสุภาวดี สายชู
63013065457 นายพรชัย งามพร3อมทรัพย�
63013065458 นางสาวชิตชนก วิมลรักษา
63013065459 นางสาวมัญชุภา ชื่นโพธ์ิชัย
63013065460 นายธีรัตม� แก3วพิชัย
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63013065461 นางสาววิภาสินี เอก
63013065462 นางสาววรัญญา ดิฐวงค�
63013065463 นางสาวสอฝ\ยDะ ฟองชนะ
63013065464 นายศุภฤทธ์ิ ศรีวรรณวัฑฒ�
63013065465 นางสาวกุลริสา ผลจันทร�
63013065466 นายคณพล วิชาชูเชิด
63013065467 นางสาวอรทัย บุ:งหวาย
63013065468 นายอิทธินันท� เขษมพันธุ�
63013065469 นางสาวกัลยา เตียงกูล
63013065470 นางสาวขวัญวิภา ดีจริง
63013065471 นางสาวสิริญาพร ศรีนะรัตน�
63013065472 นางสาวอุมาพร สุวรรณบุบผา
63013065473 นายมานิตย� จารัตน�
63013065474 นายประสิทธ์ิพร โค3วสกุล
63013065475 นางสาวกชกร แก3วรัตน�
63013065476 นางสาวศุภลักษณ� พลนาคู
63013065477 นางสาวสุชาดา ดวงมณี
63013065478 นางสาววิลาวรรณ พิมประสงค�
63013065479 นายกิตติศักด์ิ พลบุญ
63013065480 นางสาวเบญจพร ชมคํา
63013065481 นายธนวัฒน� ยาทองไชย
63013065482 นางสาวกชกร แก3วงาม
63013065483 นางสาววรรณชนก พบพาน
63013065484 นายกิตติพิชญ� แสงชัง
63013065485 นางสาวนภาพร แก3วคง
63013065486 นางสาวนัทธ�ชนัน ดอกบัว
63013065487 นางสาวนัชชา หาญพละ
63013065488 นางสาววิภารัตน� เอี่ยมสอาด
63013065489 นางสาวชนาพร สุขหลอ
63013065490 นางสาวกมลวรรณ ต้ังวิทูวนิช
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63013065491 นางสาวเกตุวดี จุลกร
63013065492 นายณัฐวุฒิ แสนใจยา
63013065493 นางสาวกฐินา รื่นอายุ
63013065494 นางสาวธันยพร น3อยราช
63013065495 นางสาวณัฐพัชร� ธงชัย
63013065496 นางสาววิภารัตน� ม:วงแสง
63013065497 นางสาวพันธุ�ทิพย� มาเฟ̂อง
63013065498 นางสาวสุภา ผลาเผือก
63013065499 นางสาวนุชภินันท� สนิทปู]
63013065500 นางสาวจิตตา จงอยู:เย็น
63013065501 นายโชติพงศ� สุภคุต
63013065502 นายวัทธิกร แสงใหญ:
63013065503 นายพุฒิพงศ� สุวรรณทา
63013065504 นางสาวจันทิมา บานแย3ม
63013065505 นางสาวจิรรัตน� พรหมนารถ
63013065506 นางสาวสุภัทรา พิลึก
63013065507 นางสาวสุพนิดา ประจงไสย
63013065508 นายอภิสิทธ์ิ ทังนิธิรัตน�
63013065509 นายณภัทร นาคประสิทธ์ิ
63013065510 นายชนพล พลายคง
63013065511 นางสาวกมลรัตน� เสียงดี
63013065512 นายกฤษวัชร วังคุ3มภัย
63013065513 นายธนัชกฤศ วรวงษ�
63013065514 นายพุทธิพงษ� สารพุทธิ
63013065515 นางสาวณิชชารีย� เกตุทิม
63013065516 นางสาวจุฑาทิพย� ดีมีศรี
63013065517 นางสาวอภิสรา เพ็ชรก3อน
63013065518 นางสาววิจิตรา หาสุข
63013065519 นางสาวเกวลิน ทองเย็น
63013065520 นางสาวรสริน เขตสูงเนิน
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63013065521 นางสาวคัทรียา คงสมบัติ
63013065522 นางสาวรัตติยา อยู:พะเนียด
63013065523 นางสาวสุชานันท� รอดรัศมีโรจน�
63013065524 นายนรากร แตงไทย
63013065525 นายบุลากร วาดไธสง
63013065526 นางสาวอรพรรณ ทองแก3ว
63013065527 นายพงศ�พัฒน� พวงมาลี
63013065528 นางสาวรวิวรรณ จันทรสุกรี
63013065529 นายธนทัต ไทยเมือง
63013065530 นางสาวภัทรวดี เกิดผล
63013065531 นายอานุภาพ วงศ�คําผา
63013065532 นางสาวพิมลพรรณ ลินนวล
63013065533 นางสาวจิราภรณ� แสงทอง
63013065534 นางสาวปรีชญาภรณ� นิลพัตร
63013065535 นางสาวปาริชาติ สีดางาม
63013065536 นางสาวณัฐวีณ� ภูมิเฉลิมจิตต�
63013065537 นางสาวชนากานต� ตราหยก
63013065538 นายวรพล ศรีศรัทธา
63013065539 นางสาวณิชภัทร กาฬสิงห�
63013065540 นางสาวศิริพร เภรีฤกษ�
63013065541 นางสาวพิมพ�ชนก ยังสุข
63013065542 นางสาวสาลินี จันทร�ศรี
63013065543 นางสาวธิดาเทพ เศรษฐวิบูลย�
63013065544 นางสาวปาลิตา เจDะหะ
63013065545 นางสาวลักษณาวดี ขาวคง
63013065546 นางสาวปาริชาติ เมธาประยุทธ
63013065547 นางสาวศุภิดา เชื้อหมอ
63013065548 นายธนภัทร มาแก3ว
63013065549 นางสาวอรยาณี นาคอุไร
63013065550 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีนุ:นอินทร�
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63013065551 นางสาวสุรีย�พร บัวแก3วดี
63013065552 นางสาววรรณทิชา ญาติเจริญ
63013065553 นายปวีณกร คงประมูล
63013065554 นายนรินทร� กองตา
63013065555 นางสาวเกสรา ชื่นวัฒนา
63013065556 นางสาวศรัณย�พร นนตะแสน
63013065557 นางจุฑาธัช พิชิตชัยเจริญ
63013065558 นางสาวศิริเพชร สนธ์ิน3อย
63013065559 นางสาวสุมิตรา ศรีกุล
63013065560 นางสาวเหมือนพิมพ� รอบคอบ
63013065561 นางสาวชมัยพร เจรจาศิลป
63013065562 นายคัณฐิกร ไชยตัน
63013065563 นายกิตต์ิบดี มุสิเกตุ
63013065564 นางสาวศุภรัตน� ดาราพงษ�
63013065565 นางสาวยุพาภรณ� สิ่งสิน
63013065566 นายจิรพันธ� อยู:สะบาย
63013065567 นางสาววัลยา มณีรอด
63013065568 นายเทพนรินทร� ทองส:งโสม
63013065569 นางสาวบุษยมาศ แซ:เซ:ง
63013065570 นางสาวลัทธวรรณ เทศป7ญ
63013065571 นายป7ญญา ยศไพบูลย�กุล
63013065572 นายมนต�ชัย มะหิงพันธ�
63013065573 นายธนวัฒน� พัฒนโชติ
63013065574 นางสาวรติกร กีรติบูรณะ
63013065575 นายอนาวิล พิมนา
63013065576 นายสหรัฐ พันกนก
63013065577 นางสาวสุภาภรณ� อ:อนตา
63013065578 นางสาวพิมพ�ผกา พลฤทธ์ิ
63013065579 นางสาวนวลจันทร� อุดมสินค3า
63013065580 นางสาวจารุลักษณ� ตรีศรี
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63013065581 นายวุฒิชัย โมระดา
63013065582 นางสาวคัทลียา ทวีพัฒนะพงศ�
63013065583 นางสาวชลธิชา คําลอย
63013065584 นางสาวประภากร เพ็ชรจํารัส
63013065585 นางสาวธัญสุดา ไศลบาท
63013065586 นางสาวปริฉัตร คันยานุสิทธ์ิ
63013065587 นางสาวแพรวนภา บุดดี
63013065588 นางสาวกมลนันท� หวังรุ:งโรจน�
63013065589 นางสาวศิรินภา พันธุ�ม่ัน
63013065590 นางสาวนันท�พัฐสร เสาร�ป7น
63013065591 นางสาวสุทธิลักษณ� อัศวานุวัตร
63013065592 นางสาวเสาวนีย� เกียรติเจริญ
63013065593 นางสาวรัฐมณี จันทะดี
63013065594 นางสาวพนิดา ชูโชนาค
63013065595 นางสาววิภาวดี บุตรพรม
63013065596 นางสาวธัญญา โชตน�เชาวพัฒน�
63013065597 นางสาวนฤมล พ:วงออมสิน
63013065598 นางสาวสุณิสา ทองศรีจันทร�
63013065599 นายธนพัฒน� พฤกษชาติ
63013065600 นางสาวเบญจมาภรณ� บัวอ:อน
63013065601 นางสาวสิริธิดา นาคสังข�
63013065602 นางสาวศิรินันท� สายเครือมอย
63013065603 นางสาวนันทวัน มะหะมาน
63013065604 นางสาวศรัณยา ศรีสุนทร
63013065605 นางสาวแพรวพรรณ อึ๊งภาดร
63013065606 นายวีรภัทร เรืองศรี
63013065607 นางสาวชมภูนุช ทองคํา
63013065608 นางสาวศศิวิมล อาจสามารถ
63013065609 นายศุภกร ลิขิตธนากร
63013065610 นางสาววริศรา สามารถ

หน3า 2187 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013065611 นางสาวกิตติยา มหาวงษ�
63013065612 นายรุสลี สีบู3
63013065613 นางสาวกาญจนา จีบโจง
63013065614 นางสาวนิศรา รัตนเกียรติกานต�
63013065615 นางสาววนัฐดา อุตคํา
63013065616 นางสาวพิชญา ปCอมน3อย
63013065617 นางสาวมุนินตา ทับวัง
63013065618 นางสาววิกานดา อังคะลา
63013065619 นางสาวเพ็ญพิชญา จิรอภิชัยวงศ�
63013065620 นางสาวสริตา นาคใจเสือ
63013065621 นางสาวนิชานาถ เทพจร
63013065622 นางสาวอาณัฐชา ชยันตรดิลก
63013065623 นางสาวภัททิยา นาคะสรรค�
63013065624 นางสาวพรพิมล แถวเที่ยง
63013065625 ว:าที่ร3อยตรี.หญิงสุณิชา ครบุรี
63013065626 นายธิเบต พรมลี
63013065627 นางสาวเนลลี่ หัดสะหลิม
63013065628 นางสาวชนากานต� เดชพงษ�
63013065629 นายสุทธิพงษ� เทพทอง
63013065630 นางสาวพิชญ�สินี ทรัพย�จอเพชร
63013065631 นางพรพรรณ มงคลพันธ�
63013065632 นางสาวบุษยา ชนะภักดี
63013065633 นางสาววราภรณ� เพียมณี
63013065634 นางสาวรมิดา คันธะพฤกษ�
63013065635 นางสาววราภรณ� ดีชะโชติ
63013065636 นางสาวกัลยารัตน� เทียนสงค�
63013065637 นางสาวนิชา ม่ิงสุข
63013065638 นางสาวสุภาพร คุ3มไพรัตน�
63013065639 นายณัฐวิทิต พฤษาเหตุ
63013065640 นางสาวปFยมาศ พรมสวัสด์ิ
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63013065641 นายมานิต ฤทธ์ิไธสง
63013065642 นางสาวจิตรานุช จิรกิจไพบูลย�
63013065643 นางสาวพลอยสิร คงเอี่ยม
63013065644 นางสาวปาริสา เชาว�ฉลาด
63013065645 นายเสฎฐวุฒิ แซ:จุ:ง
63013065646 นายภาณุพงศ� ไตรพรพงศ�พันธุ�
63013065647 นางสาวธนิดา พานเมือง
63013065648 นางสาวรวีนันท� จังหารรุจหิรัญ
63013065649 นายณภัทร เฉยบุญเรือง
63013065650 นางสาวพัฒน�นรี ทองมี
63013065651 นางสาวกันต�ภัสสรณ� ย่ังยืนนาน
63013065652 นายชัชวาล ลุนพุฒ
63013065653 นางสาวสิริพร รัตนกาญจนวงษ�
63013065654 นายพชร มิควัตร
63013065655 นางสาวมณฑิรา ใจรัก
63013065656 นายจิตรวี เสาวัตร
63013065657 นางสาวณัฐพรรณ กันต๊ิบ
63013065658 นางสาวอภิญญา แสนอินทะ
63013065659 นางสาวนิภาวรรณ ฉายประทีป
63013065660 นางสาวมุทุตา ขลังธรรมเมนียม
63013065661 นางอารียา เพชรรัตน�
63013065662 นายนฤดล พานทอง
63013065663 นางสาวณิชาภัทร กาญจนสุชา
63013065664 นางสาวธิดารัตน� ยานสว:าง
63013065665 นางสาวฉัตรชฎา พรมโลก
63013065666 นางสาวปFยะมาศ กนกกิจเจริญพร
63013065667 นางสาวจิตรสินี ศรีกะชา
63013065668 นางสาวเอื้องดาว สะอาด
63013065669 นางสาวกนิษฐา ชวลิตกิจอนันต�
63013065670 นางสาวจงพิสุทธ์ิ โกษากุล
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63013065671 นางสาวอันตรา เกิดมณี
63013065672 นายสรัช เหลี่ยมวานิช
63013065673 นายสําเริง อินทระ
63013065674 นายกิตติพัฒน� นุชส:งสิน
63013065675 นางสาววินิตา สุวรรณมณี
63013065676 นางสาวกัณฐิกา ไทยลี่
63013065677 นางสาวณัฐนันท� ศักด์ิมังกร
63013065678 นางสาวพิชามญชุ� เจือกโว3น
63013065679 นางสาวอมรรัตน� กันชัยภูมิ
63013065680 นายเริ่มวสันต� มูลรังษี
63013065681 นางสาวสิตานัน ประกอบบุญ
63013065682 นางสาวนิศารัตน� เอี๊ยะมณี
63013065683 นายอภิชัย จันทร�เกษ
63013065684 นายชินดิษฐ� ครองศิริกุล
63013065685 นางสาวอนุสรา จันทร�ศรี
63013065686 นายเศรษฐพงษ� ดวงสังข�
63013065687 นางสาวกิติยาภรณ� ใจเกษิม
63013065688 นางสาวสุธิดา เกตุทิพย�
63013065689 นางสาวภธรฌา ชยานุสรณ�รัตนกุล
63013065690 นายอมรเทพ ตระกุลผิว
63013065691 นางสาวศมิษฐา เฟ̂Zองฟูสวัสด์ิ
63013065692 นายณัฐวุฒิ นาคกล:อม
63013065693 นายพัชรพล มงคลสวัสด์ิ
63013065694 นางสาวโตจรี นาคฉวี
63013065695 นายศิวาวุธ วันนา
63013065696 นายคมน�ศานต� สมพวงศ�
63013065697 นางสาวชนัญชิดา ย่ิงยง
63013065698 นางสาวภิญญา โศรกศรี
63013065699 นางสาวพัณณ�ชิตา สงค�ประเสริฐ
63013065700 นางสาวพิจิตรา ชาวเหนือ
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63013065701 นางสาวปราณี หวันสะมะแอ
63013065702 นางสาวมนัสนันท� สุวรรณฤทธ์ิ
63013065703 นางสาวนวลอนงค� ตุ3มระหงษ�
63013065704 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุรัชดา เงินแถบ
63013065705 นางสาวชลทิพย� วงค�ป7น
63013065706 นายพสุวัฒน� ทองคํา
63013065707 นางสาวปาริชาต ชรากาหมุด
63013065708 นางสาวยศวดี ชินเชษฐ�
63013065709 นางสาวลักษิกา จิตรากร
63013065710 นางสาวขนิษฐา เพียรงาน
63013065711 นางสาวนัชญาพร เนื่องมัจฉา
63013065712 นางสาวพัชชา กาญจนปาน
63013065713 นายติรวัฒน� สดมพฤกษ�
63013065714 นางสาววรัทยา รอดสินธุ�
63013065715 นายทศพล โคมหอม
63013065716 นางสาวปFยธิดา นิลเเท3
63013065717 นางสาวภัชนิดา ตDะมูล
63013065718 นางสาวมณทิรา คงแปCน
63013065719 นายธนิสร เปรมชู
63013065720 นายกฤษณพงษ� ประเสริฐดี
63013065721 นางสาวจุลณีย� ศิลาชัย
63013065722 นายธวัชชัย คําถาวร
63013065723 นางสาวบุษณีย� แมนน3อย
63013065724 นางสาวศรัญญา ปานดอนลาน
63013065725 นายกรกฏ ไพศาลยุทธนากุล
63013065726 นางสาวจุฑารัตน� เหมปาละ
63013065727 นางสาวศรีนวล แสงท3าว
63013065728 นายเธียรวุฒิ ดนตรี
63013065729 นางสาวณัฐวดี ยอดไกรศรี
63013065730 นางสาวปารมี อู:ทอง

หน3า 2191 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013065731 นางสาวธนสร เชตุพงษ�
63013065732 นายภัทราวุธ พลางกูร
63013065733 นางสาวรัฐติยา สุ:มมาตย�
63013065734 นางสาวรุสนานี โดโซมิ
63013065735 นายกรกช เกตุชาติ
63013065736 นายแสงทวี ป7กคะมา
63013065737 นายต:อพงษ� พูนลาภพันธ�
63013065738 นางสาววารุณี แก3วประดิษฐ
63013065739 นางสาวประภาพร สิงโท
63013065740 นางสาวมลฤทัย พงษ�เกษม
63013065741 นายสกลกานต� สีทาไข
63013065742 นางสาวศัลสนีย� ไชยภักดี
63013065743 นางสาวณิชนันท� ทิพย�ทวีชัย
63013065744 นางสาวจุฑามาศ ศรีประจันทร�
63013065745 นางสาวนูรฮุดา พิทักษ�จิตต�
63013065746 นายโชติระวี ตําหนิดี
63013065747 นางสาวโสภาพรรณ สุธรรมแปง
63013065748 นางสาวอรวรรณ สีพลัง
63013065749 นางสาวอารียา บุญธรรม
63013065750 นายเกียรติศักด์ิ ชาติสัมพันธ�
63013065751 นางสาวปราวีณา น้ําฉํ่า
63013065752 นางสาวปรานี แก3วชู
63013065753 นางสาวภีรนีย� กุลธัมม�ดีแล3ว
63013065754 นางสาวโชติกา นางสะอาด
63013065755 นายปFยะณัฐ ทองเบื้อง
63013065756 นางสาวศิวภรณ� งามศิริชัยกุล
63013065757 นางสาวกัญญณัช คงกะพันธ�
63013065758 นายอนิรุธ ภักดีถ่ินไพร
63013065759 นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีสวัสด์ิ
63013065760 นายวัชรินทร� ชุ:มเปaง
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63013065761 นางสาวร:มสุรีย� มนตรีภักดี
63013065762 นายมงคลชัย ฉัตรกันภัย
63013065763 นายศักรินทร� อินทศรี
63013065764 นายกันหา วงษ�ลา
63013065765 นางสาวชาณิช สิทธิโชตหิรัญ
63013065766 นางสาวธาริณี เสริบุตร
63013065767 นางสาวหงษ�ษา พลเย่ียม
63013065768 นางสาวญาณินี ภู:สกุล
63013065769 นายธีระ ถาวรประเสริฐ
63013065770 นายวรสิทธ์ิ เรืองโชติ
63013065771 นางสาวศรสวรรค� เกตุเกษร
63013065772 นางสาวอุษา เอี่ยมประเสริฐ
63013065773 นางสาวขนิษฐา อินทร�ทอง
63013065774 นางสาวประภาพร สายทองสุข
63013065775 นางสาวกนิษฐา โชติกุลานนท�
63013065776 นางสาววชิรดา ปานแม3น
63013065777 นางสาวภรรวี เจริญไพศาลตระกูล
63013065778 นายศิริวุฒิ ทวีชีพ
63013065779 นางสาวสุภนิชา อุ:นแก3ว
63013065780 นางสาวภาวิณี แก3วศิลา
63013065781 นายอภินัทธ� เชาว�หม่ืนไวย
63013065782 นายภาณุพงศ� แหยมประเสริฐ
63013065783 นางสาวมุกดา อัยวรรณ
63013065784 นายสุวิจักขณ� จิระโชติธนากูล
63013065785 นายสุปFยะ สุขสุด
63013065786 นางสาวณิชากร รัตนเวชสิทธิ
63013065787 นายระพีพันธ� หนูพันธ�
63013065788 นางสาวมณีรัตน� เอี่ยมไพบูลย�
63013065789 นายอภิวัฒน� สุขวัฒนาพร
63013065790 นางสาวพัชรพรรณ คิดเห็น
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63013065791 นายณัฐพงศ� ขําขุด
63013065792 นางสาวกวินนา วิศิษฎ�โชตนิมิต
63013065793 นายภูมิ มุสิกชาติ
63013065794 นายขจรเกียรติ มาสําราญ
63013065795 นายวรวิทย� ชานุวัตร
63013065796 นางสาวนภารัตน� ขัตติวงค�
63013065797 นางสาววิไลวรรณ อยู:สําราญ
63013065798 นายวีรยุทธ ฉิมเรือง
63013065799 นายพีรพัฒน� พัฒนะปริญญ�
63013065800 นางสาวชนัญชิดา ทองเอี้ยว
63013065801 นางสาวดวงใจ ดูเบ
63013065802 นางสาวกมลพร เพียรวนิช
63013065803 นางสาวนวลจิรา มณีวงษ�
63013065804 นางสาวแพรพลอย เด:นไพโรจน�ศักด์ิ
63013065805 นางสาวกนกนาถ ตันติวัฒนะผล
63013065806 นางสาวศสิกร มัคสิงห�
63013065807 นางสาวสุนิสา ฮกสีดา
63013065808 นางสาวชนาภา กวาวสิบสาม
63013065809 นายนรุทธ์ิ เขียวเม:น
63013065810 นายณภัทร สอนพรหม
63013065811 นายธนาวุฒิ ส:งเสริม
63013065812 นางสาวสุชีรา ทองสาดี
63013065813 นางสาวสิริกาญจน� คลังจันทร�
63013065814 นางสาวฉัตรทริกา ทองโชติ
63013065815 นางสาวปวีร�ฐิตา พิมพิลา
63013065816 นางสาวภัทราภรณ� กาลวิไล
63013065817 นางสาวจุรีรัตน� บุญมาก
63013065818 นายวีรศักด์ิ ศรีอินทร�
63013065819 นายธนวัฒน� แสงศุภมิต
63013065820 นางสาวชมภู: อิงบุญ
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63013065821 นายธีรวัฒน� สืบบุก
63013065822 นางสาวจุฬาลักษณ� จรลีชาญชัย
63013065823 นายพลกฤษณ� มีแก3ว
63013065824 นางสาวพรรณนิภา มาทวงค�
63013065825 นางสาวจิราวดี ช:วยเมือง
63013065826 นางสาวพลอยพญา วิโรจน�เวชภัณฑ�
63013065827 นายกฤษต์ิ จันทร�ศรี
63013065828 นางสาวอ3อมฤดี วิเศษวุฒิ
63013065829 นางสาวพรจนา มากมูล
63013065830 นางสาววิลาสินี จันทร�สุภา
63013065831 นางสาวธนพร งามสว:างรุ:งโรจน�
63013065832 นายอุดมศักด์ิ เลิกนอก
63013065833 นายอิทธิวัต เมธีสันติ
63013065834 นายจิรภัทร นิรินทร�
63013065835 นางสาวเอิงอรณ� ลัทธิพรหม
63013065836 นางสาวธัญญา หอมคง
63013065837 นางสาวเปมณีย� โพธิสุข
63013065838 นางสาวพรวรินท� จิโรจน�โสภณกุล
63013065839 นางสาวกนกวรรณ เจือกโว3น
63013065840 นางสาวอารยา พูญทัศน�
63013065841 นายภัทรภณ หม่ันมา
63013065842 นางสาวเมษา อินทร�กัณฑ�
63013065843 นางสาวอนุชฎา กัลยาณี
63013065844 นายจิรกิตต์ิ สัตย�ธรรม
63013065845 นายฉัตรณรงค� บุญสิน
63013065846 นางสาวธนัตดา กระต:ายทอง
63013065847 นางสาวชุฎารัตน� แก3วขอมดี
63013065848 นางสาวฮาวา พูลเพ่ิม
63013065849 นางสาวฐาปนีย� เนติ
63013065850 นางสาวภัทราพร ฤทธ์ิน3อย
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63013065851 นายณัฐพล ธุระเสร็จ
63013065852 นายจิรายุ อาสว:าง
63013065853 นางสาวโสรยา สุขอนันต�
63013065854 นางสาวจิระประภา ไวยโภคี
63013065855 นางสาวรัตติกา รัตนบุรี
63013065856 นายปรณัฐ สุภาพุฒ
63013065857 นางสาวจิราวดี ไพฑูรย�วงศ�
63013065858 นางสาวพลอยปภัสร� ชุ:มอินจักร�
63013065859 นางสาวจุฑารัตน� ศรีเพ็ชร
63013065860 นางสาวนพวรรณ จงเจริญ
63013065861 นายนัฐวุฒิ พุ:มเป\Zยม
63013065862 นางสาวอธิตยา โฮนอก
63013065863 นางสาวปFยาภรณ� มนต�ทิพย�
63013065864 นางสาวภัทรพรรณ ศาลิคุปต
63013065865 นายนนทพัทธ� เงินแก3ว
63013065866 นายกฤติน กันทสอน
63013065867 นายอาทิตย� อินทร�สุวรรณ
63013065868 นายอานนท� ทับสิรักษ�
63013065869 นายณฐปพล วงศ�สุนทรชัย
63013065870 นายธารินทร� ดุลยพิทักษ�
63013065871 นายธนกร เข่ือนเสน
63013065872 นางสาวปวีณา ศิริอนุการวัฒนา
63013065873 นางสาววัลย�ลิกา พรหมแจ3ง
63013065874 นายณัฐนรินทร� มีทอง
63013065875 นายสุภฤกษ� ส:งศรี
63013065876 นางสาวสีตลาพร งามขํา
63013065877 นางสาวดารินทร�ณา พรหมเปaง
63013065878 นางสาวโชติกา ชัยขุนพล
63013065879 นางสาวสุกัญญา นาคปน
63013065880 นางสาวเมทินี ภิรมย�
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63013065881 นางสาวศิริวรรณ นงภา
63013065882 นางสาวพัชรินทร� กันหาชาติ
63013065883 นายอภิรักษ� โคตจันทร�
63013065884 นางสาวญานิกา โพธิแท:น
63013065885 นางสาวพิชญ� รัตน� ชะบาพฤกษ� 
63013065886 นางสาวผกามาศ โสประโคน
63013065887 นางสาวแพรวพรรณ นพรัตน�
63013065888 นางสาวงามลักษณ� กังแฮ
63013065889 นายณัฐชนน ทรงไตรย�
63013065890 นางสาวนิตยา สั่งบุตรดา
63013065891 นายกิตติ ศักด์ิ บุญ คํา 
63013065892 นางสาวพีชญาสรณ� ม่ันยืน
63013065893 นางสาวเบญจวรรณ จิตรภักดี
63013065894 นางสาวสุธาวี ขุนทอง
63013065895 นายกฤษฎา สมพงษ�
63013065896 นางสาวมนัสชนก เจริญสุข
63013065897 นางสาวเกศสุดา นาโสก
63013065898 นางสาวฉัตรชนก รัตนจิระวงศ�
63013065899 นางสาววันวิษา จุDสมุทร
63013065900 นางสาวชมพูนุท แก3วชัยปุ]น
63013065901 นายพิสิษฐ� โฮ
63013065902 นายปวิช ทัศน�ศิริ
63013065903 นางสาวปริยพิชญ� วงษ�ขันธ�
63013065904 นางสาวมัทรี กุสุมภ�
63013065905 นางสาวปFยนุช บุตรอุดม
63013065906 นายวุฒิวัฒน� พ:วงศรี
63013065907 นายวรวุฒิ ทรัพย�วิลัย
63013065908 นายอิสรภาพ ชัยศิริ
63013065909 นายนฤสรณ� ธราสุวรรณ
63013065910 นางสาวศิริรัตน� ยศย่ิง
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63013065911 นางสาวชโลธร ชัยเสน
63013065912 นางสาวฉัตรสุดา หนูอุ:ม
63013065913 นางสาวบุญธิดา ชุนสิทธ์ิ
63013065914 นางสาวณัฐธิดา ถาวรพล
63013065915 นางสาวขจิตา เพียรเพ็ง
63013065916 นางสาวขวัญชนก รอดหว:าง
63013065917 นายชนินทร� คูหะรัตน�
63013065918 นางสาวกิริยา กาวิโล
63013065919 นางสาวสุวรรณา สาวสุดชาติ
63013065920 นายธนากร จงจิตเจริญผล
63013065921 นางสาวฐิติพร สุจวิพันธ�
63013065922 นางสาวจารุภา เจริญฤทธ์ิ
63013065923 นายธราธร คําชมภู
63013065924 นางสาวฐานพร รามนันทน�
63013065925 นายอาทิตย� ทอง ชิว 
63013065926 นายอลงกรณ� เสริมศรี
63013065927 นางสาวอมรรัตน� บุบไชยา
63013065928 นางสาวอาริสา ดําริห�
63013065929 นางสาววธูสิริ ชะลอกลาง
63013065930 นางสาวบุณยานุช ขวัญดํา
63013065931 นายภาวิช โผแพ
63013065932 นางสาวปริยาภัทร ไชยหวัง
63013065933 นางสาวตรีทิพย�นภา ทิพย�พยอม
63013065934 นายสุริยัน บัณฑิต
63013065935 นางสาวพัณณิตา วิบูลพัฒนพงศ�
63013065936 นายลีนวัฒน� กลั้นสนิท
63013065937 นางสาววันวิสา นิลละออ
63013065938 นางสาวศิริญาดา สาระภี
63013065939 นายวชิรวัชญ� บุญคํ้า
63013065940 นางสาวธมลวรรณ ภู:แพร
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63013065941 นายสุรกานต� ตามล
63013065942 นางสาวเบญจวรรณ ศรีทุงฮาก
63013065943 นางสาวธมลวรรณ ใหมอ:อน
63013065944 นางสาวศิริวรรณ บํารุงภักด์ิ
63013065945 นางสาวชุลีกร ชะสิงห�
63013065946 นางสาวกนกวรรณ เสือช:อ
63013065947 นายภาสกร น3อยอ:าง
63013065948 นางสาวนิตยา กาวี
63013065949 นางสาวเปรมวดี ก:อศิลปI
63013065950 นางสาวจารวี เดชดี
63013065951 นางสาวธนัชพร ทองนาค
63013065952 นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา
63013065953 นางสาวรัชชวรรณ� ศรีบวรเศรษฐ�
63013065954 นายชยพล เส็งบางยาง
63013065955 นายกันต�นิพัทธ� จันรัตนาวิวัฒน�
63013065956 นางสาวกนกวรรณ คงชัย
63013065957 นางสาวสุธิดา อัมระปาล
63013065958 นางสาวปวีณา แก3วมาก
63013065959 นายศุกภร พ่ึงฉิมรุจ
63013065960 นายสิทธิเดช สันแสงดี
63013065961 นางสาววรรณพร เภาเสน
63013065962 นางสาวป7ทมน คํามงคล
63013065963 นางสาวพัทธนันท� บุญมาก
63013065964 นางสาวณัฐวดี หนองกาวี
63013065965 นางสาวอัญชิษฐา ใจเอื้อ
63013065966 นางสาวกัลยภรณ� ย้ิมพัธน�
63013065967 นางสาวรุ:งทิวา วงค�คํา
63013065968 นายรังสรรค� เข็มมา
63013065969 นางสาววริสรา แสงพลู
63013065970 นายธนวัฒน� สุโรจนกุล
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63013065971 นางสาวถิรพร แดงสี
63013065972 นางสาวสุธิดา จิราสิต
63013065973 นางสาวสายสุนีย� ต้ันปา
63013065974 นางสาวจุฑารัตน� จันทรัตน�
63013065975 นางสาวรัตนพรเทพ สังข�เสวก
63013065976 นางสาวหนึ่งธิดา ลือบุญ
63013065977 นางสาวสุมินตรา นันตะภาพ
63013065978 นางสาวศตพร หีดจันทร�
63013065979 นางสาวกําลังใจ สงวนใจ
63013065980 นางสาวกรสกาย ฟองมณี
63013065981 นางสาวสรวงสุดา เจียกุลธร
63013065982 นางสาวปFยพร หล:มวงษ�
63013065983 นางสาวปภัสษร พันบัวภา
63013065984 นางสาวสิรินยา ศรีประย:า
63013065985 ว:าที่ ร.ต.หญิงกรนันท� เดิมนุ:น
63013065986 นางสาวลักษมี สนธิภักด์ิ
63013065987 นายสมคเนย� ไชยณรงค�
63013065988 นายอิทธิพล บูรณ�เจริญ
63013065989 นายสรกฤช สมนีย�
63013065990 นางสาวศุภลักษณ� จินดาน3อย
63013065991 นางสาวมนต�นภา คงจริง
63013065992 นางสาวเขมิกา ศรีนวลสุข
63013065993 นางสาวนารา รักงาม
63013065994 นางสาวสลิลทิพย� สว:างศรี
63013065995 นางสาวอารีรัตน� รัตนา
63013065996 นางสาวชุติมา แซ:เตียว
63013065997 นางสาวชลธิชา ทองบุญโท
63013065998 นายสมชาย บุญชัยดุ3ง
63013065999 นางสาวจินตนา รักพงษ�ไพร
63013066000 นางสาวเกวลิน ลอมาเละ
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63013066001 นางสาววัชรียา รุ:งเรือง
63013066002 นายศุภณัฐ สุขขวัญ
63013066003 นางสาวพรนภา พ่ึงธรรมคุณ
63013066004 นางสาววีรยา พรมเป\ยง
63013066005 นางสาววิรงษ�รอง แจ:มแจ3ง
63013066006 นางสาวอภิชญา อาจประจักร�
63013066007 นางสาวจรัญญา กฤตย�ณัชช�
63013066008 นางสาวจุฑาทิพย� จินดา
63013066009 นางสาวระศา คล:องขยัน
63013066010 นางสาวผกามาศ เจือกโว3น
63013066011 นายเรืองวิทย� กุลพัฒน�
63013066012 นายวีระพล ป\ตานนท�ชัย
63013066013 ว:าที่ร3อยตรีหญิงณัฏฐวี กาญจนธนาสิทธ์ิ
63013066014 นางสาวสุพิชญา ต้ือยศ
63013066015 นางสาวจิราภา วังคะฮาด
63013066016 นางสาวพิชชาภา ผังรักษ�
63013066017 นายอนุชิต ลือชัย
63013066018 นายพีรพล คงอินทร�
63013066019 นางสาวป7ญญ�ชนัฏ หาญศักด์ิสิริกุล
63013066020 นางสาวกรรณิกา สถานพงษ�
63013066021 นางสาวสมพร พูนสวัสด์ิ
63013066022 นายไพโรจน� บุระทอน
63013066023 นางสาวธนันนภัทร� รัตนาคณหุตานนท�
63013066024 นางสาวจุฑามาศ เชื้อกลับ
63013066025 นายธนกฤต จันทร�ขํา
63013066026 นางสาวพรรณวดี พูนสวัสด์ิ
63013066027 นางสาวภัคจิรา แฉ:งละมัยกุล
63013066028 นางสาวจันทกานต์ิ มะลิวัลย�
63013066029 นายรัฐพงศ� ใจซ่ือ
63013066030 นางสาวบังอร บุญมา
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63013066031 นางสาวอรชา มะลิทอง
63013066032 นางสาวนิภาพร ศรป7ญญา
63013066033 นางสาวศศิมน จําเนียรสวสัด์ิ
63013066034 นางสาวอรทัย ศิริพฤกษ�
63013066035 นางสาวทวินันท� พรมเพ็ชร
63013066036 นายกฤษฎา กลมเกลียว
63013066037 นางสาวณัฎฐ�สร กมลมาลย�
63013066038 นางสาวสโรชา ไผ:ผล
63013066039 นางสาวเพ็ญนภา โชควสุรัตน�
63013066040 นางสาวสุรีรัตน� คงเพชรศักด์ื
63013066041 นางสาวอรชุลี สรรพาวุฒิ
63013066042 นางสาวนิติรัตน� โตโสภณ
63013066043 นางสาวอาภากร บิกขุนทด
63013066044 นางสาววริศรา ขาวสนั่น
63013066045 นางสาวจิราภรณ� ศรีสมบัติ
63013066046 นางสาววิลาสินี หอมทรัพย�
63013066047 นายธนชัย สุธรรมพร
63013066048 นางสาวพัชราภรณ� รอดพูน
63013066049 นายสมโภชน� ทรัพย�มี
63013066050 นางสาวธนวรรณ บุญชุ:ม
63013066051 นายโกมิน เกตุโสภณ
63013066052 นายศิราวุธ คงทอง
63013066053 นางสาวกนกพิชญ� ราศรี
63013066054 นางสาวนิรมล คํามี
63013066055 นางสาวณัฐกานต� ชูแสง
63013066056 นางสาวกุลสตรี ทิวแก3ว
63013066057 นางสาวนารีรัตน� ตันติสว:างวงศ�
63013066058 นางสาวไอยวริญท� รุจิโรจน�วิทยา
63013066059 นางสาวฐิติรัตน� โรจนแสงชัย
63013066060 นายเทวัน จันทร�หอม
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63013066061 นายเสถียร สมชาติ
63013066062 นางสาวพจนา รามสีดา
63013066063 นางสาวธีราพร ชนะณรงค�
63013066064 นางสาวดวงกมล พัดทุ:ง
63013066065 นางสาวกวินทิพย� ถาพินนา
63013066066 นางสาวสุทธิวดี มุสิกพงศ�
63013066067 นางสาวธัณญภักษณ� มากรื่น
63013066068 นางสาวสุพัตรา ใหญ:รัมย�
63013066069 นางกัญญาภัทร วรสุวรรณาบุญ
63013066070 นางสาวจันทนา ใจคํา
63013066071 นางสาวยุวดี สุวรรณมณี
63013066072 นายสิทธิชัย พรสี่
63013066073 นางสาวยลดา ยาแก3ว
63013066074 นางสาวอิศราภรณ� พรมใบ
63013066075 นางสาวจุฬาพรรณ� ชาญประโคน
63013066076 นางสาวกมลทิพย� ไขแสงทอง
63013066077 นางสาวณิชารีย� สาโสDะ
63013066078 นางสาวประดิษฐา ดวงเดช
63013066079 นางสาวปภาวี เกษเหมือน
63013066080 นายถิรายุ สุจิตต�อมรพันธ�X
63013066081 นางสาวพิกุลแก3ว พลจันทร�
63013066082 นางสาวโชติกา เสนาขันธ�
63013066083 นางสาววรณัน ทับฤทธ์ิ
63013066084 นายธีรวุฒิ หัทยาสิทธินันท�
63013066085 นางสาวสิรินภา เรืองชาญ
63013066086 นางสาวสุภาพร สะอาด
63013066087 นางสาวณัฐนันท� วิริยะบุศย�
63013066088 นายครรชิตเทพ วันทะโก
63013066089 นางสาวอรุโณทัย บัวทอง
63013066090 นายวาริช หะยีหะเต็ง
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63013066091 นางสาวจริญญา สมาธิ
63013066092 นางสาวโชติณัฏฐ� เดชอุดม
63013066093 นางสาวสุทธิลักษณ� เชื้อนิล
63013066094 นายธนากร ทองจรัส
63013066095 นายกิตติศักด์ิ ทนสงผล
63013066096 นางสาวอารีรัตน� พิเศษ
63013066097 นางสาวผุสดี ทองกวด
63013066098 นางสาวกัลยา เสนาบุญ
63013066099 นายอลงกรณ� ไมตรีจร
63013066100 นางสาวปรียารัตน� สุวรรณดี
63013066101 นายกลวัชร พิมพ�พงษ�
63013066102 นายกฤษฏา บุญวิลา
63013066103 นางสาววัลภา บึงลี
63013066104 นายอาริฟร� มาเลDะ
63013066105 นายเฉลิมพล รักท3วม
63013066106 นางสาวอภิญญา พุทธป7ญโญ
63013066107 นางสาวณัฐศมน สินจุ3ย
63013066108 นางสาววาสนา ศรีภุมมา
63013066109 นางสาวจิตวดี เสสุตา
63013066110 นางสาวชนชนก เดชพัฒนสร
63013066111 นางสาวพรรวี พรหมศร
63013066112 นายนิติกร วงศ�ชุมภู
63013066113 นางสาวนิภาพร นิลชัด
63013066114 นางสาวรัตนาภรณ� ปนสระน3อย
63013066115 นายสิทธิพล ชูช:วย
63013066116 นางสาวธัญชนก อารินทร�
63013066117 นางสาวชนินาถ ลีลาเบ็ญจางค�
63013066118 นางสาวอังคณา ปวนสุรินทร�
63013066119 นางสาวภัทราภรณ� ประดับทอง
63013066120 นางสาวณัฏฐ�นรี แก3วประไพ
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63013066121 นางสาวจิราพร เกิดเขียว
63013066122 นางสาวธัญญรักษ� สิงห�มณี
63013066123 นางสาวลักษณาพร กัลนาณมิตร
63013066124 นางสาวปุญญิศา พรอํานวยทรัพย�
63013066125 นางสาวสุดารัตน� รองกลัด
63013066126 นางสาวกนกกานต� จันทรโคตร
63013066127 นางสาวพิรญาณ� นิลอาชา
63013066128 นางสาวธิดารัตน� แมรอ
63013066129 นางสาวจารุพัชร� ฉลาดแพทย�
63013066130 นายธีรพงค� ศรีรัตน�
63013066131 นายภูธดา สุทธินันท�
63013066132 นางสาวอารีรัตน� ขุนทิพย�
63013066133 นายวิศนุกรณ� อุดมศรี
63013066134 นางสาวประภาพร สายตา
63013066135 นางสาวจารุวรรณ� บรรยง
63013066136 นางสาวชนัญชิดา อุปมัยรัตน�
63013066137 นางสาวสุจิตรา บุญกล3า
63013066138 นางสาวนิภาพร มีมุข
63013066139 นายวงศกร เฮี้ยนเจริญ
63013066140 นางสาวปFยนุช พบวันดี
63013066141 นางสาวนันทัชพร จันตDะวงค�
63013066142 นางสาวสุธาสินี รักเอียด
63013066143 นายศักดิธัช ฟุCงลัดดา
63013066144 นางสาวฐิติวรรณ ตันยุชน
63013066145 นางสาวอาชิรญา เหล:าหนาด
63013066146 นางสาวศศิวิมล นามวงศ�
63013066147 นางสาวสิริมณี ดีโลก
63013066148 นางสาวศิริวรรณ ดีอยู:
63013066149 นายอรรถวัฒน� จึงมานะกิจ
63013066150 นางสาวยลรดี ติลกการย�
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63013066151 นางสาวสุภาพรรณ เจริญพิพัฒนสุข
63013066152 นางสาวปรีชยานันท� วังคะฮาต
63013066153 นายอรรถพล อิ่นแก3ว
63013066154 นางสาวสุริสา ราชบาสี
63013066155 นายโรจนพงศ� เลิศทวีวุฒิ
63013066156 นางสาวศุภนิดา วุฒิกาญจนกุล
63013066157 นางสาวปFยะธิดา บุญเกตุ
63013066158 นางสาวพรพรรณ เหล:าเขตกิจ
63013066159 นางสาวทิวาพร สาริพร
63013066160 นางสาวสีรุ3ง กระบิน
63013066161 นางสาวเกศสุดา พรานทนงค�
63013066162 นางสาวนุชนาฏ เผ:าหอม
63013066163 นางสาวภาสินี ศิริกําเนิด
63013066164 นางสาวสุภาวรรณ มรดก
63013066165 นางสาวสุมาลี มารศรี
63013066166 นายธนากร สาจักร�
63013066167 นางสาวสาธิดา พันมหา
63013066168 นายนิติพัฒน� บุญส:ง
63013066169 นายวิษณุพงค� ผ:องฉาย
63013066170 นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน�
63013066171 นางสาวชะเอมพร หนองคาย
63013066172 นางสาวเมธินี นพเก3า
63013066173 นางสาวป7ทมพร อนันทวรรณ
63013066174 นายวิศรุต ขวัญม่ิง
63013066175 นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงธรรม
63013066176 นางสาวฐานภา ศรีเจียม
63013066177 นางสาวสุพิชชา ทับทรวง
63013066178 นางสาวจารุพรรณ มณีนวล
63013066179 นางสาวรัชนี ดําทิพย�
63013066180 นางสาวสุกัลยา ขําทัศน�
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63013066181 นางสาวสุภาพร โสระเวช
63013066182 นางสาวจารุนันท� จิตจํานงค�
63013066183 นางสาวกัลยรักษ� เวชสุวรรณ
63013066184 นางสาวอภิญญา สุขโข
63013066185 นายเจษฎา ผาแพร
63013066186 นางสาวกุลชนันท� สุขนิยม
63013066187 นายดุรงค�กร เดชอาญา
63013066188 นางสาววรรณภา ใจเมือง
63013066189 นางสาวฟาตียะห� สามิ
63013066190 นางสาวสุนิปรา สัยยะ
63013066191 นายศราวุธ บุรินทร�รัมย�
63013066192 นางสาววรรณิสา พันตาเอก
63013066193 นางสาวณธพร สุดประเสริฐ
63013066194 นายอโนชา ศิริม:วง
63013066195 นางสาวอัจฉรา ไชยคํา
63013066196 นางสาวพรลภัทร ไม3แก3ว
63013066197 นายสัณหพัฒน� อินทศร
63013066198 นายธนภัทร พรมเพ็ง
63013066199 นายเปรมศักด์ิ ชูมากเลี่ยม
63013066200 นางสาวภัทราวดี ลูกสยาม
63013066201 นางสาวณัฐริกา เพชรคง
63013066202 ว:าที่ร3อยตรีราชพล ปรีดานรวุฒิ
63013066203 นายปFยพงษ� เจียมศักด์ิ
63013066204 นางสาวเพชรินทร� โบกคํา
63013066205 นางสาวอรพรรณ ตนภู
63013066206 นายศุภณัฐ อัครวงศ�วิศิษฎ�
63013066207 นางสาวสุภาวิดา สมเดช
63013066208 นายศุภโชค พูลพงษ�
63013066209 นางสาวจิรัศยา สังข�ประดิษฐ�
63013066210 นางวัลย�ลยา ศรีบุรินทร�

หน3า 2207 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013066211 นางสาวสุชานันท� ดําจันทร�
63013066212 นางสาวณัฐพัชร� พงษ�ธนินท�ธร
63013066213 นางสาวเมธินี แจ:มรุจี
63013066214 นางสาวชื่นนภา พยังเค
63013066215 นางสาวสุภาวดี บุญเจริญ
63013066216 นางสาวธันธิชา บุญมาวงษา
63013066217 นายวุฒิชัย ทาร:อน
63013066218 นางสาวปFยวรรณ ทิพย�ประชาบาล
63013066219 นายปFยวุฒิ โตวงษ�
63013066220 นางสาวนิสา หวังทอง
63013066221 นางสาวพันธ�ชญาณ� ดุกสุกแก3ว
63013066222 นางสาวราตรี ทองใบ
63013066223 นางสาวจารุมาศ พลไกร
63013066224 นายณัฐดนัย สุขสถิตย�
63013066225 นายดนุพงษ� แพงพันตอง
63013066226 นางสาวชุตินันท� อินทมาศ
63013066227 นางสาวณัฏฐกานต� ดวงสี
63013066228 นายสรายุทธ� อําไพพิศ
63013066229 นางสาววิรตีย� คืนครีบ
63013066230 นายกริช พุ:มแก3ว
63013066231 นายคณิศร สุขสวัสด์ิ
63013066232 นางสาวณพิชา ปาละนันทน�
63013066233 นางสาววิมลรัตน� เวียงนนท�
63013066234 นางสาวเอกประวีร� คล3ายเพชร
63013066235 นางสาวรุ:งทิวา สืบทิพย�
63013066236 นางสาวชนิดา บุญนาคแก3ว
63013066237 นางสาวมณิสร อินนุรักษ�
63013066238 นายชนะชัย จินตนา
63013066239 นางสาวรุธิรา จามรรัตน�พงศ�
63013066240 นายไตรวิชญ� คําใสอินทร�
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63013066241 นางสาวพิมพร วันดี
63013066242 นายณัฐชัย ภักดีฉนวน
63013066243 นายวรายุ ป7Zนเกิด
63013066244 นางสาวจิดาภา น3อยดัด
63013066245 นางสาวศศิพัชร� คล3ายประสิทธ์ิ
63013066246 นางสาวสายศินีย� วงษ�พินิจ
63013066247 นายเชาวลิต เอียดมี
63013066248 นางสาววรารัตน� นามวงค�
63013066249 นางสาววาสิตา สวัสด์ินที
63013066250 นางสาวสุทธิดา ชูหอม
63013066251 นางสาวศิริลักษณ� ชูมณี
63013066252 นายธรัช ธรรมนิตยกุล
63013066253 นางสาวจุฑามาศ ดินดํา
63013066254 นายสิทธิโชค แซ:ห:าน
63013066255 นางสาวปรีดาภรณ� ปอแก3ว
63013066256 นางสาวสุนิษา เพชรแก3ว
63013066257 นายณัฐพล ป7ญญาอินทร�
63013066258 นายเอกลักษณ� เทพแก3ว
63013066259 นางสาวศุภลักษณ� พังภักดี
63013066260 นายอภิเดช ตาคํา
63013066261 นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล
63013066262 นายสัจจศิลปI พันธ�ลิมา
63013066263 นางสาววาสนา กตัญRู
63013066264 นางสาวเปรมฤดี คงทรัพย�
63013066265 นางสาวธัญวรัตน� อินทสวัสด์ิ
63013066266 นางสาวพัชรวรรณ บัวแสง
63013066267 นายณัฐวุฒิ ขัตภาพ
63013066268 นายสุรพงษ� องอาจ
63013066269 นางสาวจินตปาตี ชาปะวัง
63013066270 นายอิทธิมนต� มงคลวิเศษกิจ
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63013066271 นายอภิสิทธ์ิ สุนประชา
63013066272 นางสาวอามีรา มะลี
63013066273 นางสาวเพชรลดา ถาวรสิริสันต�
63013066274 นางสาวแพรวพรรณ เครือพันธ�
63013066275 นางสาวมาเรียม สาหมุด
63013066276 นางสาวสุชาดา แสนขุรัง
63013066277 นางสาวรังสิยา จันทร�สว:าง
63013066278 นางสาวเบญจวรรณ พรหมสวัสด์ิ
63013066279 ว:าที่ร3อยตรีพีรณัฐ ประคองแก3ว
63013066280 ว:าที่ร3อยตรีหญิงฐิตาภา แก3วละเอียด
63013066281 นางสาวสุภาภรณ� ทรัพย�ประเสริฐ
63013066282 นางสาวพิมพ�ชยาน� ธนศิระกุล
63013066283 นางสาวทิวารัก เครือณรงค�
63013066284 นางสาวณัฐวดี แก3วสี่ดวง
63013066285 นางสาวพิมพ�วิภา สกุลขํา
63013066286 นายเอกราช จําเริญสัตย�
63013066287 นางสาวพิมพ�วิภา ชูสุวรรณ
63013066288 นางสาวหทัยรัตน� บํารุงศร
63013066289 นางสาวชนิกานต� บรรเจิดกาญจน�
63013066290 นางสาวศศิวิมล เกษรป7ญโญ
63013066291 นางสาวกรพินธุ� โจหิงค�
63013066292 นางสาวศรีสุภรณ� บุญพัฒนาภรณ�
63013066293 นางสาวณัฐนรี สินวิบูลย�รัตน�
63013066294 นายนวัต จูมงคล
63013066295 นายสิทธิพล สาวิสิทธ์ิ
63013066296 นางสาวรดาณัฐ ควนวิไล
63013066297 นางสาวกฤตินี ธรรมเรืองทอง
63013066298 นางสาวเสาวลักษณ� ชีวพรพิมล
63013066299 นายจิรวัฒน� ย่ิงดี
63013066300 นางสาวชลสุทธา กลิ่นสมบุญ
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63013066301 นางสาวสุภาวดี แก3วเพ็ชร�มะดัน
63013066302 นางสาวจิรา กอบเก้ือ
63013066303 นางสาวสุดารัตน� ไหลสุข
63013066304 นางสาวธิดารัตน� อินทร�ปFน
63013066305 นางสาวพลอยลดา คํามุงคุณ
63013066306 นางสาวภัทรภร น3อยสกุล
63013066307 นายภูษณ มณีรัตน�
63013066308 นางสาวกนกวรรณ สังข�คง
63013066309 นายสรวิชญ� ตะเอ
63013066310 นางสาววชิรญาณ� โฉมเฉลา
63013066311 นายวิทยา เต:าหอม
63013066312 นายยุทธนา ศรีเมืองเฮ3า
63013066313 นางสาวจรัญญา สุทธิพุ:ม
63013066314 นายสิทธิโชค แผนคง
63013066315 นายพีรภัทร น3อยจันทร�
63013066316 นางสาวป7ทมา รัศมีกอบกุล
63013066317 นางสาววรรณกานต� สุขเกษม
63013066318 นางสาวปนัดดา โพธ์ิเย็น
63013066319 นางสาวปภาวรินท� ณ ระนอง
63013066320 นางสาวภรณ�ทิพย� คงเพ็ชร�
63013066321 นางสาวสุพัตรา สัทธรรมพงศา
63013066322 นางสาวเกศราภรณ� หมันหลี
63013066323 นางสาวจิดาภา ทองหอม
63013066324 นายจิระพัฒน� ยืนทน
63013066325 นางสาวกัลยา นวลนิล
63013066326 นายกฤษฏา ปวนสิงห�
63013066327 นายณัฐดนัย สะลอยรัมย�
63013066328 นางสาวจตุรเนตร เจDสะหม3อ
63013066329 นายสุวชัช ป7ญใจ
63013066330 นายพงษ�ศักด์ิ ภูมิศรีแก3ว

หน3า 2211 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013066331 นางสาวณฐมน สิรกุลวานิช
63013066332 นางสาวฤทัยรัตน� ลออย่ิงกมล
63013066333 นางสาวณัฐชนาภรณ� แพรสุวรรณ�
63013066334 นางสาวจิรนันท� มาตบัณดิษฐ
63013066335 นางสาวปณิตา สาริปา
63013066336 นายเต็มตะวัน เกษเพ็ชร�
63013066337 นางสาววิลัดดา ปุยภูงา
63013066338 นางสาวฉัตรฑริกา เอี่ยมรอด
63013066339 นายธีรภัทร แก:นสากล
63013066340 นางสาวมาเรีย วาแมดีซา
63013066341 นางสาวนิศารัตน� รอดสุวรรณ
63013066342 นางสาววิภาวรรณ พรหมท3าว
63013066343 นางสาวนันทิษา เทพรักษ�
63013066344 นางสาวฟ\รดาวซ� หะยียูโซะ
63013066345 นายธนพล ปฐมาภินันท�
63013066346 นางสาวปรียดา ศิริสวัสด์ิ
63013066347 นางสาวสาวิตรี มังคลาด
63013066348 นายศุภโชค วันเพ็ญ
63013066349 นางรัตนมณี ภู:ระย3า
63013066350 นางสาวธีราพร รุ:งแจ3ง
63013066351 นางสาวปวีณ�ธิดา ควรรําพึง
63013066352 นางสาววันวิสาข� กิจพิทักษ�
63013066353 นางสาววาสนา ดงปาลี
63013066354 นางสาวปวีณา น3อยตะวัน
63013066355 นางสาวกัญญาณัฏฐ� จันทร�ศรีธรรม
63013066356 นางสาวบุญสิตา เอกอัจฉริยา
63013066357 ว:าที่ร.ต.วีระยุทธ สวิทเซอร�
63013066358 นางสาวเกวลิน ศรีทองธนกิจ
63013066359 นางสาวฐิตารีย� ธิแก3ว
63013066360 นางสาวชญาภา จันทร�บุญ
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63013066361 นางสาวพรปวีณ� อรรถพงษ�โยธิน
63013066362 นางสาวพัชราภรณ� แพรดํา
63013066363 นางสาวเบญจรงค� คชนาวงค�
63013066364 นายอลงกรณ� บุญกรานต�
63013066365 นายศักยภาพ ชัยเดช
63013066366 นางสาวผูกนภา พละเดช
63013066367 นางสาววราภรณ� พุทธรักษา
63013066368 นายทัตดนัย โนนครู
63013066369 นางสาวรัตติกาล ยามะสัก
63013066370 นางสาวปนัดดา มาซึดะ
63013066371 นางสาววันวิสา นาสูงชน
63013066372 นางสาวนุชณี จันสุตะ
63013066373 นางสาวกนกศิริ อุบลวัตร�
63013066374 นางสาวเอมมิกา ช:วยสงเคราะห�
63013066375 นางสาวณัฐฐาพร มีคํา
63013066376 นางสาวนุชนาถ เจียรมาศ
63013066377 นายวิทยา แก3วสวัสด์ิ
63013066378 นางสาวมานิตา พิมพ�สมาน
63013066379 นายมนต�ศิลา ชมภูยันต�
63013066380 นางสาวกนิษฐา หมีใจ
63013066381 นางสาวมารียาตี เกษธิมา
63013066382 นางสาวรุ:งอรุณ ครองยุติ
63013066383 นายภานุวัฒน� สืบสาย
63013066384 นางสาวอติพร เฮงบุญยพันธ�
63013066385 นายอนุกิตต� มาลาอุบล
63013066386 นายภานุวัฒน� พันธุ�สิทธิเดช
63013066387 ว:าที่ ร.ต. หญิงวริศรา วงศ�วาส
63013066388 นางสาวธนิดาพร ทวีสุข
63013066389 นางสาวปวีณอร ชูเก้ือ
63013066390 นางสาวจารุวรรณ สันตะการ
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63013066391 นางสาวชนากานต� คณาคํา
63013066392 นางสาวนันท�สินี พรหมลัทธ์ิ
63013066393 นางสาวพัชรินทร� ช:างทอง
63013066394 นางสาวฐิติมา จําปาเมือง
63013066395 นางสาวอนัญญา บุตรศรี
63013066396 นายภวิณท� สวนชํานิ
63013066397 นางสาวชนม�ณภัทร ช3างนาม
63013066398 นางสาวมาริษา ครองศรี
63013066399 นางสาวนันทิญา เม:นขาว
63013066400 นางภาวิกา พลพิชัย
63013066401 นางสาวภานุมาศ สังขะบุษย�
63013066402 นายมนต�ชัย วรรณวิจิตร�
63013066403 นางสาวนิษารัตน� เผือกเอี่ยม
63013066404 นางสาวรติมา จัดเขตรกรรม
63013066405 นางสาวกมลชนก พร3อมสินทรัพย�
63013066406 นางสาวกันติยาภรณ� ชูเกียรติ
63013066407 นายธนกร ชัยบุตร
63013066408 นางสาวพีรดา บัวแย3ม
63013066409 นายกัณฑ�กฤช ภูแต3มนิล
63013066410 นายภควัฐ โกมลมรรค
63013066411 นางสาวฉัตรดาว วงค�ชัย
63013066412 นางสาววารุณี วาลีประโคน
63013066413 นายรัตนพล ภิรมย�แย3ม
63013066414 นางสาวเสาวลักษณ� พุ:มแจ:ม
63013066415 นางสาวธนัญญา หมาดหมัน
63013066416 นายธนากร บุญกล่ํา
63013066417 นางสาววรางคณา มูลไทย
63013066418 นางสาวอาภรณ� หนูประสิทธ์ิ
63013066419 นางสาวภูสุดา สุขเอมโอช
63013066420 นางสาวทิพสุดา แก3วหนองปFง
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63013066421 นายศิริชัย ไหมด3วง
63013066422 นางสาวรัตนชาติ คงจันทร�
63013066423 นางสาวอรวรรณ ใจวะดี
63013066424 นางสาวธนิษฐา เกิดแก3ว
63013066425 นางสาวบุศยรินทร� ปฐมไชยนันท�
63013066426 นางสาวฐานิดา หิมคุณ
63013066427 นางสาวมะลิวัลย� พันเนียม
63013066428 นายภาวัช วงศ�บุญทรา
63013066429 นางสาวศิริวรรณ ศิลปIสาย
63013066430 นางสาวพรพิมล จันทร�นันต�
63013066431 นายสุทธิรัตน� ไชยสุทธินันท�
63013066432 นายพีระพงษ� อนุรักษ�
63013066433 นางสาววราลักษณ� หนาสมัย
63013066434 นางสาวอินธุอร สอนใจ
63013066435 นางสาวปติญญา ชํานาญแทน
63013066436 นางสาวมธุรดา ประสิทธ์ิวงษ�
63013066437 นางสาวพรวลัย ทองอยู:
63013066438 นางสาวณัชชา บุญลือกุลธร
63013066439 นายพุทธิพงศ� ฉันทศิริเวทย�
63013066440 นายปกรณ�ภัทร บุดชา
63013066441 นางสาวอัญชิษฐา สิทธิชัย
63013066442 นางสาวหทัยภัทร แก3วปาคํา
63013066443 นางสาวณัฐนันท� สุจิตนภิศธรรม
63013066444 นางสาวชลดา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
63013066445 นางสาวกมลรัตน� มะโนชัย
63013066446 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� จามรนฤมิต
63013066447 นางสาวสายฝน ขัติยะ
63013066448 นายอนันต�พงศ� จีระมะกร
63013066449 นางสาวทิพสุคนธ� ขําแก3ว
63013066450 นางสาววรรษมล มุงคุณ
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63013066451 นางสาวจิตสุดา บัวสวัสด์ิ
63013066452 นางสาวธฤดี ณ ถลาง
63013066453 นางสาวสุวรรณรัตน� สุดราม
63013066454 นางสาวปวีกานต� อ3นรัตน�
63013066455 นางสาวกาญจนา กลัดสิงห�
63013066456 นางสาวศิรินภา ว:องไว
63013066457 นางสาวศุภินทรา คุ3มเครือ
63013066458 นางสาวณัฏฐพัชร� ธงชัย
63013066459 นางสาวพัชรี สิรินามวงศ�
63013066460 นางสาวอภิญญา หม3อกรอง
63013066461 นางสาวบุญฑริก กิจมุติ
63013066462 นางสาวปFZนอนงค� ก3อมมะณี
63013066463 นางสาวณิชากร แสงอินทร�
63013066464 นางสาวณัฏฐณิฌาฑ� นิพรรัมย�
63013066465 นางสาวแววตา ลาเทิง
63013066466 นางสาวกัญจนพร วิสิทธ์ิศาสตร�
63013066467 นางสาวสุภาวดี ตันตระกูล
63013066468 นางสาวนิภาวรรณ ปลัดนู
63013066469 นางสาวณัฐวดี สุทนต�
63013066470 นายชวลิต พิชัย
63013066471 นางสาวทิวาภรณ� บรรลือ
63013066472 นางสาวทิพวรรณ พรหมวงศ�ซ3าย
63013066473 นางสาวธัญชนก อินทร�อนันต�
63013066474 นางสาวสมฤทัย นิ้วนวล
63013066475 นางสาวเนตรนภา จันทร�เซ:ง
63013066476 นางสาวบุญยานุช รอดป7ญญา
63013066477 นางสาวจิตรรัมภา ทวีศรี
63013066478 นางสาวณพาณี นวลศรี
63013066479 นางสาวสุพิชญา เวียงคํา
63013066480 นายกุศราช อยู:รอด
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63013066481 นายปฏิณญา ประสมศรี
63013066482 นางสาวพันวรรษา สุตบุญมา
63013066483 นางสาวปFยดา มลกลาง
63013066484 นางสาวกนกวรรณ ตําพู
63013066485 นายเจนจบ พาหุนนท�
63013066486 นางสาวสาคเรศ ชุมโชติ
63013066487 นางสาวสุจิตรา จันทร�พระงาม
63013066488 นายวรพงศ� วรคุณวิศิษฎ�
63013066489 นายศุภวิชญ� พงษ�เมษา
63013066490 นายธีรธัช แท:นนิล
63013066491 นางสาวศศิวรรณ มุสิด
63013066492 นางสาวชฎาพรรณ โพธ์ิน้ําทรัพย�
63013066493 นางสาวสร3อยสุดา อุทธปงค�
63013066494 นางสาวจินดาวรรณ ทองจันทร�
63013066495 นางสาวฮานิง เป[าะจิ
63013066496 นางสาวกนกพร เตวะสุข
63013066497 นางสาวศศินัญญา ทองเจริญ
63013066498 นายสิทธิกร ม่ันกิจ
63013066499 นางสาวเปรมใจ หวานมาก
63013066500 นางสาวภควรรณ พุ:มเพ็ชร�
63013066501 นางสาวศิริยา ธุระหา
63013066502 นางสาวภิญญดา เลิศวิลัย
63013066503 นางสาวชญานิน กลัดเนินกลุ:ม
63013066504 นางสาวณัฐธยาน� จิรรัชตะสิริ
63013066505 นายคมกฤษณ� คํามินทร�
63013066506 นางสาวสิรามล แสนลาด
63013066507 นางสาวเมนี ใจอ:อน
63013066508 นายสมบูรณ� ทวีกิจอุดม
63013066509 นายกิตติธัช แดงกองโค
63013066510 นางสาวนัทธมน อินอ:อนกุล

หน3า 2217 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013066511 นางสาวศุจินันท� ประวัง
63013066512 นางสาวอมลรุจี แก3วงาม
63013066513 นางสาวจิราวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา
63013066514 นายกานต�นิธิ กสิกุล
63013066515 นางสาวรัตนาภรณ� โคตรชารี
63013066516 นางสาวชนิกานต� วิมลพิมพ�
63013066517 นายเฉลิมพันธ� สุขเฉลิม
63013066518 นางสาวกรกนก ระติเดช
63013066519 นางสาวณัฐชยา ขําโคกกรวด
63013066520 นางสาวเป\ยโน แซ:ต่ัง
63013066521 ว:าที่ ร.ต.ธนา ฤทธิรงค�
63013066522 นางสาวกาญจนา ทัพใจหาญ
63013066523 นางสาวหทัยรัตน� แสงปรีชา
63013066524 นางสาวพรรษชล ทะนนท�
63013066525 นายนพวิชญ� รามแสง
63013066526 นางสาวศุภกานต� ก:อกุลดิลก
63013066527 นางสาวอุทุมพร ชัยประยูรหัทธยา
63013066528 นางสาวน้ําทิพย� อุปวรรณา
63013066529 นายยุทธกร ทิพชาติ
63013066530 นายอนนต� ป7จฉิมพิหงค�
63013066531 นางสาวศุภวรรณ ฤทธ์ิมาก
63013066532 นางสาวฐิติพร แปCนทอง
63013066533 นางสาวศศิวิมล แช:มพราย
63013066534 นางสาวตรีสิริ ดวงมาลัย
63013066535 นายวีรพรรณ เรือนปานแก3ว
63013066536 นางสาวศิริพร คําวัง
63013066537 นางสาวสาลิณีย� สุขาทิพย�
63013066538 นายรุจิโรจน� โตสอาด
63013066539 นางสาวชื่นกมล บ3านหมู:
63013066540 นางสาวสุดาทิพย� แสงแก3ว
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63013066541 นางสาวชนิดา ไกวัลศิลปI
63013066542 นางสาวน้ําทิพย� เรื่องลือ
63013066543 นายกนกศักด์ิ ชาญกล
63013066544 นางสาวศิริมา มะโซDะ
63013066545 นางสาวลาวัลย� มาสะระ
63013066546 นางสาวนุชรี ทองมนต�
63013066547 นางสาวพรสุดา ดิษนิล
63013066548 นางสาวมาซง หะเลDาะ
63013066549 นางสาวพัชรีภรณ� คุณสุทธ์ิ
63013066550 นายสุทธิเกียรติ มูลสวัสด์ิ
63013066551 นายธนดล เกียรติก3องอาภา
63013066552 นางสาวศศิวรรณ พิมพ�พยอม
63013066553 นางสาวศิริวรรณ พิลึก
63013066554 นายธานินทร� กองลุน
63013066555 นางสาวปนิตา วารีรักษ�
63013066556 นายคุณาพงศ� ขจิตดําเกิง
63013066557 นายนัฐวุฒิ สุดชารี
63013066558 นายจิรชัย ทนันไชย
63013066559 นายสุพัฒน� แดงมณี
63013066560 นางสาวพัชรี นิ่มคร
63013066561 นางสาวแพรวไพริน พิมพ�อักษร
63013066562 นางสาวนันทวัณย� วงศ�สกล
63013066563 นางสาวเกศมณี ใหม:ตา
63013066564 นางสาวหทัยทิพย� ดํานุ3ย
63013066565 นายนาสรอน อาลี
63013066566 นายพลกฤต สุคนธรัตน�
63013066567 นางสาวฑิฆัมพร ทีฆะสังข�
63013066568 นายสิทธิพงษ� บุญเลิศ
63013066569 นางสาวปลายฟCา โตศักด์ิสิทธ์ิ
63013066570 นางสาววิXสสุตา แก3วประภา
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63013066571 นายตักวา ยูโซDะ
63013066572 นางสาวรุ:งนภา ชัยสุข
63013066573 นางสาวชนากานต� ร:วมเงิน
63013066574 นางสาวปราณจรีย� รูปสวย
63013066575 นางสาวอริสา ปานเขียว
63013066576 นางสาววิชาพัสวี เกษาพร
63013066577 นายภูมิเดชา เกตุแก3ว
63013066578 นางสาวนันทวรรณ ระวัง
63013066579 นายณัฐชนน สุพัฒนวิชัย
63013066580 นายศักดินันท� ขันทอง
63013066581 นายวุฒิพงค� ละเมิด
63013066582 นางสาวกรณ�พิชชา วิชยาอัครชัย
63013066583 นายณัฐนนท� เบญจกุล
63013066584 นางสาวปภาวรินท� สุริเมือง
63013066585 นางสาวปวริศา คณาวัชรากุล
63013066586 นายเสรี พิมลศรี
63013066587 นางสาวรัตนพร นาคสุข
63013066588 นายจักรี เเววสูงเนิน
63013066589 นางสาวอนุสรา ประชุมวงษ�
63013066590 นางสาวชนิสรา เหลืองมหามงคล
63013066591 นางสาวแววดาว บุตรงาม
63013066592 นายอภิวิชญ� หาญพนา
63013066593 นางสาวภัทรวดี แก3วพลอย
63013066594 นางสาวกชพรรณ รอดใหญ:
63013066595 นางสาวนิโลบล รองทอง
63013066596 นายฐานสุข จรรยาเพศ
63013066597 นางสาวนันทสิริ ม:วงปาน
63013066598 นางสาวพงศ�สภา ฤทธิรงค�
63013066599 นางสาววริศรา พลรักษ�
63013066600 นางสาวจิราลักษณ� อนุกูล
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63013066601 นางสาวธนวรรณ คล3ายเครือญาติ
63013066602 นางสาวนุชรีย� ศรีศศิ
63013066603 นางสาวทิพานัน วัฒนา
63013066604 นางสาวธัญญารัตน� โคระนํา
63013066605 นางสาวศศิกาญจน� สุวรรณรัตน�
63013066606 นางสาวเจนจิรา สรรพช:าง
63013066607 นายสุวรรณ ประเสริฐศิลปI
63013066608 นางสาวประพินญา ศิริไพบูลย�
63013066609 นายจิรเดช เทพสาตรา
63013066610 นายอนุศาสน� ตาเสน
63013066611 นายจักรกฤษณ� ศักด์ิสม
63013066612 นางสาวจุฑารัตน� โม3วงษ�
63013066613 นางสาวทวีพร ก3องแก3ว
63013066614 นายนิรันดร� พาณิชย�สวย
63013066615 นางสาวจีราพร สมรูป
63013066616 นายประยุทธ� อาจอ
63013066617 นางสาวณัฏฐนิช สมภาร
63013066618 นางสาวกัลยาณี ใจเอื้อ
63013066619 นางสาวน้ําฝน แซ:เบ3
63013066620 นางสาวอุราพร ชูปาน
63013066621 นางสาวพิศมัย รอดภัย
63013066622 นายพิริยะ วิริยะสถาพร
63013066623 นางสาวชุติกาญจน� รอดรัตน�
63013066624 นางสาวนิภาภรณ� บุตรวงษ�
63013066625 นางสาวกมลวรรณ เอ:งฉ3วน
63013066626 นางสาวเพียงหทัย ครองสุข
63013066627 นางสาวสุนิสา บุญฤทธ์ิ
63013066628 นางสาวช:อน้ําทิพย� ธรรมเจริญ
63013066629 นางสาวชนิตา ศรีประดิษฐ�
63013066630 นางสาววรรณา ซ3ายคง
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63013066631 นายวิทยา พวงสุมาลี
63013066632 นางสาวจามจุรี กล่ําสมบูรณ�
63013066633 นายปฏิรูป บุญสา
63013066634 นายณัฐพล ทองพูน
63013066635 นางสาวมัชฌิมา ศรีอุทัย
63013066636 นายธีรศักด์ิ เทพมุณี
63013066637 นางสาวธมนวรรณ วารีศรี
63013066638 นางสาวรัชตะ สุขสวัสด์ิ
63013066639 นางสาวนัฐชา แก3วกระจ:าง
63013066640 นางสาวปาริชาต พงศ�พรม
63013066641 นางสาวสุชาดา ทวิสุวรรณ
63013066642 นางสาวกรณ�นัฐธนัญ วงศ�บัณฑิต
63013066643 นางสาวชนม�นภา ทับพรหม
63013066644 นางสาวมินตรา ภูมิคอนสาร
63013066645 นายธนพล ผิวเพชร
63013066646 นางสาวสุธีรา นวริล
63013066647 นายคเณศ นิติวัฒนาโรจน�
63013066648 นางสาวนริญญา น้ําผึ้ง
63013066649 นางสาวเนตรณภาพร อุปนันท�
63013066650 นางสาววัลลภา ภูววรณา
63013066651 นางสาวจุฑารัตน� มาลาศรี
63013066652 นางสาวพัชราภรณ� ตรีกุล
63013066653 นายนันทพงศ� บุญรักษา
63013066654 นางสาวกวินธิดา ฤทธิป7ญญา
63013066655 นายศักด์ิชัย หงุ:ยกระโทก
63013066656 นายพลกฤต จิตต�ถาวร
63013066657 นายภพธรรม ยิสารคุณ
63013066658 นางสาวมณีพรรณ เรวงค�
63013066659 นางสาวอภิญญา หรั่งศิริ
63013066660 นางสาวจารุรัตน� คงยาง
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63013066661 นางสาวเกษราภรณ� คงเมฆ
63013066662 นายธนาพล ภาโสม
63013066663 ว:าที่ร3อยตรีธนกฤต จิระแสงเมืองมา
63013066664 นายทศพร วงศ�ภัควัต
63013066665 นายณภัทร พรรณโนภาศ
63013066666 นางสาวขวัญฉัตร โสไกร
63013066667 นางสาวสุฑาธิษธ� สุรัตนศิลปI
63013066668 นางสาวเจนจิรา เนื้อแก3ว
63013066669 นายเทพธิพร สายอุปราช
63013066670 นางสาวอรเอื้อกุล ขุนนุ3ย
63013066671 นางสาวสาริณีย� แสนวัง
63013066672 นายนพรัตน� ห3าวหาญ
63013066673 นางสาวนันทวรรณ สวัสด์ิพิพัฒน�
63013066674 นางสาวฑิฆัมพร แดงบุดดา
63013066675 นางสาวณัฐมน ไชยลังการ
63013066676 นางสาวพรพิมล อ:อนศรี
63013066677 นางสาวชนิดา ลอยแก3ว
63013066678 นางสาวณิชกมล เลิศพรหมกุล
63013066679 นายพัสนัย อรุณรุ:งเรืองชัย
63013066680 นางสาวสกุณา เอี่ยมสะอาด
63013066681 นายพรเทพ นวลแก3ว
63013066682 นางสาวสุชาดา สมบัติอนันต�
63013066683 นางสาวมัณฑิกา ชื่นสําราญ
63013066684 นางสาวสิรินาถ เศรษฐศักด์ิอําพล
63013066685 นางสาวภัทรา เทียมชัยภูมิ
63013066686 นางสาวกมลวรรณ สารา
63013066687 นางสาวอารยา บุระเนตร
63013066688 นางสาวณัฐสุรางค� กล:องเพ็ชร
63013066689 นางสาวอรจิรา โกษาจันทร�
63013066690 นายธัญญเขตต� ยาวาหาบ
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63013066691 นางสาววันนา แท:นศิลา
63013066692 นางสาวปาริฉัตร ธรรมกิจ
63013066693 นางสาวนุชนาถ เกษรา
63013066694 นางสาวมณีรัตน� ทองผา
63013066695 นางสาวสาวิตรี สิงคลีประภา
63013066696 นางสาวอาทิตยา รังกะริน
63013066697 นายบวรสิน แตงอยู:
63013066698 นายป7ญญา อัตตาโว
63013066699 นายนันทิภาคย� คําภา
63013066700 นางสาวนวศร หย3งแก3ว
63013066701 นางสาวสุมินตรา ขันทะ
63013066702 นายพงศกร สิทธิเลาะ
63013066703 นางสาวบุญฑริกา ป]านเกตุ
63013066704 นางสาวจุฑาทิพย� บุญประสพ
63013066705 นางสาวจุฑารัตน� คามวัลย�
63013066706 นายสุทิวัส ส:องประเสริฐ
63013066707 นางสาวณภัทร นนท�บูรณวาทิน
63013066708 นายธวัชชัย เห็มภาค
63013066709 นางสาวนธิดา เจริญสุข
63013066710 นายมณฑล เสนาะสรรพ�
63013066711 นางสาวฉัตรปวีณ� ทองสวัสด์ิ
63013066712 นางสาวสิริลักษณ� อ3วนนาแวง
63013066713 นางสาวปอแก3ว แปCนสุวรรณ�
63013066714 นางสาววิริยา รวยดี
63013066715 นางสาวสุจิตรา โพธ์ิกลาง
63013066716 นางสาวปราชนา ปรัชญนาวิน
63013066717 นางสาวจุฑารัตน� อักษรดี
63013066718 นายรณกร เจนกลรบ
63013066719 นางสาวชัชฎ�ดา คงเจริญ
63013066720 นางสาวสุนารี แม:นหมาย
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63013066721 นางสาวกฤปภัทร อนุรักษ�รัชดา
63013066722 นางสาวป7ญณธร ขําพิทักษ�
63013066723 นายอนุชิต โตมอญ
63013066724 นางสาวลลิตา เตชะวงศ�
63013066725 นางสาวชนานันทน� สุวรรณคุณ
63013066726 นายธีรภัทร ธํารงโชติ
63013066727 นางสาวอรสา ผาลารักษ�
63013066728 นางสาวพัชรีพรรณ ขันจันทร�แสง
63013066729 นางสาวอันธิกา ชัยอามาตย�
63013066730 นายธวัชชัย สินเธาว�
63013066731 นางสาวรวินท� ศูนย�คล3าย
63013066732 นางสาวบังอร จําปา
63013066733 นายปวรุตม� ยังคง
63013066734 จ:าอากาศโทหญิงธัญวรรณ ศรีประเสริฐ
63013066735 นายวิชานนท� ธรรมเลิศ
63013066736 นางสาวสุพนิต เทียมถม
63013066737 นายเกริก บุญช:วย
63013066738 นางสาวพนัทตา นาคคล3าย
63013066739 นายอนุชาติ กิจแสงเจริญ
63013066740 นายธนพล อินสุข
63013066741 นางสาวธนวรรณ ตันเจริญ
63013066742 นายสิรภพ สนแปCน
63013066743 นายวงศธร พัชราพงศ�
63013066744 นางสาววารุณี ปานชารี
63013066745 นางสาวลลิตา ส:งแสง
63013066746 นางสาวรัศมี ฮกเหลี่ยม
63013066747 นางสาวพัชรา ยอดบุญ
63013066748 นายกฤษฎ์ิ พิมานเทพ
63013066749 นางสาวจุฑามาศ สังฆะมณี
63013066750 นางสาวเศวิกา จันตะปะตุ
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63013066751 นางสาวเมทิกา จักรชัยกุล
63013066752 นายกฤษฎา หมานน3อย
63013066753 นางสาววรรณิภา บัวแดง
63013066754 นางสาวสุธิตา โทรัตน�
63013066755 นางสาวพรธิภา ภูผาแนน
63013066756 นายศิวนนท� ต3นเกตุ
63013066757 นางสาวฐาณิญา มูลเมือง
63013066758 นางสาวภาสินี ศรีเจริญสุขภาค
63013066759 นายโอภาชิต อังกาบละออง
63013066760 นางสาวไหม ทองชมภู
63013066761 นางสาวสุภชา จันทาโท
63013066762 นางสาวภัททิรา ป7ญญา
63013066763 นางสาวดลยา เหลือผล
63013066764 นายธนพนธ� ทรัพย�พูล
63013066765 นางสาวสารินี แก3วพวง
63013066766 นางสาวกฤติยา ม่ันเจริญ
63013066767 นางสาวณิชาพร เพ่ิมพูล
63013066768 นางสาวพลอยนภา ชมชื่น
63013066769 นางสาวกาญจนา มณีชัย
63013066770 ว:าที่ ร.ต.ไกรสร ขอบสันเทียะ
63013066771 นายกิติศักด์ิ กองแก3ม
63013066772 นางสาวไอลดา อรัญม่ิง
63013066773 นายต3นตกานต� ไตรสุวรรณ
63013066774 นางสาวนุชรินทร� นันทเสน
63013066775 นายอภิสิทธ์ิ เกตุดํา
63013066776 นางสาวชนิกานต� ศรีสําราญ
63013066777 นางสาวอรพิชชา แสงสงคราม
63013066778 นายสุนทร สว:างแก3ว
63013066779 นางสาวศิริพร ตรีธรรม
63013066780 นางสาวปFยวรรณ เบ3าทอง
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63013066781 นางสาวนาบีละ หะยีอาแว
63013066782 นางสาวเมริษา บึงไกร
63013066783 นายกันตเมศฐ� มีสุขกุลพัฒน�
63013066784 นางสาวสุกานดา จําปาทอง
63013066785 นายเสกสรรค� เส็นติหยDะ
63013066786 นายพลธร ไทยสวัสด์ิ
63013066787 นางสาวอมรประภา ยันตะบุตร
63013066788 นางสาวกชกร โพธ์ิสุวรรณ
63013066789 นายธัชพันธุ� สุชัยคณารักษ�
63013066790 นางสาวน้ําฟCา อยู:สุข
63013066791 นางสาวอรพรรณ ตันติเมธานนท�
63013066792 นางสาวกมลชนก ผดุงทศ
63013066793 นายกฤตพล นฤเบศร�ไกรสีห�
63013066794 นายพิสิษฐ� สุนทรสวัสด์ิ
63013066795 นางสาววิราวรรณ แก3วมุกดา
63013066796 นางสาวทิพย�ชนะ วิชัย
63013066797 นางสาววลัยลักษณ� แก3วลิ้นไม3
63013066798 นางสาวนารีมาลย� ดอยอ
63013066799 นายอภิวัฒน� ปCอมสันเทียะ
63013066800 นางสาวพาฝ7น สามอญ
63013066801 นายเกียรติยศ ทองเพ็ชร�
63013066802 นางสาวอารีรัตน� ศรีระบาย
63013066803 นายชาญฤทธ์ิ รุจิดามพ�
63013066804 นางสาวจุฬาลักษณ� จงสุพรรณพงศ�
63013066805 นางสาวปนัดดา ศรีแพงมล
63013066806 นางสาววีราภรณ� เกิดศิริ
63013066807 นางสาวศิริรัตน� จําแถว
63013066808 นางสาวกิตติมา จรจรัญ
63013066809 นางสาวจีราพา วังเจริญ
63013066810 นางสาวชนกวรรณ เรืองสวัสด์ิ
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63013066811 นางสาวอรอุมา สงวนชีพ
63013066812 นางสาวกรณิการ� ใจเย็น
63013066813 นางสาวน้ําฝน ช:างทํา
63013066814 นายสุลักษณ� สื่อสกุล
63013066815 นางสาวอรอนงค� สุวรรณ
63013066816 นางสาวมินตรา แก3วประทับศรี
63013066817 นายซุลกิฟลี สนูวงศ�
63013066818 นางสาวศิรตา เสถียรธนสาร
63013066819 นายสิทธิพงษ� อินทร�พรม
63013066820 นางสาวพรสุดา ไซประเสริฐ
63013066821 นางสาวมณีวรรณ ติรวุฒิชัย
63013066822 นางสาวอรวรรณ นามเย็น
63013066823 นางสาวสิริลักษณ� ลิกขะไชย
63013066824 นางสาวอัญชลี บุญมีประภา
63013066825 นางสาวมุกดารัตน� จันทร�อินทร�
63013066826 นางสาวิอักษราภัค อุดบัววงศ�
63013066827 นางสาวธนิดา แจ3งจํารัส
63013066828 นายสาริน วันแอเลาะ
63013066829 นายภูริวัจน� อธิโชคธนะกาญจน�
63013066830 นายเจษฎากร ชัยเลิศ
63013066831 นางสาวณัชภวิกา ศรีพรหม
63013066832 นางสาวชลิตา มากสาขา
63013066833 นางสาวเนตรนภา ขาวขํา
63013066834 นางสาวรุ3งตะวัน กลัดนุ:ม
63013066835 นางสาววาสิฎฐี มุสิกะพันธ�
63013066836 นางสาวสุภาพรรณ นาสุรินทร�
63013066837 นางสาวจิรัชญา คํานึงวุฒิ
63013066838 นางสาวอัจฉรา สังข�น3อย
63013066839 นางสาวเบญจพร ละวีวัลย�
63013066840 นางสาวกนกกาญจน� มานพ
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63013066841 นายอธิคุณ งามเมือง
63013066842 นายณัฐดนัย ชิตอักษร
63013066843 นางสาวสมฤทัย อยู:สุขสําราญใจ
63013066844 นางสาวศุทธภา สุภรังษี
63013066845 นายอภิสิทธ์ื ลั่นซ3าย
63013066846 นางสาวจุฑามาส โตมา
63013066847 นางสาวศศิประภา เพ็งสวัสด์ิ
63013066848 นางสาวอรวรรณ เตSจDะ
63013066849 นายกมณทัต เที่ยงประดิษฐ
63013066850 นางสาวอนุสรา แสงอ:อน
63013066851 นายแทนกาย เขตบรรพต
63013066852 นางสาวศิริทัด โตบารมีกุล
63013066853 นางสาวสุภาพร ชุมคําลือ
63013066854 นางสาวพัชรี งามมโนนิมิต
63013066855 นายอโนชา ปาลคะเชนทร�
63013066856 นางสาวญาณินี ตันติวัฒนกุล
63013066857 นางสาววลัยลักษณ� นุ3ยน3อย
63013066858 นางสาวพิมพ�ภัทร� เพ็งพิต
63013066859 นางสาวปFยภรณ� กรณีย�
63013066860 นางสาวปริฉัตร คําสุก
63013066861 นางสาวอภิวรรณ พิมเรือง
63013066862 นางสาวจิรัฐกาญจน� ต:ออนันต�กุล
63013066863 นางสาววาริน พูลแสง
63013066864 นางสาวพนัชญา เทศก่ิม
63013066865 นางสาวสุวิภา พิลาพันธ�
63013066866 นางสาวณัฐนันท� บุญทวี
63013066867 นายเกียรติยศ ชูธงชาติ
63013066868 นางสาวนงนารถ ชาติโคกสูง
63013066869 นายนที หล3าสรวย
63013066870 นางสาวอรชุลี เมาตากน3อย
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63013066871 นางสาวอมริตา เต็งพลอย
63013066872 นางสาวณัฐิยา สร3อยคํา
63013066873 นางสาวพัชราภรณ� เรืองทอง
63013066874 นางสาวลลิษา เม:าน้ําพราย
63013066875 นางสาววิจิตรา นาคลี
63013066876 นางสาวพัตราภรณ� มูลมณี
63013066877 นางสาวกชกร สารสุวรรณ
63013066878 นางสาวพัชราวดี ขุนแก3ว
63013066879 นางสาวกุลรัตน� มานเมาะ
63013066880 นายธนภูมิ พรวิเศษกุล
63013066881 นางสาวพิมลชญา ก3อนแก3ว
63013066882 นางสาวจุฑาทิพย� สุมน
63013066883 นางสาวนงนภัส ทับทอง
63013066884 นางสาวพัทราวรรณ โสภา
63013066885 นางสาวสุกัญญา สังข�ทอง
63013066886 นางสาวสวิตรา ดวงประทีป
63013066887 นายทักษพล ทองแท3
63013066888 นายปฏิวัติ ศรีประดิษฐ�
63013066889 นางสรินทร�รัชต� เกตุขาว
63013066890 นายทศพล ประชากลาง
63013066891 นางสาวสุภาพร ขันคํา
63013066892 นายวรวุธ มงคลบุตร
63013066893 นางสาวธีราพร อ่ําเจริญ
63013066894 นางสาวธีรารัตน� จันทโร
63013066895 นางสาวจุฑารัตน� ชุมภูบาง
63013066896 นางสาวอุไร ใจแก3ว
63013066897 นางสาวศิริลักษณ� สุโพธ์ิ
63013066898 นางสาวเกวลี ดีย่ิง
63013066899 นางณภัศชา พนมเขต
63013066900 นางสาวเบญจรัตน� เอื้อแสงสุวรรณ
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63013066901 นางสาววนิดา ตDะเฮิง
63013066902 นายสมศักด์ิ อิทธิภิญโญภาพ
63013066903 นางสาวนิศารัตน� โรจนกร
63013066904 นางสาวเนตรประวีร� เอี่ยมสอาด
63013066905 นายไพศาล คงชุม
63013066906 นางสาวจุฑาทิพย� ลิลาพันธิสิทธ์ิ
63013066907 นางสาวสุกัญญา กว3างยาว
63013066908 นายวชิรวิชญ� ทวิสุวรรณ
63013066909 นางสาวกาญจนา วรรณภูมิ
63013066910 นายคชพันธ� จัดประจง
63013066911 นายเอกชัย ทองขาว
63013066912 นางสาวอชิรญาณ� ทองทวี
63013066913 นางสาวพรนภัส อินไชย
63013066914 นางสาววันวิสา ผ:องแผ3ว
63013066915 นางสาวป7ทมา อัตตะ
63013066916 นางสาวศศิวิมล พรมพฤกษ�
63013066917 ว:าที่ร3อยตรีหญิงปริยากร ปทุมเทศเนติธร
63013066918 นางสาวอมรรัตน� เทือกขันตี
63013066919 นายเอกสิทธ์ิ คัมภีระ
63013066920 นางสาวณัฐชา แสงจันทร�
63013066921 นางสาวสุธาสินี คําสันทราย
63013066922 นางสาวนูรอุสนา สะอิ
63013066923 นายมนตรี บรรจงการ
63013066924 นางสาวพัชรี ชูแก3ว
63013066925 นางสาววรพร ม:วงสด
63013066926 นางสาวกุลธิดา พรไพศาลวงศ�
63013066927 นางสาวเพ็ญทิพย� แย3มมี
63013066928 นางสาวกวิสรา นาพุทรา
63013066929 นางสาวจณิสตา สินอนันต�
63013066930 นางสาวปทุมมา ป7ญญาสิทธ์ิ
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63013066931 นายมณฑป ทองนิตย�
63013066932 นางสาวเสาร�นารีย� สวัสด์ิกระเด่ือง
63013066933 นางปFติยา บุณยการ
63013066934 นายอมรพันธ� โสพิน
63013066935 นายรัตนชัย สุนทรอนันตกุล
63013066936 นายภุชงค� จันทรรังศรี
63013066937 นายสมพงษ� ทองมาก
63013066938 นายเฉลิมชัย ศิริพงษ�
63013066939 นางสาวน.ส.พิชญธิดา สีชุมภู
63013066940 นายภูวินทร� อรหันต�
63013066941 นายพีรวิชญ� จิตรอักษร
63013066942 นางสาวสุกัญญา บํารุงสวน
63013066943 นายกนต�ษณกร หนูเกือ
63013066944 นางสาวธนัตถ�ฐา ต๋ังบุญชู
63013066945 นางสาวกูไซปะห� แมเฮาะดํา
63013066946 นางสาวปดีวรดา สยุมพร
63013066947 นางสาวชลิดา แสงจันทร�
63013066948 นางสาวทักษพร โพธ์ิเจริญ
63013066949 นางสาววิไลวรรณ อัครวงษ�
63013066950 ว:าที่ ร.ท.จีรวัฒน� หวีวงษ�มา
63013066951 นางสาวศศิชา ศรีวะรมย�
63013066952 นายสรรนิมิตร สูงสุข
63013066953 นายจิรพัส โสภณรุ:งทรัพย�
63013066954 นางสาวตวงรัตน� กอบจิตติ
63013066955 นางสาวอมรรัตน� ละวาทิน
63013066956 นายศุภเดช จาติกานนท�
63013066957 นายภาณุวัชร อุปถัมภานนท�
63013066958 นางสาวปFญะวรรณ เพียรเจริญ
63013066959 นางสาวจรรพร สุวรรณลือ
63013066960 นางสาวณัฐธิดา โคตะมี
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63013066961 นางสาววราภรณ� รอดเจริญ
63013066962 นางสาวจุฑามาศ พรมนุช
63013066963 นางสาวปาริฉัตร อาจวิชัย
63013066964 นางสาวกาญจนาภรณ� รักษาหาร
63013066965 นางสาวธนิษฐา หว:างภักดี
63013066966 นางสาวนภัสชญา เลี่ยนพานิช
63013066967 นายลัทธนันท� วรแสน
63013066968 นางสาวศิวพร ประไพรัตน�
63013066969 นางสาวสุภาพรรณ ศรุตวิมลพงศ�
63013066970 นางสาวกาญจนา หมันสิงห�
63013066971 นายพรพรหม สวนสมจิตร
63013066972 นางสาวณัฐชา เทียมทองใบ
63013066973 นายพิทยา ชังถาวร
63013066974 นางสาวอ3อยทิพท� วงค�หวัง
63013066975 นางสาวรสสุคนธ� งามพร3อม
63013066976 นางสาวณัฐสิมา บุญถาวร
63013066977 นายฉัตรดนัย เพ:งเจริญธรรม
63013066978 นางสาวจิรวรรณ ฤกษ�ม:วง
63013066979 นายวรวุฒิ ดอกพุฒ
63013066980 นางสาวชฎารัตน� ฝ7Qนคําสาย
63013066981 นายณัฐสิทธ์ิ แหลมแท3
63013066982 นางสาวอัสมา เหมหมาน
63013066983 นายธนัสชภัทร� จักรทอง
63013066984 นางสาวปานีรัตน� ดลรัศมี
63013066985 นายมนัส ทองอินทร�
63013066986 นางสาววาสินี ทะวงศ�นา
63013066987 นายประสิทธ์ิ ศรีชัย
63013066988 นางสาววชิรญาณ� เรืองรอง
63013066989 ว:าที่ร3อยตรีหญิงเกตุสุดา เต็มใจ
63013066990 นางสาวโสภาพรรณ เสริฐสอน
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63013066991 นางสาวนิภาพร วันภักดี
63013066992 นางสาวอัญมณี งาหอม
63013066993 นางสาวโชติกา พุทธชูชาติ
63013066994 นายปวรุตม� เกิดนิล
63013066995 นางสาวเพ็ญพิชญา กัณธียาภรณ�
63013066996 นางสาวสาลินี อาแวเลDาะ
63013066997 นางสาววิณิต ดนัยดุริยะ
63013066998 นางสาวศุภนิดา ขวานทอง
63013066999 นายณัฐพร รื่นลาภะ
63013067000 นายพงศ�สิทธ์ิ ชุมทอง
63013067001 นางสาวพชร โกมาสถิตยกุล
63013067002 นางสาวนุชนารถ ลิขิตทาธรรม
63013067003 นางสาวณัฐพร ศิริมงคล
63013067004 นางสาวพรทิพย� หนูเริก
63013067005 นางสาวปาณิตา สายคําทอน
63013067006 นายยศศักด์ิ แสงจันทร�
63013067007 นางสาวกัญญ�ณัฐภา สารกอง
63013067008 นางสาวศิรินภา เรืองสุกใส
63013067009 นางสาวธีรดา เวทยาวงศ�
63013067010 นางสาวจิราพร คําบุตร
63013067011 นางสาวขนิษฐา อันจะนะ
63013067012 นางสาวบุณยวรีย� จันทร�ขําศรี
63013067013 นายกฤษณะ เซ็นจะบก
63013067014 นายรณกร เอี่ยมเจริญ
63013067015 นางสาวฐาปนี สิงห�สวัสด์ิ
63013067016 นางสาวปาริษา โรจนวัฒน�
63013067017 นายปภาวิน สารนอก
63013067018 นางสาววรนิษฐา รักษ�ชูชื่น
63013067019 นายนพรัตน� ผลทับทูล
63013067020 นางสาวน้ําทิพย� คงเมือง
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63013067021 นางสาวพิมพ�ลภัทร อนุพงษ�กิตติกุล
63013067022 นางสาวรัสติยา สุขสําโรง
63013067023 นางสาวสุธิณี ชุมทอง
63013067024 นางสาวณิชาภัทร ศรีประดิษฐ
63013067025 นางสาวชญาน�นันท� เกษี
63013067026 นางสาวชญานุช จันคูเมือง
63013067027 นางสาวรัชนี มณีแดง
63013067028 นางสาวกุลชลี กระจาย
63013067029 นายดุสิต คงภูชงค�
63013067030 นางสาววราภรณ� ชูแสง
63013067031 นางสาวสุวิมล ตระการฤทธ์ิ
63013067032 นางสาวเขมจิรา วินทะไชย
63013067033 นายชิษณุพงศ� ตันตระกูล
63013067034 นางสาวป7ญญาพร พินิจ
63013067035 นางสาวสิริมณี สารสี
63013067036 นางสาววาสนา หวายพิมาย
63013067037 นางสาวสุภิดา หะขุนทด
63013067038 นางสาวธิดารัตน� เตชะป7ญญา
63013067039 นางสาวปาลีรัฐ งามชาลี
63013067040 นางสาวณิชาภัทร รุ:งรัตนเสถียร
63013067041 นายธนวัฒน� ประเสริฐศิริ
63013067042 นางสาวอติกานต� หมาดเส็น
63013067043 นางสาวเมษา ปรมัย
63013067044 นางสาวรุ:งรัตน� ผลาผล
63013067045 นางสาวณสพร บรรทัดจันทร�
63013067046 นายกฤติเดช ธรรมสมบูรณ�
63013067047 นางสาววรรณิกา หม่ืนไธสง
63013067048 นางสาวภิณญาพัชญ� เพชรยอด
63013067049 นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
63013067050 นายชูกียรติ วัลลีย�ลักษณ�
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63013067051 นายอานันท� จงไมตรีพร
63013067052 นางสาวณัฐธิดา พารี
63013067053 นางสาวนภาพร จานทอง
63013067054 นายกฤตนัย อินทร�วัน
63013067055 นางสาวจิรนันท� วโรรส
63013067056 นายธิติสรรค� บัณฑิตพิสุทธ์ิ
63013067057 นางสาวนงลักษณ� วิบูลย�อรรถ
63013067058 นางสาวอรกัญญา สระแก3ว
63013067059 นายสุรศักด์ิ ศรวัฒนา
63013067060 นางสาวนิภา ศรีชนะ
63013067061 นางสาวจิดาภา โชคกิจ
63013067062 นางสาวชวนฝ7น สว:างศิริพรชัย
63013067063 นางสาวกนกพร บัวทอง
63013067064 นางสาววิมลภักด์ิ เก3ากิตต์ิหิรัญกุล
63013067065 นายศุภโชค หงษา
63013067066 นางสาววิลาวรรณ ขวาของ
63013067067 นายป7ญญา พิมพ�ทอง
63013067068 นางสาวอารยา ตอรัมย�
63013067069 นางสาวธมลวรรณ โชติกรณ�
63013067070 นางสาวจุฑามาศ นนทนา
63013067071 นางสาวจันทร�ฉาย คงสุข
63013067072 นายไกรสิทธ์ิ ศาลิคุปต�
63013067073 นายบุญโชค มยุรา
63013067074 นางสาวพิศมัย สุจริต
63013067075 นายณัฐวุฒิ ทองชมภูนุช
63013067076 นางสาวโศภิษฐ� ช:วงอรุณ
63013067077 นางสาวกชกร จันทพัฒน�
63013067078 นางสาวมนสิชา ศรีตะนะ
63013067079 นางสาวศิริประภา พิเศษ
63013067080 นางสาวลักษณา ลอยสง
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63013067081 นางสาวมัณฑนา เขมะศิริ
63013067082 นายภพ สัตยายุทธ�
63013067083 นางสาวชนิกานต� ยาวิละ
63013067084 นายณัฐพงค� มีโนนทอง
63013067085 ว:าที่ร3อยตรีพีระพงค� คงสุข
63013067086 นางสาวนันทนัช ใจเกรียงไกร
63013067087 นางสาวปFยวรรณ ยะโส
63013067088 นายกวีภัทร ชาญชีวะ
63013067089 นายอภิวัฒน� ศรีบุตร
63013067090 นายพงษ�ดนัย ภักด์ิวิสัย
63013067091 นางสาวอณิษฐา งามแสงไสว
63013067092 นางสาวณฐกร กสิพร3อง
63013067093 นางสาวสิริพร หล3าปวงคํา
63013067094 นางสาวรัตนาพร ทองป7Qน
63013067095 นางสาวปาริชาติ เลี้ยงเพ็ชร
63013067096 นายทวีวุฒิ บุญสนิท
63013067097 นายสพล ควรหา
63013067098 นางสาวณัฐณิชา วณวนานนท�
63013067099 นางสาววดาวี กีโซDะ
63013067100 นายนพอนันต� ปฏิทิน
63013067101 นางสาวรัตนา หลําเจริญ
63013067102 นางสาวบังอร กองหล3า
63013067103 นางสาวชาลินี น3อยอํามาตย�
63013067104 นางสาววริศรา โพธ์ิสวัสด์ิ
63013067105 นายกฤษณะ อุปการแก3ว
63013067106 นางสาวนัจนันทน� เอื้ออารีย�
63013067107 นายเอกพล คําทอง
63013067108 นางสาวอลิสา เอี่ยมพินพันธุ�
63013067109 นายธนนต� ถาวรกุลชัย
63013067110 นางสาววิชญาพร ภู:ไพบูลย�
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63013067111 นายกฤษฎา อนุชิตเกียรติภูมิ
63013067112 นางสาวน3องนุช ไชยยา
63013067113 นางสาวกัณฐิกา ทินแก3ว
63013067114 นางสาวเมย�ลดา ยะมันยะ
63013067115 นายธนกร เมฆิน
63013067116 นางสาวรันต�ชนา ชื่นเกตุ
63013067117 นายทิวานน คะณาเนปะ
63013067118 นางสาวเสาวลักษณ� เจDะโสDะ
63013067119 นางสาวนรีรัตน� จันทร�คราญ
63013067120 นายณัฐพงศ� บุญทวี
63013067121 นายชีวิน คอง
63013067122 นางสาวศิริมา ภูมี
63013067123 นางสาวชฎาพร เข่ือนคง
63013067124 นางสาววิภาภรณ� สุขดี
63013067125 นายพิทักษ�ชัย หนูพัด
63013067126 นางสาวรุ:งนภา คํามงคล
63013067127 นางสาวยุพาวดี จุ:งสกุล
63013067128 นายพศวีร� รักติประกร
63013067129 นางสาวกวิสรา จันทํา
63013067130 นายอนวัช สุวรรณโชติ
63013067131 นางสาวป\ยานิฐ ไชยสง:าศิลปI
63013067132 นางสาวกชพรรณ ทองมะน3อย
63013067133 นางสาวเต็มดวง อัตภูมิ
63013067134 นายชัยภัทร พ:วงเสมา
63013067135 นางสาวทรงสิริ เถาลอย
63013067136 นายสุวโรจน� สุวรรณวงษ�
63013067137 นางสาวอัจฉริยาพร ภูบุญศรี
63013067138 นางสาวภรณ�ชนก ถาอิน
63013067139 นางสาวรัตนาภรณ� สิทธิวัน
63013067140 นายณัฐวุฒิ ชูคํ้า
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63013067141 นางสาวณัฐพร บุญเรือง
63013067142 นายนเรศวร� กําไร
63013067143 นายดรุณาณัติ พูลสวัสด์ิ
63013067144 นางสาววนิดา ละอองดี
63013067145 นางสาวนาฏรัตน� จันทร�ดี
63013067146 นายภัทราพงษ� หลานเศษฐา
63013067147 นางสาวอนุวรรณ วรรณนิตย�
63013067148 นางสาวรัตติยากร คําบุญ
63013067149 นางสาวอภิญญา พ่ึงประยูร
63013067150 นางสาวประวีนา นะตีบ
63013067151 นายศุภโชค หนูทวน
63013067152 นางสาวพัชชา สมคิด
63013067153 นายพันธกานต� ลัดดาดํา
63013067154 ว:าที่ร.ต.หญิงซาเรDาะ สันเกาะ
63013067155 นายจิรเมศร� อิสราพงศ�ธนัช
63013067156 นางสาวนูรใยมี ยูโซะ
63013067157 นางสาวแพรวา สู:ผ:าน
63013067158 นายธนวัฒน� เดชฉกรรจ�
63013067159 นายวัชระพนธ� จันทร�เพ็ญสถาพร
63013067160 นางสาวจันทิมา ศรีไกรยุทธ
63013067161 นายภาคภูมิ คําแผง
63013067162 นางสาวทัตติญา ปFZนแก3ว
63013067163 นางสาวฐิติรัตน� ปานสุขประเสริฐ
63013067164 นางสาวชลธิชา เกษมศรี ณ อยุธยา
63013067165 นายไชยชาญ เผือดคล3าย
63013067166 นางสาวกาญจนา น:วมวัตร
63013067167 นายศรัญRู ถนิมลักษณ�
63013067168 นายอุเทน คณา
63013067169 นางสาวสุวิมล เงินถา
63013067170 นายชุติพันธุ� สุดเดือน
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63013067171 นายณรงค�ศักด์ิ ชาวทอง
63013067172 นางสาวจิราพร จิตรักสินธ�
63013067173 นางสาววราภรณ� ทองยอด
63013067174 นางสาวนภาพร พันธุ�ย้ิม
63013067175 นางสาวน้ําทิพย� เชยชื่นจิตร
63013067176 นายสวัสด์ิ สุพรรณ
63013067177 นายสิทธิโชติ คงธนะ
63013067178 นางสาวฆนรส พุทธาศรี
63013067179 นางสาวปพิชญา แซ:แต3
63013067180 นางสาวณกานดา ธนาพิริยะ
63013067181 นายอโนชา กองแก3ว
63013067182 นางสาวชนิตรา รักษาเดช
63013067183 ว:าที่ ร.ต.ก3องยศ กาญจนะผลิน
63013067184 นางสาวอลิษา นิยมวัน
63013067185 นางสาววราภรณ� อุทัยไขย
63013067186 นางสาวอวัสดา สุวรรณ�
63013067187 นางสาวณปภัช สันกวDาน
63013067188 นายอานุภาพ ภู:ทอง
63013067189 นางสาวอังสุมารี วงค�ศักด์ิ
63013067190 นายภูวชล โชติประมวล
63013067191 นางสาวนภัสศัย ทิมศรี
63013067192 นางสาวน้ําค3าง ยอดกล3า
63013067193 นางสาวสิริลักษณ� ป7ญญา
63013067194 นายธนรุ:งโรจน� โกศลานันต�
63013067195 นางสาวดวงเดือน สุวรรณกาโล
63013067196 นายอานนท� เวชสิทธ์ิ
63013067197 นางสาวเสาวรส พรหมภักดี
63013067198 นางสาวกุลสินี บุญถนอม
63013067199 นางสาวสุลีรัตน� แตงทอง
63013067200 นางสาวณัฏฐนิช ทรัพย�ทรง
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63013067201 นายขริษฐ�พณ แสงธนาพัฒน�
63013067202 นางสาวอารียา กาหลง
63013067203 นางสาวอัญชลี บุญทอง
63013067204 นายธีรพันธุ� รุ:งวิทยานิพนธ�
63013067205 นางสาวกนกวรรณ ศรีอินทร�
63013067206 นายธรณิศร คงแก3ว
63013067207 นายศิรณัฐ จิรพิสัยสุข
63013067208 นายจักรพงษ� ชมเชี่ยวชาญ
63013067209 นางสาวสุหรรษา เกตากุล
63013067210 นางสาวสุนันทิชา แก3วงาม
63013067211 นางสาวชนันรัตน� นิยม
63013067212 นางสาวอภิญญา จันทร�เสวี
63013067213 นายนรุตม� บัวบาน
63013067214 นางสาวจินดารัตน� เนียมแสง
63013067215 นายธีระศักด์ิ อุปจักร�
63013067216 นายพิชญ�ชนน นันทพล
63013067217 นางสาวประนอม เผ:าพันธุ�
63013067218 นางสาวอรยา จันทรธิกานนท�
63013067219 นางสาวภานุชนาถ วิวัฒนาธรรม
63013067220 นายวรวุฒิ มุณีคํา
63013067221 นางสาวศุภสุตา ทะนานทอง
63013067222 นายกัญจน� กาญจนพานิช
63013067223 นางสาวนันท�นภัส ชูยศ
63013067224 นางสาวกัญญาพัชร� สุคม
63013067225 นายวราห� อุณจักร
63013067226 นางสาวประภัสสร ก:อประภากิจ
63013067227 นางสาวณัฏฐนันท� พันธะไชย
63013067228 นางสาวสุภัสศรณ� วงษ�โชติปFZนทอง
63013067229 นายวุฒิรักษ� แพงตาแก3ว
63013067230 นางสาวนิรชร สุระสาย
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63013067231 นายธนกร เรืองสุวรรณ
63013067232 นางสาวศิริมา วิทยา
63013067233 นางสาวสุพัตรา ชาลีสงค�
63013067234 นายภควัตร จินดาวงค�
63013067235 นางสาวนิราวัลย� ศรีษามิ
63013067236 นางสาวมาริษา เปาป]า
63013067237 นางสาวสุทาทิพย� บุญปลอด
63013067238 นางสาวชญานินทร� จันทรดี
63013067239 นางสาวประกายทิพย� สุขชิด
63013067240 นางสาวกิตติยา กล3าดี
63013067241 นางสาวชมพูนุช เครือสุวรรณ
63013067242 นายชยภัทร กอจิรัฐิติกาล
63013067243 นางสาวกุลปรียา ทวีชัย
63013067244 นายวีรพล อินเลิศ
63013067245 นายก3องเกียรติ ละอองแก3ว
63013067246 นายจตุภัค จําปารัตน�
63013067247 นายสุธิวัฒน� สงแทน
63013067248 นางสาวนุสรา น้ํานุช
63013067249 นายอุดมพล รัฐแฉล3ม
63013067250 นายมหิทร สว:างใจธรรม
63013067251 นางสาวจิตรา เกิดดี
63013067252 นางสาวปFย�วรา ประทุมสุวรรณ�
63013067253 นางสาวปรัชญา หาทวี
63013067254 นางสาวอนุสรา หล3าสวย
63013067255 นายอนิวรรต สาครสัญจร
63013067256 นายณัฐพงษ� เนตรเเสงศรี
63013067257 นายอุดมศักด์ิ สุรรัตน�
63013067258 นางสาววารุณี โตแดง
63013067259 นางสาวณิชกานต� บัวแต:งตันสกุล
63013067260 นายเลิศสกุล แยงลีลา
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63013067261 นางจุไรพร กุมาร
63013067262 นางสาวรัชนี ไสหยิด
63013067263 นางสาวกัลยรัตน� วัดเกว้ียพงษ�
63013067264 นางสาวณัฐธิดา นิลประดับแก3ว
63013067265 นางสาวกนกพร ณ น:าน
63013067266 นางสาวนิรอฮานา นิและ
63013067267 นายบุณยกรณ� แก3วกิติพงษ�
63013067268 นายอนาวิล ป\Zเพราะ
63013067269 นายภีมสิทธ์ิ สุวรรณสุทธ์ิ
63013067270 นางสาวภัทราวดี สุขณะล้ํา
63013067271 นางสาวปาจรีย� ประดิษฐศิลปI
63013067272 นายณัฐภัทร รัตนโพธ์ิทอง
63013067273 นางสาวอัญชลี กันธิยะ
63013067274 นายสัญญพงศ� โชติวุฒิภาคย�
63013067275 นางสาวธนิดา จันทยุทธ
63013067276 นางสาวภัทิรา ศรีบุญตระกูล
63013067277 นางสาวกุลธิดา แก3วปลั่ง
63013067278 นางสาววราภรณ� วรรณไพบูลย�
63013067279 นางสาวศิราภรณ� ด:อนน3อยจริง
63013067280 นางสาวธิดารัตน� เดชห3วยไผ:
63013067281 นางสาวสถิตาภรณ� ทับโชติ
63013067282 นายยรรยง โพธืXXคํา
63013067283 นางสาวลัดดาวัลย� ถนอมงาม
63013067284 นางสาวพยมพร พิกุลศรี
63013067285 นายพงศกร ภานุมาตรัศมี
63013067286 นายสมภพ โกวิทเทวาวงศ�
63013067287 นายพีรวัฒน� หลเมฆ
63013067288 นางสาวยุพาพร พิมพ�รัตน�
63013067289 นายนพรัตน� อ:อนมูล
63013067290 นายนราวิชญ� คงคาน3อย
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63013067291 นายรเดช ภัทรประเสริฐ
63013067292 นายธนากร พลบุตร
63013067293 นางสาวฐิติกานต� ชัมภูธนะ
63013067294 นายธีรพันธ� สีชํานิ
63013067295 นางสาวนภาพักตร� ด3วงเงิน
63013067296 นางสาวชรัญฎา สมศรีษะ
63013067297 นางสาวจริยา ศรีวิริยะวงศ�
63013067298 นางสาวสุดาพร เทพวงค�
63013067299 สิบตํารวจตรีสุพิชัย แสวงศักด์ิ
63013067300 นางสาวนริศร เกษรารัตน�
63013067301 นายโยธิน มหานาม
63013067302 นางสาวนภัทร ธรรมวณัฐ
63013067303 นางสาวรัตติกร วัจฉละอนันต�
63013067304 นายอนันต� ม่ังมี
63013067305 นางสาวรอฟ\ดDะห� อาแว
63013067306 นางสาวฐิติพร รังษีภโนดร
63013067307 นางสาวพิมพ�ประภัทร� ธนบูรณ�กุลภา
63013067308 นางสาวป7ทมา หม่ืนชุม
63013067309 นางสาวเกวลิน ทองสว:าง
63013067310 นายจักรพงษ� ผดุงเวียง
63013067311 นายจักรพันธ� จันทร�พุ:ม
63013067312 นายพิชRุตม� ธนวุฒิพร
63013067313 นายนิพนธ� นะวะคํา
63013067314 นางสาวฮาบีบะห� บาราเฮง
63013067315 นางสาวสุชาดา กําทอง
63013067316 นางสาวธนพร เพชรกอง
63013067317 นายปกเกศ ทัตตานนท�
63013067318 ว:าที่ร3อยตรีผดุงศักด์ิ สุวรรณมณี
63013067319 นางสาวศิริลักษณ� วังหอม
63013067320 นายวรัญRู ชัยขันธ�
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63013067321 นางสาวปาลิตา แก3วชิงดวง
63013067322 นางสาววรรณวิษา สุธีระ
63013067323 นางสาววีณัฏฐา ฐิติกุลธนศักด์ิ
63013067324 นางสาวนภัสสร ด3วงนุ3ย
63013067325 นายเมธัส ตรีเมฆ
63013067326 นางสาวลลิตา เหล:าแก3ว
63013067327 นางสาวปวริศา แสงไสย
63013067328 นางสาวณัฐวดี หวังวิบูลย�กิจ
63013067329 นางสาวรฐา ศรีเพ็ชร
63013067330 นายวรภาส ศรีรักย้ิม
63013067331 นายณัฐพล สายตํา
63013067332 นางสาวศรัณยา ภูโอบ
63013067333 นางสาวพัชราพร เนตรสูงเนิน
63013067334 นายชิตพล อ:อนอุดม
63013067335 นางสาวพิชามญชุ� วงศ�ช:างเงิน
63013067336 นางสาวณัฐสุดา จินดา
63013067337 นางสาวธันธิชา กองนาค
63013067338 นางสาวกันยารัตน� รักแก3ว
63013067339 นายธวมรพงศ� ศุภรัตน�มุลกุณี
63013067340 นางสาวกิตติยา ลาปะ
63013067341 นางสาวจิณณพัต หนูทองแก3ว
63013067342 นายปFยะพล พวงแก3ว
63013067343 นางสาวยุวดี คชฤทธ์ิ
63013067344 นางสาวกัญธิมา มะลิกา
63013067345 นางสาวโกมลดา ไชยชนะ
63013067346 นางสาวว:านทราย พิทยาโยภาส
63013067347 นางสาวโยธกา โพธ์ิทอง
63013067348 นางสาวฐิตาพร ภาษิต
63013067349 นางสาวกนกวลัย แก:นสารี
63013067350 นางสาววาสนา สุขวัฒนา

หน3า 2245 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013067351 นางสาวงามวิลาศ ปางจุติ
63013067352 นางสาวสุจิรา จงสมชัย
63013067353 นายวชิระ สมภาวะ
63013067354 นางสาวพัชโรบล ชนะพันธ�
63013067355 นายพีรสิฐ แป[ะเส3ง
63013067356 นางสาวยุวรินทร� ฐิติกุลจรัสชัย
63013067357 นางสุกัญญา ศรีอักขรกุล
63013067358 นางสาวนิภาพร ประทีปคีรี
63013067359 นางสาวสุดารัตน� ยลไพบูลย�
63013067360 นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ
63013067361 นายสุเมธี เกิดด3วยทอง
63013067362 นางสาวศิริรัตน� แก3วเนตร
63013067363 นางสาวสุนันทา ถมบัติ
63013067364 นางสาวเพ็ญศิริ กิตติประพันธ�
63013067365 นางสาวสุกัญญา ชมดี
63013067366 นางสาวปFยะนุช เอ็นยอด
63013067367 นางสาวพิมพ�ลภัส ฉิมมัจฉา
63013067368 นางสาวนุรไอนี แวหะยี
63013067369 นางสาวพัชรพร เกียรติกุลดิลก
63013067370 นางสาวเจนจิรา โชคเจริญ
63013067371 นางสาวกัญญาณัฐ สุขสมพงษ�
63013067372 นางสาวขนิษฐา ชนะมาร
63013067373 นางสาวสุดปรารถนา มงคลสิน
63013067374 นายฤทธิเดช ทวีคํา
63013067375 นายชานนท� ลามคํา
63013067376 นายเจตน�สฤษฎ์ิ พลที
63013067377 นางสาวอมรรัตน� ฟ7กทอง
63013067378 นางสาวชิดชนก ทรัพย�ชู
63013067379 นางสาววีรยา ปุยะติ
63013067380 นางสาวแพรพรรณทอง ฉลาดเอื้อ
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63013067381 นายนัฐพงษ� สมศรี
63013067382 นางสาวเพชรรินทร� ศรีจันทร�
63013067383 นางสาวรุสลีนา อาแว
63013067384 นางสาวอัมพร เตียวรักษา
63013067385 นางสาวอาทิตา จิตไทย
63013067386 นายลิขิต พรมวิชัย
63013067387 นายเอกรัฐ เก้ือสังข�
63013067388 นางสาวดวงตา พรหมเกิด
63013067389 นางสาวปภัสสร ทรงศิริ
63013067390 นางสาวตุลยประวี วิเชียรรัตน�
63013067391 นางสาววรรณพร มังสี
63013067392 นายศิริชัย รักษ�ทอง
63013067393 นายเศกสิทธ์ิ ชมกุล
63013067394 นายปริญญา สังเสวก
63013067395 นางสาวอัจฉรานันท� เจริญป7ญญวงษ�
63013067396 นางสาวปาณิศา บัวชื่น
63013067397 นางสาวนพวรรณ วิมุกตะลพ
63013067398 นางสาวอรรวินท� ธํารงคุณาชัย
63013067399 นางสาวชนัญชิดา ชูช:วย
63013067400 นางสาวพิมพ�พิศา วงษ�นุช
63013067401 นายพีระพัฒน� เชียงแสน
63013067402 นายธีรภัทร ดวงพิกุล
63013067403 นายชยังกูร น3อยพันธ�
63013067404 นางสาวภัทราวดี ณ พัทลุง
63013067405 นายศราวุฒิ ยากะบิน
63013067406 นายนิพนธ� จักรแก3ว
63013067407 นายพิสิษฐ� วะทา
63013067408 นางสาวเกษิมา คชหาญ
63013067409 นางสาวปวีณา แก3วทองมา
63013067410 นางสาวนารากร สมประสิทธ์ิ
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63013067411 นายภาณุวัฒน� โยริยะ
63013067412 นางสาวประกายดาว คุ3มตีทอง
63013067413 นางสาวนันศิริ ธนิทธิพันธุ�
63013067414 นางสาวรุจิรัตน� ขันเมืองป7ก
63013067415 นางสาวจุฑาทิพย� เผือกเชาไวย�
63013067416 นางสาวชนัญปภัสร� บัวทอง
63013067417 ว:าที่ร3อยตรีศิริพันธ� พูลสมบัติ
63013067418 นายสุภสิชฌ� อังคกิจสุวรรณ
63013067419 นายภัทรวุธ สารพัฒน�
63013067420 นางสาวเบญริสา นามวงศ�
63013067421 นายสุรชัย ลาขันธ�
63013067422 นายรณชัย ฐานกุมมา
63013067423 นางสาวณัฐนภัสสร� มีสัจจ�
63013067424 นางสาวสุนิตา แลหาด
63013067425 นายศิริพงษ� จงเสริมสุข
63013067426 นายภูมิ กัลยาณวิสุทธ์ิ
63013067427 นางสาววรวลัญช� อัครเวธน�ตระกูล
63013067428 นางสาวสุมลฑา รัตน�จันทร�
63013067429 นางสาวธัญลักษณ� วงษ�บําราบ
63013067430 นายวิชัย หาสุข
63013067431 นายสุรเดช พิมไทย
63013067432 นางสาวณีรนุช โฉมยงค�
63013067433 นางสาวรุจิภา ตันติสมบูรณ�
63013067434 นางสาวภัทรวดี เกตุเส็ง
63013067435 นางสาวปรียา โสพิศวัฒนวงศ�
63013067436 นางสาวธัญกร อาจทวีกุล
63013067437 นางสาวชฎาพร ทรงกําพล
63013067438 นางสาวชนานุช บุญปกครอง
63013067439 นางสาวนภสร สดเจริญ
63013067440 นายจักรชัย ชาลี
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63013067441 นางสาววิมลมณี ทิพยโสตนัยนา
63013067442 นางสาวพัชรินทร� ประไพ
63013067443 นางสาวกนกวรรณ สุจริต
63013067444 นางสาวอรุณี ผ:านจังหาร
63013067445 นางสาวคณิศร ใจหลัก
63013067446 นางสาวภูริชญา เลี้ยงสุขสันต�
63013067447 นายกิติวัฒน� วัฒนวรางกูร
63013067448 นางสาวชัชสรัญ ก3องกังวาลย�
63013067449 นางสาวกัญญารัตน� เอี่ยมสงคราม
63013067450 นางสาวมณฑนา วาสนาสุริยพงศ�
63013067451 นางสาววรางคณา ชุมภูสืบ
63013067452 นางสาวอินทราทิพย� นิลสนธิ
63013067453 นางสาวยุวดี ล:าลี
63013067454 นางสาวพัชรี ศิริเมืองมูล
63013067455 นางสาวกัญชนาฎ บุญลือ
63013067456 นางสาววรรณกนก ศรีสุข
63013067457 นายพัชรส รามแปCน
63013067458 นางเพ็ญพร ช:อผูก
63013067459 นายธนพงศ� อรัญ
63013067460 นายธันวเทพ เสนชัย
63013067461 นายฉัตรปกรณ� ถนอมรัตน�
63013067462 นายบันลือศักด์ิ จรัสโสภณ
63013067463 นางสาวญานิศา ตันติโรจนกุล
63013067464 นายธนชาติ มณีโลกย�
63013067465 นางสาวชัชชญา บุญชู
63013067466 นายณรัณกชนนท� ณประยูรรัตน�
63013067467 นางสาวพิชชาพร โคสุวรรณ�
63013067468 นายณภัทร พูลพิพัฒนันท�
63013067469 นายวุฒิชัย ย้ิมแก3ว
63013067470 นางสาววิชญาพร วงศ�ชุมภู
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63013067471 นางสาวศิวาลักษณ� กลีบเมฆ
63013067472 นางสาวทิพพา จันทศรี
63013067473 นายอนุรักษ� มิดชิด
63013067474 นางสาวณัฐวดี คงสุวรรณ
63013067475 นางสาวสุดารัตน� กาเส็ม
63013067476 นายประพันธ�พงศ� ประพันธเสน
63013067477 นางสาวสุภาวดี บุญธรรม
63013067478 นายคุณานนต� เปรี่ยมงูเหลือม
63013067479 นางสาวจิรสุดา พรมมินทร�
63013067480 นายอัคพันธุ� สุจวิพันธ�
63013067481 นายวสันต� ลานแดง
63013067482 นางสาวฐนิชชา ชุณหิรัญญ�
63013067483 นางสาวปภัสรินทร� ศรีประทินภัสร�
63013067484 นางสาววลัยรัก คุ3มวันดี
63013067485 นางสาวญาณิศา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63013067486 นางสาวชุติมา คงคา
63013067487 นางสาวจิราวรรณ เเถลงไข
63013067488 นางสาวณัฐนันท� สว:างเรืองฤทธ์ิ
63013067489 นางสาววริสา เก้ือคลัง
63013067490 นางสาวรุ:งฤดี บุญรักษา
63013067491 นายฉลอง ทองสงฆ�
63013067492 นางสาวสุชาดา กิติคํา
63013067493 นางสาวลลดา โชคยางกูร
63013067494 นางสาวพิราภา เซะวิเศษ
63013067495 นางสาวณัฐวดี วงสากล
63013067496 นางสาวศันศนีย� มีหอม
63013067497 นายดุจเทพ โภคาสวัสด์ิ
63013067498 นางสาวพินิดา กุลมาลา
63013067499 นางสาววรรณภา วรภักดี
63013067500 นางสาวละอองดาว แสงสกุล
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63013067501 นายณรงค�เดช ผดุงกาญจน�
63013067502 นางสาวจันทร�เพ็ญ น3อยเกาะ
63013067503 นางสาวศิริลักษณ� นิลสนธิ
63013067504 นายอุกฤษฏ� รักษ�พุก
63013067505 นางสาวรุ:งภิรมย� แสงหิ่งห3อย
63013067506 นางสาวนิยะภา ช:อเลี่ยม
63013067507 นางสาวโชติมาย เย็นทั่ว
63013067508 นางสาวอรุณี อุบล
63013067509 นางสาวละมัย เอี่ยมทองแดง
63013067510 นายสหรัฐ เพียรดี
63013067511 นางสาวหัทยา โตDะมิ
63013067512 นางสาวปารณีย� ชัยวุฒิ
63013067513 นายรุ:งศักด์ิ พ:วงเจริญ
63013067514 นายปรมะ กล3าวิกรณ�
63013067515 นางสาวอัญชลีญา ทุมพัง
63013067516 นางสาวกนกอร ไตรพิพัฒน�
63013067517 นายชาตรี คําพันธ�
63013067518 นางสาวกุลธิดา อุ:นจิตต�
63013067519 นายยุทธนา ทัพอาสา
63013067520 นางสาวภัทรนันท� ฮึกหาญ
63013067521 นางสาวกัญญารัตน� ควรคํานวน
63013067522 นางสาวสุธินี วงศ�สุวรรณ
63013067523 นางสาวเหมือนฝ7น ประเสริฐ
63013067524 นางสาวหงษ�หยก โพธ์ิร:ม
63013067525 นายอิทธิเดช ต:อเจริญ
63013067526 นางสาวสุรภา คุ3มผล
63013067527 นางสาวกนกวรรณ กากแก3ว
63013067528 นายเทวินทร� วงเทเวช
63013067529 นางสาวดวงฤทัย ขําการ
63013067530 นางสาวกันติชา บุญสุขกาญจน�
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63013067531 นายวรวิทย� พิเศษเมธา
63013067532 นายณัฐพล นามวงค�
63013067533 นางสาวสุพัตดา ดวงดูสัน
63013067534 นายฉัตรชัย อุไรประเสริฐ
63013067535 นายณัฐพงษ� เขียวมนต�
63013067536 นางสาวป7ทมา แสงศรี
63013067537 นางสาวกัญญปริญญ� บุญรวบ
63013067538 นางสาววรรณาภรณ� น:วมคงม่ัน
63013067539 นางสาวผกาวรรณ งอยแพง
63013067540 นางสาวรัศมี บุญศักด์ิ
63013067541 นายณัฐชัย มานะโส
63013067542 นางสาวชนัญชิดา กุลวงศ�
63013067543 นางสาวสุพิชชา อัสราษี
63013067544 นายทรงชัย คําแหง
63013067545 นายสุวิทย� ภูมิพัฒน�
63013067546 นางสาวนิภารัตน� ศรีพิโรจน�
63013067547 นางสาววราภรณ� เมืองหล3า
63013067548 นายเขมรัตน� นรม่ัง
63013067549 นางสาวภานุชนารถ สีสวาด
63013067550 นางสาวอรพรรณ พ่ัวพันศรี
63013067551 นางสาวชนาธิป สันติวณิชย�
63013067552 นายเล3งเลิศ กอบผลเจริญ
63013067553 นางสาวอุบลรัตน� แจ:มศรี
63013067554 นางสาวภัทรพร คงทน
63013067555 นางสาวชุติภา ศรีวานิชย�
63013067556 นางสาวจิราวรรณ อรุณฤกษ�
63013067557 นายปริญญา จริงจิตร
63013067558 นายกันตพิชญ� ลอยวานิชย�
63013067559 นางสาวสุเปมิกา ศุลีดํารงวุฒิ
63013067560 นางสาวปนัดดา สาคร
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63013067561 นางสาวน้ําฝน พานเงิน
63013067562 นางสาวศิรประภา กุลนาพันธ�
63013067563 นางสาวสุดธิดา สุจินพรัหม
63013067564 นางสาวสุดารัตน� คะเชนทร�
63013067565 นางสาวศุภวรรณ ชาภู:พวง
63013067566 นายนภัทร�ศกร คําสุนทร
63013067567 นายไพบูลย� บัวแก3ว
63013067568 นางสาวโรจน�ฤดี เยาวภาคุณ
63013067569 นางสาวเตียงคํา ทองสร3อย
63013067570 นางสาวเมตติภาม ฤกษ�สมโภชน�
63013067571 นางสาวญาณิศา ศรีสม
63013067572 นายจิรวัฒน� ทองคํา
63013067573 นางศิริพร เจริญวงษ�ตระกูล
63013067574 นางสาวปภัชญา สุกสีเหลือง
63013067575 นางสาวกันตินันท� ธํารงค�
63013067576 นางสาวพิชศิญา พิมาน
63013067577 นางสาวกิตติญา สว:างวงศ�
63013067578 นางสาวอรวรรณ ปานอุดมลักษณ�
63013067579 นางสาวปารนันท� นาคนิยม
63013067580 นายเอกลักษณ� ช:อผูก
63013067581 นายวิริยะ แซ:เฮง
63013067582 นางสาวอริษา ผิวหอม
63013067583 นางสาวนิจภารัตน� พงศ�พีระชัย
63013067584 นางสาวอัจฉราภรณ� โชติชื่น
63013067585 นายอานวา อภิบาลเเบ
63013067586 นางสาวชลนิศา ทุมวงค�
63013067587 นายปรุฬห� นวลจ:าง
63013067588 นางสาวภัทรธีรา ปานแย3ม
63013067589 นางสาวสิขวัญ แย3มวจี
63013067590 นางสาวนรินทร เลิศศรีนภาพร
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63013067591 นางสาวอรุณี สวนสมจิตร
63013067592 นางสาววนิดา เข็มภูเขียว
63013067593 นายธนาตุล อุ:นอกพันธุ�
63013067594 นางสาวกัญญามนศ� ลุนลี
63013067595 นางสาวกิตต์ิพิญญา ศรีภา
63013067596 นางสาวรุ:งตะวัน เชียวทิพย�
63013067597 ว:าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ� ฤาชา
63013067598 นางสาวพัตรา โห3ธัญการ
63013067599 นางสาวสุพรรษา ไชยยศ
63013067600 นางสาวจุฑามาศ ศรีตา
63013067601 นางสาวจิตรานุช ภู:สันติสัมพันธ�
63013067602 นายกิตติภพ สุขวรรณดี
63013067603 นายวัชรพงศ� อินทวงศ�
63013067604 นางสาวพรนภา ซ่ึงรัมย�
63013067605 นางสาวรัตติพร โสดพงษ�
63013067606 นายธีรภัทร เทพชู
63013067607 นางสาวอุมมีไอมาน เจะมุ
63013067608 นางสาวพรประภา เพชรไข:
63013067609 นางสาวจันทกานต� สังข�สวย
63013067610 นางสาวสโรชิณี โหลสกุล
63013067611 นายณัฐนนท� ประดู:
63013067612 นางสาวแพรวไพลิน อาภรณ�ศิริ
63013067613 นางสาวศุลีพร สบายใจ
63013067614 นายสุรศักด์ิ ช3างเกตุ
63013067615 นายก3องฟCา ธีระพงษ�สวัสด์ิ
63013067616 นางสาวกฤตลักษณ� ทองใย
63013067617 นายวัชรพงศ� มโนเจริญ
63013067618 นายศิริพงศ� คณานุสรณ�
63013067619 นางสาวกรองทอง เผือกนอก
63013067620 นางสาวพิมพ�พลอย สะอางค�
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63013067621 นางภัทร�วลัญช� หิรัญกุล
63013067622 นายพรเทพ อําไพทักษิณ
63013067623 นางสาวทิพวัลย� ทองประดับ
63013067624 นายศุภณัฐ แย3มทับ
63013067625 นางสาววิกัญญา เมืองเจริญ
63013067626 นางสาวกัณทิมา บุญชู
63013067627 นางสาวสโรชา คงนคร
63013067628 นายวรพัฒน� สุภัควิมล
63013067629 นายไกรรินทร� มณีป7ญญา
63013067630 นายชาญชัย ชัยชาญ
63013067631 นายอัษฎาวุธ พิชัยรัตน�
63013067632 นางสาวศุภัชญา ดีปานทอง
63013067633 นางสาวกนกกาญจน� พันสาย
63013067634 นายสุรศักด์ิ ใจปลอด
63013067635 นางสาวจริยา แสนโชติ
63013067636 นางสาวกวิสรา คําดี
63013067637 นางสาวรูฟ7ยซDะห� สูหลง
63013067638 นายวัชรพงค� สมบูรณ�
63013067639 นางสาวเจตสุภา วงษ�เณร
63013067640 นางสาวกัญญ�คณิศ ไชยสิทธ์ิ
63013067641 นางสาวศรุดา พลรักษ�
63013067642 นางสาวดุษดี ศุภนัตร�
63013067643 นางสาวชุฑามาศ ศรีสุวรรณ
63013067644 นางสาววรารัตน� จันทร�ชัยภูมิ
63013067645 นางสาวกฤตมน ไกรนรา
63013067646 นางสาวชนมณี แซ:แต3
63013067647 นายภูริเดช รอดสีเสน
63013067648 นางสาวชุติรัตน� แจ3งเจริญ
63013067649 นายเชาว�วัฒน� กันแต:ง
63013067650 นายปรัตถกร คงทอง
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63013067651 นางสาวภาวิกา โจณสิทธ์ิ
63013067652 นางสาวปFยะธิดา ถ่ีปCอม
63013067653 นางสาวกัณฐณณัฐ แย3มโสพิศ
63013067654 นายพงศกร ตันติวัตรกุล
63013067655 นายธีรวัฒน� ศรีสุรัตนากร
63013067656 นายกฤษณะ สุดทองคง
63013067657 นายนัฏพงศ� จิตตเจริญสกุล
63013067658 นางสาวนันทา พางาม
63013067659 นางญาณิศา ขยัน
63013067660 นางอาลักษณ� สุทธิภักดี
63013067661 นายไอลวิล โตสกุล
63013067662 นายณัฐวุฒิ มังคลาด
63013067663 นางจินต�พิมล โรจนรุ:งทวี
63013067664 นายรณชัย จิตรจํานงค�
63013067665 นายไกรศร วงศ�ภัทรจิตกุล
63013067666 นางสาวเนศวร�ณิชา พรมโสภาธนิส
63013067667 นางสาวศุภลักษณ� พรมประทีป
63013067668 นางสาวมินตรา แขกจันทึก
63013067669 นายธีรพงษ� เพียงสุวรรณ�
63013067670 นางสาวณัฐพร นาควิสุทธ์ิ
63013067671 นางสาวกาญจนา กรวยสูงเนิน
63013067672 นางสาวศิริลักษณ� ตาอิ่น
63013067673 นางสาววรรณวีร� พงศ�พันธ�ศักดา
63013067674 นายนราเศรษฐ� จันทร�สงค�
63013067675 นางสาวฉัตรกมล อะทะวงศา
63013067676 นางสาวพิราวรรณ ลีพรมกัง
63013067677 นางสาวปฐมาพร ไชยภูมิ
63013067678 นางสาวมนปรียา เอี่ยมขํา
63013067679 นางสาวนารีรัตน� จุ:มมูล
63013067680 นางสาวอัสมะ เจะนิ
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63013067681 นางสาวอภิชญา รักสะอาด
63013067682 นางสาวยุวดี วิลัยรัตน�
63013067683 นายเอกวัตร เลี่ยมเพ็ชรรัตน�
63013067684 นายวิทยานิพนธ� แท:นทอง
63013067685 นายอานุกุล สุดเล็ก
63013067686 นางสาวเสาวลักษณ� อ:อนน3อม
63013067687 นางสาวจุฬาลักษณ� ปานย่ิง
63013067688 นางกัญญานัฐ มณีนิตย�
63013067689 นางสาวสุจิตรา ภูส:งสี
63013067690 นายอภิวัตร เอื้อสุขภักดี
63013067691 นางสาววรรณา แจ:มจํารัส
63013067692 นางสาวรัชณัญ ณ นคร
63013067693 นายยุทธชัย ชูแก3ว
63013067694 นายอัครเดช ม่ังมี
63013067695 นางสาวนัจนันท� ไผทรัตน�
63013067696 นายธนกฤต ไกรประดิษฐ
63013067697 นางสาวชิดชนก รัชพันธ�
63013067698 นายปราณนต� พัฒนถาวร
63013067699 นางสาวสุพรรษา โนนคล3อ
63013067700 นายปFยะราช เมืองโคตร
63013067701 นางสาวปFยภรณ� ผิวอ:อน
63013067702 นางสาวชนกพร พงษ�เนียม
63013067703 นายกิตติศักด์ิ ม่ังมี
63013067704 ว:าที่ ร.ต.หญิงวจี สุดประเสริฐ
63013067705 นางสาวอัจจิมา ขุนทอง
63013067706 นายโรจนวงศ� เพ็ชรเนียม
63013067707 นางสาวพลอยเพชร ศรีไตรรัตน�
63013067708 นายกีรดิต สุนทรวิภาต
63013067709 นายสิทธิพัฒน� โฆษิตพล
63013067710 นางสาวป7ณณพร สมทบสุข
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63013067711 นางภรปภัช แสงเพชร
63013067712 นายอรรถกร ขวัญคุ3ม
63013067713 นายอธิก ธุระหาญ
63013067714 นางสาวพรรณี วันชัย
63013067715 นายอัธพนธ� แพ:งเมือง
63013067716 นางสาววันดี ตาป7_น
63013067717 นางสาวสุทธิกานต� พิจารณา
63013067718 นางสาววนิดา แก3วบุญเรือง
63013067719 นางสาวณัฐกานต� ปFจดี
63013067720 นางสาววาสนา แทนหอม
63013067721 นางสาวชนันทร อินทรสุนทร
63013067722 นายธนายง คงตรีแก3ว
63013067723 นางสาวมณิการ� เนตรสว:าง
63013067724 นางสาววิลาสินี สมยศ
63013067725 นายเทพพิทักษ� พิชนารี
63013067726 นางสาวแก3วตา แซ:เซ้ีย
63013067727 นายภูวงษ� พูลสวัสด์ิ
63013067728 นางสาวระวี สุวรรณวงศ�
63013067729 นางสาวอภิญญา บานจาย
63013067730 นางสาววัชราภรณ� แสงมงคลพิพัฒน�
63013067731 นายสหชัย นุ:มบัว
63013067732 นางสาวชลลดา แก3วเป\ย
63013067733 นางสาวมัลลิกา ธาราธร
63013067734 นางสาวณัฐวรรณ ชาญพล
63013067735 นายภุชงค� ใจเล็ก
63013067736 นางสาวสุทธิดา สาสอน
63013067737 นางสาววราภรณ� รังสิโย
63013067738 นายสุรเชษฐ� สุขเอียด
63013067739 นางสาวสุธาสิณี ภูมิแก3ว
63013067740 นางสาวศิริกร ชมภูลาว
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63013067741 นางสาวกชกร โคตรชมภู
63013067742 นายกันตพงศ� วุฒิวงค�
63013067743 นางสาววิภาดา จุลเจริญดุลย�
63013067744 นางสาวอภิญญา แตงศรีนวล
63013067745 นางสาวสุทธิภรณ� เข่ือนมณี
63013067746 นางสาวเทพพร สีงาม
63013067747 นายทศพร แสงโคตร
63013067748 นายพงศ�เทพ ดาววีระกุล
63013067749 นายทวีศักด์ิ จิตสะอาด
63013067750 นางสาวภัทรพร ชารีรักษ�
63013067751 นางสาวดุจฤดี นิยากาศ
63013067752 นายธนาวิทย� น3อยจินดา
63013067753 นางสาวสิตานัน บุญเฮง
63013067754 นางสาวสิริญาภรณ� ระโส
63013067755 นางสาวอัญกันต� โพธ์ิเหลือง
63013067756 นางสาวจินตนา ไชยเทพา
63013067757 นายอนุรักษ� ฝ]ายทอง
63013067758 นางสาวอุไรวัลย� วงศานราธิบ
63013067759 นางสาวธนัฐชพร ช3างแจ3ง
63013067760 นางสาวธันยวัลย� ถํ้าน3อย
63013067761 นางสาวกนกรัชต� แตไธสง
63013067762 นางสาวปFยาภา พฤกษะวัน
63013067763 นายชัยพฤกษ� สกุลรัตน�
63013067764 นางสาวหัทยา ดวงมณี
63013067765 นางสาวกุลนาถ สรรพกิจโกศล
63013067766 นายวีระพัฒน� เพ็ชรพันธุ�
63013067767 นางสาวกนกวรรณ จักรผัน
63013067768 นายปรัชญา ทองเหลื่อม
63013067769 นายภาณุพงศ� กาฬภักดี
63013067770 นางสาวอรณิช ชาติพราหมณ�
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63013067771 นางสาวชุดาภา ชมเชย
63013067772 นางสาวบรรเจิดลักษณ� แสงสุวรรณ�
63013067773 นางสาวศศิธร แหล:งสนาม
63013067774 นางสาวเบ็ญจวรรณ พุ:มห:อ
63013067775 นางสาวเพชรชมพู แก3วบัวดี
63013067776 นางสาวสุทธินันทน� พรมภักด์ิ
63013067777 นางสาวณัฐฐิญา ชมป7Qนทอง
63013067778 นางสาวดวงนภา สุขเกษม
63013067779 นางสาวอิงครัตน� สินธุวราพันธุ�
63013067780 นายฉลองภพ ผาทอง
63013067781 นางสาวปภาดา ชัยธีระสุเวท
63013067782 นางสาวอภิชา สิทธิกุลนะ
63013067783 นางสาววรรณรดา ผาเจริญ
63013067784 นางสาวสุธาวัลย� ศักด์ิสิน
63013067785 นายเปaนหนึ่ง แสงสมจิตต�
63013067786 นางสาวดารารัตน� บุญยก
63013067787 นางสาวนันทรัตน� หลิมเฮงฮะ
63013067788 นางสาวเพชรพร มาคล3าย
63013067789 นางสาวภัทรศยา ป7ทมะ
63013067790 นางสาวโชติกา หวานใจ
63013067791 นายบุญฤทธ์ิ ภูมิสมบัติ
63013067792 นางสาวกานต�ธิดา เครือกลัด
63013067793 นายวงศกร ภาคะ
63013067794 นายธนเสฏฐ� พัฒน�วนนท�
63013067795 นางสาวมาลิณี หม3อคํามูล
63013067796 นางสาวศศิวิมล ชนมานะวัตร
63013067797 นางสาวภิรมย�ญา อินทรเพชร
63013067798 นางสาวโสภิดา กัลยาณวิสุทธ์ิ
63013067799 นางสาวจุฑาทิพย� โพชวัฒน�
63013067800 นางสาวกัณฑมาศ มะสุนสืบ
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63013067801 นายชาญวิทย� รุ:งโรจน�ทัศนีกร
63013067802 นางสาวเกวลิน มาตย�เชียงไชย
63013067803 นายปรมัตถ� ขุนชิต
63013067804 นางสาวอนุสรา ยอดเพ็ชร
63013067805 นายชาคริต รักห:วง
63013067806 นางสาวดวงกมล โตนดคง
63013067807 นายชิณธันย� ศิลลา
63013067808 นางสาวพรศิริ โง3นแดง
63013067809 นางสาวธาริกา ธรรมศิริ
63013067810 นายณัฐพงศ� อ:อนรอด
63013067811 นางสาวฟCารุ:งธดา แก3วก:า
63013067812 นายศุภกร ปล3องใหม:
63013067813 นางสาวณัฐธิดา ศรีสมุทร�
63013067814 นางสาวจินดารัตน� วรรณโก
63013067815 นางสาวชนัญชิดา ศรีวิโรจน�
63013067816 นายรวิภาส เผือกนอก
63013067817 นางสาวสุกัญญา สาแก3ว
63013067818 ว:าที่ร.ต.ชนมพัฒน� แสงครุฑ
63013067819 นางสาวนิศาชล ประสงค�
63013067820 นางชื่นจิต ระดาเขตร�
63013067821 นายกฤตพล จียะเกียรติ
63013067822 นางสาวเมธาวดี ประธงศิลปI
63013067823 นางสาวพรนิพา เหมือนสิงห�
63013067824 นางสาวเมธิณี อยู:กรุด
63013067825 นายทรงพิสิฏฐ� กองแก3ว
63013067826 นางสาวพรรนิภา เขาเขียว
63013067827 นางสาวดวงกมล ศิริสวัสด์ิวัฒนา
63013067828 นางสาวมลิษา ชัยเต็ม
63013067829 นางสาวเกศรา เพชรดํา
63013067830 นางสาววราภัสร� พุมดวง

หน3า 2261 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013067831 นางสาวฉัตรสุดา ประณตน3อมสิน
63013067832 นางสาวศุภิสรา ฉายาลักษณกุล
63013067833 นางสาวศิวาภัทร ใหลเจริญ
63013067834 นายวรพรต วัฒนบุรินทร�กุล
63013067835 นางสาวอรพรรณ ไกรสาริบาน
63013067836 นางสาวพิมพ�นภา รวีภัคพงศ�
63013067837 นายสิษฐ�ธีธัช จงไกรจักร�
63013067838 นายประสิทธ์ิ โวหาร
63013067839 นายราชวัฒน� อนุชาติวรกุล
63013067840 นางสาวสุวิมล วะสุทา
63013067841 นางสาวจรี การ�พงษ�ศรี
63013067842 นายมุตีย� มีสา
63013067843 นางสาวสุภาภรณ� นุ:มกําเหนิด
63013067844 นางสาวสุวรรณา ผูกจิตต�
63013067845 นายวิรัช นูรดินซาฮิบ
63013067846 นางสาววรัญญา ใจมล
63013067847 นางสาวกาญจน�หทัย งามวัน
63013067848 นางสาวพรรณธร นาอุดม
63013067849 นางสาวอนงค�วดี ศรีสมบัติ
63013067850 นางสาวจิราภรณ� มนตรีพิทักษ�
63013067851 นางสาวนฤมล ดาโม3
63013067852 นายกฤษดา เจริญษา
63013067853 นายธวัช เจือจันอัด
63013067854 นางสาวพิมพกานต� สิงห�แก3ว
63013067855 นางสาวพัชชริตา ศรีวรสาร
63013067856 นางสาวบัว หนาซุย
63013067857 นางสาวสุพรรณษา ตDะอDอด
63013067858 นางสาวประภาณี สุดชา
63013067859 นางสาวมนชนา ธงสามสิบเจ็ด
63013067860 นางสาวศรุตา แสนสุด
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63013067861 นางสาวศกลวรรณ ฮ3อเถ้ียน
63013067862 นางสาวดวงเนตร พูลทอง
63013067863 นางสาวสุพรรณี ใจทอง
63013067864 นางสาวกานต�ธีรา จุลยะโชค
63013067865 นางสาวกรรณิการ� ป7กขิโต
63013067866 นายประกาศ หนาแน:น
63013067867 นางสาวมยุรฉัตร มีอินถา
63013067868 นางสาวพฤกษชาติ แสงวิทยเวช
63013067869 นางสาวกันยารัตน� ทองแก3ว
63013067870 นางสาววิยะดา ป7ญจทา
63013067871 นางสาวพัชรศิริธร เจริญดง
63013067872 นางสาวนวียา คุณประทุม
63013067873 นางสาวขวัญฤดี แก3วมะโน
63013067874 นางสาวจินตนา จันทร
63013067875 นายทัศนพล เลิศศุภวารี
63013067876 นายศุภโชค ภมรสูตร
63013067877 นางสาวธัญนภัสร� โพธ์ิทิพานนท�
63013067878 นางสาวนาฏวดี ตรีตรง
63013067879 นางสาวสริตา คูสกุลวัฒน
63013067880 นางสาววริษา สังฆกุล
63013067881 นางสาวโสมวรรณ พรหมยก
63013067882 นางสาวศุภนิดา ลมงาม
63013067883 นางสาวพนิดา ป\นะกะเส
63013067884 นางสาวภัทราภรณ� บุญเจริญรุ:งเรือง
63013067885 นางสาวจงจิต ตระกูลไทยพิชิต
63013067886 นางสาวพิมพ�พร พิศเทียมรัตน�
63013067887 นางสาวจิราพัชร ไข:ทา
63013067888 นางสาวนครินทร� บุตรเนียร
63013067889 นางสาวบุญสิตา ใสย่ิง
63013067890 นายธิติสรร อิมะนันทน�
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63013067891 นางสาวสุรนาถ แปCนเกิด
63013067892 นางสาววิรัณวลี ธนานุวงษ�
63013067893 นางสาวกณัชชา พุ:มจันทร�
63013067894 นางสาวพุทธิดา สมอนา
63013067895 นางสาวกรรณิกา สงจร
63013067896 นางสาวนภาพร สุรอนันต�
63013067897 นายรบพิเศษ นวลเกษร
63013067898 นางสาวปริณดา แช:มลําเจียก
63013067899 นางสาวบัณฑิตา หอมระรื่น
63013067900 นางสาวธัญลักษณ� ทองหล:อ
63013067901 นางสาวพงษ�ลดา พวงลําใย
63013067902 นางสาวสุพัตรา มุมิ
63013067903 นางสาวสารีพะห� ยะมะกา
63013067904 นางสาวสุทธิรัตน� โออุไร
63013067905 นางสาววิลัยพร ไปยะพรหม
63013067906 นายศราวุฒิ บุญกรด
63013067907 นางสาวฐานิดา ปFยโชติ
63013067908 นางสาวชรินทร�ทิพย� สงค�ประเสริฐ
63013067909 นายอภินันต� จันทร�นวล
63013067910 นางสาวจันทิมา กองพิธี
63013067911 นางสาววรรษมน สายพรม
63013067912 นางสาวกาญจนา แก3วกับเพชร
63013067913 นางสาววิชญา วงษ�คํา
63013067914 นางสาวชมพูนุท พรหมมายนต�
63013067915 นางสาวอสมาภรณ� ศรคํา
63013067916 นางสาวเพชรัตน� คําศรีสุข
63013067917 นางสาวรัตนาพร กองสนั่น
63013067918 นายธีระ ช:างบุ
63013067919 นางสาวนาลิน เมืองราช
63013067920 นางสาวอนุสรา วิชาธรรม
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63013067921 นางสาวภัทรศยา ธัญญเจริญ
63013067922 นางสาวแสงมุกดา เดชาประเสริฐ
63013067923 นางสาวปรารถนา ครชาตรี
63013067924 นางสาวสริดา ฉลองชัยเดช
63013067925 นายโกวิท นุ:นสังข�
63013067926 นางสาวซอลีฮะห� ปF
63013067927 นางสาวพัชรินทร� จันทะดวง
63013067928 นางสาวอารีย� แขกกาฬ
63013067929 นายปรินทร� คุณธรรมสถาพร
63013067930 นายนภดล ศรีใจวงศ�
63013067931 นางสาวพรพิมล แซ:ต้ัง
63013067932 นางสาวนัยนา ศรีสาคร
63013067933 นางสาวนพวรรณ อั๋นวงศ�
63013067934 นายกฤษฎางค� ภักดีชาติ
63013067935 นางสาววิจิตรา แสนพันธุ�
63013067936 นายสูไหดี เจDะเตDะ
63013067937 นางสาวอรจิรา แก3วงามสะอาด
63013067938 นายวรวุฒิ อ่ําคําสงค�
63013067939 จ.ส.อ.อธิษฐ� สิงห�อินทร�
63013067940 นางสาวชัญญาพัทธ� ไข:แก3ว
63013067941 นางสาววรินรําไพ ทับคง
63013067942 นางสาวธัญรัช สวนหมาก
63013067943 ว:าที่ร3อยตรีชาญศักด์ิ ปมาณิกบุตร
63013067944 นางสาวลักษณพร สิริพร
63013067945 นางสาวอมรรัตน� ศรีเรืองหัด
63013067946 จ.อ.ชราวุธ อุปรีที
63013067947 นางสาวทิมาพร แสงสีอ:อน
63013067948 นางสาวสุทาธิณี วิมูลชาติ
63013067949 นางสาวอรพิชญ� วัณณคุปต�
63013067950 นายอภิชาติ ทรัพย�เฉลิม

หน3า 2265 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013067951 นางสาวศศิธร ลียวัฒนานุพงศ�
63013067952 นางสาวขนิษฐา จันทวงค�
63013067953 นางสาวปFยะมาภรณ� แต3มมณี
63013067954 นางสาววรัญญา ส:องแก3ว
63013067955 นางสาววรรณวิษา เจริญสมบัติ
63013067956 นางสาวสิริพรรณ ศรีประดิษฐ
63013067957 นางสาวจริยา นาเจริญ
63013067958 นายปFยะนันต� จันทร�แขกหล3า
63013067959 นางสาวธิดารัตน� สวัสดี
63013067960 นางสาววิมลณัฐ แก3วบุญรอด
63013067961 นางสาวภัสราวดี แก3วศรีบุตร
63013067962 นางสาวตวงทอง แสนชัย
63013067963 นางสาวภาวินี แสวงชัย
63013067964 นางสาวจิราพัชร เกิดดี
63013067965 นางสาวนริศรา พาณิชกรกุล
63013067966 นางสาวณฐมน ทวีสิงห�
63013067967 นายศิริพงษ� ธาราสุข
63013067968 นายธีรวัฒน� ถาวรอินทวัฒน�
63013067969 นางสาววาสนา เมืองพัฒนาไพร
63013067970 นายนรากร คูสกุล
63013067971 นางสาวภูริชญา อินพุ:ม
63013067972 นางสาวธัญชนก ฤทธ์ิศรี
63013067973 นางสาวจิรัชญา วินิตวรเวสม�
63013067974 นางสาวอุไรวรรณ ภวนนท�ชัย
63013067975 นางสาวพิมพ�ชนก ชัยมงคลสถิตย�
63013067976 นางสาวณัฐสุดา บัวงาม
63013067977 นางสาวสุดารัตน� ผาสุกโก
63013067978 นางสาวกัญญารัตน� ทองผอม
63013067979 นายธวัชชัย ธรรมธวัช
63013067980 นางสาวนิภาพร อุปมะ
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63013067981 นายศักดินนท� ทิพย�สังวาลย�
63013067982 นางสาวพีรยา พวงทอง
63013067983 นายติณณภพ ศรีนาค
63013067984 นางสาววิสินาฏ ทรัพย�ถาวรวงศ�
63013067985 นายกัณภพ นิธิศธานี
63013067986 นางสาวชมพูนุช ธีรณรงค�
63013067987 นางสาวกัลยารัตน� ถ3วยเหลือง
63013067988 นายณัฐวุฒิ สมชื่อ
63013067989 นางสาวจุฑารัตน� ราวีศรี
63013067990 นายชัชวาล เพ็ญจันทร�
63013067991 นางสาวศุภาพิชญ� คําเรืองศรี
63013067992 นายเจษฎา กุลวงค�
63013067993 นายวิทยา เหตุทอง
63013067994 นางสาวกฤษรา ลีฉลาด
63013067995 นายปภินวิช จิตชู
63013067996 นางสาวมาริสา ฤทธิรงค�
63013067997 นางสาวฆนัธวัน อยู:ดี
63013067998 นางสาวประไพวรรณ� ตอนโคกสูง
63013067999 นางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณ�
63013068000 นางสาววรารัตน� พิทักษ�ปกรณ�
63013068001 นางสาวเยาวรักษ� บุญสวัสด์ิ
63013068002 นางสาวศศิธร เปรมปรีด์ิ
63013068003 นางสาวนูรพัชรี กาเซ็ง
63013068004 นายไกรวิทย� ยุวะบุตร
63013068005 ว:าที่ร3อยตรีหญิงระพีพรรณ หวังกลับ
63013068006 นายณัฐพจน� ภิญโญ
63013068007 นางสาวฟาริดา แก3วนุ:น
63013068008 นางสาวฉัตรแก3ว โกลากิจ
63013068009 นางสาวพลอยไพลิน ศรีมาจันทร�
63013068010 นายบุญฤทธ์ิ สุจิวรรณ
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63013068011 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุทธิประภา
63013068012 นายวิทยา บุญสวน
63013068013 นางสาวปาริชาติ งามแพง
63013068014 นางสาวสุวภัทร ตDะผัด
63013068015 นายอรรถกร บุญประกอบ
63013068016 นางสาวนราทิพย� ชูคํา
63013068017 นางสาวสุพัตรา สุทธิโสภณธ์ิ
63013068018 นางสาวสุวพัชร รัตนสุวรรณ
63013068019 นางสาวกัญญาณัฐ พิทักษ�สวัสด์ิ
63013068020 นางสาวสุนัฐตา ป7ญญาทิพย�
63013068021 นางสาวศิรดา เหรียญวิทยากุล
63013068022 นางสาวรติยาภรณ� เดชศรี
63013068023 นายวัชราวุธ เสียงชื่น
63013068024 นายพิชิตชัย จันทร�ขุน
63013068025 นายภาณุมาศ อินทะศรี
63013068026 นายจักรินทร� บํารุงตน
63013068027 นายปอนด� พวงพยอม
63013068028 นายชลากร ชัยราช
63013068029 นางสาวปริญญาพร ทรงศิริ
63013068030 นางสาวกวินทรา สายทอง
63013068031 นายศุภกานต� เชษฐสิงห�
63013068032 นางสาวธิดารัตน� แผนพรหม
63013068033 นายพฤทธิพงศ� สุรเกียรติ
63013068034 นางสาวอัญญพร ชัยเกียรติศักด์ิ
63013068035 นางสาวลักษณา สุขศรีวงศ�
63013068036 นายชาญประดิษฐ� คําพิมพ�
63013068037 นางสาวนุชจรินทร� ทาไชย
63013068038 นายธนากร แซ:บ:าง
63013068039 นางสาวฐิติพร ชัยวร
63013068040 นางสาวเมขลา คําประเสริฐ
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63013068041 นายธนา ธรรมรส
63013068042 นายมนัสวี แว:นแก3ว
63013068043 นางสาวนวกานต� ลือเท:ง
63013068044 นายกามเทพ ใจขันต�
63013068045 นางสาววาสนา แซ:เตียว
63013068046 นางสาวพัชรี เดชพิบูลย�
63013068047 นางสาวรัตนวลี เมฆฉาย
63013068048 นายวิรุฬห�กิจ โรจนประดิษฐ
63013068049 นางสาวเกวลิน เพ็งบุญ
63013068050 นางสาวกานพลู ปFยะเกษมวงศ�
63013068051 นางสาวฐิติพร ภูมิ
63013068052 นางสาวอมิตราภรณ� พลอยวิเศษ
63013068053 นายกันต�พงษ� พรหมจิระประวัติ
63013068054 นายณกฤติ แก3วโสภาค
63013068055 นางสาวจุฑาทิพย� แสงขาว
63013068056 นางสาวกัลยาณี พบโชค
63013068057 นายอธิบดี บุญอ3อย
63013068058 นางสาวศิรประภา กาวิละมูล
63013068059 นายสินทรัพย� ไตรสถาพรชัย
63013068060 นางสาวหทัยชนก เปรมจิตร
63013068061 นายพีรวัส ลิขสิทธิพันธุ�
63013068062 นายธนาพล บัวสอน
63013068063 นางสาวณัฐฐาพร สงเคราะห�
63013068064 นางสาวชนิดา ย่ีหลง
63013068065 นายชัยธวัช ทับฤทธ์ิ
63013068066 นางสาวภรณ�พรรณ จันทร�โสดา
63013068067 นายชนาธิป คงเมฆ
63013068068 นางสาวสุภัชชา ทาจวง
63013068069 นายนันทภัท วงศ�สหกุล
63013068070 นางสาวเกศสุดา แก3วผลึก
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63013068071 นางสาววิมล พงษ�สุทัศน�
63013068072 นางสาวธนัชพร ปานช3าง
63013068073 นางสาวนุชรี ป\Zแก3ว
63013068074 นางสาวนัฐฐาภรณ� ทองน3อย
63013068075 นายนันทชัย เคลิ้มขวัญ
63013068076 นางสาวสุวันทา ศรีประเสริฐ
63013068077 นางสาวชุลีกร ศิริชาญ
63013068078 นางสาวพัชรินทร� ศิลารักษ�
63013068079 นางสาวมาริสา รัตนบุรี
63013068080 นายกัณติวิชญ� ม:วงเกตุมา
63013068081 นางสาวอารียา นิลสวิท
63013068082 นางสาวสุวดี ไกรสังข�
63013068083 นางสาวมัญชุสร พงศ�จันทรเสถียร
63013068084 นางสาวเนตรนภา เสือโนนม:วง
63013068085 นางสาวพนิดา ชูวิทยากุล
63013068086 นางสาวป7ณณพร สมัครพงศ�
63013068087 นายชัยภักด์ิ สุวาชาติ
63013068088 นางสาวพรพิมล เอี่ยมดี
63013068089 นางสาวฐิติพร เลาหสถิตย�
63013068090 นางสาววันบุญ กลิ่นอบ
63013068091 นางสาวสิริพร ภาสะเตมีย�
63013068092 นายหรัณย� รุ:งวิริยพงศ�
63013068093 นายณัฐพนธ� แปCนสุวรรณ�
63013068094 นายกิตติคุณ วิสารทพงศ�
63013068095 นางสาวดลพร มุธะธากุล
63013068096 นางสาวเวณิกา โนนทอง
63013068097 นายอภิสิทธ์ิ ทองรอด
63013068098 นายธีรวัฒน� ศักด์ิสม
63013068099 นายภัคภูมิ พรหมมาลี
63013068100 ว:าที่ร.ต.ปFยพงศ� ทรายใจมา
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63013068101 นางสาวสุพัตรา สายทองอินทร�
63013068102 นางสาวตรีรัตน� เป\Zยมสัมฤทธ์ิ
63013068103 นางสาววิราวรรณ พรหมภิรา
63013068104 นายรัตติกานต� อําพราง
63013068105 นายธนาคาร มาแจ3ง
63013068106 นางสาวสุคนธา มีแสง
63013068107 นางสาวธันย�รดา เจิมถาวร
63013068108 นางสาวศุภิฌาพร สุภาอิน
63013068109 นางสาวปาตีมา เเวนาเเว
63013068110 นางสาวกขกร มีเดช
63013068111 นางสาวฝนทิพย� อนุสิฏฐกุล
63013068112 นางสาวชุลีกร ตรีสมุทร�
63013068113 นางสาวเกวลี แก3วแสนป7น
63013068114 นายสุรเชษฐ� อานมณี
63013068115 นางสาววรางคณา ถาทอง
63013068116 นางสาวสุวิภา พันธุมิตร
63013068117 นางสาวธชาชม สุพรรณ�
63013068118 นางสาวสุทธิดา สุทธิ
63013068119 นายสิรณัฐ เจตเขตกรรณ�
63013068120 นางสาวบงกช ผังคี
63013068121 นางสาวลลิตา ฟองแก3ว
63013068122 นางสาวขวัญฤทัย ณรงค�ฤทธ์ิ
63013068123 นางสาวณัฐธิดา ดํารงบุล
63013068124 นายชัชวาล คํากอง
63013068125 นางสาวนงลักษณ� เครือยศ
63013068126 นางสาวอภิชญา รัตนเก้ือ
63013068127 นางสาวอรุณรัตน� โพบุญเรือง
63013068128 นางสาวจิตรวลี บูรณปรีชา
63013068129 นางสาวณัชชา อัศวไมตรี
63013068130 นางสาวกันยรัตน� สดมุ3ย
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63013068131 นางวารินทิพย� โพธ์ิพรม
63013068132 นายปรเมศร� นาแฉล3ม
63013068133 นางสาวณัฎฐา ขุนบํารุง
63013068134 นางสาวอาภาวรรณ สุพันธมาตย�
63013068135 นางสาวสุนิสา ลครชัย
63013068136 นางสาวทิพวา รัตนะ
63013068137 นางสาวสุดารัตน� ศรีโพธ์ิ
63013068138 นางสาววนัสสา แดงน3อย
63013068139 นางสาวศุภธิดา แคว3นคอนฉิม
63013068140 นางสาวพีรยา มีสุวรรณ
63013068141 นายมูฮําหมัดฮานาฟ\ หะยียามา
63013068142 นายอมรัตน� ลอดิง
63013068143 นางสาวกาญจน�สุภา แสนคาร
63013068144 นางสาวศรัญญา พะวงษ�
63013068145 นางสาวธนัชพร สังขรณ�
63013068146 นางสาวสาวิตรี แข:งเดือน
63013068147 นางสาววรวรรณ ป7Qนทอง
63013068148 นางสาวญาณิศา เทพวุฒิสถาพร
63013068149 นางสาวอัจฉริยา เอี่ยมประดิษฐ�
63013068150 นายกฤษนันท� ธรรมโร
63013068151 นางสาวปริชญา วิสุทธ์ิวุฒิพงศ�
63013068152 นางสาวฐิตาภา วงษ�กล่ํา
63013068153 นายสุทธิภัทร พรหมเสนา
63013068154 นางสาวธัญชนก มาอินทร�
63013068155 นางสาวมานัญญา วัตยา
63013068156 นางสาวไอลดา ป7กเกตุ
63013068157 นายคณาธิป ระวังภัย
63013068158 นายจตุพร งามขํา
63013068159 นางสาวดาราพร คงตDะ
63013068160 นางสาวดวงภรณ� วีสม
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63013068161 นางสาวภคธิตา ลักษณะมาพันธ�
63013068162 นางสาวรุ:งนภา ชัยยา
63013068163 นางสาวชญานิศ เครืองาม
63013068164 นายปฐม โกญจนานันท�
63013068165 นายเกียรติศักด์ิ เม:งซ:าน
63013068166 นางสาวกาญจนา ทองอินทร�
63013068167 นายวันเฉลิม บุณยการ
63013068168 นายรุจิภาส กลิ่นหอม
63013068169 นางสาวเนตรวารี ย้ิมแย3ม
63013068170 นางสาวธีรดา โตวิถีเลิศกุล
63013068171 นายฐิติพงศ� หอมจันทร�
63013068172 นางสาวรัตนาภรณ� โสภายนต�
63013068173 นางสาววรรณฤดี นุชประโคน
63013068174 นายอัคคเดช สกุลวงศ�
63013068175 นางสาวณัฐกาญ กล3าหาญ
63013068176 นางสาวดุษฎี นาคพงศ�
63013068177 นายยุทธพิชัย ช3อยชด
63013068178 นางสาววราภรณ� ยศวงษ�
63013068179 นางสาวนิชนันท� กําลังเดช
63013068180 นายป7ณฑ�ณฐพงศ� สุขสมเขตร�
63013068181 นางสาวสวรรยา ภูมาตนา
63013068182 นายอภิวัฒน� อ:อนละมูล
63013068183 นางสาวณปภัช ชุมตะวัน
63013068184 นางสาวณัฐริกา พิทาคํา
63013068185 นางสมถวิล ทองเหลือ
63013068186 นางสาววรรธิดา บุญธรรม
63013068187 นางสาวอิสราภรณ� ด3วงนิล
63013068188 นางสาวจิรวดี ใสสนิท
63013068189 นางสาวเสาวณีย� แสงสวัสด์ิ
63013068190 นางสาวชนาพร พระสนชุ:ม
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63013068191 นางสาวนฤมล แซ3นสีดา
63013068192 นางสาวกนกกาญจน� เก้ือกูล
63013068193 นางสาววริศรา เขียวรอด
63013068194 นางสาวกมลรัตน� พาวง
63013068195 นางสาวเจ3าสกุล สุริยาพรชัย
63013068196 นางสาวศิริพร วิชาดี
63013068197 นายสุรสิทธ์ิ บัวทอง
63013068198 นางสาวภารวี อัฑฒะฐิติ
63013068199 นางสาวภวรัญชน� ธรรมรัตน�ชูชัย
63013068200 ว:าที่ ร.ต.ธนา สุชลพานิช
63013068201 นางสาวกัณฑริกา เชิดวรกุล
63013068202 นายฉัตรชัย ศรีต:างวงศ�
63013068203 นางสาวสุกัญญา สระศรีสม
63013068204 นางสาววณิชยา แย3มเย้ือน
63013068205 นางสาวกมลรัตน� มณีวรรณ
63013068206 นางสาวณัฐริกา พลับพาชัย
63013068207 นายวิศรุต แสงศรี
63013068208 นายณัฐกิตต์ิ วันทอง
63013068209 นางสาวธิราวรรณ ปรีดีย�
63013068210 นางสาวสุดารัตน� ทองแก3ว
63013068211 นางสาวกัลปIปภัส นิธิสุระพลธัญ
63013068212 นางสาววรรณนXิศา เพียรการ
63013068213 นางสาวพัชราพรรณ พิมพา
63013068214 นางสาวมลดา อุ:นเวียง
63013068215 นางสาวธัญชนก เกษอินทร�
63013068216 นางสาวพิมพ�ณดา ม่ันคงปFติพัฒน�
63013068217 นางสาวณิชนันทน� เมืองเย็น
63013068218 นายสถาป7ตญ� บุญเป\ย
63013068219 นางสาวยมลพร เมืองคํา
63013068220 นายกฤษณ� ทองทาบ
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63013068221 นางสาวสุพัตรา ทบวัน
63013068222 นางสาวนันท�นพิน เสริมสิริอําพร
63013068223 นางสาวจิรนันท� จารึกกลาง
63013068224 นางสาวเปมิกา ชอบบุญ
63013068225 นางสาวเกวลี แสนป7ญญา
63013068226 นางสาวติรฉมา วงษ�บุตรดี
63013068227 นางสาวภณิตา ลิ้มสุวรรณ
63013068228 นายรัชพล ศรีหงส�
63013068229 นางสาวเครือรัตน� บุญจูง
63013068230 นางสาวรัตนาภรณ� พาลาด
63013068231 นางสาวชนันสิริ วรรณบวร
63013068232 นางสาวสกุลรัตน� สุขเกษม
63013068233 นางสาวญาณิศา แสงทองดี
63013068234 นางสาวมณีเพชร มาคํา
63013068235 นางสาววรรณกานต� เฉียดกลาง
63013068236 นางสาวณิฐาพิม นรเชี่ยวชาญนิธิ
63013068237 นางสาวชลดา งามสอาด
63013068238 นางนฤมล สีกาหลง
63013068239 นางสาวกมลศิริ บุญอุปาละ
63013068240 นางสาวกนกวรรณ แซ:ลี้
63013068241 นายปวีณ ภัทรไพบูลย�
63013068242 นางสาวพรรษา ศิลปIประพันธ�
63013068243 นางสาวสุพัตรา สีใส
63013068244 ว:าที่ ร.ต.อนุมัติ จีนบางช3าง
63013068245 นางสาวทัศนีย� พันธ�ดี
63013068246 นายภัทรดนัย วงศ�ศิริ
63013068247 นายสุธน เป\ยนขุนทด
63013068248 นางสาวอัมพวัน หอมนาน
63013068249 นางสาวสุชาดา นาสิงขันธ�
63013068250 นางสาวตวิษา บุญซ3อน
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63013068251 นายเจษฎา มารศรี
63013068252 นายชัยชนะ อัชวราพร
63013068253 นางสาวธนัชชา นกแก3วน3อย
63013068254 นางสาวกิตติยา เลี้ยงบํารุง
63013068255 นางสาวอนันตญา ไชยโชติ
63013068256 นายคณสรณ� ภูมิศฺXริสวัสด์ิ
63013068257 นางสาวจริยาภรณ� รักคุณ
63013068258 นางสาวหทัยพร ศิริไกร
63013068259 นางสาวชัญญา ขวัญทองย้ิม
63013068260 นายกล3าณรงค� ศรีบุรินทร�
63013068261 นางสาวเกตน�สิรี เรี่ยวแรง
63013068262 นางสาวกิตติวรา หอมประทุม
63013068263 นางสาวปนัดดา ทําจะดี
63013068264 นางสาวนัฏจิภาภรณ� ดอนแก3ว
63013068265 นายศศิ สุมา
63013068266 นางสาวปภาภรณ� พิธรัตน�
63013068267 นางสาวปFยวรรณ ดวงดาว
63013068268 นางสาวจินต�จุฑา มโนรส
63013068269 นางสาวกนกวรรณ คําโม
63013068270 นางสาวชนนิกานต� ฉวีทอง
63013068271 นายศักด์ิดา น3อยจันทร�
63013068272 นายวันเฉลิม หมายชื่น
63013068273 นางสาวปาจรีย� เรืองชาญ
63013068274 นางสาวแจ:มนภา อ:างมณี
63013068275 นายปฏิภาณ กาวิน
63013068276 นายพันศักด์ิ บุญช:วย
63013068277 นางสาวชลธิชา วงษ�มาเกษ
63013068278 นายวรุต ชูสง
63013068279 นางสาวปุญชรัสม์ิ สุวิเศษศักด์ิ
63013068280 นางสาวเกษสุดา ชูเส3ง
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63013068281 นายประศาส�นพร จันทร�ชู
63013068282 นางสาวรัตติยาพร ทองญวน
63013068283 นางสาวโชติกา เจือจันทร�
63013068284 นางสาวปาริฉัตร พุทธเจริญ
63013068285 นางสาวกรศิรัชฎ�XX อู:สวัสด์ิ
63013068286 นางสาวพิรญา เทียนส:งรัศมี
63013068287 นายตนัย มานะวิบูลย�
63013068288 นายอดิศร อนุสรณ�วาณิช
63013068289 นางสาวรุ:งนภา เรืองย่ิง
63013068290 นางสาวแวฟาดีเราะ สาแม
63013068291 นางสาวศิมาภรณ� มูลพันธุ�
63013068292 ว:าที่ ร.ต.หญิงพิจิตรา พิมพ�พิจิตต�
63013068293 นางสาวเขมจิรา อรัญสาร
63013068294 นางสาวพวงพักตร� พรหมรังษี
63013068295 นางสาวเณภิชา วุฒินนท� ชัย
63013068296 นางสาวเบญญาภา แสงเพ็ชร
63013068297 นางสาวศันสนีย� หนูน้ํา
63013068298 นายอดุลย� กาเจ
63013068299 นางสาวพิมพ� ระงับภัย
63013068300 นายยุทธนา ฉัตรแก3ว
63013068301 นางสาวณัฐนรี วาสนาทิพย�
63013068302 นายเบญจรงค� บุญผ:อง
63013068303 นายวีรพล เนตรน3อย
63013068304 นางสาววรรณภา กันต:าย
63013068305 นางสาวณัชค�แพรวา นาวินวงศ�
63013068306 นายภควัชร อนะมาน
63013068307 นางสาวศิริรัตน� สุขสวัสด์ิ
63013068308 นางสาวอาวีนาฎ กาละภักดี
63013068309 นางสาวปFยะภรณ� แสงตาขุน
63013068310 นางสาวรัฐญา แสนสร3อย
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63013068311 นางสาวสุพัตรา ก3าวรบ
63013068312 นางสาวพิชานันต� เสาร�ระสุด
63013068313 นางสาวณัฎฐินี ภาคสุโพธ์ิ
63013068314 นายชิชษณุพงษ� เพชรดี
63013068315 นายรัชชานนท� เส3นขาว
63013068316 นางนันภา ก่ันขาว
63013068317 นางสาวปฤศดา กลับพงศ�
63013068318 นายจิรายุทธ เดชวัฒน�
63013068319 นายมนัสชัย อมรโรจน�วรวุฒิ
63013068320 นางสาวทิพย�พรรษา ศรีสมุทร
63013068321 นางสาวอนุสรา หมีดง
63013068322 นางสาวรพีพรรณ สุจีรพันธ�
63013068323 นางสาวปวีณา มากเกตุ
63013068324 นางสาวมุกดา จําปามูล
63013068325 นางสาวมินทรา เมืองมา
63013068326 นายสิทธิชัย ทรัพย�สิน
63013068327 นายฐานพัฒน� นิลคํา
63013068328 นางเอมิกา ปFยพาณิชยกุล
63013068329 นางสาวธิดารัตน� ศิริวงษ�
63013068330 นางสาวยุวดี กอบุญ
63013068331 นายรวี จําเนียร
63013068332 นางสาวเบญจวรรณ บุญมา
63013068333 นางสาวศิริกุล แดงงาม
63013068334 นางสาวพรณิชา แก3วคูณ
63013068335 นางสาวสุรางค� นพวิเศษ
63013068336 นางสาวสุกานดา มะหลีแก3ว
63013068337 นายธีระวิทย� วงศ�วรัญRู
63013068338 นางสาวนพรัตน� วิชัยคํา
63013068339 นางสาวเพชรรัตน� เชื้อเกตุ
63013068340 นางสาววิมลวรรณ ชัชวาลย�
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63013068341 นายมุสลิม จารง
63013068342 นางสาวซอฟ\ยะฮ จิตต�สอาด
63013068343 นายชนุดม เกศอรุณสกุล
63013068344 นางสาวช:อผกา สมคิดสรรพ�
63013068345 นางสาวกําไร แขนโพธ์ิ
63013068346 นายวรากร อรุณลักษณ�
63013068347 นางสาวภูริดา ต้ังสิริสงวน
63013068348 นางสาวพรรณี จันทรประทักษ�
63013068349 นางสาวอภิญญา นพวรรณ
63013068350 นางสาวอัญชลี พรมชาติ
63013068351 นางสาวสุธิรา บัวเทศ
63013068352 นางสาวณัชชา ช:วยทองมี
63013068353 นางสาวอัญษ�ริณณ� บุญชู
63013068354 นางสาวเพชรพริ้ง ทองโสภณ
63013068355 นางสาวสุวัลยา อารีรัตน�
63013068356 นางสาวอําไพ วิจิตรสมบัติ
63013068357 นางสาวมณีรัตน� แสนใจ
63013068358 นางสาวสุวิภา ทองไทย
63013068359 นางสาวสุชาวดี สมพงษ�
63013068360 นางสาวลลินธร บุตรเจริญ
63013068361 นางสาวปรียานันท� สีคํา
63013068362 นายศตายุ ยาทิพย�
63013068363 นายกาย แก3วชนะ
63013068364 นางสาวยุพิน เสารางทอย
63013068365 นางสาววรางคณา แสงวิเศษ
63013068366 นางสาววิศนี จิระพงศ�วัฒนา
63013068367 นายป7กเพชร เพชรย3อย
63013068368 นางสาวสินีนุช กําเหนิดทอง
63013068369 นางสาวอารยา ฤทธิเดช
63013068370 นางสาวสุภาณัฐ แซ:แดง

หน3า 2279 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013068371 นางสาวอภิษฐา ยอดย่ิง
63013068372 นางสาวเมธิศา แย3มคงเมือง
63013068373 นางสาวฐิมากรณ� วิเศษยา
63013068374 นางสาวกัญจน�นิกข� วงศ�วนิชทวี
63013068375 นางสาวจนันจิตต� ยานะวิมุติ
63013068376 นางสาวนภัค พลวิเศษ
63013068377 นายณณ จูมจนะ
63013068378 นายธีรวัฒน� อินทร
63013068379 นางสาวอรณิช วนวงษ�
63013068380 นางสาวณัฐริกา คุณสัตย�
63013068381 นางสาวณัฐสิมา จิตโรจน�
63013068382 นางสาวพรระพี ศรีสวัสด์ิ
63013068383 นายยงยุทธ แข็ง เเร ง
63013068384 นางสาวปาริฉัตร โพธ์ิปาน
63013068385 นางสาวสุนิสา เพ็งนาม
63013068386 นางสาวสุภาวดี คําหนู
63013068387 นางสาวนัทชา ชมเผ:า
63013068388 นายชยพล พ้ืนสะอาด
63013068389 นางสาวสิริรัตน� ประชุมอดง
63013068390 นางสาวพิมศิริ ภูบรรทัด
63013068391 นางสาววิมลรัตน� งามพรม
63013068392 นายเกียรติกุล รตนโพธิชัย
63013068393 นางสาวสกาวรัตน� ขวานา
63013068394 นางสาวนัจนันท� ภูลายดอก
63013068395 นายอภิภพ ชาญสัมพันธ�
63013068396 นางสาววรรณวิสา อัฐทอง
63013068397 นางสาวนิโลบล ณ นครพนม
63013068398 นางสาวเพ็ญนภา อ:อนพินา
63013068399 นางสาวพัชมนต� อาจหาญ
63013068400 นางสาวสุวรีย� บางแก3ว
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63013068401 นายไกรณเชษฐ� เกตุเจริญวัฒน�
63013068402 นางสาวสิริธร อัมพวันวงศ�
63013068403 นางสาวพิมพกา สังขบวร
63013068404 นายสุรพันธ� ทันอินทรอาจ
63013068405 นายธวัชชัย แสนดวง
63013068406 นายเกียรติศักด์ิ โมครัตน�
63013068407 นางสาวอรุณรัก สมนึก
63013068408 นางสาวศิริพร วงศ�ดวง
63013068409 นางสาวสมใจ เลิศวัฒนเกษม
63013068410 นายวิวรรธน� หน:อสุวรรณ
63013068411 นางสาวชลลดา เฉยเผือก
63013068412 นางสาวชัญญานุช รักษนาเวศ
63013068413 นายเชาวน�รัตน� ธิติศิริกูร
63013068414 นางสาวจารุวรรณ มีเคน
63013068415 นายอิทธิพงศ� เงินพุ:ม
63013068416 นางสาวสุจ:า จําปาเกศาศรี
63013068417 นายพัฒนวุธ พรหมศร
63013068418 นางสาววิไลลักษณ� ทับทิมศรี
63013068419 นางสาวจุรีภรณ� แสงเทียน
63013068420 นายวีรพล กนกภัณฑ�กุล
63013068421 นางสาวฐิติมา รสรื่น
63013068422 นางสาวภัศสร คุระวรรณ
63013068423 นางสาวเอมวิกา ขาวเผือก
63013068424 นายภูผา เจริญชันษา
63013068425 นางสาวเพ็ญนภา อํานวย
63013068426 นางสาวสุรีรักษ� ดงภูยาว
63013068427 นางสาวสุกฤตา สุนทร
63013068428 นายอัครชัย ต้ังพงศ�สุทธาชีวะ
63013068429 นายอนันต� วุฒิกรณ�
63013068430 นางสาวอชิรญา เจียมวิจักษณ�
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63013068431 นางสาวกาญจนา สมใจ
63013068432 นางสาวนภาลัย การซ่ือ
63013068433 นางสาวอภิรดา ประทุมเมือง
63013068434 นางสาวสุวิมล อ:อนอินทร�
63013068435 นางสาวจันทกาต� ศรีวงศ� ธรรม 
63013068436 นางสาวมัณฑนา บรรลือศักด์ิ
63013068437 นางสาวอาจรีย� กามินี
63013068438 นางสาวณิรมล เจริญผล
63013068439 นางสาวณัฐนันท� มาเอี่ยม
63013068440 นางสาวณัฐณิชา คนึงการ
63013068441 นางสาวณัฐพร รัตนมณีพงศ�กร
63013068442 นางสาววิภาดา กิจสนิท
63013068443 นางสาวจีรวรรณ โพธ์ิจิตร
63013068444 นายไกรวิชญ� ปานรสทิพย�
63013068445 นางสาวพิมพ�ชนก ระงับทุกข�
63013068446 นางสาวลักขณา กิตติวิริยะการ
63013068447 นายชยพล รุณลาศรี
63013068448 นายชิตพนธ� วงษ�พัฒน�
63013068449 นางสาวนิธินาฏ ชุมแดง
63013068450 นางสาวกัญญณัฎฐ� ศิริมาจันทร�
63013068451 นายอภิศักด์ิ คงเยิน
63013068452 นายอนุศักด์ิ ณ.พัทลุง
63013068453 นางสาวกรรทิวา ศรเผือก
63013068454 นางสาวชลกานต� คิดการ
63013068455 นางสาวสุพิชชา จ่ันบุบผา
63013068456 นางสาวปาณิชดา ทมถา
63013068457 นายจิตติ คําแดง
63013068458 นางสาวกรรณ�ณิกา ไชโยธา
63013068459 นางสาวสุธิดา ศุภกิจอุดมการณ�
63013068460 นางสาวพัชรินทร� หัวแท3
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63013068461 นางสาวนริศรา ใจงาม
63013068462 นางสาวอัญชิสา ช:างทําร:อง
63013068463 นางสาวอัลติมา สามารถกิจ
63013068464 นางสาวชัชฎาภรณ� ป7ญญา
63013068465 นายภูดิศ ภักดีวานิช
63013068466 นางสาววรรณพร ประสาทโพธ์ิ
63013068467 นายสรรัตน� ดําบัว
63013068468 นายณธศักย� มัญจาวงษ�
63013068469 นายทรงพล มาดะมัน
63013068470 นายธีรวุฒน� เฮงสวัสด์ิ
63013068471 นางสาวจิณห�ณพัฒน� จันทร�คํา
63013068472 นายอธิพันธุ� จันทร�ทิพย�มา
63013068473 นางสาวณัฐวรรณ โกมลมรรค
63013068474 นางสาววนพร ชูใจ
63013068475 นางสาวพรรณารา วงศ�งาม
63013068476 นายธัญสิทธ์ิ โซ:โดบ
63013068477 นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
63013068478 นางสาววิภาวี ม:วงชู
63013068479 นายวีระยุทธ� สุขสิงห�ทอง
63013068480 นางสาวมาลินี หล:อทองแดง
63013068481 นายทิวากร หลาบนอก
63013068482 นางสาวสุภัทรดา ไชยชะนะ
63013068483 นางสาวอารียา โฮมวงค�
63013068484 นายรัชตพล นิลสุพรรณ
63013068485 นางสาวชนิสรา คําโทน
63013068486 นางสาวสุนันฑณา บัญดิษฐ�
63013068487 นางสาวธมนวรรณ นันท�ชัย
63013068488 นางสาวจุไรรัตน� ต็อดแก3ว
63013068489 นางสาวกุลจิรา พิเชษฐบุญเกียรติ
63013068490 นางสาวอัจฉราพรรณ ดวงประเสริฐ
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63013068491 นางสาวจุฑารัตน� เพ็งศาสตร�
63013068492 นางสาวดวงฤดี สุพรรณมี
63013068493 นายสราวุฒิ เกิดจ่ัน
63013068494 นายหฤษฎ� จันทะคัด
63013068495 นางสาวศิริพร บุตรศิริ
63013068496 นายนพพร เก็บรักษา
63013068497 นางสาวพรรณราย พรรณศิริ
63013068498 นายณธภล แตงกลับ
63013068499 นายป7ฐมะ ใจกล3า
63013068500 นางสาวอภิภรณ� ไชยวงศ�
63013068501 นายวิรุฬห� หล่ําวิไลเกษร
63013068502 นางสาวอังควิภา สนพิพัฒน�
63013068503 นางสาวอรสา ไชยวารี
63013068504 นายพชร คล้ําจิต
63013068505 นางสาวกัลยรัตน� เพ็ชรพุ:ม
63013068506 นางสาวนิติญากร เถียนนอก
63013068507 นางสาวอภิญญา ยวงมณี
63013068508 นางสาวณัฐมล ผลจันทร�
63013068509 นายธนาธิษณ� ลีศิริไพศาล
63013068510 นางสาวพุธิตา มูลพันธ�
63013068511 นางสาวสุภาวดี มากบุญ
63013068512 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนพันธ�
63013068513 นางสาววรันธร ลออวรากุล
63013068514 นางสาวกัลยรักษ� อมรวรวิชย�
63013068515 นางสาวญาโณทัย คงสอง
63013068516 นางสาวอารีรัตน� จันทร�แปCน
63013068517 นางสาวกรทิพย� ศิลอวยพร
63013068518 นางสาวศิษฎาภา ทาระ
63013068519 นางสาวจันทิมา เมืองสมัย
63013068520 นางสาวธัญญรัตน� ละมูล
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63013068521 นายคุณากร แสงทอง
63013068522 ว:าที่ร3อยตรีหญิงพนิดาพร เกตุสุวรรณ
63013068523 นางสาวนิรชา ใหมเง:า
63013068524 นางสาวยีสมาณี สาและ
63013068525 นายอภิเดช ชุมภูแสง
63013068526 นางสาวจุไรรัตน� บุญสอาด
63013068527 นางสาวอรนิตย� จงไพบูลย�กิจ
63013068528 นางสาวสาลินี สังข�ทอง
63013068529 นางสาวนุชนาถ หาญรบ
63013068530 นางสาวพรพรรณ เมืองสุวรรณ�
63013068531 นายภาณุวัฒน� เขียนโกลา
63013068532 นางสาวพิชชานันท� คําภีระ
63013068533 นางสาวสุธาทิพย� พันธ�จันทร�
63013068534 นางสาวกรรณิการ� อยู:ทองดี
63013068535 นางสาวฐิตาสินี คําโสภา
63013068536 นายอินทัช อินทประวัติ
63013068537 นางสาวสุวารี ยอดทอง
63013068538 นางสาวหทัยชนก ฟองงาม
63013068539 นางสาวอุมาพร ทองหรบ
63013068540 นางสาวสุนัดดา พรหมเกิด
63013068541 นางสาวสรัลชนา สุขใย
63013068542 นางสาวชมพูนุช สุขงาม
63013068543 นายวีรยุทธ สีดํา
63013068544 นางสาวศุภลักษณ� ศรีลูกวัฒน�
63013068545 นายเอกรัฐ พุ:มชะบา
63013068546 นายนฤดล คุณป7ญญา
63013068547 นายเขตโสภณ ปราบมาก
63013068548 นางสาววิจิตรา อุดมเดช
63013068549 นายกรกช แปCนงาม
63013068550 นางสาวกัลยรัตน� ฉัตรพันธ�
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63013068551 นายนรวีร� ภานุมาศ
63013068552 นางสาวแพรพิชชา ทุ:มเที่ยง
63013068553 นางสาวคณัสนันท� จินะรักษ�
63013068554 นายปFยะพงษ� ปลื้มใจ
63013068555 นางสาวภัทรธิรา โคคร
63013068556 นายไพทูล ร� คําจันทึก
63013068557 นายอาทิตย� เฉียบแหลม
63013068558 นางสาวณัฐธิดา อะรัญ
63013068559 นางสาวโยษิตา สกุลซ3ง
63013068560 นางสาวชลธิชา แทวกระโทก
63013068561 นางสาวอภิชญา ทิมแก3ว
63013068562 นางสาวภานุมาส ชนาชน
63013068563 นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ
63013068564 นางสาวบิสมิล อะโกะ
63013068565 นางสาวอรทัย อมรจตุรกุล
63013068566 นายศุภฤกษ� หนูหมาด
63013068567 นายยศพนธ� โตสมตน
63013068568 นางสาวผกามาศ จีจุมปา
63013068569 นางสาวนัชชา น:วมแหวว
63013068570 นางสาววราภรณ� คําบุ
63013068571 นางสาวกัญณภัทร สมโน
63013068572 นายโกศล ศาลิคุปต�
63013068573 นางสาวพัชฉริการ� เพชรนาค
63013068574 นางสาวฐิตาภรณ� สุวรรณหงษ�
63013068575 นายชัยพร ดีพร3อม
63013068576 นางสาวนิกษ�นิภา แซ:ตัน
63013068577 นางสาวพรทิวา วามะลุน
63013068578 นางสาวรัตนา จันทคีรี
63013068579 นางสาวอิศราภรณ� สุชาติพงษ�
63013068580 นายวัชรากร ผางจันทร�ดา
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63013068581 นายกันตพงศ� ดิฐวงค�
63013068582 นายพงษ�ภัณฑ� นามประดิษฐ�กุล
63013068583 นายยศธนา มูลอุดม
63013068584 นางสาวญาณิศา รอดภัย
63013068585 นางสาวพรรษชล เสาร:อน
63013068586 นายชูชัย ปาคา
63013068587 นายประพัฒน� กองเกตุ
63013068588 นางสาวมัลลิกา ควรหัตถ�
63013068589 นายเกียรติก3อง เอี่ยมสารี
63013068590 นางสาวนันท�นภัส รัตนะ
63013068591 นางสาวศิริรักษ� สร3อยสีคํา
63013068592 นางสาวอุมา ยาคํา
63013068593 นางสาววิภา หอมชงค�
63013068594 นายอํานาจ ขุมทอง
63013068595 นางสาวขวัญชนก นาคะพัฒนกุล
63013068596 นางสาวชนนิกานต� งามสง:า
63013068597 นางสาวพรพรรณ สมบูรณ�พรทวี
63013068598 นายณัฐภาส รุ:งเจริญวงษ�
63013068599 นางสาวเจนจิรา เทียบเพชร
63013068600 นางสาวณัชชา ภู:ชวาลชัยกุล
63013068601 นางสาวทิพปภา ฤทธิสนธ์ิ
63013068602 นายตรัยคุณ โชติคุตร�
63013068603 นางสาวจุฑาทิพย� สีเนหะ
63013068604 นางสาวเมธาวี ศรีสว:าง
63013068605 นางสาวนาฐพร จิตร�จํานงค�
63013068606 นางสาวจริญญาพร ขันทอง
63013068607 นายณภัทร�อรุณ เหลือศิริ
63013068608 นางธนภรณ� จึงสมเจตไพศาล
63013068609 นางสาวนูรีฮัน อาแวกือจิ
63013068610 นายชาญวิทย� พานิชชอบ
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63013068611 นางสาวกชกร จันทร�จรัส
63013068612 นางสาวอิงฟCา มณีทอง
63013068613 นางสาวสรัญยา จันทศรี
63013068614 นายวุฒิชัย ป7ญญาสูง
63013068615 นางสาวป7ทมาพร จันทร�ทองศรี
63013068616 นางสาวนลินทิพย� พวกยะ
63013068617 นางสาวเสาวลักษณ� พ่ึงตาแสง
63013068618 น.ส.รัชดาพร ป7ตตังทาเน
63013068619 นายมนูสาร ลิ้มรสเลิศสกุล
63013068620 นางสาวกุลธาดา อึ้งตระกูล
63013068621 นางสาวภัทราภรณ� แคว3งใจ
63013068622 นางสาวสุทธดา ลิมปIธีระกุล
63013068623 นางสาวอิสราภรณ� ทรัพย�อมรพันธุ�
63013068624 นางสาวบุษกร อ3วยเถาว�
63013068625 นางสาวณัฐธยาน� ไชยกูลกาญจน�
63013068626 นางสาวณัฐกาญจน� กลีบนิล
63013068627 นายพรพินิต เอื้อประเสริฐ
63013068628 นายชูเกียรติ พระดาเวช
63013068629 นางสาวงามจิต จันทร�ดา
63013068630 นางสาวชมภัสสร อุ:นแสงจันทร�
63013068631 นายเอกพจน� อุตรพันธ�
63013068632 นายณัฐกานต� จําปาสด
63013068633 นางสาวสุธิชา ยอดขาว
63013068634 นายกิตตินัย ทัพใหญ:
63013068635 นางสาวจุฑารัตน� ลอยแก3ว
63013068636 นางสาวรพีพร ร:มแก3ว
63013068637 นายณัฐวุฒิ นาคสุทธ์ิ
63013068638 นายนัฐวานนท� ภูมิภาค
63013068639 ส.ท.วุฒิภัทร ขีดขิน
63013068640 นางสาวกฤษกร ศรีพรม
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63013068641 นางสาวรติยาพร ชํานาญหมอ
63013068642 นางสาวรัชญา มะโนเรือง
63013068643 นางสาวอนงลักษณ� คิดงาม
63013068644 นางสาวโนอาอีซะ เจDะซู
63013068645 นายวีรพงศ� เอกผักนาก
63013068646 นายกฤษดา ศิริ
63013068647 นางสาวพัชรินทร� โสภาคํา
63013068648 นางสาวสินิทรา สมอุ:มจารย�
63013068649 นายอธิบดี วิริยะ
63013068650 นางสาวนารานิษฐ� พันธุ�พิพัฒน�
63013068651 นางสาวรุ:งนภา แสนนําพล
63013068652 นางสาวสุพรรษา ล3อพสุภิญโญภาพ
63013068653 นางสาวกันตพร มากอ3น
63013068654 นางสาวณุตตรา บัวไทย
63013068655 นายธีรศักด์ิ วงศ�อารีย�
63013068656 นางสาวรัชนี จันทสุวรรณ
63013068657 นางสาวศิริกัญญา เปล:งขํา
63013068658 นายวรธรรม จันทฤก
63013068659 นางสาวปาริฉัตร แสงใสแก3ว
63013068660 นางสาวศิริญญา ราชแก3Xว
63013068661 นางสาวณัฐฎา ดาวเรือง
63013068662 นางสาวณัฐชยา คะเรรัมย�
63013068663 นางสาวพิมพ�ผกา วิเศษดอนหวาย
63013068664 นางสาวศริญญา รัตนประภา
63013068665 นางสาวสุวรรณา ทองรอด
63013068666 นางสาวปFยะวรรณ ศรีถาวร
63013068667 นางสาวลลิต�ภัทร แสนวิเศษ
63013068668 นางสาวรจเรศ สดคมขํา
63013068669 นางสาวอัญชลี กันธิยา
63013068670 นางสาวทัศน�สุดา แขกไทย
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63013068671 นางสาวสุภัสสร ระงับภัย
63013068672 นางสาววัชราภรณ� คัชมาตย�
63013068673 นางสาวดาราวรรณ ใบทอง
63013068674 นายพงศกร ทองนวล
63013068675 นางสาววิภาดา แก3วใส
63013068676 นางสาวศศิธร มณีสุข
63013068677 นางสาวปาริฉัตร พ่ึงฉิม
63013068678 นายวโรตย� จิระพงศ�ศักด์ิ
63013068679 นายสมเจตน� ดวงจันแดง
63013068680 นายประพนธ� ทองนาค
63013068681 นายธนภัทร ดวงใจดี
63013068682 นางสาวชุดาภา พูลประเสริฐ
63013068683 นายพีรวิชญ� ธํารงค�ทิพยคุณ
63013068684 นางสาวชญานิศ แจ3งประจักษ�
63013068685 นางสาวปFยนุช บุญไฮ3
63013068686 นายคณพศ เดชาพิพัฒนโภคิน
63013068687 นางสาววัลลภา วันทัศน�
63013068688 นายทิวากร กิจรัตนา
63013068689 นางสาวประภัสสร อู:นารี
63013068690 นางสาววิภาดา กระตุดนาค
63013068691 นางสาวชนากานต� อิ่มปรีชา
63013068692 นางสาวศรีวรา ศรีทะชะ
63013068693 นายอลงกรณ� แสงงาม
63013068694 นางสาวศุภวิมล อินทศร
63013068695 นางสาวณัฐศิริ เตียวัฒนา
63013068696 นายพรเทพ พุทธนวงศ�
63013068697 นางสาวกุลริศา สุวรรณดี
63013068698 นางสาวจุฬาลักษณ� รักษาหาญ
63013068699 นางสาวนริศรา สุพรรณ
63013068700 นางสาวว ราง คณา การุณ รักษ� 
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63013068701 นางสาวเสาวนีย� การุณย�
63013068702 นายสัญญา สารสมัคร
63013068703 นางสาวปาจรีย� นิวินรัมย�
63013068704 นางสาวรุ:งอรุณ นามโคต
63013068705 นางสาวอมรรัตน� เสนสรสัง
63013068706 นางสาวภานิชา ทองมูล
63013068707 นางสาวพรปวีณ� ร:วมศรี
63013068708 ส.ต.อ.ศราวุฒิ จันทร�ชูเพชร
63013068709 นายสิงห�อําพล จันทร�วิเศษ
63013068710 นางสาวปภาดา เดชปรีชา
63013068711 นางสาวประกายวรรณ พลจันทึก
63013068712 นายปรวีร� เขียววิจิตร
63013068713 นางสาวมเรียณี ตาเยะ
63013068714 นางสาวปFยนุช พุ:มไม3ชัยพฤกษ�
63013068715 นางสาวอุบลรัตน� มณี
63013068716 นางสาวฐิตาพร ทองแท3
63013068717 นางสาวลักษิกา ใจชื่น
63013068718 นางสาวภัทรวดี กังวาลดี
63013068719 ว:าที่ ร.ต.พิชัยรัตน� ป7นทา
63013068720 นางสาวทฤษฎีญาณ� สุวรรณคีรี
63013068721 นางสาวพรวดี จีรดิษฐ
63013068722 นางสาวเบญญาภา อภิวงค�
63013068723 นางสาวอรกานท� เตียสุขสวัสด์ิ
63013068724 นางเสาวลักษณ� คงทอง
63013068725 นางสาวพิชฌาภรณ� ดําริห�รัมย�
63013068726 นางสาวธันวา สิงห�ครุ
63013068727 นางสาวกมลนาถ ลิ้มสุวรรณ
63013068728 นางสาวธิดารัตน� เทียมทอง
63013068729 นางสาวพิชชาพร หยาดทอง
63013068730 นางสาววิมลรัตน� ศรีเมฆ
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63013068731 นายธวัชชัย สายวงค�ตา
63013068732 นางสาวพัชรี สุขพันธ�
63013068733 นางสาวอัจฉริยา อุทัยมาต
63013068734 นางสาวณัฐชยา ไกรสินธุ�
63013068735 นายสหรัฐ เชาว�วิไล
63013068736 นางสาวรมย�ธีรา จิตอารี
63013068737 นางสาวอรพรรณ กาหลง
63013068738 นายเชิดศักด์ิ เพ่ิมทรัพย�
63013068739 นางสาวกนกวรรณ แก3วอุทัย
63013068740 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ุถวิลไพร
63013068741 นางสาวพิชญาภา ทิพย�พิมพ�วงศ�
63013068742 นายชนะศึก อินทนนท�
63013068743 นายดนุรุจ สนหอม
63013068744 นางสาวชลธิชา ทิศรักษ�
63013068745 นายชินดนัย ถวิลหวัง
63013068746 นางสาวภคมน ผ:องวรรณ
63013068747 นางสาวนวภัทร ทองสม
63013068748 นางสาวเกศริน มะลิ
63013068749 นางสาวอารีดา สอนแก3ว
63013068750 นางสาวอังศุภา บางบ:อ
63013068751 นางสาวสุดารัตน� เท3งศิริ
63013068752 นางสาวสาริสา พุ:มสว:าง
63013068753 นางสาวสุวจี เปCาทอง
63013068754 นายชวลิต แก3วตา
63013068755 นางสาวอังคณา ฉัตรหลวง
63013068756 นางสาวกรรณิกา แหวนหล:อ
63013068757 นายศิริพงษ� ทีนะกุล
63013068758 นางสาวจิราพร บัวน้ําอ3อม
63013068759 นางสาวสุชานันท� พุทธชาติ
63013068760 นายธีระพร สุทธิบูรณ�
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63013068761 นางสาวธมลวรรณ กองพรม
63013068762 นายโชคชนก เกียงเอีย
63013068763 นางสาววารุณี วิรัญญแพทย�
63013068764 นายณัฐยศ ขวัญคํา
63013068765 นายณัฐเวชศาสตร� จําเนียร
63013068766 นางสาวปFยดา อุปนัน
63013068767 นางสาวอังค�วรา ทาแปง
63013068768 นางรจนี สุทธิวารี
63013068769 นางสาวชฎาพร สําลวน
63013068770 นางสาวนิตยา บัญชา
63013068771 ว:าที่ร.ต.ณศุภากร รัตนากาญจน�
63013068772 นางสาวพัชรี แก3ววงษ�ศิริ
63013068773 นางสาวสุจินดา ทองเดช
63013068774 นางสาวปราณี ไพรสยม
63013068775 นางสาวลัทธวรรณ บรรเทาทุกข�
63013068776 นายสุธน แสงพุ:ม
63013068777 นายจันทร�เพ็ง ขุนพิบาล
63013068778 นางสาวภัคลาวัณย� สิริรุ:งไพบูลย�
63013068779 นางสาวจันทร�จิรา กาญจินดา
63013068780 นางสาววราภรณ� คําก3อน
63013068781 นายสุทธิไกร หานาคี
63013068782 นางสาวอวรดา อุ:นภักดี
63013068783 นางสาวปทิตตา ศิริเอก
63013068784 นางสาวศุภารมย� อุบลรัตน�
63013068785 นางสาวจิรพรรณ เฟ̂Zองขจร
63013068786 นายรัฐพล เงาอําพันไพฑูรย�
63013068787 นางสาวสุธามาศ แย3มสิทธ์ิ
63013068788 นายจักรานนท� อุทัยแก3ว
63013068789 นางสาวยุภา สุวัตถิกุล
63013068790 นางสาวรวิกานต� บุณยะประดับ
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63013068791 นางสาวมารีนา จาเอาะ
63013068792 นายเฉลิมเกียรติ ไม3เนียม
63013068793 นางสาวธิดารัตน� หม่ืนชนะ
63013068794 นายเนติพงษ� วงษ�สาหร:าย
63013068795 นางสาวสุนิสา ทองป7ญญา
63013068796 นายกฤชวัตร สอนส:งกลิ่น
63013068797 นางสาวกาญจนา หลงโซDะ
63013068798 นางสาวอารยา สอดสี
63013068799 นายก3องวิช อักขระเสนา
63013068800 นางสาวพนิตชญา ลอมเศรษฐี
63013068801 นายมังกร สัตยานุวัฒน�
63013068802 นางสาวสาวียะห� กาโฮง
63013068803 นางสาวณิชากร ปล3องนิราศ
63013068804 นางสาวสุภธิดา คําทิพย�
63013068805 นายเทอดศักด์ิ มาตวังแสง
63013068806 นางสาววลัยพร จันทร�นฤเบศ
63013068807 นายสิทธิพัฒน� สมสวัสด์ิ
63013068808 นางสาวบุญวดี ศรีโสภา
63013068809 นายพัชรภรณ� เพ็ชรคล3าย
63013068810 นายนพชาติ สารสุวรรณ
63013068811 นางสาวเสาวคนธ� ศิริวรรณ
63013068812 นายสัมฤทธ์ิ ทวีผล
63013068813 นางสาวณัฐวดี ลินจงสุวรรณ
63013068814 นางสาวเสาวลักษณ� โพธ์ิป7Qน
63013068815 นางสาวอาทิตยา ศรีบุญโรจน�
63013068816 นางสาวปวีณา แก:นโท
63013068817 นางสาวปาณิสรา ศรีมณี
63013068818 นายณัฐกิตต์ิ โหมดบุตร
63013068819 นายจารึก ฤทธ์ิเดช
63013068820 นางสาวอารียา ราชคม
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63013068821 นางสาวชนาภา สถาพร
63013068822 นางสาวราชาวดี ล3อทองสมุทร
63013068823 นางสาวภัทราภรณ� แต3มสุวรรณ
63013068824 นางสาวปรีณาภา พิมพานิจ
63013068825 นางสาวผกามาศ ชูชื่น
63013068826 นางสาวพัชรลดา ทวีลาภ
63013068827 นางสาวรุ:งนภา ไทยเจริญ
63013068828 นายกรคมน� ทองศรี
63013068829 นายณัฐพล ป7ญญานะ
63013068830 นางสาวเกสรินทร� บุญเกิด
63013068831 นายภานุมาศ สาลีคงประยูร
63013068832 นายเอกศิลา เพชรพิทักษ�ชน
63013068833 นางสาวทัศนีย� สมประสงค�
63013068834 นางสาวมณีรัตน� แซ:ลิ่ม
63013068835 นางสาวนุจรี อย:างคํา
63013068836 นางสาวชิตชนก จิตรแสวง
63013068837 นายนวมินทร� สุทัศนาราม
63013068838 นางสาวขวัญฤทัย ชิณะโชติ
63013068839 นางสาวอาภาภรณ� หละเลย
63013068840 นางสาววิภาวี เกลื่อนกระโทก
63013068841 นางสาวพรรษมน สนนิ่ม
63013068842 นายศุภชัย ประภาศิริกุล
63013068843 นางสาวปทุมรัตน� ต้ังเส3ง
63013068844 นายวิสิฏ เลิศสิริถาวร
63013068845 นางสาวชวิศา วิสัยแสวง
63013068846 นายภาณุวัฒน� ศักด์ินิรันดร
63013068847 นางสาวธัศระวี รักสวน
63013068848 นางสาวฉันทิสา สันซัง
63013068849 นางสาวพนิดา จุนเด็น
63013068850 นางสาวญาณินท� ริญญา
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63013068851 นางสาวธนาภรณ� จันทร�อิ่ม
63013068852 นายทวีกาญจน� ชูชะเอม
63013068853 นายสิรภูมิ ชินะโชติ
63013068854 นายอภิสิทธ์ิ โคตรสขึง
63013068855 นายวิศาล จิตรเจริญพร
63013068856 นางสาวลลิสา ธิติธํารงกุล
63013068857 นายศักด์ิสิทธ์ิ กําเหนิดพรต
63013068858 นางสาวสุนิษา อิ่มใจ
63013068859 นางสาวกฤตาภรณ� เกษร
63013068860 นายปรียะพงษ� ประสมหงษ�
63013068861 นายธราเทพ มหาพรหม
63013068862 นางสาวเหมือนฝ7น หลายชูไทย
63013068863 นางสาวสาริกา ผุยลา
63013068864 นางสาวกรชวรรณ จันทองพูน
63013068865 นางสาวอมรรัตน� จันทรเกตุ
63013068866 นางสาวสุนิสา หนิเจริญ
63013068867 นางสาวพัชราพรรณ� พรมดี
63013068868 นางสาวสุพรรษา กลิ่นโท
63013068869 นางสาวณัฐตาชา นุชนารถ
63013068870 นางสาวกฤติมา ไกยฤทธ์ิ
63013068871 นางสาวกรรณิการ� หนูหีต
63013068872 นางพิจิตรา ภิรมย�พงศ�
63013068873 นางสาวชนากานต� เรืองจันทร�
63013068874 ส.อ.หญิงวรรณพร สรรพทรัพย�
63013068875 นางเกศรินทร� คงมาก
63013068876 นางสาวพิมพ�ปวีณ� แพทยารักษ�
63013068877 นางสาวศรัญญารัชย� วราธรนุเคราะห�
63013068878 นางสาวศิรประภา ประเสริฐสังข�
63013068879 นางสาวเหมือนฝ7น ป7Qนแตง
63013068880 นายธีรเทพ เทพบุตร
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63013068881 นางสาวเฌอมาวีร� อุตโม
63013068882 นายเจริญชัย ปะเกียร
63013068883 นางสาวปFยธิดา เลิงฮัง
63013068884 นายกฤตานน พลเสน
63013068885 นางสาวไปรยา รัตนพล
63013068886 นายณัฐพิสิษฐ� อ:อนศรี
63013068887 นายเปรมธวัช เพชรบูรณ�
63013068888 นายเติมศักด์ิ เหลืองตรงกิจ
63013068889 นายอัครภาค อุ3ยสกุล
63013068890 นายธีรพัฒน� พุทธผล
63013068891 นางสาวเกษศิรินทร� ศรีพิจารณ�
63013068892 นางสาววิรัญตรี สารภี
63013068893 นางสาวนงนุช เลากลาง
63013068894 นางสาวนภัสสร วิเชียรวรรณกุล
63013068895 นางสาวอุรศรี เพ็ชร�ใหญ:
63013068896 นางสาวรุ:งศิรินทร� วุฒิมานพ
63013068897 นายนครินทร� สุขเก้ือ
63013068898 นางสาวรัตนา สิมาวัน
63013068899 นางสาวพรชนก หลามชัง
63013068900 นางสาวภรัณยา คชสาร
63013068901 นายกฤษฎา สายแปง
63013068902 ว:าที่ ร.ต.พงษ�ศักด์ิ หมุดดํา
63013068903 นายศราวุธ มหาวัน
63013068904 นายสุรวุฒิ ยงย่ิงศักด์ิ
63013068905 นายธนดล ปาลพันธ�
63013068906 นางสาวเบญจวรรณ จรจวบโชค
63013068907 นางสาวนฎาวดี พุทธิ
63013068908 นางสาววริศรา บัวทอง
63013068909 นายวงศพัฒน� เพชรคง
63013068910 นางสาวลักษิกา ลักษณบุญส:ง
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63013068911 นางสาวกาญจนธัช จิรปรมัตถ�
63013068912 นางสาวดลฤทัย เทพมณี
63013068913 นางสาวศรินรัตน� ขจรศรี
63013068914 นางสาวชนากานต� เทศทอง
63013068915 นางสาวจุรีพร เทศผ:อง
63013068916 นางสาวอังคณา วิชิต
63013068917 นายวิชัย พลทัศน�วรโชติ
63013068918 นางสาวปฤชยีนต� เพ็ชรหนองชุม
63013068919 นางสาวพรพิมล ดีเหนี่ยง
63013068920 นางสาวจิณห�นิภา วงษ�เสือ
63013068921 นางสาวอารดา บุญล3อม
63013068922 นางสาวกนกพร ลิ่มศิริวงศ�
63013068923 นางสาวกนกกาญจน� พุ:มพวง
63013068924 นางสาวอภิญญา เที่ยงคํา
63013068925 นางสาวอรอนงค� จงแก:นบุญ
63013068926 นางสาวรุ:งศิริ ไชยกุล
63013068927 นางสาววิชชุลฎา ปาลกะวงศ�
63013068928 นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสด์ิ
63013068929 นางสาวศิรินทิพย� ขจรสุขศิริ
63013068930 นางสาวอันดามัน หวัดเพชร
63013068931 นางสาวขวัญฤทัย คํามงคล
63013068932 นางสาวมนัสชนก พรสุรินทร�
63013068933 นางสาวสุชญา บุญอนันต�
63013068934 นางสาวจุรีพร พวกกลาง
63013068935 นางสาววันนิษา เตาะสาตู
63013068936 นางสาวสุภารัตน� วิไลเลิศ
63013068937 นางสาววิภานุช กันทอง
63013068938 นางสาวมรกต หาญชนะวงษ�
63013068939 นางสาวอันดรา บุญญาทร
63013068940 นายอภิสร สิงห�พันธ�X
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63013068941 นางสาวจีรภรณ� ทวนประชุม
63013068942 นางสาวณฐมน นาคเสนา
63013068943 นายกานต� ศรีใส
63013068944 นางสาวณัฐกานต� บุญรักษา
63013068945 นางสาววิจิตรา สังฆเวช
63013068946 นางสาวมยุรี บุญยงค�
63013068947 นางสาวสุพรรษา พทุธชัย
63013068948 นายกฤษณะ เลิศทวีสินสกุล
63013068949 นางสาวรสสุคนธ� พุทธพิทักษ�กุล
63013068950 นางสาวเปรมจิตร ศรีสารคาม
63013068951 นายคณุตม� เรืองนิติวิทย�
63013068952 นางสาวจารุวรรณ ทองคําสุข
63013068953 นายนฤเดช ศิริไชย
63013068954 นางสาวสุประภา จังกาญจน�
63013068955 นางสาวพลอยขวัญ ไชยเมืองชื่น
63013068956 นางสาวธัญญลักษณ� โสระฎา
63013068957 นางสาวกฤษณา ประกิจ
63013068958 นายธวัชชัย เนตรทิพย�
63013068959 นายอานนท� กระแสสังข�
63013068960 นางสาวสุทิศา จุลบุษรา
63013068961 นายเทพพิทักษ� พันธ�ทอง
63013068962 นางสาวอริสยา นวเวชากูล
63013068963 นางสาวจีรวรรณ ชมพูนุช
63013068964 นายสัญชัย นิระมล
63013068965 นางวัลภา หอมเทียน
63013068966 นางสาวกาญจนาพร ขันธะหัตถ�
63013068967 นางสาวเยาวรักษ� บุญช:วย
63013068968 นางสาวภัทรียา ศรสุราษฎร�
63013068969 นายณภัทร ชื่นอุระ
63013068970 นายพงศธร รัตนสําอางค�
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63013068971 นายกวินพัฒน� ธนมงคลธิรัตน�
63013068972 นายวัฒนา จันทรา
63013068973 นางสาวจุรีพร วิวิชัย
63013068974 นายภัทรดล พลแดง
63013068975 นายพลวัฒน� เลิศทองไทย
63013068976 นายมงคล สบายใจ
63013068977 นางสาวภัทราวดี รอดพวง
63013068978 นางสาวธัณย�สิตา นิลสัมฤทธ์ิ
63013068979 นางสาววราภรณ� ทรหาญ
63013068980 นางสาวภาณุมาศ จูประเสริฐ
63013068981 นางสาวกานดา เรืองกรุณา
63013068982 นางสาวรานา ฉุยฉาย
63013068983 นางสาวชรินรัตน� งามพิพัฒน�ชัย
63013068984 นายทศพร ปานสอน
63013068985 นายพรรษชนม� กุตัน
63013068986 นางสาวฤดี ปานเพชร
63013068987 นางสาวช:อลัดดา จูมวงษ�
63013068988 นายปฎิภาณ เศวตกุล
63013068989 นางสาวสุดา จิโสะ
63013068990 นางสาวปาจารีย� ช:วยบุญ
63013068991 นางสาวพัชริดา สุขวัฒนาวิทย�
63013068992 นางอรวดี สุทธิชื่น
63013068993 นายนิติกานต� วัฒนพานิช
63013068994 นางสาวจิรภิญญานันท� โอโน
63013068995 นางสาวกัญญาณัฐ คูณคํ้า
63013068996 นางสาวพิมพิไลย อุดใจ
63013068997 นายเขมพันธุ� คําสุรันทร�
63013068998 นางสาวรัชนีพร ไชยฤกษ�
63013068999 นายกวีรัตน� ลิมปIพิศุทธ�
63013069000 นางสาวกนกวรรณ กุลธานี
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63013069001 นางสาวฐิติยา ผงคลี
63013069002 นางสาวศุทธินี วิศาลนิตย�
63013069003 นางสาวณัฐธิดา แจ3งแสงทอง
63013069004 นางสาวกัญญารัตน� ไทยเสน
63013069005 นางสาวสพรรณนา แก3วรุ:ง
63013069006 นางสาวปสุดา หลิ่วพงศ�สวัสด์ิ
63013069007 นางสาวพฤกษา สุทธิ
63013069008 นางสาวจิราภรณ� จงประเสริฐวงค�
63013069009 นายสมคิด พลทา
63013069010 นางสาวนันทวรรณ พรม่ัน
63013069011 นางสาวอมรรัตน� โจมชู
63013069012 นายชุติภัทร ศิริสินสุข
63013069013 นางสาวอภิญญา แพน3อย
63013069014 นายศุภชัย เกียรต์ิปFยะพันธ�
63013069015 นางสาวภัสวาท วัชรกาฬ
63013069016 นายธนชัย ไกรทิพย�
63013069017 นางสาวรุ:งฤดี ชนะเกลื่อน
63013069018 นางสาววีนัส ไทรย3อยแก3ว
63013069019 นางสาววารุวรรณ แดงดี
63013069020 นางสาวสาวลี จําปาหอม
63013069021 นางสาวจันทร�จิรา วรสาร
63013069022 นางสาวกฤติกา บุญส:งเสริม
63013069023 นางสาวขนิษฐา มาตร�มนตรี
63013069024 นางสาวอรปรียา ทองด3วง
63013069025 นางสาววิภาวรรณ ใจหมายดี
63013069026 นางสาวสุธิดา ไม:น3อยทรัพย�
63013069027 นางสาวนันธิชา แจ:มแจ3ง
63013069028 นางสาวสุวรรณา ศรีเมือง
63013069029 นางสาวกมลชนก คุณาชนม�
63013069030 นางสาวปรัชญานันท� แสงเปล:า
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63013069031 นายจารุกิตต์ิ ชุมทอง
63013069032 นางสาวจาริญา แสงสว:าง
63013069033 นางสาววรินทร� ป7ญญาภู
63013069034 นายณัฐภูมิ อินทร�สิงห�
63013069035 นางสาวอมรรัตน� พยุงพันธุ�
63013069036 นางสาวน้ําทิพย� วงษ�คํา
63013069037 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ โล3ววัชรากร
63013069038 นายกิจนันท� จันทร�ฉาย
63013069039 นางสาวณฐนรรท� อ:อนรักษ�
63013069040 นางสาวพัทธนันท� แจ3งขํา
63013069041 นายศุภวัฒน� หลาวทอง
63013069042 นางสาวฮุสนา เด:นดารา
63013069043 นางสาวณัฐติชา เเก:นดี
63013069044 นางสาวปณิตา พันธ�ทอง
63013069045 นางสาวจิราวรรณ ย้ิมวรรณ
63013069046 นางสาวปรียานุช มลิวรรณ�
63013069047 นางสาวนุรไอนี อิมิง
63013069048 นางสุพัตรา เล:าเลิศ
63013069049 นายกันตพงศ� ตุ3มหิรัญ
63013069050 นางสาวพัชชา ใสสุข
63013069051 นางสาวพัชรินทร� เกรียงเกร็ด
63013069052 นางสาวจุฑามาศ พิทักษ�
63013069053 นายวรุฒ ธรฤทธ์ิ
63013069054 นางสาววิริศรา กิจพิทยาฤทธ์ิ
63013069055 นางสาวฮุซนา หะยีเลาะ
63013069056 นายธนพล ชมแสงโชค
63013069057 นางสาวสิรีพัชร ตันสถิรานันท�
63013069058 นางสาวชลิดา ประเสริฐชาติ
63013069059 นางสาวพัทธวรรณ เลิศพิพัฒน�กุล
63013069060 นางสาวเสาวลักษณ� หอมกลิ่น
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63013069061 นางสาวกัญญาภัค ผลพยุง
63013069062 นางสาวณัฏฐริณีย� กันธิยะ
63013069063 นายภควัต ภควิกรัย
63013069064 นายพงศ�ภัค เดชยก
63013069065 นายวัชรากร สะโรจน�
63013069066 นายประสิทธ์ิ จันทิมา
63013069067 นายพิภูษณ หวังอนุตตร
63013069068 นายลัทธสิทธ์ิ จิโรจวงศ�
63013069069 นายสุทธิรักษ� ปานนิ่ม
63013069070 นายธีรภัทร� สุขขํา
63013069071 นางสาวอมรศรี วรรณวัตร
63013069072 นางสาวลัดดาวรรณ อุสาพรหม
63013069073 นางสาวชฎาภรณ� ด3วงแก3ว
63013069074 ว:าที่ร3อยตรีธีรศักด์ิ หนูเก้ือ
63013069075 นายสิทธิศักด์ิ โสธร
63013069076 นายธวัชชัย สร3อยประดิษฐ
63013069077 นางสาวไอรินทร� ดิลกพรวิพัฒน�
63013069078 นางสาวพรไพลิน ช:อผูก
63013069079 นางสาวเบญจวรรณ เหลาผา
63013069080 นางสาวอรรริยา ลาภมี
63013069081 นางสาวทรายทอง แก3วกรเมือง
63013069082 นางสาวเกษรินทร� ก3อนกลีบ
63013069083 นายเอกภพ อ:วมสวัสด์ิ
63013069084 นางสาวกนกวรรณ ฤทธ์ิก่ิง
63013069085 นายสุรเดช พงษ�ธนานิกร
63013069086 นายสุรเดช พันธุ�ดี
63013069087 นางสาวอัจฉรา บุญมา
63013069088 นางสาวพรพิมล คธาเพ็ชร
63013069089 นางสาวกัญญารัตน� ไชยวัต
63013069090 นายทินนภัทร หญีตสอน
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63013069091 นางสาวนิลาวัลย� สังสีแก3ว
63013069092 นางสาวพาตีเมDาะ สามะแต
63013069093 นางสาวกันตนา เรืองเดช
63013069094 นายกานต�ภัช เขม3นเขตการ
63013069095 นางสาวอารียา สิงห�เถ่ือน
63013069096 นางสาวธนิดา ศรประสิทธ์ิ
63013069097 นางสาวจันทิรา สุขพิลาภ
63013069098 นายภัทรกุล กุลทา
63013069099 นางสาวเนตรนภิส ใจการ
63013069100 นายประภัทรพงษ� ทิพย�อักษร
63013069101 นางสาวกนกพร กําเนิดรักษ�
63013069102 นายธนิสร เชาวดี
63013069103 นางสาวแพรพลอย เสวิสิทธ์ิ
63013069104 นายไพศาล บุญประสพ
63013069105 นางสาวพีรนุช พิชิตพันธ�พงศ�
63013069106 นายรัชชานนท� ยาวิชัย
63013069107 นายอนิรุต ชมภู:
63013069108 นางณิชชารีย� เพ่ิมพิพัฒน�
63013069109 นางสาวเดือนเพ็ญ เมืองคํา
63013069110 นางสาวณัฐชา เอี่ยมอ่ํา
63013069111 นางสาวพิมพ�วิภา เอกบัว
63013069112 นายเอกนรินทร� สังข�ขาว
63013069113 นางสาวสุพิชญา ตันติวงส�
63013069114 นางสาวนัสณีย� ยวงใย
63013069115 นางสาวณัฎฐา ปวนทา
63013069116 นางสาวสิรินาถ รักสุวรรณ�
63013069117 นางสาวขวัญกมล มาเรียน
63013069118 นางสาวณัฐสิมา จ้ิวโกศล
63013069119 นางสาวยลดา สาระกูล
63013069120 นางสาวชนัญญา งามศุภกร
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63013069121 นางสาวลัดดา นามแสง
63013069122 นางสาวรุ:งตะวัน พันธ�งาม
63013069123 นางสาวกมลพรรษ คูตะรัตนา
63013069124 นางสาวกัญจนา บุญปล3อง
63013069125 นางสาวภูริชญา กุลนาฝาย
63013069126 นางสาวทิวาพร ประภาษี
63013069127 นายทิวัตถ� ป7ญญาวัฒนพงศ�
63013069128 นางสาวอารดา ป7ญญาวุทโส
63013069129 นายสุวิจักขณ� คําฟู
63013069130 นางสาวจาฏ̀พัจน� คํ่าคูณสุขศรี
63013069131 นางสาวปวีณา ทิอ3าย
63013069132 นางสาวผักบุ3ง ชวนรักธรรม
63013069133 นางสาวศศินันท� จันทร�มุข
63013069134 นางสาวเจนจิรา สุดคิด
63013069135 นางสาวสโรชา คํานึงศักด์ิ
63013069136 นายบรรจง วรนุช
63013069137 นายศุภกิจ บุญประเสริฐ
63013069138 นางสาวจารุวรรณ เมรัตน�
63013069139 นางสาวกรกช วทานิยานนท�
63013069140 นายพัชรพล รุ:งเรือง
63013069141 นางสาวกมลวรรณ ปรุงผล
63013069142 นางสาวเบญจมาภรณ� น3อยน้ําคํา
63013069143 นายพงศกร ไขศรี
63013069144 นางสาวบุญสิตา ทัดสวัสด์ิ
63013069145 นายณัชกิตต� ศิลป\โยดม
63013069146 นายอิษวัต ดุลยเวสาสุข
63013069147 นางสาวขวัญเรือน ทรงกลด
63013069148 นางสาวเจริญศรี เปสันเทียะ
63013069149 นางสาวเอื้อการย� ปูนิล
63013069150 นางสาวสุดารัตน� อนุศักด์ิพิทยา
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63013069151 นางสาวช:อผกา บุระเนตร
63013069152 นางสาวเบญจมาศ พิมพ�สมาน
63013069153 นางสาวดวงแก3ว ศิลปรุ
63013069154 นางสาวปนัดดา เพชรดี
63013069155 นางสาวปวิชญา ภัทรรังษี
63013069156 นางสาวปFยนุช ใหญ:เสมอ
63013069157 นายอานนท� สายพรม
63013069158 นายกิตติพงษ� บุญรักษ�
63013069159 นางสาวศุภารัตน� สุรีย�
63013069160 นางสาวพรรษชล ศรีสังข�
63013069161 นายอนุชิต อมรเวชกุล
63013069162 นางสาวสุภาวดี อ่ําปลอด
63013069163 นายสุนันท� วิเศษชาติ
63013069164 นายภานุวัฒน� สาระคง
63013069165 นางสาวณัฏฐ�ชยา เวียงชัยภูมิ
63013069166 นางสาวสลิลทิพย� ผลึกเพชร
63013069167 นายนฤทธ์ิ แก3วบัวทอง
63013069168 นางสาวหนึ่งฤทัย สิงห�เกลี้ยง
63013069169 นางสาวสุดาภรณ� สังฆเวช
63013069170 นางสาวกันญารัตน� พิมพา
63013069171 นางสาววันวิสา เกษร
63013069172 นางสาวพรรณพนัช เจริญรัตนกิตติ
63013069173 นางสาวจิตราวดี โพธ์ิศรี
63013069174 นางสาววรรณภา สอนจันทร�
63013069175 นางสาวสิริลักษณ� ไผ:แก3ว
63013069176 นางสาวณัฐนพพร โพธ์ิไทย
63013069177 นายฐิติพันธ� เอียบฉุ3น
63013069178 นางสาวณิชมน ศรีมูลคําสุข
63013069179 นายศตวรรษ วงษ�ล3อม
63013069180 นางสาวธัญชนก สิงห�บูรณ�
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63013069181 นางสาวณัฐกมล แจ:มจิตร
63013069182 นางสาวสาวิตรี อินทนาม
63013069183 นางสาวรุจิรา ท3าวฮ3าย
63013069184 นางสาวร:มฤดี ฟองเลิศนุกุล
63013069185 นายนันทวัฒน� บุญเสก
63013069186 นายณรงค�ฤทธ์ิ ช:วยแก3ว
63013069187 นายพงษ�พิพัฒน� พัชรกาญจน�สกุล
63013069188 นางสาวณัฐชา เนียมเสวก
63013069189 นางสาววิริยาพร มาทอง
63013069190 นางสาวอภิญญา วงศ�ฉ่ิงยืนยง
63013069191 นางสาวจิรินทร�ภัค สําเร็จศิลปI
63013069192 นายสุรศักด์ิ สวัสดี
63013069193 นางสาวสิริภา แก3วได3ปาน
63013069194 นางสาวดวงฤทัย หลักเพ็ชร�
63013069195 นางสาวชนัญชิดา กาญจนะรังษี
63013069196 นางสาวนภสร คชสิงห�
63013069197 นางสาวกรุณา คุณากรวงศ�
63013069198 นางสาวสุวิกา เหล:าคนค3า
63013069199 นางสาวสุนิสา ภิรมย�
63013069200 นายประสิทธ์ิ แก3วกล3า
63013069201 นายวราฤทธ์ิ สุขวิบูลย�ผล
63013069202 นางสาวจิรารัตน� อโหสี
63013069203 นายศิริวัช คําหอมกุล
63013069204 นางสาวสุรางคนา พรหมพันธ�
63013069205 นายสิครินทร� ดีระเมียด
63013069206 นางสาวนัยนา ช:องบัว
63013069207 นางสาวสุกานดา จิตจินดา
63013069208 นางสาวศิริรัตน� มิตรเทวิน
63013069209 นายวรินวัฒน� ปฐมวัฒนพงศ�
63013069210 นางสาววรีธร ตรีกิตติวัฒน�

หน3า 2307 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013069211 นางสาวอรอมล สีหุ3น
63013069212 น.ส.พิมพิไล นวนประโคน
63013069213 นางสาวจุฑามาศ เครือคําเฮียง
63013069214 นางสาวนันท�กมล โห3ไทย
63013069215 นางสาวธนาภรณ� ชุ:มประมล
63013069216 นายณัฐวัฒน� ธีระชาญณรงค�
63013069217 นางสาวปารดา จิตตวิริยะกุล
63013069218 นางสาวสุภาดา สมพงษ�
63013069219 นายอนันต� นิลบุตร
63013069220 นางนริศรา สนส:ง
63013069221 นางสาววรรณภา คําผา
63013069222 นางสาวมนทิยา ภักดีคง
63013069223 นางสาวนารีรัตน� มะลิลา
63013069224 นางสาวอรอนงค� ยันตะศิริ
63013069225 นายปรัชญา รนขาว
63013069226 นางตรีเพชร วิจิตรภาพ
63013069227 นายกิตติวัฒน� ศิริธรรม
63013069228 นางสาวกนกวรรณ อุ:มมี
63013069229 นางสาวอมรพันธ� เกษโกวิท
63013069230 นางสาวฐิตาภา แสงเลื่อม
63013069231 นางสาวสิริลาวัลย� สีลาบุตร
63013069232 นางสาวแคทลียา กาวัน
63013069233 นางสาวนิภา แสงดาวเด:น
63013069234 นางสาวรัฐกาญจน� จ่ัวแจ:มใส
63013069235 นางสาวรัตนาพร ไทยเกิด
63013069236 นางสาวมณีรัตน� อิ่มคุ3ม
63013069237 นางสาวสิริรัตน� กุลจิตติพฤทธ์ิ
63013069238 นางสาวพัชรพร ลําคํา
63013069239 นางสาวอัญชิษฐา อินทวงศ�
63013069240 นายปฏิพล กามขุนทด
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63013069241 นางสาวประณิตา ก่ิมนอก
63013069242 นางสาวเพียรทิพย� ด:านสุวรรณเมฆ
63013069243 นายเอกชัย มหะพันธุ�
63013069244 นายณราวุฒิ พรมงาม
63013069245 นายอนุเทพ ธีระดิษฐ�
63013069246 นางสาวสิรินดา แก3วรัตน�
63013069247 นางสาวจิราภรณ� กีรติอาภากุล
63013069248 นางสาวแพรพลอย กอชัยศิริกุล
63013069249 นายคเชนทร� หม่ืนแสน
63013069250 นางสาวณศิตา วงศ�ใหญ:
63013069251 นายดนุเดช ไชยวัลย�
63013069252 นางสาวชนิดาภา ปทีปนําพาผล
63013069253 นางสาวศรัณย�ญา ซุยเจริญ
63013069254 นางสาวศุภวรรณ เสถียรชัยศิริ
63013069255 นางสาวเปรมิกา ภิรมย�ดวง
63013069256 นางสาวพัธชยา วงค�เขียว
63013069257 นางสาวอาภาภรณ� จงไพบูลย�กิจ
63013069258 นายณัชพล ชนะสิทธ์ิ
63013069259 นางสาวอุลัยวรรณ ขันดี
63013069260 นางสาวช:อผกา สุระสังข�
63013069261 นางสาวเพ็ญพร สนิทยา
63013069262 นางสาวปวริศา แย3มเกษร
63013069263 นางสาวศิริพร บานใจ
63013069264 นางสาวศศิธร มีชัย
63013069265 นายอามีน หะยีดารียอ
63013069266 นางสาวโสรญา สวัสด์ิผล
63013069267 นายพีรณัฐ ปรีเปรมจินดา
63013069268 นายภัทรนันท� นครไพร
63013069269 นายจิระศักด์ิ วงศ�ชัยโคตร
63013069270 นางสาวช:อผกา น3อยโสมศรี
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63013069271 นายณัฐพงษ� อาจวงษ�
63013069272 นางสาวซูไฮลาห� อาแวเงาะ
63013069273 นางสาวคุณัญญา ดีม่ัน
63013069274 นายศฎายุส จีดลําดวน
63013069275 นางสาวเพชรีภรณ� ศรีบุศกร
63013069276 นางสาวเบญจวรรณ ล3อเส็ง
63013069277 นายอาหามะ ลงแม
63013069278 นางสาวจริยาพร ทองยา
63013069279 นางสาววิภาวรรณ แจ:มจํารัส
63013069280 นายณัฐติกร สุตะวงค�
63013069281 นายภัทรชัย หรบรรพ�
63013069282 นางสาวปภัสสร นามจิรโชติ
63013069283 นางสาวสุประวีณ� หมวดสุข
63013069284 นางสาวอรอนงค� เกิดบัว
63013069285 นางสาวพิชญธิดา ชาติสําราญ
63013069286 นางสาวเสาวรัตน� ฉัตรมงคลกิจ
63013069287 นางสาวชญานิศ ชูมณี
63013069288 นางสาวกาญจนา นิลอุบล
63013069289 นายนุกูล อ่ําตระกูล
63013069290 นายฐานทัพ ไพรินทร�รัตน�
63013069291 นางสาวกาญจนา เถาว�วัฒนะรุ:งโรจน�
63013069292 นางสาวอุมาพร สุวรรณชมภู
63013069293 ว:าที่ร3อยตรีฤทธิชาติ เลอปกรณ�
63013069294 นางสาววิภารัตน� ไตรรัตน�
63013069295 นางสาวนิศามณี ย่ิงสกุล
63013069296 นางสาววราทิพย� รัตนสุภา
63013069297 นางสาวฌัฏฐนีฌา เนตร�นรินทร�
63013069298 นางสาวสุนิษา ดาวเรือง
63013069299 นางสาวพรธิดา บัวเกษ
63013069300 นางสาวปFยาภรณ� จิระศิลปI
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63013069301 นางสาวชัญญนิษฐ� สุวรรณกุลภัทร�
63013069302 นางสาวจินต�ณกรณ� คงศิริบุญรักษ�
63013069303 นายฐิติพงศ� ฐาปนะดิลก
63013069304 นางสาวเกวลิน ขนอม
63013069305 นางสาวนิตยา สมคําศรี
63013069306 นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
63013069307 นางสาวพิชมญช� เทพอารักษ�
63013069308 นางสาวธนวรรณ อยู:ผาสุข
63013069309 นายพีรณัฐ วุ:นศิลป
63013069310 นายธีรเมธ ทรัพย�มาก
63013069311 นางสาวสาวิตรี เปaนเครือ
63013069312 นางสาวศุทธินี มยุโรวาท
63013069313 นายเพ่ิมศักด์ิ ภาคอรรถ
63013069314 นางสาวนภาวรรณ แก3วพินิจ
63013069315 นายสุกฤษฎ์ิ เจริญวัย
63013069316 นายอาทร บุญประโคน
63013069317 นายปวิธ ปรารัตน�
63013069318 นายมูฮําหมัดฟารีด หะยีกาเดร�
63013069319 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�ศิริ
63013069320 นายธวัชชัย เป\Qยปลูก
63013069321 นางสาวกนกวรรณ อินถา
63013069322 นางสาวสุภัสรีญา ผลจันทร�
63013069323 นางสาวพัฒน�นรี อัครพรเกียรติ
63013069324 นางสาววรรวิสา แจ:มจันทร�ศรี
63013069325 นางสาววรรณฤดี จารุฑีฆัมพร
63013069326 นายอัคร เมษสุวรรณ
63013069327 นางสาวชลลดา สุวรรณวร
63013069328 นางสาวณปภัช ฉัตรนิติโชติ
63013069329 นางสาวคุณาพร ซาเหลา
63013069330 นางสาวกีรตยา เอี่ยมกมล
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63013069331 นางสาวอัสรีนา วานิ
63013069332 นางสาวกรวิภา วัดแก3ว
63013069333 ว:าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ� ศรียาเทพ
63013069334 นางสาววิชิตา แข็งแรง
63013069335 นางสาวชมพูนุช ผลเจริญ
63013069336 นางสาวฐิตาพร ก3องสมุทร
63013069337 นายวิเชียร งามแสง
63013069338 นางสาวพรชนก บุญประเสริฐ
63013069339 นายภาณุพงศ� ตรงต:อกิจ
63013069340 นางสาวนันทิดา ศรีสุวรรณ�
63013069341 นางสาวนฤภร ชูสุวรรณ
63013069342 นายชญานนท� ขุนจันทร�
63013069343 นายธนาพล เธียรโอภาส
63013069344 นายกฤต อุ:นศิริ
63013069345 นายธีรกิจ ไชยรด
63013069346 นางสาวกฤติยาภรณ� จงทอง
63013069347 นางสาวปาริชาติ อนันต�
63013069348 นายสุรวัช ชัยยะ
63013069349 นายอุดม เกตุขาว
63013069350 นางสาวปรัชญา เนื้อทอง
63013069351 นางสาวรัชนาถ บุญชู
63013069352 นางสาวศิริลักษณ� สุวิชา
63013069353 นางสาวกานต�ธิดา ทองน3อย
63013069354 นางสาวกนกวรรณ ละมัย
63013069355 นางสาวเจนจิรา จันทร�เทพ
63013069356 นางสาวอรวี สวัสด์ิเวทิน
63013069357 นางสาวศศิกานต� ผ:องประทุม
63013069358 นางสาวดวงสมร เด:นดวง
63013069359 นางสาวอัจฉริยา ไชยชาติ
63013069360 นางสาววรลักษณ� พฤกษศรี
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63013069361 นางสาวจุฑารัตน� ศรีเพชร
63013069362 นางสาวโสมวรรณ ชูเกาะ
63013069363 นางสาวภูริดา เจียมทอง
63013069364 นางสาวบัวหลวง แทนมณี
63013069365 นางสาวเพชรรัศม์ิ พิทักษ�กุล
63013069366 นางสาวศิญามาศ  :พิมพ�เหมือน
63013069367 นางสาววราพรรณ โพบุญธรรม
63013069368 นายสมศักด์ิ ศรีโกศล
63013069369 นายสัจมนต� ขวัญรัตน�
63013069370 นางสาวจิตราภา งามมานะ
63013069371 นางสาววันเพ็ญ สวนขวัญ
63013069372 นางสาวสิริกานดา จริยานุกูล
63013069373 นางสาวณัฐทรินีย� สุวรรณ
63013069374 นางสาววาทิณี ภู:สอง
63013069375 นายณรงเดช บุญตา
63013069376 นายพีรพงศ� ขอดแก3ว
63013069377 นายธิติสรณ� จิระเกียรติกุล
63013069378 นางสาวมาลีรัตน� ขําสกุล
63013069379 นายปริวัฒน� สุขรัตน�
63013069380 นางสาวภัทรารินี พุฒชา
63013069381 นางสาวปวีณา อยู:สมุทร
63013069382 นางสาวนวพร หวังกุ:ม
63013069383 นางสาวนิรชา ทองคํา
63013069384 นางสาวป7ทมา สําเภารอด
63013069385 นางสาวณัฐปภัสร� รุ:งคุณประเสริฐ
63013069386 นางสาวณัฐวรรณ รีเปลี่ยนวิติ
63013069387 นายอัครพล งามสม
63013069388 นางสาวภิชญาดา กัญจะเตวิช
63013069389 นางสาวณัฐมล โสอุดร
63013069390 นางสาวบุษยรังสี สุดชู
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63013069391 นายวัฒนา พันที
63013069392 นางสาวณัฐธิดา หลายชูไทย
63013069393 นางสาวอินธกานต� สังข�ขุน
63013069394 นางสาวอัจฉรา รองพล
63013069395 นายนพดล เพ่ิมพูล
63013069396 นางสาวธณัฐฌา ศรีทองเทศ
63013069397 นางสาวปุญญิศา รัตนคํา
63013069398 นางสาวซารีปะ ติงระยะ
63013069399 นายวิทยา กันยามา
63013069400 นางสาวชุลีพร บุญอ:อน
63013069401 นางสาวศศิภา บูชา
63013069402 นางสาวไอลดา เล็มหมัด
63013069403 นางสาวสุนิตา อ:อนนาค
63013069404 นายธีรภัทร วัฒนศิริธรรม
63013069405 นางสาวอัธญา ปรีชาวิทย�
63013069406 นางสาวชนิสรา สุขรมย�
63013069407 นางสาวอธิสรา ราชตา
63013069408 นางสาวปุณฑริกา เยือกเย็น
63013069409 นายนทีธร บุญส:งวงศ�สกุล
63013069410 นางสาวกัลยา กาบแก3ว
63013069411 นางสาวชญานันท� เพชรศรี
63013069412 นางสาวสมิทธินี ริ้วสถาพร
63013069413 นางสาววิลาสินี จรัสพันธ�
63013069414 นายกฤษณะ ป7ญญา
63013069415 นายวัฒนา ยกน3อย
63013069416 นางสาวป7ทมา อาภรณ�ผล
63013069417 นางสาวฮามีดะห� บุญมา
63013069418 นางสาวนภัสสร เป\ยจันทร�
63013069419 นางสาวกฤตยา โสลิภา
63013069420 นางสาววนาลี สุขีสุวรรณรัตน�
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63013069421 นางสาวณัฏฐนันท� บุญมาก
63013069422 นางสาววัลย�ลิกา นามเกิด
63013069423 นางสาวเกษรา สมใจ
63013069424 นางสาวกุลธิดา จิตโชติ
63013069425 นายรณกร พันธ�สี
63013069426 นางสาวชุติกาญจน� น้ําทรัพย�
63013069427 นางสาวอังค�พัฑรา กาญจนสาลักษณ�
63013069428 นางสาวธนันท�ชนก นันทศักด์ิวรกุล
63013069429 นางสาวทัศน�วรรณ รัตนกุล
63013069430 นางสาวนันท�นภัส ทองแดง
63013069431 นางสาวจิดาภา พูลทวีธรรม
63013069432 นางสาวอังคณา ลิลา
63013069433 นางสาวประภาพรรณ เรืองอร:าม
63013069434 นางสาวศศิวิมล สีนวนคํา
63013069435 นายปFยะพล ปริตโตทก
63013069436 นางสาวชุติกาญจน� มีสกุล
63013069437 นางสาวคณัญญา อิ่มใจ
63013069438 นายบุญเชาว� แสงอรุณ
63013069439 นางสาวอรวิลาสินี วรป7ญญานันท�
63013069440 นายอิทธิกร รามศักด์ิ
63013069441 นางสาววลัยพรรณ จ3อยชารัตน�
63013069442 นางสาวพัทธ�ธีรา ปาณะพีระวิทย�
63013069443 นางสาวพิมพิศา ทรัพย�ศิริ
63013069444 นางสาวฐานิตารัชต� นาคกรด
63013069445 นายศิวะนันท� เดชอุปการ
63013069446 นางสาวชนิกามาศ เมฆอาภา
63013069447 นางสาวพรวิภา สิงห�พร
63013069448 นายชัชวาย อินทนนท�
63013069449 นางสาวอัปษรศรี เนติวุฒิสาร
63013069450 นายณัฐพงศ� กุญชร
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63013069451 นายอรรถวีร� มณีเสน
63013069452 นายเอกชัย ศรีป7ญญากวี
63013069453 นางสาวชุติมา สุราฤทธ์ิ
63013069454 นายรัตนพล รักแจ3ง
63013069455 นายวัชรินทร� ธรรมตา
63013069456 นางสาวสุทธิดา โมละดา
63013069457 นายธุวานนท� ศรีษะแก3ว
63013069458 นางสาวสุไลดา ใหม:คามิ
63013069459 นางสาวคอลีเยDาะ สาแม
63013069460 นายย่ิงยศ โฉมอัมฤทธ์ิ
63013069461 นางสาวกัญญาภัทร แก3วพวง
63013069462 นางสาวพลอยไพลิน รอตศรี
63013069463 นายศราวุฒิ แสงกรณ�
63013069464 นางสาวอัรฟา นุ3ยโสDะ
63013069465 นายสุเมธ ไหมสีทอง
63013069466 นางสาวณัฐวจี เอี่ยมโภคทรัพย�
63013069467 นางสาวณัฐนันท� บุญอมร
63013069468 นางสาวธนพร ศิริเนตร
63013069469 นางสาวชวิศา ก่ิงแก3ว
63013069470 นางสาวกนกวรรณ สุขสายันต�
63013069471 ว:าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ เริ่มศรี
63013069472 นางสาวกนกพร สุวรรรฤทธ์ิ
63013069473 นางสาวโชติกา ทองประเสริฐสุข
63013069474 นางสาวณัฐริกา เอียดสี
63013069475 นางสาวอารียา เรืองปราชญ�
63013069476 นางสาวพรรณนิภา ปราบปราม
63013069477 นายเอกสิทธ์ิ มีประเสริฐ
63013069478 นางสาวนภัสวรรณ สุวรรณวาศรี
63013069479 นายอดิศักด์ิ สุคนธ�
63013069480 นางสาวสุดารัตน� ไชยพลบาล
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63013069481 นายจักรกฤษ อาทิตย�เที่ยง
63013069482 นางสาวสุดารัตน� ผลศัพท�
63013069483 นางสาวจารุวรรณ เทียนทิพย�
63013069484 นายเสฐียรพงษ� จันจูทิพย�
63013069485 นายปFยะ หลงภูงา
63013069486 นายวชิรวิทย� เหล:าพงศ�เจริญ
63013069487 นางสาวกานติมา วงศ�ยะรา
63013069488 นางเกวลิน มนต�แก3ว
63013069489 นางสาวศิริพร แซ:ต้ัง
63013069490 นายฉัตรพล สิงห�คาร
63013069491 นางสาวปFยะมาศ บัวโพธ์ิ
63013069492 นางสาวเจนจิรา อินณรงค�
63013069493 นางสาวสุวิมล จินดาวัลย�
63013069494 นายอภิชาติ รูปศรี
63013069495 นางสาวจันทรัศม� ชูชมงาม
63013069496 นายสุพกิจ พินิจจันทร�
63013069497 นางสาวอัญญารัตน� พันธโชติ
63013069498 นางสาวณัฐพร สุขะนิล
63013069499 นางสาวศศิกานต� ศิริมา
63013069500 นางสาวพิมพ�ชนก พันธุสุวรรณ
63013069501 นางสาวอมรรัตน� เกริกกิตติกุล
63013069502 นายสมโภชน� บุญเกิด
63013069503 นายนัฐพงษ� สอนน3อย
63013069504 นางสาวนิภาพร นารีรักษ�
63013069505 นายธนพนธ� บัณฑุรัตน�
63013069506 นางสาวประภัสนันท� อ:อนละออ
63013069507 นางสาววิภาวรรณ ทองสุทัศน�
63013069508 นายสุรเชษฎ� งามวงษ� 
63013069509 นายภัทรชัย แสงเส3น
63013069510 นางสาวพิมพ�ลดา ณ ลําปาง
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63013069511 นางสาวภาวิณี เชยเดช
63013069512 นายสุริยา ภาพสิงห�
63013069513 นางสาวปFยากร วิเวกวรรณ
63013069514 นางสาวซารีนะห� ดอกา
63013069515 นางสาวศิรินรา ศรีราช
63013069516 นางสาวสุชาดา ทวยไธสง
63013069517 นางสาวศรยา ตาทิน
63013069518 นางสาวชนนิกานต� พุกแก3ว
63013069519 นายธีระวัช ขันสิทธ์ิ
63013069520 นางสาวอรอุมา อินทรอนันท�
63013069521 นางสาวพิชามญชุ� รัตนจริยาคุณ
63013069522 นายพงศ�เจษฎา พลหล3า
63013069523 นางสาวกมลชนก ตนดี
63013069524 นางสาวเกศแก3ว มะลิวัลย�
63013069525 นางสาวรัตนาวดี ทรัพย�ชมชื่น
63013069526 นางสาวกัลยา ใกล3สว:าง
63013069527 นางสาวอมรรัตน� สายกระสุน
63013069528 นางสาวจิรารัตน� ยอดระบํา
63013069529 นางสาวพรนภัท ใสเย็น
63013069530 นางสาวเบญญาภา ชัยโสดา
63013069531 นายปรมินทร� วิจิตร
63013069532 นางสาวพรธีรา อ่ํานาเพียง
63013069533 นางสาวสุภาภรณ� สังข�ทอง
63013069534 นางสาวมนทิรา ซาเสน
63013069535 นายวุฒิชัย วงศ�ใหญ:
63013069536 นางสาวลักขณา ด3วงสุด
63013069537 นางสาวซารีนา ช:วยการ
63013069538 นางสาวอรอนงค� ศรีสวัสด์ิ
63013069539 นางสาวพรพิชชา สุวณิชย�เจริญ
63013069540 นางสาวกมลนิตย� เป\Zยมประเสริฐ
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63013069541 นายดนัย ชิดชัยภูมิ
63013069542 นายอนุวัฒน� จงรักชอบ
63013069543 นางสาวป7ณฑิตา ทําบุญ
63013069544 นางวัชราภรณ� เกิดวิชัย
63013069545 นางสาวสิริลัดดา ประคํา
63013069546 นายศรายุทธ หานาม
63013069547 นายภานุมาศ ตรีสุวรรณ
63013069548 นางสาวสุนันนภา สีนนท�
63013069549 นางสาวชลธิชา พงษ�ภัทรวดี
63013069550 นางสาวปฐมาภรณ� กระจ:างโพธ์ิ
63013069551 นายกรวิชญ� มาปFนตา
63013069552 นางสาวติยาภรณ� ปรีชา
63013069553 นายเดชนิน เฟ̂Zองเดช
63013069554 นางสาวพรพิมล ทวีธนวาณิชย�
63013069555 นายโสภณ แจสมุทร
63013069556 นางสาวดารัตน� กลิ่นหวล
63013069557 นายพอเจตต� ทองทา
63013069558 นายอภิรักษ� บุญแก3ว
63013069559 นางสาวกนกพร ช3างเนียม
63013069560 นางสาวนันทิยา ขุนเณร
63013069561 นางสาวเพทาย เหมือนบุญ
63013069562 นางสาวกมลชนก ช3างเจริญ
63013069563 นายนิกร อักษรกุล
63013069564 นางสาวมณีรัตน� สวนดอกไม3
63013069565 นางสาววิลาวัลย� สิริทิพากุล
63013069566 นางสาวพรชิดา นุชสาย
63013069567 นายพัชระ ไชยสงคราม
63013069568 นางสาวเป\Zยมสุข ฉลาดพันธ�
63013069569 นางสาวอรุณรัตน� อุทโท
63013069570 นางสาววราภรณ� มานุเด็น
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63013069571 นายคริษฐ� พรหมเพ็ชร�
63013069572 นางสาวเมทินี คงแก3ว
63013069573 นางสาวธัญญลักษณ� ศรนรินทร�
63013069574 นางสาวเจนิชดา สว:างเนตร
63013069575 นางสาวปรียานุช อุปลกะลิน
63013069576 นางสาวกมลวรรณ คงกล่ํา
63013069577 นางสาวสุกานดา น3อยมี
63013069578 นางฐิตาภา พลายละหาร
63013069579 นางสาวกุลยา แก3ววิชิต
63013069580 นางสาวฟCาใส ไชยทอง
63013069581 นายวินัย ต:อมดวงแก3ว
63013069582 นายอัครเดช พลีชมภู
63013069583 นางสาวอุบล เนาว�นนท�
63013069584 นางสาวรุ:งทิพย� สุขคํา
63013069585 นางสาวปภาวรินท� ชูทิพย�
63013069586 นางสาวศิริพร แซ:Xตัน
63013069587 นางสาวกฤติยา เสาะสมบูรณ�
63013069588 นางสาววสุธิดา จามน3อยพรม
63013069589 นางสาวรุ:งรัตน� สังจันทึก
63013069590 นางสาวนุชจรีย� รักขาว
63013069591 นายอิทธิพล ภู:สุนทร
63013069592 นางสาวจิราพร กันยา
63013069593 นายเจนณรงค� สีสม
63013069594 นายสหพล ทองสม
63013069595 นายพิหเคนทร� ตะก3อง
63013069596 นายชานน จงจิตตานนท�
63013069597 นางสาวณฐิกา หนูนวล
63013069598 นายปฏิพล ปลายงาม
63013069599 นางณัฐการย� ผดุงพร
63013069600 นางสาวเอริน นาละกา
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63013069601 นางสาวพรรณี อินทร�นุช
63013069602 นายธาราธร นิลจรัสวณิช
63013069603 นางสาวกุลธิดา อินธิ
63013069604 นางสาวอุษา หนองเฆ:
63013069605 นางสาวอัญรินทร� ธนสุริยสินชัย
63013069606 นางสาวจุฬาลักษณ� ชุมสาย ณ อยุธยา
63013069607 นายป7ณณทัต กฤษฏิอนันภัท
63013069608 นายลีนวัฒน� เขียวสังข�
63013069609 นางสาวสรีณา ชัยเนตร
63013069610 นายอรรถพันธ� พุ:มมาลี
63013069611 นางสาวป7ณณพร เกษวิทย�
63013069612 นางสาวกรวรรณ อุดมสรรพ�
63013069613 นายสุเมธ จรดล
63013069614 นางสาววรรทณา บุตรรอด
63013069615 นางสาวบัวจันทร� ยงพรประเสริฐ
63013069616 นางสาวสิริกร ทวีป7ญโญภาส
63013069617 นางสาวปาณิสรา ขุนพิทักษ�
63013069618 นางสาวณภาสุกัญ พิมพิณญาดา
63013069619 นางสาวศิริยุคล ทองดี
63013069620 นายธนิต บุญน3อย
63013069621 นางสาวศุภารัตน� หงส�ประเสริฐ
63013069622 นางสาวกชชภัค สําราญวงศ�
63013069623 นางสาวยอแสง ติลา
63013069624 นายวัฒนา พฤกษภักดีวงศ�
63013069625 นายเสฐียรพงษ� กลั่นแตง
63013069626 นางสาวอรพรรณ สถาพร
63013069627 นายภวัต แสงเดือน
63013069628 นายธนวุฒิ คําปาเครือ
63013069629 นางสาวอารียา บุญเย็น
63013069630 นางสาวสุพัตรา บุญชุ:ม
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63013069631 นายศุภากร วงศ�พนาวัลย�
63013069632 นายวรานนท� ขุทรานนท�
63013069633 นางสาวเกศสุดา คงเรือง
63013069634 นางสาวชวัลรัตน� ปFZนใจยศ
63013069635 นายณัฐพล สังข�อินทร�
63013069636 นางสาวศิริพร เกิดทรัพย�
63013069637 นางสาวพัชรา สมัครเขตรการ
63013069638 นางสาวธณัฐชา เกษศรี
63013069639 นางสาวสุภาพร อิ่นคําเชื้อ
63013069640 นางสาววิชุดา ทองสุก
63013069641 นายเกียรติศักด์ิ แย3มวิทยา
63013069642 นายอรัญ บุญโมDะ
63013069643 นางสาวศิริสุข สิทธิกสิกรรม
63013069644 นางสาวกนกพร อู:อ3น
63013069645 นางสาวธนิษฐ�ฌา คารวะวิวัฒน�กุล
63013069646 นางสาวธัญนันท� วาจาสิทธ์ิ
63013069647 นางสาวอัจฉรา ลายา
63013069648 นางสาวนงเยาว� ธงหาร
63013069649 นางสาวคณิตา เตรณานนท�
63013069650 นางสาวสฎาภรณ� วังวงค�
63013069651 นางสาวกิตติยาภรณ� อุคํา
63013069652 นางสาวเจนจิรา แก3วบุญ
63013069653 นางสาวสุภาวดี บุดดาหวัง
63013069654 นายจาตุรนต� สุขสําราญ
63013069655 นางสาวกุลิสรา แก3วนาต๊ิบ
63013069656 นางสาวชุติกาญจน� จุลสําอางค�
63013069657 นางสาวพรณพัฒร� อนุสนธ์ิ
63013069658 นายอนันต� ยกเถ
63013069659 นางสาวปภัสราภรณ� กล่ํานิ
63013069660 นางสาวคํานวน หน:อแสง
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63013069661 นายวราเทพ ศรีประเทศ
63013069662 นางสาวสุทธิดา สืบบุตร
63013069663 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ
63013069664 นางสาวธันย�ณิชา มโนนิติธรรม
63013069665 นางสาวสุภาวดี สีโสภา
63013069666 นางสาวกนกวรรณ คงปรีชา
63013069667 นางสาววาริศา สาระรัมย�
63013069668 นายทิวา เขียนวงษ�
63013069669 นายนราธิป คล3ายสุวรรณ�
63013069670 นางสาวฐาณิตา สงเคราะห�
63013069671 นางสาวธนัชชา พร3อมเพ่ิมพูน
63013069672 นางสาวมาริษา อ:อนฉํ่า
63013069673 นางสาวกาญจนา อั๋งสกุล
63013069674 นางสาวศิรินาถ ทองมี
63013069675 นางสาวสุวดี เนตรท3วม
63013069676 นายนาถมิตร สําราญรัตน�
63013069677 นางสาวเพ็ญนภา หล3าลุน
63013069678 นางสาวกัลยา บุญศรี
63013069679 นายนนท�ปวิธ อีสอ
63013069680 นางสาวลักขณา ศรีชัยมูล
63013069681 นางสาวพัชรินทร� พราหมลอย
63013069682 นายนพดล ท3าวประสิทธ์ิ
63013069683 นางสาวเนตรภิรมย� ทรัพย�กฤด์ิ
63013069684 นางสาวสุนิสา แสงสุข
63013069685 นางสาวสุพัตรา โคบุตร
63013069686 นายวิทยา อัมพะวา
63013069687 นางสาวสุกัญญา ภูจําปา
63013069688 นายวิศิษย�ศักด์ิ รัตนสุนทร
63013069689 นายธีรภัทร อิ่มบู:
63013069690 นางสาวพัชรียา คํากวน
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63013069691 นางสาวปฐมา กกนาค
63013069692 นางสาวไพลิน ทรงสุภาพ
63013069693 นายวุฒิพงษ� เพ็งเหมือน
63013069694 นางสาวพรรณนภา ก3อนนิล
63013069695 นางสาวพัชรดา ทองไม3
63013069696 นางสาวสุวนันท� จวบความสุข
63013069697 นางสาวพรรณปพร วิชัยสอน
63013069698 นางสาวศิริลักษณ� คิสาลัง
63013069699 นางสาวศิรประภา รุ:งสอาด
63013069700 นางสาวพิฐชญาณ� อํามาตย�มนตรี
63013069701 นายศุภวิชญ� มีแวว
63013069702 นางเบญจพร บุญตา
63013069703 นางสาววิลาสินี สลุงอยู:
63013069704 นางสาวนงลักษณ� ทองชุม
63013069705 นายไวทยา เขียวนิล
63013069706 นางสาวจุรีรัตน� ทองหีต
63013069707 นายวสันต� กันนุลา
63013069708 นายปฏิภัทร ไชยศรี
63013069709 นายกิตติ สีสัน
63013069710 นายแท:งทอง ประไพเมือง
63013069711 นางสาวปราณปริยา ตาคํา
63013069712 นางสาวศุภลักษณ� ผ:องแผ3ว
63013069713 นางสาวคงภัค ศรีมาก
63013069714 นางสาวธนิสร สุทธหลวง
63013069715 นางสาวชุลีกร จงจิตร
63013069716 นางสาวนิตยา อินเพลิน
63013069717 นางสาวกมลรัตน� หวังสันติวงศา
63013069718 นางสาวจริญญา ณ สงขลา
63013069719 นางสาวภัคภร รุ:งเรืองกุลธร
63013069720 นายธีระธันญ� บุณยอัครฉัตร�
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63013069721 นายสุริยศักด์ิ วงษ�กันหา
63013069722 นางสาวอัญธิกา ป7นนะการ
63013069723 นายธรรมภพ สันติพิทักษ� 
63013069724 นางสาวน้ําฝน สายบัว
63013069725 นางสาวรุ:งระพีเพชร สุภากูล
63013069726 นางสาวปFณฑิรา ดินหมิน
63013069727 นางสาวมนทกานต� ซ3อนฝ7Qน
63013069728 นางอินธิดา ผกาพันธ�
63013069729 นายณัฐวุฒิ บุตรโยจันโท
63013069730 นายธเนตร วรรณรังษี
63013069731 นางสาววริศรา หม่ันดี
63013069732 นางสาวชโลธร ไชยวุฒิ
63013069733 นายศุภรัตน� ศุภฤกษ�
63013069734 นางสาวชนนิกานต� ศรีเถ่ือน
63013069735 นางสาวประกายแก3ว ใสสี
63013069736 นางสาวปาณัสม� สงเจริญ
63013069737 นางสาวรติมา บรุณพันธ�
63013069738 นางสาวฐาปนีย� ณ ระนอง
63013069739 นายชิตวัน ลภัสรดาคติมา
63013069740 นางสาวเจนจิรา สัมมัตตะสกุล
63013069741 นางสาวชนมน นาคโมรา
63013069742 นางสาวเกษร บริรักษ�
63013069743 นายธนภัทร โพธินาม
63013069744 นายวันเฉลิม พรธาดาวิทย�
63013069745 นางสาวกุลปริยา ปลอดอ:อน
63013069746 นายอภิสิทธ์ิ สุขสบาย
63013069747 นางสาวพัชรี ทิพย�สมบัติ
63013069748 นางสาวปรางวดี มยาเศษ
63013069749 นายวิทวัส ยะกาศ
63013069750 นางสาวปFยะกมล สุนทรสมัย
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63013069751 นางสาวถัชษร ธนนิธิคุณ
63013069752 นายจักรพงษ� คณะรัตน�
63013069753 นางสาวศศิกานต� ประทีปโชติพร
63013069754 นางสาวชนัดดา พลศักด์ิ
63013069755 นางสาวพัฒน�สรณ� พิสิษฐ�ธา
63013069756 นางสาวสุดารัตน� ทีดี
63013069757 นางสาว�อรอิริยา ศรีสวัสด์ิ
63013069758 นางสาวมนัสวี สุทธิประภา
63013069759 นางสาวสุขิตา พรหมคง
63013069760 นางสาวสุรีย�พร แซ:ลิ้ม
63013069761 นางสาวบุษยมาศ บัวทอง
63013069762 นางสาวเบญจมาภรณ� ศิริพิน
63013069763 นางสาวมาริษา สายทองเพชร
63013069764 นางสาวสายฝน นาคอ3าย
63013069765 ว:าที่ ร.ต.หญิงโสภาพรรณ แสงแก3ว
63013069766 นายรณธิชัย ไพราม
63013069767 นางสาวพรรณิภา สืบใจถา
63013069768 นางสาวสุพิตา เทพรักษา
63013069769 นายประจักร� โสภา
63013069770 นางสาวสุภาภรณ� วังกระแสร�
63013069771 นางสาวสุทธิดา ทิพย�อรรถ
63013069772 นางสาวอัญญารัฐฐ� เสืออ:วม
63013069773 นางสาวมัลลิกา ปาลิตานนท�
63013069774 นายณรงค�ศักด์ิ ครุฑสังวาลย�
63013069775 นางสาวณัฐนิต นันทโช
63013069776 นางสาวทิตยา ศรีแก3ว
63013069777 นางสาวปรีดารัตน� อุบลสุวรรณ
63013069778 นางสาววาสนา นรารัตนประดิษฐ�
63013069779 นางสาววิชญานันท� พวงจันทร�
63013069780 นางสาวอัจฉรา หวลอาวรณ�
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63013069781 นางสาวณัฐนันท� อุณหสุทธิยานนท�
63013069782 นางสาวญาณิศา บัวแย3ม
63013069783 นายธัชพงศ� วิชกูล
63013069784 นางสาวศิริพิชญ� บุญทน
63013069785 นางสาวกมลวัลย� พรหมสวัสด์ิ
63013069786 นางสาวสุภาพร สุทธิรัตน�
63013069787 นางสาววนัชนันท� บัวแก3ว
63013069788 นายอานนท� ยอดสะเทิน
63013069789 นางสาวปณิตตรา ปFยะวัฒน�
63013069790 นางสาวสิรินันท� จินดาโสม
63013069791 นางสาวนภัสสร สมบัติไทย
63013069792 นางสาวสุนัยญา แดงเหม
63013069793 นางสาวธนิษฐา บุญศรี
63013069794 นางสาวฐิติพร หุ:นเก:า
63013069795 นายธอริค หมัดอะดัม
63013069796 นางสาวณัฐวดี มุสิกรักษ�
63013069797 นายเมธัส ประโยชน�
63013069798 นางสาวพรรณวดี ระด่ิงหิน
63013069799 นางสาวบุณฑริกา พวงศรี
63013069800 นางสาวมินตรา จันทร�ศรีชา
63013069801 นางสาวกรรณนิการ� พุทธพงค�
63013069802 นายอภิสิทธ์ิ ขุนบาล
63013069803 นายมนัสวิน ลาภเหลือ
63013069804 ว:าที่ร3อยตรีหญิงนัยนา ตาวงศ� 
63013069805 นางสาววนิดา จันทุมา
63013069806 นายชานาคริน ขาวละออง
63013069807 นางสาวศิริวรรณ พลั่วเหล็ก
63013069808 นายฉัตรนรินทร� เลิศศิริพานิช
63013069809 นางสาวอมรรัตน� คําคลาย
63013069810 นายศิวกร นนทะโคตร
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63013069811 นางสาวมายาวี น3อยเนาวรัตน�
63013069812 นางสาวอภิญญา แก:นท3าว
63013069813 นางสาวสุรางคณา สัมฤทธ์ิ
63013069814 นางสาวพิชญาพร ฤทธินารายณ�
63013069815 นายชัยศิริ จันทร�งาม
63013069816 นายสรอํามาตย� คําภา
63013069817 นายอาทิตย� ชัยศิริ
63013069818 นางสาวเอกนรี ช3างน3อย
63013069819 นายวัชรพล ขิขุนทด
63013069820 นางสาวศศิธร คําภูแสน
63013069821 นางสาวฐานิตา แจ:มสว:าง
63013069822 นางสาวยุวธิดา วงสมบัติ
63013069823 นางสาวพจมาลย� แหลมหลัก
63013069824 นางสาวธิดารัตน� รูปงาม
63013069825 นางสาวมาฆมาส หม่ืนแสง
63013069826 นางสาวปรางทิพย� ช3อนทอง
63013069827 นายสุนิติ ชื่นอารมณ�
63013069828 นายมงคลกิตต์ิ สีแสด
63013069829 นางสาวปาลิดา ธนร:มธรรม
63013069830 นายสุชัจจ� โสสุทธ์ิ
63013069831 นายฐิติกันต� เจือจันทร�
63013069832 นางสาววรรณชนก พุ:มพวง
63013069833 นางสาวนูรีน ศรสวรรค�
63013069834 นายอานนท� ชัยฤาชา
63013069835 นางสาวชัชชญา สุวรรณธรรมมา
63013069836 นางสาวจามจุรี วงค�มณี
63013069837 นายประสบโชค โพธิป7กขิย�
63013069838 นางสาวปรานต� เมืองไทย
63013069839 นางสาวรุจิรา โพธ์ิทอง
63013069840 นายอรรถพล บํารุงรัตน�
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63013069841 นายมงคลชัย วรรณวิลัย
63013069842 นางสาววริษฐา ตัณฑวณิช
63013069843 นางสาวจิราวรรณ โหตรภวานนท�
63013069844 นางสาวจริยาวดี ทวยชน
63013069845 นางสาวอภิวรรณ ตรีคูณชวการณ�
63013069846 นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ
63013069847 นางสาวจิราภรณ� ชูบัวทอง
63013069848 นางสาวธิดาทิพย� ผิวขํา
63013069849 นางสาวณัฐติภรณ� โพธ์ิทิพย�
63013069850 นางสาวมัลลิกา เมืองแสงธรรม
63013069851 นางจุลลดา ดุงชัยภูมิ
63013069852 นายณัฐกิตต์ิ มีศิริ
63013069853 นายนาเวศ คีตะวงศ�
63013069854 นางสาวเบญจมาภรณ� รื่นเริง
63013069855 นางสาวอทิตยา ถีถะแก3ว
63013069856 นางสาวณัฏฐ�ชนัญญา จันราวี
63013069857 นางสาวพรสุดา สารใจ
63013069858 นางสาวกานติมา ทองลา
63013069859 นางสาวสุปราณี ศิริยา
63013069860 นางสาวณัฐธิดา ศิริทาทับ
63013069861 นางสาวณัฏฐณิชา ตรีบํารุง
63013069862 นางสาวชญามณ กาญจนดิฐ
63013069863 นางสาวอติพร กอเสรีกุล
63013069864 นางสาวจิราวรรณ ยวงมณี
63013069865 นางสาวรัตนา วิชัย
63013069866 นางสาวประภัสรา บุญช:วย
63013069867 นายคมสันต� ประทีปพรศักด์ิ
63013069868 นายธราดล สินนอก
63013069869 นายปกรณ�เกียรติ สงวนพรรค
63013069870 นางสาวชวิกา มัชฌันติกะ
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63013069871 นางสาวอรจิรา พราหมณโชติ
63013069872 นายบุญฤทธ์ิ งามเงินวรรณ
63013069873 นางสาวกัญญาวีร� รัตนากรไพบูลย�
63013069874 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต
63013069875 นางสาวภัทราภรณ� วานิชคาม
63013069876 นางสาวกนกวรรณ ทองใบ
63013069877 นางสาวพรพรรณ ยศป7ญญา
63013069878 นางสาวกัญญาภัค เก้ือสกุล
63013069879 นางสาวนพวรรณ แก3วยวน
63013069880 นายสรศักด์ิ หนูชู
63013069881 นางสาวนาลิน ฉิมวัย
63013069882 นางสาวอังคณา วงศ�คํามา
63013069883 นางสาววรรณพร ข:ายทอง
63013069884 นายวิศรุต สิงห�แก3ว
63013069885 นายสุกนต�ธี สุขเก้ือ
63013069886 นายพงศ�สันต� เกษมพงศ�สันต�
63013069887 นางสาวศรีสุดา มาลัยทอง
63013069888 นางสาววัลภา สักจันทร�
63013069889 นายณัฐพล เกิดเอี่ยม
63013069890 นางสาวพิชญา สระพล
63013069891 นางสาวณัฐสินี ไชยสาร
63013069892 นางสาวสุภาวรรณ ยกย:อง
63013069893 นางสาวพนิตา ไวยวุฒิ
63013069894 นางสาวอนัญตญา สมทรัพย�
63013069895 นายทวัธชัย ศรีโยธา
63013069896 นายมะตามีซี อาแว
63013069897 นางสาวฐิติญาภรณ� บุญมาก
63013069898 นายเมธาวัฒน� ทองอยู:
63013069899 นางสาวชิชาญา นวไชยเสนา
63013069900 นางสาวพรทิพย� ชูเกลี้ยง
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63013069901 นางสาวสุธีรา ดวงจินดา
63013069902 นางสาวณีรนุช พูลสุขกนกกุล
63013069903 นายกรรณธากร บุญป7_น
63013069904 นางสาวฉัตรธิดา บัวคล3าย
63013069905 นางสาวสุธิมา โอวาทจรูญโรจน�
63013069906 นายพีรณัฐ ลิ่มประสิทธ์ิ
63013069907 นางสาวสุภาวดี งามฉลวย
63013069908 นางสาวประภัสรา ศรีผา
63013069909 นายเกษมศานต� สุทธิวาทนฤพุฒิ
63013069910 นายวิษนุวัตร จักรแก3ว
63013069911 นางสาวอุนนดา ชูรัศมี
63013069912 นางสาวไลลา เจDะอีแต
63013069913 นางสาวธมลวรรณ ดํารงวุฒิ
63013069914 นายกุลชาติ ดีชัย
63013069915 นางสาวอุทุมพร สมัครการ
63013069916 นางสาวธัญญลักษณ� พูนสวัสด์ิ
63013069917 นางสาวกนกอร เกษคํา
63013069918 นายชนินทร� สุขี
63013069919 นายธีระพล มาเขียว
63013069920 นางสาวนิภาภัทร พรตระกูลพิพัฒน�
63013069921 นางสาวนิลวดี เทพภาพ
63013069922 นางสาวชุติกาญจน� คชวัตร
63013069923 นางสาวสุนทรี ม่ันอ่ํา
63013069924 นางสาวปวีณ�นุช สัพบุรุษ
63013069925 นางสาวทิตยา ครีบผา
63013069926 นายบริรักษ� ฤทธ์ินาคา
63013069927 นางสาวรัชนี แสงอรุณ
63013069928 นางสาววรนันทร� หอมรื่น
63013069929 นายฐิติวัฒน� อรุณสิริโชควงศ�
63013069930 นางสาวจุนัยพร บรรลือหาญ
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63013069931 นางสาวอรสุดา ภู:ถาวร
63013069932 นางสาวพิชญา บุญมาสืบ
63013069933 นางสาวกมลชนก ผลบุตร
63013069934 นางสาวเพ็ญพัฒน� สิทธิการ
63013069935 นายภูริพัฒน� พลแสน
63013069936 นางสาวพีรนุช เจริญใส
63013069937 นางสาววิระยา เพ็ชรพิชัย
63013069938 นางสาวอัญชนา คงวัฒน�
63013069939 นายปองพล นุ3ยฉิม
63013069940 นางสาวภัทธรี เอี่ยมวิถีวนิช
63013069941 นางสาวดารณี ฉายแก3ว
63013069942 นางสาวปFยมน ปลักปลา
63013069943 นางสาวสุภาภรณ� การบรรจง
63013069944 นางสาวปาณิสรา บรรดาศักด์ิ
63013069945 นางสาวจุฑารัตน� รัตนถาวร
63013069946 นางสาวณฐพัชร� ธนะกิจวิพัฒน�
63013069947 นางสาววรรณนภา บุตรจรัล
63013069948 นางสาวจารุวรรณ อยู:เลื่อน
63013069949 นางสาวณัฐวรรณ พุ:มพวง
63013069950 นายณัฐสุชน บัวมีธูป
63013069951 นางสาวสุดารัตน� ชูช:วย
63013069952 นางสาวนวรัตน� ภูมิภักด์ิ
63013069953 นางสาวปFยะธิดา สระทองรัด
63013069954 นายณัฐพล หลักฐาน
63013069955 ว:าที่ ร.ต.ทรงชัย ชุติโชติพันธ�
63013069956 นางสาววัชรภรณ� นามณีชม
63013069957 นางกรัณย�กร สนิทใจ
63013069958 นางสาวนันท�สินี จันทะเสน
63013069959 นายอัมรู แมกาจิ
63013069960 นายอดิศักด์ิ ลาบศึก
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63013069961 นายธวัชชัย เมฆหมอก
63013069962 นางสาวมินตรา ดวงจิต
63013069963 นางสาวจุฑาทิพย� ชินบุตร
63013069964 นางสาวดุสิตา อิสาระทะ
63013069965 นายกานต�พงศ� มงคลนาม
63013069966 นายชัยกฤต วรขัตร
63013069967 นางสาวสัญรญา ผลภิญโญ
63013069968 นางสาวปรียานุชณ� แก3วนภา
63013069969 นางสาวพรลภัส โตพิจิตร
63013069970 นางสาวกาญจนา ศิลาขาว
63013069971 นายธัชชัย หอมเกษร
63013069972 นางสาวรัตมา สมประสงค�
63013069973 นางสาวอรปรียา ปวงแก3ว
63013069974 ว:าที่ร3อยตรีภานุเดช กลิ่นมาลัย
63013069975 นางสาวหทัยรัตน� สายสุด
63013069976 นางสาวพัชราภรณ� ขวัญสุวรรณ
63013069977 นางสาวขวัญกมล ใจอุ:น
63013069978 นางสาวธัญลักษณ� อินทจักร�
63013069979 นางสาวจิดาภา วชิรจิตม่ัน
63013069980 นายธิติบดี สันเทพ
63013069981 นายแทนไท ไทยชน
63013069982 นายจามิณทร� จารัตน�
63013069983 นางสาวกมลทิพย� วงศ�พัทธยากร
63013069984 นางสาววิภารัตน� แปงนุจา
63013069985 นางสาวชนัญชิดา เกตุแก3ว
63013069986 นางสาวอินทิรา คงชู
63013069987 นางปทุมมาศ แปCนสุวรรณ
63013069988 นางสาวพรกนก สารีรัตน�
63013069989 นายสรเพชญ� กินสําโรง
63013069990 นางสาวธันย�ชนก จูงระฆังทอง
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63013069991 นายสิทธิพงษ� กลิ่นกรอง
63013069992 นางสาวจารุมน พลรัฐธนาสิทธ์ิ
63013069993 นางพัชรินทร� พัฒนะพงศ�พันธุ�
63013069994 นายไกรฤกษ� นาควิเวก
63013069995 นางสาวอินทิรา อ:อนสําอางค�
63013069996 นายศรายุทธ มากมูล
63013069997 นายสุธรรม งามดี
63013069998 นายเลอพงศ� ทองยศ
63013069999 นางสาวปณิดา นาคประเสริฐ
63013070000 นางสาวมินตรา อ:อนศรี
63013070001 นางสาวสพิชญา จันต3น
63013070002 นางสาววิมลสิริ นิลเจียระนัย
63013070003 นางสาวดาริน พลเหิม
63013070004 นางสาวเจนจรี ไชยวงศา
63013070005 นายประมาณ โชติกะพุกกะณะ
63013070006 นางสาวดวงฤดี พฤกษโกศล
63013070007 นางสาวจิรานันท� รื่นสนธ์ิ
63013070008 นางสาวอาศิรามณชุ� ภานุทัต
63013070009 นายยศวริศ แก3วงาม
63013070010 นายนครินทร� เซ็นติมา
63013070011 นางสาวจิตตราภรณ� ยศเมา
63013070012 นางสาวสวรรยา ด3วงคํา
63013070013 นางสาวอ3อมเดือน ทองแดง
63013070014 นายดนัยพัฒน� พรมปา
63013070015 นายภูวดล จันทร�สุด
63013070016 นางสาวชนิกานต� ศักดา
63013070017 นางสาวอังวราร� จันทกุล
63013070018 นายโชคอนันท� อินทรคง
63013070019 นางสาวอาทิตยา สวาศรี
63013070020 นางสาวเกษลา ใจม่ัน
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63013070021 นางสาวศศิธร พุ:มขจร
63013070022 นายเรืองวิชย� เรืองวนิช
63013070023 นางสาวจุฬารัตน� คําเพ็ชร
63013070024 นางสาวศศินา ดอกกุหลาบ
63013070025 นางสาวธนาวี ประยูรชาญ
63013070026 นางสาวหยาดพิรุณ สุขทัย
63013070027 นางสาวศรัญญา ตาละชีพ
63013070028 นางสาวรัตนพร ฉิมพุฒ
63013070029 นายธันวา ชื่นจิตร�
63013070030 นางสาวสิริวรรณ สายสุด
63013070031 นางสาวเชฏฐ�ธิดา จันทร�กล3า
63013070032 นางสาวนิศารัตน� อนุตรวัฒนกุล
63013070033 นางสาวอภินทร�พร ศักดาเกรียง
63013070034 นายพิชชากร คงทอง
63013070035 นายทวีวุฒิ บรรเทิงสุข
63013070036 นางสาวอินทิรา ชุมทองมา
63013070037 นายปริยศ ยืนยาว
63013070038 นายอรรถพล รุ:งเรือง
63013070039 นางสาวอณุลักษ� แซ:เตียว
63013070040 นางสาวเนาวรัตน� ธีรภากร
63013070041 นางสาวลลิดาพร ป7ญญา
63013070042 นายนพณัฐ พระโสภา
63013070043 นายวิษณุ เลี้ยงอํานวย
63013070044 นายฟาเดล บากาอาลี
63013070045 นางสาวปริชมน อุทัยรัตน�
63013070046 นางสาวดวงพร จีระดิษฐ�
63013070047 นางสาววิกานต�ดา ศรีเพ็ชร
63013070048 นายวัชรพล ปะปCาน
63013070049 นางสาวนภัสกร สอนงอก
63013070050 นางสาวอนุชษรา สารสุข
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63013070051 นางสาวอรุณี อุตอามาตย�
63013070052 นางสาวสุภิฤตรี ทัณฑะรักษ�
63013070053 นางสาวฐิติมาพร ระดาเขต
63013070054 นายอารีฟ ลาเตDะ
63013070055 นางสาวศิณาพร บัวด3วง
63013070056 นางสาวเอื้อรัตน� เรืองวังสรรค�
63013070057 นางสาวศุภิสรา กําลังเดช
63013070058 นายอธิการ ย้ิมย:อง
63013070059 นางสาวศิรินภา เจริญแก3ว
63013070060 นายอิศเรศ กะการดี
63013070061 นายธีรัช เล:าปFวรรณ
63013070062 นางสาวกฤติลักษณ� กันโต
63013070063 นางสาวสุภารัตน� พรมคณะ
63013070064 นางสาวกาญจนา แก3วพิพัฒน�
63013070065 นางสาวจุฑารัตน� อินตDะวิชัย
63013070066 นางสาวสิริยากร จุ:งมิตร
63013070067 นางสาวกนกพร สุวรรณหงษ�
63013070068 นางสาวศิลปIสุภา ศรีสาร
63013070069 นางสาวศศิณัฎฐ� เปลี่ยนเอก
63013070070 นางสาววิลัมภรณ� แก3วกงพาน
63013070071 นางสาวจิณห�นิภา ก3อนจันทร�เทศ
63013070072 นายมิว นินเรียง
63013070073 นางสาวสุวิมล จิตรัมย�
63013070074 นายชนิตร�นันท� คงธนศุภเจริญ
63013070075 นางสาวกิรัณญา บูลยะธนิน
63013070076 นางสาวกันตา เพ็ญศักด์ิสงวน
63013070077 นายรักษ�พงศ� ตงบุญชัย
63013070078 นายมาลิค อิสมาแอล
63013070079 นางสาวศศิวิมล อยู:อ่ํา
63013070080 นางสาวเพ็ญพิชชา การนา
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63013070081 นายทศพล มุ:งเข่ือนกลาง
63013070082 นายธีรพงษ� วงศ�พิชชาภา
63013070083 นายภูมิ นวลบุญ
63013070084 นางสาวสุปราณี สีสุพันธ�
63013070085 นายวิบูลย� เลิศปFยะศิริกุล
63013070086 นางสาววิลาสินี คงสังข�
63013070087 นางสาวณัตธิดา คําแหงพล
63013070088 นางสาวกนกพร ทรงบัณฑิตย�
63013070089 นางสาวเบญจวรรณ ขัดศิริ
63013070090 นางสาวจุไรวรรณ เพชรชัยนนท�
63013070091 นางสาวอังศุมาลิน โพธ์ิทอง
63013070092 นางอัญชลิกา หวังป7ญญา
63013070093 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมบัณฑิต
63013070094 นายกรวิก กุลธรลมัย
63013070095 นางสาวเสาวลักษณ� สลัดถ3อย
63013070096 นายฌานิศ แซ:เซียว
63013070097 นายจักรกฤษณ� วิชาดี
63013070098 นายธนวัฒน� สุธาราม
63013070099 นายจิรพงศ� อระหัง
63013070100 นางสาวธนิษฐา เศรษฐีธัญหาร
63013070101 นางสาวกมลชนก คันทะวงศ�
63013070102 นายชีวพงษ� ปูประโคน
63013070103 นางสาวพร3อมพร เส3นทอง
63013070104 นางสาวเสาวรัตน� คีรีเดช
63013070105 นางสาวนฤมล ประทุมวงค�
63013070106 นางสาวสวีรัตน� คํานาค
63013070107 นางสาวญสวรินทร� เพชรจูด
63013070108 นางสาวธนิดา แก3วสิงห�
63013070109 นายศิวดล วุฒิมงคลกุล
63013070110 นางสาวมาลิษา โฉสูงเนิน
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63013070111 นางสาวดลสิรี เมธาวิทย�
63013070112 นางสาวทรรศิตา นุ:มศรี
63013070113 นางสาวสุดารัตน� กาลจักร
63013070114 นางสาวมาริสา ลุโบะเด็ง
63013070115 นางสาวโสภิตา พัวพิทักษ�ชัย
63013070116 นางสาวอันธิยากานต� ท3าวทอง
63013070117 นางสาวณัฐนรี อินทร�ขาว
63013070118 นายวีรพงศ� พรมเทพ
63013070119 นางสาวอนุธิดา หนูนุ:น
63013070120 นายจิรายุ ศรีวิชัย
63013070121 นางสาวฐิติมา ทรัพย�รักษา
63013070122 นางสาวจีรภา ขันงาม
63013070123 นายสิทธา กิจเจริญ
63013070124 นางสาวอุมาพร คําหนาหนัก
63013070125 นางพิมพา เวียงอินทร�
63013070126 ว:าที่ร3อยตรีกษิด์ิเดช เดชผดุง
63013070127 นางสาวณัฏฐพิชา อรุณพัชรสิทธ์ิ
63013070128 นางสาวจารุวรรณ อ:อนจันทร�
63013070129 นายเฉลิมพร ภัสมุทร�
63013070130 นางสาววิภาวดี ยะอนันต�
63013070131 นางสาวญาณินท� แสงมณี
63013070132 นางสาวนุรียา บูนํา
63013070133 นายเจษฎา รักษาพล
63013070134 นายอนุวัฒน� โปสรักขกะ
63013070135 นายกันต�ศักด์ิ ซบเอี่ยม
63013070136 นางสาวรักษิณา ประเสริฐ
63013070137 นางสาวเจียนัย แก:นพินิจ
63013070138 นางสาวอัมพร ทิพย�มณี
63013070139 นางสาวสุดารัตน� ทองศักด์ิ
63013070140 นางสาวมณีรัตน� เลี่ยนพานิช
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63013070141 นายพงศกร นามสร
63013070142 นางสาวสุนิสา โฉมศรี
63013070143 นายสมคิด จันทีนอก
63013070144 นางสาวเนตรสกาว ช:างเจริญ
63013070145 นายวิชRุตร� ชูสังกิจ
63013070146 นางสาวตรีชฎา ชัยสุรัตน�
63013070147 นางสาวณัฐพร คํ้าคูณ
63013070148 นางสาวอัจฉรา บุญศิริ
63013070149 นางสาวมณีพร วัดแก3ว
63013070150 นางสาวดลชนก อินทศิริ
63013070151 นางสาวกัลย�กมล แซ:ก่ี
63013070152 นางสาวสุพิชฌาย� น3อยยม
63013070153 นางสาวหัสญาณี รุ:งวิชญเกษม
63013070154 นางสาวพัชพร ศรีสงวน
63013070155 นางสาวสันติภาวี นิพนธ�กิจ
63013070156 นางสาวกนกวรรณ ฤทธ์ิเจริญ
63013070157 นางสาวนุชรี พรวีรกุล
63013070158 นางสาวณัฐกมล ธีรประภาส
63013070159 นางสาวธนาภรณ� สุขการค3า
63013070160 นางสาววริศรา เกริ๊กดุD
63013070161 นายชลนารถ กมลสินธุ�
63013070162 นายณฤทธ์ิ เที่ยงทอง
63013070163 ว:าที่ร3อยตรีหญิงวราภรณ� สายสาหร:าย
63013070164 นายกฤดากานท� จังอินทร�
63013070165 นายสมรรถชัย บุญมีวิเศษ
63013070166 นายนฤเบศ แก3วเต็ม
63013070167 นายนิติธร เอียดทอง
63013070168 นางสาวอักษรา กุลศิลารักษ�
63013070169 นางสาวอายลดา อุดจอม
63013070170 นางสาวชลลดา แปงการิยา
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63013070171 นางสาวสุภานีย� บัวสองสี
63013070172 นางสาวทิพวรรณ ชูสกูล
63013070173 นายณัฐวัตร แสงมณี
63013070174 นายจารึก ช:างจักร
63013070175 นางสาวนิจจารีย� กันเกิด
63013070176 นางสาวปFยะนาถ ลาดบูรณ�
63013070177 นางสาววรรณิศา สุขมูล
63013070178 นางสาวบุษบงค� วงศ�ษา
63013070179 นางสาวจันทิรา สรวลสําเริง
63013070180 นายโกมล แก3วกํากง
63013070181 นางสาววันวิสาห� ศรีเครือ
63013070182 นายโปรดปราน เสนรัตน�
63013070183 นางสาววนัชพร ประคองพันธ�
63013070184 นางสาวพัชราภรณ� คงพรหม
63013070185 นางสาวลภัสรดาพร รอดคุ3ม
63013070186 นายพิทักษ�พนธ� ถูกจิตต�
63013070187 นางสาวสุมิตรตา บํารุงด3วง
63013070188 นางสาวมัณฑนา โยธาธรรม
63013070189 นางสาวสุภาพร อ:อนชูศรี
63013070190 นางสาวณัฐวดี คําหอม
63013070191 นางสาวนัยเนตร เจริญผล
63013070192 นางสาวนิจวิภา หนูนอก
63013070193 นางสาวสุชาดา พ่ึงแย3มศรวล
63013070194 นางสาวชุติกา พรหมสว:างศิลปI
63013070195 นายชิษณุพงศ� วิสุทธ์ิเทพ
63013070196 นางสาวพรปวีณ� สายเชื้อ
63013070197 นางสาวเจนจิรา เมฆขลา
63013070198 นางสาวศิริยาภรณ� สารพัฒน�
63013070199 นายจิรติกุล วงค�ราช
63013070200 นางสาวกัญญาณัฐ น3อยพันธ�
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63013070201 นางสาวสุพัตตรา นามครูลอง
63013070202 นางสาวนุชฎา นกแก3ว
63013070203 นางสาวสุรวดี สาหมีด
63013070204 นายมานพ ยะแนสะแม
63013070205 นางสาววีรียา ใจจินดา
63013070206 นายธนวัตร จันทร�เมฆ
63013070207 นางสาวศรุตา จงใจ
63013070208 นางสาวประนมพร หน:อเรือง
63013070209 นางสาวสารนิช คํามา
63013070210 นางสาวเมธินี คําสีทา
63013070211 นางสาวมะลิวรรณ ย้ิมศรีไส
63013070212 นายพีรทัต ไพบูลย�
63013070213 นางสาวชนิสรา เพชร�แก3วณา
63013070214 นายประกิจ เป\ยกบุตร
63013070215 นางสาวพิชญาวดี สุริยวงศ�
63013070216 นายชญานนท� อรัญเกียรติยกุล
63013070217 นายบุญคํ้า นิวาตานนท�
63013070218 นางสาวเกวลิน คําฝ7Qน
63013070219 นายประธาน สัมฤทธ์ิรินทร�
63013070220 นางสาวณิชาดา เต็มใจ
63013070221 นางสาวลัลน�ลลิฐา กมลปลื้ม
63013070222 นางสาวสุนิสา ตรีสัตย�
63013070223 นางสาวเอมพร ธัญญากร
63013070224 นางสาวพัชรี ยศประเสริฐ
63013070225 นางสาววารี บุศดี
63013070226 นายศุภวิชญ� วงษ�สุวรรณ�
63013070227 นางสาวณิชา ไพอนนท�
63013070228 นางสาวกัญญาณัฐ เรียวไพศาลศักดา
63013070229 นางสาวนารีรัตน� กกขุนทด
63013070230 นายเจริญชัย โพธ์ิพิจารณ�
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63013070231 นางพจนีย� เต็มรัตนชัยกุล
63013070232 นางสาวกิจภาดา รัศมี
63013070233 นางสาวทิวารัชต� พ:วงอนุเคราะห�
63013070234 นางสาวนิตยา ปลื้มพล
63013070235 นางสาวณัฐนิช สมเด็จ
63013070236 นายวีระศักด์ิ บุญรักษา
63013070237 นายภาณุวัฒน� โพธ์ิทอง
63013070238 นายชานุพงศ� จําเริญนุสิต
63013070239 นางสาวชลิดา ขาวทอง
63013070240 นายไกรวรรณ ธีระประทีป
63013070241 นางสาวพรธิดา อิสระโกศล
63013070242 นางสาวปาริชาติ คงด3วง
63013070243 นางสาวณริศรา พวงมาลี
63013070244 นายวัชระ ทวีอินทร�
63013070245 นางสาวดารุณี นวลบัตร
63013070246 นางสาวชญานิศ เจษฎาวุฒิ
63013070247 นางสาวอิงมาดา วงษ�สวัสด์ิ
63013070248 นางสาวปุณิกา ทองโสม
63013070249 นายจีรศักด์ิ ตรงคํานึง
63013070250 นางสาวมณฑกานต� วะนารักษ�
63013070251 นางสาวด่ังฝ7น แง3เจริญกุล
63013070252 นายณรงค�ชัย กล3ารอญ
63013070253 นายพงศ�เดช ตรวจมรรคา
63013070254 นางสาวบุตรนภา ทองเพ็ง
63013070255 นายพันธุเดช เนตร�ชมพู
63013070256 นายวิทวัส พาหะมาก
63013070257 นายวทัญRู เจียวกDก
63013070258 นางสาววิไลพร มุงคุณ
63013070259 นางสาวรสรินทร� โพธ์ิสิงห�
63013070260 นางสาวไพริน มุ:งหามกลาง
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63013070261 นางสาววาสนา ปานใจนาม
63013070262 นางสาวธนิตตา ฤทธิแรง
63013070263 นางสาวพัทธ�ธีรา สิทธินันทวัฒน�
63013070264 นางสาวศรีสุดา กระชูรัมย�
63013070265 นางสาวสุวนันท� เน:าบู: 
63013070266 นางสาวพิมพ�นิภา รุจิราอดิศัยกูล
63013070267 นายพันธกานต� พรมยะ
63013070268 นางสาวชาลี พิชัยโรจน�รุ:ง
63013070269 นางสาวชลิตา ชมภูบุตร
63013070270 นางสาววนิสา ใยสว:าง
63013070271 นางสาวปรียาธร บัวยังตูม
63013070272 นายเพลิง นาอุดม
63013070273 นางสาวจรุวรรณ นากบัวเเก3ว
63013070274 นางสาวชยาภรณ� ตระกูลโกเมธ
63013070275 นายไพรฑูลย� บุญชู
63013070276 นางสาวเพชรรัตน� อินนุ:ม
63013070277 นางสาวเบญญาภา ศรีอะรัญ
63013070278 นางสาวพัทธนันท� ช:วยพานิชย�
63013070279 นางสาววนิดา คําภาอินทร�
63013070280 นางสาวณัฐนิธิ พูลศิริ
63013070281 นางสาวสุดารัตน� งามโรจน�
63013070282 นางสาวภคพร สวัสด์ิผล
63013070283 นางสาวพินทร�อร โยวังจารุศรี
63013070284 นางสาวประภาวรรณ หอมชง
63013070285 นางสาวพัชราภรณ� แสงเพ็ชร
63013070286 นางสาวนิตยา ทองคําขาว
63013070287 นายสิรภพ ธนะมูล
63013070288 นางสาวพิณชญา กัลยาณวุฒิ
63013070289 นางสาวณิชาภรณ� โกศล
63013070290 นางสาวอัจฉรา อัฏฏาลคุปต�
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63013070291 นายอภิสิทธ์ิ ศรนิรันด�
63013070292 นายธีรวุฒิ ขุนบุราณ
63013070293 นายอรรถพล พรหมวิชัย
63013070294 นางสาวกรรณิการ� เกิดเมืองเล็ก
63013070295 นางกมนทรรศน� คงสุข
63013070296 นางสาวกัลยาภรณ� บุญธรรม
63013070297 นางสาวญาณิศา ทองจันทร�
63013070298 นางสาวอรพิมล พรหมมาพันธุ�
63013070299 นายอธิป ภู:มา
63013070300 นางสาวพัชรี นันติ
63013070301 นายภรภัทร สุจริต
63013070302 ว:าที่ร.ต.หญิงพิมพ�วิสา อุ:นทรัพย�
63013070303 นางสาวกัญญารัตน� กาแก3ว
63013070304 นางสาวณัฐนิชา ก้ิมชง
63013070305 นางสาวพนิตา สุขแพทย�
63013070306 นางสาวสุวดี เนาว�สุวรรณ
63013070307 นางสาววิภาสิริ นาเมืองรักษ�
63013070308 นางสาวแก3วตา ธงชัย
63013070309 นางสาวญาตาวี ช:างทองเครือ
63013070310 นางสาวนภสร ศุภกิจ
63013070311 นางสาวกนิษฐา จิตมะโนวรรณ�
63013070312 นายวรายุทธ ชนะภัย
63013070313 นางสาวสุนันทา พรพรมราช
63013070314 นายสิริราช สุทธะมา
63013070315 นางสาวกมลวรรณ เต:อเอม
63013070316 นางสาวนวรัตน� ทองประไพ
63013070317 นายเมธาสิทธ์ิ ธนรักศักด์ิ
63013070318 นางสาวจันทิรา สิงห�เหม
63013070319 นางสาวโชติรส ป7Zนดลสุข
63013070320 นายธนวัฒน� พิสุทธิโกเมน
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63013070321 นายทวีศักด์ิ ทิพย�จ3อย
63013070322 นายนิรุตน� ไร:แตง
63013070323 นางสาวจุฬาลักษณ� มหบุญพาชัย
63013070324 นายตรีชัย บวบขม
63013070325 นางสาวกนกรัตน� หวานคง
63013070326 นางสาวโนรีนา ลาเตDะ
63013070327 นายภูมิพัฒน� ดิษฐนุ:ม
63013070328 นางสาวรอกีเยDาะ ซาเมาะ
63013070329 นายสุริยะ ปลื้มประเสริฐ
63013070330 นางสาวจีราภา แซ:ซง
63013070331 นายสิทธิชัย รักษาทรัพย�
63013070332 นางสาวจิราภา เจียเจริญ
63013070333 นางสาวสุชาวดี ทาระคํา
63013070334 นางสาวศดานันท� นรเทศ
63013070335 นางสาวขนิษฐา ทองใบ
63013070336 นางสาวอรนุช ไทยกล3า
63013070337 นางสาวนลินภัสร� รตนวิบูลย�สุข
63013070338 นางสาวสลิลรัตน� วิทยารัฐ
63013070339 นายปรเมษฐ� ทองนิตย�
63013070340 นางสาวสิริวรรณ แซ:โล3ว
63013070341 นางสาววรพนิต ณ.จันทร�
63013070342 นายไตรรัตน� สนิทนาน
63013070343 นางสาวบงกช โพธ์ิน3อย
63013070344 นางสาวถิรดา มัณยารมย�
63013070345 นางสาววิภาวรรณ นิลโพธ์ิทอง
63013070346 นายเศวตพล ภู:ระหงษ�
63013070347 นางสาวนฤมล ศรีผ:องใส
63013070348 นายจาตุรนต� แก3ว กระจ:าง 
63013070349 นางสาวดลนภา เบ3าภาระ
63013070350 นางสาวพรรษา ก่ิงพวง
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63013070351 นางสาวมัณฑกาญ หนุนวงค�
63013070352 นางสาวสายสุนีย� สุหลง
63013070353 นางสาวพรนภัส จินดามณี
63013070354 นางสาวมัณฑนา แซ:คํา
63013070355 นางสาวกันตพร พุฒสกุล
63013070356 นางสาวณัฐชยา สังข�เกษม
63013070357 นางสาวทองศิริ กํ่าแดง
63013070358 นางสาววรางคณา เจริญรักษา
63013070359 นางสาวแพรววนิต พุดดวง
63013070360 นายธวัชชัย บุตรทองดี
63013070361 นายอภิวัฒน� รุ:งสาคร
63013070362 นางสาวปวีณรัตน� วรรธนชุติพงศ�
63013070363 นางสาวกนกพร ชูเมือง
63013070364 นางสาวณัฐิรา อร:ามวารีกุล
63013070365 นางสาวสิตานันท� ทองดี
63013070366 นางสาวศิริลักษณ� คําบุญเรือง
63013070367 นางสาวกุลณัฐ งามเมืองป7ก
63013070368 นางสาวซิตีฮาวา นุวันนา
63013070369 นายพลากร แพนบุตร
63013070370 นางสาวอันธิดา สุรสิงห�ไกรสร
63013070371 นายนิรุตติ พุ:มมูล
63013070372 นางสาวอิสรียา ออสุวรรณ
63013070373 นายธีรศักด์ิ ศรีสุข
63013070374 นางสาวรุ:งอรุณ ลาวงค�
63013070375 นางสาวเสาวณีย� ยันชมภู
63013070376 นางสาวกัญญาวรรณ อินทรโชติ
63013070377 นางสาวไอริณ เหลืองวิชชเจริญ
63013070378 นางสาววิลาสินี ระวีกุล
63013070379 นางมณี อุทัยรัตน�
63013070380 นายพีรพล ศรนารา
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63013070381 นางสาวณัฐชา ไชยยะ
63013070382 นางสาวสรารัตน� วัดปาน
63013070383 นางสาวชุลีพร ฐิติรัตน�วรพงศ�
63013070384 นางสาวมลฤทัย ผลผลา
63013070385 นางสาวกุสุมา พวงวัดโพธ์ิ
63013070386 นายกรีรกริช สมเปาจี
63013070387 นายสัมฤทธ์ิ มุขเงิน
63013070388 นางสาวอาภากร แสงหิรัญวัฒนา
63013070389 นายมงคล รอดศรี
63013070390 นางสาวลีนา ไวยศิลปI
63013070391 นางสาวมธุริน เชื้อผู3ดี
63013070392 นางสาวศิริวรรณ ดีนวนพะเนา
63013070393 นางสาวอัจฉรา สายทอง
63013070394 นางสาวจิดาภา กิตติกุล
63013070395 นางสาวดลพร พูนบําเพ็ญ
63013070396 นางสาวนันท�นภัส หน:อคํา
63013070397 นางสาวพลอยณิศา กันทะสอน
63013070398 นางสาวภัทรภร พลเมือง
63013070399 นางสาวบุษราภรณ� คงไมตรี
63013070400 นางสาวชุติกาญจน� อ3นทอง
63013070401 นางสาววรรณิศา ตํ่ากระโทก
63013070402 นายซอบรี สาและ
63013070403 นางสาวจันทร�ธดา ศักด์ิย่ิงยง
63013070404 นางสาวรวิภา กมลจิตร
63013070405 นายนพดล เทพญา
63013070406 นายศุภชัย จันทร�จิต
63013070407 นางสาวนิภาภารณ� กระจ:างกุล
63013070408 นายนวิน ฮูเซ็น
63013070409 นางสาวเบญจมาศ ศรีสร3อย
63013070410 นางสาวนุชจรีย� ปรากฏมาก
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63013070411 นายธนกร ใยคํา
63013070412 นางสาวทอฝ7น สระทองพร
63013070413 นางสาวพัทธียา มัดฮาซัน 
63013070414 นายตวงสิทธ์ิ บุญกอบ
63013070415 ว:าที่ร3อยตรีศุภฤกษ� ทองคํา
63013070416 นายวิศณุ แจ:มสุวรรณ�
63013070417 นางสาวพิมพ�วสา บัววัฒน�
63013070418 นายเฉลิมพล ดวงแก3ว
63013070419 นายเมธานนท� บริสุทธ์ิ
63013070420 นางสาวนันทินีญา บุญเจียมเจริญ
63013070421 นายกิตติพงศ� อินทรพัฒน�
63013070422 นางสาวมณีรัตน� ประจงดี
63013070423 นายสุทธิรักษ� สงกา
63013070424 นางสาวอาภานุช สุนทรกุล
63013070425 นางสาวธิดาพร ชัยเนตร
63013070426 นายศักดิพงศ� วาริพันธน�
63013070427 นายคมเพชร ใยเย่ียม
63013070428 นางสาวจุฑามาศ สุดจิต
63013070429 นางสาวพลอย ขันธพัฒน�
63013070430 นายณัฐวัฒน� ชุมขุน
63013070431 นางสาวนัฐธิดา สีหนาท
63013070432 นางสาวป7ทมา เสนทอง
63013070433 นางสาวนุชสรา พานิชชา
63013070434 นางสาววิภา โยย่ิง
63013070435 นายอับดุลฮาฟ\ซ เจDะโซะ
63013070436 นางสาววราภรณ� กองมูล
63013070437 นางสาวสรินธร บุญปราการ
63013070438 ว:าที่ร3อยตรีหญิงสุนิศา เจริญสุข
63013070439 นางสาวกนกวรรณ ศรีสําราญ
63013070440 นายธนพล ศักด์ิแก3ว
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63013070441 นางสาวนภัสรา ยะสุรีย�
63013070442 นายธนาวุฒิ รํามะนา
63013070443 นางสาวเพชรชิตา เพ็ชรพิรุณ
63013070444 นางสาวชนากานต� สุขกันยา
63013070445 นางสาววรัญญา เมืองพนัส
63013070446 นายอาทิตย� สุขชู
63013070447 นางสาวณัฐมล นุ:นสงค�
63013070448 นายนวพรรษช� ขันติสิทธ์ิ
63013070449 นางสาวธัญญารัตน� วงษ�ศรีทา
63013070450 นางสาววีรดา ม:วงสีตอง
63013070451 นายทัพพสรค� บุญภู:
63013070452 นางสาวพิมลดา ตันเส3า
63013070453 นางสาวศิโรรัตน� คนล่ํา
63013070454 นางสาวกรกนก กวางแก3ว
63013070455 นางสาวมณีวรรณ อภัย
63013070456 นางสาวสุภาวดี เรืองสังข�
63013070457 นายอัฟฟาน หวันดอเลDาะ
63013070458 นางสาวจิตตรา ริมรักษา
63013070459 นางสาวอรษา อุไรรัมย�
63013070460 นายสุรศักด์ิ ยืนยง
63013070461 นางสาวภีรณีย� มีบุญ
63013070462 นายกุลพงษ� สว:างไสว
63013070463 นางสาวสมฤทัย จันนุ:ม
63013070464 นางสาวนันทรัตน� พุฒชงค�
63013070465 นางสาวณป7ณณ� โสวรรณะ
63013070466 นายวิพุธ รมยานนท�
63013070467 นางสาวสุภาวดี โชติทอง
63013070468 นางสาวสุกัญญา สมุดบาล
63013070469 นางสาวอารีรัตน� ยวงทอง
63013070470 นางสาวอังคณา จิตรักวงศ�สกุล

หน3า 2349 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013070471 นางสาวจุฑาทิพย� นาคมณี
63013070472 นายลภัชพล บุญมาเลิศ
63013070473 นางสาวไซนะห� เจDะสะนิ
63013070474 นางสาวกัลยาณี ปล3องไหม:
63013070475 นายยุทธมาศ รักชาติ
63013070476 นายสัตยา บัวลา
63013070477 นายชัชวาล พวงเล็ก
63013070478 นางสาวอรณัฐ ภูภากรณ�
63013070479 นางสาวชลิดา พงศ�เศวต
63013070480 นางสาวกัญญรัตน� สอนสมบูรณ�
63013070481 นางสาวขวัญชนก ม่ันเขตรวิทย�
63013070482 นายอนุวัฒน� สุวรรณรัตน�
63013070483 นายธนกร ม่ันคง
63013070484 นายกฤษณะ แซ:ลี
63013070485 นางสาวพรประภา รากะรินทร�
63013070486 นายนิติพัฒน� จินดาสุขวิทย�
63013070487 นายปวีณ หอมเนียม
63013070488 นางสาวสิริการย� ธนกุลศรีโรจน�
63013070489 นางสาววิพัชญา ภูอ:าง
63013070490 นางสาวมลธิชา สวัสด์ิพรไพบูลย�
63013070491 นายวีรทรรศน� อุ:นศรีส:ง
63013070492 นางสาวอรณิชา แซ:ก3าง
63013070493 นางสาวศุภสินีนิษฐ� ทองรุจิโรจน�
63013070494 นายจิรศักด์ิ สุขพรหม
63013070495 นายกิตตินันท� ขวัญซ3าย
63013070496 นายธนศิริ วิสานนท�
63013070497 นางอุสุมา ทามี
63013070498 นางสาวทัศนีย�วรรณ สารวุฒิพันธ�
63013070499 นางสาวเบญจวรรณ พันธ�ครู
63013070500 นางสาวจันทร�จิรา เปaงตัน

หน3า 2350 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพนครและนนทบุรี

ระดับปริญญาตรี

63013070501 นายกรณัฐ เจริญพิทยาพล
63013070502 นางสาวศิริวรรณ ทอเจริญ
63013070503 นางสาวหัทยา ถาบัว
63013070504 นางสาวสุนิสา สุขขี
63013070505 นางสาวบัวทิพย� รอเสนา
63013070506 นางสาววิไลพร ซอนเสน
63013070507 นางสาวกาญจนา บุญรังษี
63013070508 นายนิรุตต� ปานสุวรรณ
63013070509 นายชเนรินทร� แก3วมณี
63013070510 นายนนทวัฒน ธนะวรรณ�
63013070511 นายก3องเกียรติ เตียนไธสง
63013070512 นางสาวศุภาพิชญ� ขออินกลาง
63013070513 นายจักรพงษ� แก3วมณี
63013070514 นางสาวเกษรินทร� ทรัพย�ขํา
63013070515 นางสาวทิพวัลย� อรรคราช
63013070516 นางสาวณภสชยุดา วัฒนายากร
63013070517 นางสาวภิณญดา จันทรเกิดกุล
63013070518 นายชนินทร� อินยัง
63013070519 นางสาวศิรประภา เพ็ชรน3อย
63013070520 นางวดารัตน� เอกพัฒนะพิสุทธ์ิ
63013070521 นายธนากร น3อยศรี
63013070522 นางสาวนพภ�ภัสสร พิมพ�เเพง
63013070523 นางสาวเสาวรส แสงศรี
63013070524 นายอัษฎาวุธ ทองมาก
63013070525 นายอภิชัย ชะเต
63013070526 นางสาวปFZนสิริ มุกดา
63013070527 นางสาวพัชรินทร� ไชยรบ
63013070528 นางสาวธนาภา สุรารัตน�
63013070529 นายประพัฒน�พงศ� อ3อมชมภู
63013070530 นางสาวจันทร�จริยา มากดี
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63013070531 นายกมลภู เพชรบุตร
63013070532 นางสาวกัญจนา ขุนประเสริฐ
63013070533 นายประวิทย� วรสิงห�
63013070534 นายศรีสุทัด เกิดแก3ว
63013070535 นางสาวจิราพรรณ ชูอมรทรัพย�
63013070536 นางสาวกนกรัชต� สมศักด์ิ
63013070537 นางสาวเสาวรัตน� สายบัว
63013070538 นางสาวณัฐปรียา กลิ่นหม:น
63013070539 นางสาวฟCาฤดี กองคํา
63013070540 นางสาวลลิตา บุญมาเลิศ
63013070541 นางสาวสุทธาพร นารถมณี
63013070542 นางสาวพัชระภรณ� ภาพสุวรรณ
63013070543 นางสาวขวัญศิริ ทองเต็ม
63013070544 นางสาวศศิธร อ:วมคง
63013070545 นางสาวจตุรพร วิศนุนาถนคร
63013070546 นางสาวสาธิตา สิมลี
63013070547 นางสาวอรอุมา อนุรักษ�
63013070548 นางสาวพิชญ�สุกานต� เอี่ยมยัง
63013070549 นายพลเทพ ช:วยพิชัย
63013070550 นางสาวมัณฑนา ชูทอง
63013070551 นางสาวณัฏฐ�ภัทร� ยอดสวรรค�
63013070552 นางสาวณัฐฏิกานต� สุทธิธรรม
63013070553 นางสาวทิพวรรณ จําป\
63013070554 นางสาวโชติรส ไฃยเลิศ
63013070555 นางสาวพรพิมล บําเพ็ญพูน
63013070556 นางสาวภัทรสุดา อภินันท�
63013070557 นางสาวนพวรรณ รักธรรม
63013070558 นางสาวนูรอัสมา อูหมDะ
63013070559 นายฮาซีมัน อาแว
63013070560 นางสาวณัฐกมล โฉมศรี
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63013070561 นางสาวพุธิตา ศีลแดนจันทร�
63013070562 นายกิตติธัช สังข�จุ3ย
63013070563 นายป7ณณ�พัฒน� สีตะวัน
63013070564 นางสาวนฤมล สมโชค
63013070565 นายธนภัทร� ธนโกเศศ
63013070566 นางสาวสมปรารถนา โภคเกาะ
63013070567 นางสาวนิธิพร แก3วกันยา
63013070568 นางสาวชนิกานต� บํารุงพฤกษ�
63013070569 นายประสิทธ์ิพร ชูคํา
63013070570 นางสาวอุษณา ล3อมสุภา
63013070571 นายณัฐพนธ� ทองอยู:
63013070572 นายธีรยุทธ แก3วนะภา
63013070573 นายยุทธนา จันทร�เผิบ
63013070574 นางสาวภัสราพรรณ เอื้อไพบูลย�
63013070575 นางสาวอบเงิน ตรางา
63013070576 นางสาวฌาณิน ฤทธ์ินิ่ม
63013070577 นางสาวเบญญาภา สุขหอม
63013070578 นางสาวนัดดา พงศ�ทวี
63013070579 นายสิทธิชัย กลศึก
63013070580 นายทรงวุฒิ บุญประคม
63013070581 นายวาริน ซ3อนสุข
63013070582 นางสาวเบญจมาภรณ� แปลนนาค
63013070583 นางสาวพูนศรี ภูคําศักด์ิ
63013070584 นางสาวโชษิตา ดิษฐวิเศษ
63013070585 นางสาวสุพิชญา อนันต�
63013070586 นายพงศกรณ� เสถบุตร
63013070587 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�นนท�
63013070588 นางสาวรจน�สนัน เตชวรสินเกษม
63013070589 นายดนัย ขันจันทร�
63013070590 นายอัฐพล จําแน:
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63013070591 นางสาวนภัสวรรณ ก3านสัญชัย
63013070592 นางสาวศุภิสรา บุญเกิด
63013070593 นางสาวกรกนก จิตรา
63013070594 นางสาวสุจิตรา ป7ดจําหาร
63013070595 นางสาววิราวัลย� กวยแก3ว
63013070596 นางสาวลักขณา ภู:เจริญ
63013070597 นางสาวอุมาพร คํานวณ
63013070598 นางสาวกชกร แก:นจันทร�ดา
63013070599 นางสาวปFโยรส ผลมาก
63013070600 นายวรพล แถมสมดี
63013070601 นางสาวจีระนันท� วรรณราช
63013070602 นางสาวผ:องพรรณ แซ:ตุ:น
63013070603 นายธนสิทธ์ิ ศรีนาม
63013070604 นายปFยะ จะพู
63013070605 นางสาวบัณฐิตา เพชรสุภาพร
63013070606 นางสาวกาญจนา ทองด3วง
63013070607 นางสาวทอแสง ธนเสน
63013070608 นายศลานันท� จันทรศิริ
63013070609 นางสาวกรกมล บุญทัย
63013070610 นางสาวพชรมน วิวัฒน�มงคลกิจ
63013070611 นายปุรินทรา ด3วงเอียด
63013070612 นางสาวนิพาดา โคตรนิมิตร
63013070613 นายพีรวัฒน� สมตน
63013070614 นางสาวสุนทรี รื่นชู
63013070615 นางสาวศันสนีย� สถาพรชัยสิทธ์ิ
63013070616 นางสาวอมรรัตน� หลักหาญ
63013070617 นางสาวใจทิพย� สีหะวงค�
63013070618 นางสาวกิติญาพา รักษาผล
63013070619 นางสาวเบญจพร เหลื่อมศรี
63013070620 นางสาวอัญณิการ� โชติชื่น
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63013070621 นายวรพจน� คงอ่ํา
63013070622 นางสาวเสาวภา ศรีนามบุรี
63013070623 นางสาวนิภาพรรณ เกิดด3วง
63013070624 นางสาวกุลภัสสร� ศรีพราย
63013070625 นางสาวกนกวรรณ เจริญนาม
63013070626 นางสาวกาญจนา คําภา
63013070627 นางสาวณัฐยา หยงสตาร�
63013070628 นางสาวสิรินาถ มณีชัย
63013070629 นายกฤษณะ ธรรมนิตยกุล
63013070630 นายพิพัฒน� สมโลก
63013070631 นางสาวพิรญาณ� นิพนธ�สกุลดี
63013070632 นายสรไกร สารีพันธ�
63013070633 นางสาวอัจฉราภรณ� หม่ืนสีพรม
63013070634 นายวงศธร หิรัญสุนทร
63013070635 นายปราเมฆ นวลฉวี
63013070636 นายบดินทร� แสงวิรุณ
63013070637 นายธิติ แสงด:วน
63013070638 นายณัฐพล ป7สสาพันธ�
63013070639 นางสาวพัณนิดา สิทธิสุข
63013070640 นายกิตติเชษฐ� ดาวอรุณ
63013070641 นางสาวอรวรรณ ทิพยอแหละ
63013070642 นายธนากูล อภิรัตน�บํารุง
63013070643 นางสาวณัชพร เศษจันทร�
63013070644 ว:าที่ ร.ต.หญิงศศิญา แย3มนาค
63013070645 นางสาวกวิสรา พรหมสกุล
63013070646 นางสาวรวิวรรณ ชมภูสุข
63013070647 นายณัฐจักร สายน3อย
63013070648 นางสาวเกษราภรณ� ยอดประเสริฐ
63013070649 นางสาวมณีวรรณ กมลวิมานฐาพร
63013070650 นางสาวกรรณิการ� สํารวจ
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63013070651 นางสาวปุณพิมพ� ธีรชัยกิตติแสง
63013070652 นายยุรนันท� สมณะ
63013070653 นางสาวชัชฎาอร เต็มงาม
63013070654 นางสาวสมัย กันแต:ง
63013070655 นายวรปรัชญ� วังสุข
63013070656 นายอรรถกร ธารามหากูล
63013070657 นายนิรวัชร� มุสิงาม
63013070658 นางสาวณิชา เจือกโว3น
63013070659 นางสาวปวีณา ตรีสุคนธ�
63013070660 นางสาววรรณา พุ:มพิพัฒน�
63013070661 นางสาวศศิธร จันระคร
63013070662 นายโชติ สุรเวชสุนทร
63013070663 นางสาวสุภาภัทท� เพชรดี
63013070664 นายวีรยุทธ� พงษ�พันธ�เกษม
63013070665 นางสาวกรกนก ไอยราคม
63013070666 นางสาววีรยาภัทร ศิริเวช
63013070667 นางสาวอภิญญา นกดํา
63013070668 นางสุพรรษา ไชยป]ายาง
63013070669 นางสาวชลธิชา ขาวอ:อน
63013070670 นางสาวธนภรณ� แสงแปลง
63013070671 นางสาวทิชา วีระวงศ�
63013070672 นางสาวพัชรฎา ตันติตระกูล
63013070673 นายธนบดี บุตรโชติ
63013070674 นางสาวกัลย�สุดา ไชยยศ
63013070675 นายธนวัฒน� นันสะอาง
63013070676 นางสาวณัฐนันท� ต้ังจิตบํารุงพงษ�
63013070677 นายพนธกร นิยมไทย
63013070678 นางสาวณิชกมล ทองประดู:
63013070679 นางสาวธนาภรณ� ทองสม
63013070680 นางสาวนันทนา รักความซ่ือ
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63013070681 นางสาววรวรัณญ� ปะทิ
63013070682 นายวิชัย เพ่ิมทรัพย�ทวีผล
63013070683 นางสาวกัญญา ใจพรหม
63013070684 นางสาวอังขณา หมายสุข
63013070685 นางสาวรัชชิตา สังขนุกิจ
63013070686 นายชนกชนม ธรรมชาติ
63013070687 นางสาวอาซียะห� หะยีดือราแม
63013070688 นายธีรวัฒน� ปานช3างไชยสิทธ์ิ
63013070689 นายนัฐกิตต์ิ แสนธรรมา
63013070690 นายเดชณรงค� เพชรรัตน�
63013070691 นางสาวชญานิษฐ� ปรุงจิตวิทยาภรณ�
63013070692 นางสาวนภัสสร ทัพพิจิตร�
63013070693 นางสาวสาวิตรี อามาตย�มนตรี
63013070694 นางสาวปรมาภรณ� รวยสําราญ
63013070695 นางสาวกัลยา เจ้ียมดี
63013070696 นางสาวกุวิสรา สีหะไตร
63013070697 นางสาวพิจิตรา ระดมวงษ�
63013070698 นายศรศักด์ิ อักษร
63013070699 นางสาวแกมกาญจน� ไกรลักษณวราภา
63013070700 นางสาวกุลจิรา ธนะดํารงชัยพร
63013070701 นางสาวทัศรี กุลสุวรรณ
63013070702 นายนิมิตร สุดพวง
63013070703 นายสถิรพัฒน� คูหาเรืองรอง
63013070704 นายณัฐวัฒน� ปFนตาอินทร�
63013070705 นายสุวิทย พลกลการ
63013070706 นางสาววิภาวัลย� ชนะผล
63013070707 นางสาวนิตยา ยาป7น
63013070708 นางสาววรางคณา งามย่ิงยืน
63013070709 นางสาวนิชาภา ธานีรัตน�
63013070710 นางสาวพาริดา คําใส
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63013070711 นางสาวสุนิตษา ศรีช:วย
63013070712 นางสาวประภาภรณ� บุญเลิศ
63013070713 นางสาวลักษณาริน ลาวัลย�
63013070714 นางสาวริญญาภัทร� ม:วงทอง
63013070715 นางสาวสุกัญญา พุทธเฮง
63013070716 นางสาวอังศุมาลิน ครุฑบึงพร3าว
63013070717 นางสาวเพ็ญนภา ยานะนวล
63013070718 นางสาวไพลิน สุระโคตร
63013070719 นายนวพล ฉันทวัฒนานุกุล
63013070720 นางสาวรัชนีย� แซ:เอี๊ยว
63013070721 นางสาววีณา แก3วเรือง
63013070722 นางสาวกาญจนา ปรีเเย3ม
63013070723 นางสาวอมรา ชัชวาลย�
63013070724 นางสาวนัฐริกา บุญคล3าย
63013070725 นายธนกิจ พิมพ�โยงษ
63013070726 นางสาวสุภัสสรา มัลลิกะมาลย�
63013070727 นายอนุรักษ� ฟ7กทิม
63013070728 นางสาวน้ําฝน ก่ิงจันทร�
63013070729 นางสาวอรอัชฌา อินทรชิต
63013070730 นางสาวปวีณา บุญกระพือ
63013070731 นางสาวน้ําฝน ร:วมแก3ว
63013070732 นางสาวกัลยาภัค ลําเพยพล
63013070733 นายฐิติกร มุขสุนทรสาร
63013070734 นางสาวลลิตา เกษมสวัสด์ิ
63013070735 นายวงศธร วังค�พงษ�กุล
63013070736 นางสาวพรอัญญา เชี่ยวสาคร
63013070737 นายธนกฤติ กองศิลปI
63013070738 นางสาวศิวัตรา ครองศิริจิตต�
63013070739 นางสาวปวีณา เหล็กกล3า
63013070740 นายชิษณุพงษ� บุญเกิดสุขเจริญ
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63013070741 นางสาวณิชชภา บัวอ:อน
63013070742 นางสาวอรวรรณ วงษ�คํา
63013070743 นางสาวแพงแพง กุลัตถ�นาม
63013070744 นางสาวภัทราภรณ� ลมมาลี
63013070745 นางสาวรัชนี มีใบลา
63013070746 นายสรวิศ ขําแนวนาค
63013070747 นางสาวธิษณา สุกสิ
63013070748 นางสาวสิริพร กังวาฬ
63013070749 นางสาวศิรินภา ด:วนแสง
63013070750 นางสาวจีรวรรณ โพธิสาร
63013070751 นางสาวจารุวรรณ บุณยะพิจิตร
63013070752 นายกนกพล โกมรัตน�
63013070753 นายรัฐธรรมนูญ ชมโพธ์ิสอน
63013070754 นางสาวนิสาชล เลาหกิจ
63013070755 นายสุภนัฐ เชาว�วิมล
63013070756 นางสาวพรสุดา อุส:าห�ดี
63013070757 นางสาวฐิติมาภรณ� สังคง
63013070758 นายสทาดน โมคมะเลิง
63013070759 นางสาวภูริชญา ชุมช:วย
63013070760 นางสาวภวิกา อมรสถิตย�
63013070761 นางสาวโสรญา ประมล
63013070762 นางสาววิภาดา ไชยวุฒิ
63013070763 นายปุณยวัจน� เนตรใส
63013070764 นายภาณุ บุญทรง
63013070765 นางสาวกชวรรณ ปCอมภา
63013070766 นางสาวมนทิชา วงศ�อุบล
63013070767 นายเดชณรงค� นะรายรัมย�
63013070768 นางสาวเกล3าลฎา ปรุเขตต�
63013070769 นางสาวนรกมล เอี่ยมจิตโสภา
63013070770 นางสาวกนกวรรณ หาญเทศ
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63013070771 นางสาวพัชรินทร� กุนศิลา
63013070772 นางสาวสุวิมล สทรลักษณ�
63013070773 นายศรายุทธ� ฉายสุวรรณ
63013070774 นางสาวปรียาภรณ� จําปาทอง
63013070775 นายศรัทธา พันธ�พุทธ
63013070776 นางสาววรรณิสา ย3อยนวล
63013070777 นางสาวพัชรี จันสุข
63013070778 นางสาวปารียา ยืนยงแสน
63013070779 นายมนต�ชัย ภิเภก
63013070780 นางสาวสุกัญญา ปาสารัก
63013070781 นางสาวปภาวรินท� หนูสง
63013070782 นางสาวปFยวรรณ แซ:เขา
63013070783 นางสาวกัญญาพร ผลเรไร
63013070784 นางสาวพิชชากร ฟ7กฉิม
63013070785 นางสาวพิชชานันท� บุญคง
63013070786 นางสาวฐาทิณี ช:างหล:อ
63013070787 นายเกรียงไกร สังขะทิพย�
63013070788 นางสาวปFยธิดา บุญมี
63013070789 นายกิตติชัย ทัศนพันธ�เพชร
63013070790 นางสาวฐิติวรรณ� พิมสุคะ
63013070791 นางสาวรดารัตน� กรึงไกร
63013070792 นายภูริภพ อินทกาญจน�
63013070793 นายธนพงษ� เนตรสกุล
63013070794 นายณัฐพล ศรีจันทร�
63013070795 นางสาวอัญชลี ชํานาญ
63013070796 นางภคพร สุชีวกุล
63013070797 นางสาวสุพัตรา บุดดาโจม
63013070798 นางสาวนุชนาท กําป7Zนทอง
63013070799 นายพงษ�พัฒน� แสงชาติ
63013070800 นายเวทิศ จัติกุล
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63013070801 นางสาวพิมพ�จันทร� บุตรเนียร
63013070802 นางสาววิภา บุญหนัก
63013070803 นางสาวเบญญาดา สุคนธ�
63013070804 นางสาวอมรรัตน� บุตรเมือง
63013070805 นางสาวเพชรัตน� พุฒซ3อน
63013070806 นางสาวชนนิกานต� เพ็ญสุต
63013070807 นางสาวเจน พยุงธรรม
63013070808 นายสมพร เฮงศรีวรกุลชัย
63013070809 นางสาวสุกัญญา จับใจ
63013070810 นายธีรพงค� วงค�อนัน
63013070811 นางสาวอธิตญา บํารุงรส
63013070812 นางสาวปุณณภา คําสิงห�นอก
63013070813 นางสาวธนุตรา สุทธเศียร
63013070814 นางสาวจินดาวรรณ ก:อกําลัง
63013070815 นางสาววัลยา ศรีสวัสด์ิ
63013070816 นายธิติ ผลประมูล
63013070817 นางสาวไปรยา ท3าวอาจ
63013070818 นายชยพล ทัพภวิมล
63013070819 นางสาวชยาภรณ� รัตนแสงศรี
63013070820 นางสาวสมพร ลักษณะฉิมพลี
63013070821 นายจักรวาล สุภาภักด์ิ
63013070822 นางสาวชนิดา โพธ์ิขาว
63013070823 นางสาวปทุมรัตน� มหารักษ�
63013070824 นางสาวชไมพร ตอพิมพ�
63013070825 นางสาวกชพรรณ เชาวพ3อง
63013070826 นางสาวกมลทิพย� ทิพย�บุญ
63013070827 นางสาวณิชาภัทร มูลทองชุน
63013070828 นายนัฐวุฒิ สายพิน
63013070829 นางสาวขวัญมณี สาคร
63013070830 นางสาวรัตติกร เดชบุรัมย�
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63013070831 นางสาวมารียัล นิเตะ
63013070832 นายรุ:งวิวัฒน� บุญรอด
63013070833 นางสาวธักศมณ ขาวไชยมหา
63013070834 นางสาวกุลญาดา ภูตเขต
63013070835 นางสาวฐิติวรดา ทับเวช
63013070836 นายสมรักษ� โพธิคม
63013070837 นางสาวนภัสสร โตบุญมี
63013070838 นายอานนท� คร่ําครวญ
63013070839 นางสาวพัชราภา รัตนพานิช
63013070840 นายพีรวัส โพธ์ิเอี้ยง
63013070841 นายสิรวิชญ� ภู:เชี่ยวชาญวิทย�
63013070842 นางสาวณิชารัตน� นาเอก
63013070843 นางสาวพัฑฒิดา คําภิบูรณ�
63013070844 นางสาวจันทร�จิรา บุญเกิด
63013070845 นางสาวณอรรัชช� ม่ิงกลิ่น
63013070846 นางสาวกาญจนาภรณ� วงศ�รัตนาวิน
63013070847 นายจักรกฤช พิมพา
63013070848 นางสาวภัทราพร คุ3มทรัพย�
63013070849 นางสาวอสมาภรณ� มณีนวล
63013070850 นางสาวพนิดา กอสวัสด์ิพัฒน�
63013070851 นายกิตติชัย เสนแก3ว
63013070852 นายปริญญา โสภา
63013070853 นายเกษมสันต� ต3นวงศ�
63013070854 นางสาวอาภากร ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
63013070855 นางสาวอริสรา แพนไธสง
63013070856 นางสาววิรัลรัตน� แสงอําไพ
63013070857 นางสาวฐิติมา แต:งพลกรัง
63013070858 นางสาวนุศรา ปุญญา
63013070859 นางสาววไลศรี สุภาภาส
63013070860 นางสาวรัชนีกร ทวีสุข
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63013070861 นางสาวปริยาภรณ� รู3ขาย
63013070862 นางสาวอัจฉรา คําต้ือ
63013070863 นางสาวนวรัตน� พานิชการ
63013070864 นางสาวนูรฮูดา ตาซา
63013070865 นางสาวโยทะกา จุลโพธ์ิ
63013070866 นางสาวหนึ่งฤทัย ธารบุญ
63013070867 นางสาวสุมิตรา สุริยะบุตร
63013070868 นางสาวภควรรณ ธนะสาร
63013070869 นางสาวพักตร�สุดา พิมพ�โม3
63013070870 นางสาวเกศินี กาตาสาย
63013070871 นายกลาโหม แหลมสัก
63013070872 นางสาวนัฏสภรณ� ตะโส
63013070873 นางสาวบุษราภรณ� คงชู
63013070874 นางสาวนลินี แก3วอยู:ดี
63013070875 นางสาวยุวรรณดา ศรีษะนาราช
63013070876 นางสาวสุนิษา หมัดอาหมีน
63013070877 นางสาวณัฐริกา สง:าอารีย�กูล
63013070878 นางสาวฐิติมา โสภาค
63013070879 นางสาวกุลณัฐ สังข�สนิท
63013070880 นางสาวบุรฉัตร เขมาตย�โพธ์ิ
63013070881 นางสาวมณธิกา ต้ังอุปละ
63013070882 นางสาวอรุณี เวชวิทยาขลัง
63013070883 นางสาวอนัญญา ธรรมเกษร
63013070884 นางสาวพรสินี หน:อคําหล3า
63013070885 นางสาวศศิธร ชํานาญหล:อ
63013070886 นายอินทนนท� สัจจพงษ�
63013070887 นางสาวชนากานต� คุ3มไพทูลย�
63013070888 นางสาวอารีรัตน� ปลอกภัย
63013070889 นางสาววรันณ�ธร ทวีกุล
63013070890 นายสิธิชัย เหมือนยา
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63013070891 นางสาวสุภาพร เรืองศรี
63013070892 นางสาวจิราภา จ:าชัยภูมิ
63013070893 นางสาวนัชนก ตามศักด์ิ
63013070894 นางสาวสุดารัตน� มากเจริญ
63013070895 นางสาวกฤติยา สุทธิประภา
63013070896 นางสาวสุทธิรักษ� สิงห�คํา
63013070897 นายวรพงษ� ลือวิชนะ
63013070898 นายฐิติกร ชมจันทร�
63013070899 นางสาวอรอนงค� บุญดี
63013070900 นายวัชระ แตงนารา
63013070901 นางสาวปานทิพย� ชื่นจํารัส
63013070902 นายกีรติศักด์ิ ทองถัน
63013070903 นายพิพัฒน� เพียรราช
63013070904 นางสาวสุภาวดี คําศรี
63013070905 นายพีรดนย� อ:อนช3อย
63013070906 นายธิติ กางโหลน
63013070907 นายอําพล ปทุมดํารงค�
63013070908 นางสาวสรัญญา แสงตะคร3อ
63013070909 นางสาวปรียาภรณ� อํานวยศิลปI
63013070910 นางสาวรักษิณา บุญรอด
63013070911 นางสาวนันทรัตน� ณ นคร
63013070912 นางสาวสุธิดา เสนบัว
63013070913 นางสาวแจ3งอรุณ ฉัตรแก3ว
63013070914 นางสาวอาทิตยา สิทธิยุโณ
63013070915 นางสาวศิรประภา ศิลาสุวรรณ
63013070916 นางสาวชลลิดา อุดมศิริ
63013070917 นางสาวจณิสตา ใจห3าว
63013070918 นายจิรัสย� โสภณรุ:งทรัพย�
63013070919 นางสาวสุภัสสรา เครือกลัด
63013070920 นางสาวสุณิสา วิวาสุข
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63013070921 นางสาวปรารถนา ฉํ่าบุญทา
63013070922 นางสาวศิริรัตน� เกียนนอก
63013070923 นางสาววรากร คนมาก
63013070924 นางสาวชิตชบา ผิวทอง
63013070925 นายฉัตรชัย คงดาบ
63013070926 นางสาวศุภรัตน� สุขยอด
63013070927 นางสาวฉัตราพร อิงคนินันท�
63013070928 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมแทน
63013070929 นางสาวศศิคริญภรณ� ก3านชมภู
63013070930 นางสาวชนากานต� สุขสงคราม
63013070931 นางสาวฉัตศศิช� ขันธเขต
63013070932 นางสาวฐิติพร แสงนาครินทร�
63013070933 นายจิรัฏฐ� รุ:งอุทัย
63013070934 นางสาวธัชภรณ� ต้ังปรัชญากูล
63013070935 นายธนัช ศุภรโกมล
63013070936 นางสาวญาณิศา ศรีบุญมา
63013070937 นางสาวนิศากร พูลศรี
63013070938 นางสาวกฤษณ�ณิชา รอดสม
63013070939 นางสาวบุษริน วรรณวงษ�
63013070940 นางสาวพิชยา ไสยสุวรรณ
63013070941 นางสาวหทัยชนก ธรรมนาม
63013070942 นายยศกร กุลสิงห�
63013070943 นายธีรธร มะกุล
63013070944 นายทิวากร ทรายแก3ว
63013070945 นายอลงกรณ� อุไรกุล
63013070946 นางสาวอธิติยา วณะเจริญ
63013070947 นางสาวสุภัสสร เก3า ศรี สุวรรณ 

63013070948 นางสาวกาญจนา โสป7ญหริ
63013070949 นางสาวพิไลวรรณ พันธุ�เพ็ง
63013070950 นางสาวธันยพร นาคสอิ้ง
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63013070951 นางเขมกร ขณะรัตน�
63013070952 นายเจษฎากร วรรณศิริ
63013070953 นางสาวมัลลิกา บุญเปรม
63013070954 นางสาวจิราวรรณ กองสํารี
63013070955 นางสาวกมลนัทธ� มีขวด
63013070956 นางสาวปรางค�ทอง ประทุมทอง
63013070957 นางสาวอรอนงค� ทะวงสู:
63013070958 นายกัญจน� อัศวพิภพไพศาล
63013070959 นางสาวสุพรรณนิภา เย่ือใย
63013070960 นางสาวดุษฎี ชูหาญ
63013070961 นางสาวเทียนศรี นาคสุข
63013070962 นางสาวจุฑารัตน� ลิมปาภินันท�
63013070963 นางสาวธีรยา บูรณศักด์ิ
63013070964 นายกฤษณะ สุขสวัด์ิ
63013070965 ว:าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� สิงหรา
63013070966 นางสาวพัชรพร นาคศรี
63013070967 นายชนินทร� ชมจินดา
63013070968 นายสมัชญ� เหลืองอร:าม
63013070969 นายพิชRุตม� เจริญฤทธ์ิ
63013070970 นางสาวฤทัยกาญจน� ชูจอหอ
63013070971 นางสาวปภัสรา กิติพจน�
63013070972 นางสาวจีรพรรณ� จันทร�วิเชียร
63013070973 นายวีรวัฒน� สายคํากอง
63013070974 นางสาวมนกนกวลัย ทาใจดี
63013070975 นางสาวชนาธิป นิลาพันธุ�
63013070976 นายปรัชญา ถ่ินตองโขบ
63013070977 นางเสาวนีย� ทรัพย�สิน
63013070978 นางสาวศุภิสรา โสดา
63013070979 นางสาวสุพัตรา โมกขศักด์ิ
63013070980 นายธนากร บุตรโคตร

หน3า 2366 จาก 2368                  



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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63013070981 นายปรีดาพงศ� รัตนทวีชาติ
63013070982 นางสาวกนกวรรณ โจ3งทอง
63013070983 นายฤทธิพงษ� ภัครกมลวัฒน�
63013070984 นางสาวโสจินดา โตแย3ม
63013070985 นางสาวสุรีย� ศรีอาจ
63013070986 นางสาวอุรัสยา ธนรุจีวงศ�
63013070987 นางสาวอวยพร วงค�วาสน�
63013070988 นางสาวจุวัยนีย� มิกาศ
63013070989 นายธีรยุทธ พรมศรี
63013070990 นางสาวปFยธิดา ไมตรี
63013070991 นายธนากร ปานทอง
63013070992 นางสาววาทินี ลือขจร
63013070993 นายธีรวุตตม� รักไทยดี
63013070994 นางสาวเหมือนฝ7น จันทร�มณี
63013070995 นางสาวสุภาวดี บุญล้ํา
63013070996 นายจิรายุ ปารินทร�
63013070997 นางสาวรติยา สิมาจารย�
63013070998 นางสาวกษมาภรณ� พ:วงลา
63013070999 นางสาวเสาวลักษณ� จันทบูลย�
63013071000 นายภาคิน คงประหัส
63013071001 นายเทวาวิทย� บุดดาวงษ�
63013071002 นางสาวกัญญาภรณ� เกษมศักด์ิ
63013071003 นางสาวกุลลดา จิระสวัสด์ิ
63013071004 นางสาวอัจฉรา สิงห�ทวีศักด์ิ
63013071005 นายชลวิทย� จิตหม่ัน
63013071006 นางสาวจุฑามาส ศรีบุญ
63013071007 นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ:ม
63013071008 นางสาวฐิติชญา แสงฮวด
63013071009 นางสาวอินทราณี ศรีบุญเรือง
63013071010 นางสาวอรวรรณ ทามณีวรรณ
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63013071011 นางสาวอาภรณ� สมวงศ�
63013071012 นางสาวศิริวรรณ สัมมาสวัสด์ิ
63013071013 นายสุทธิพงศ� รัตนโอภา
63013071014 ว:าที่ร.ต.หญิงวารุณี มณีรัตน�
63013071015 นางสาวนิฮาสนDะ นิและ
63013071016 นางสาวศศิพิมพ� ประสาทศรี
63013071017 นางสาวภัทรธร คชบาง
63013071018 นายสุดเขตต� พูลศิลปI

จํานวน 71,018 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63014000001 นายสุริยัน ม่ันประสงค�

63014000002 นางสาวจิรวัฒน� ริยาพันธ�

63014000003 นางสาวแคทรีญา ตันติเกษตรกิจ

63014000004 นายจิตพร เหล%าอิ่มจันทร�

63014000005 นางสาวศีลินี นิลพฤกษ�

63014000006 นายสราวุธ จันทร�สนาม

63014000007 นางสาวชญานิษฐ� วงษ�ทองดี

63014000008 นายชาญวุฒิ แดงอร%าม

63014000009 นางสาวคหณีกา สาครวาสี

63014000010 นางสาวกนกพรรณ สงเคราะห�ราษฎร�

63014000011 นางสาวปรีดาพร คุณฑี

63014000012 นางสาวชุติมา เลาหพันธุ�สวัสด์ิ

63014000013 นายบวร มิตรมาก

63014000014 นายกรัญย� สุขมาก

63014000015 นางสาวกุสุมา สวนตะโก

63014000016 นายพชรดนัย จ่ันพา

63014000017 นายทรงภูมิ พรหมภาพ

63014000018 นายหัฏฐพัชร� เคนพะนาน

63014000019 นางสาวอคิราภ� วงศ�ตระกูล

63014000020 นางสาวมัณฑิตา ทองหวาน

63014000021 นางสาวนฤมล สว%างมณีเจริญ

63014000022 นางสาวปรารถนา จันทร�กระจ%าง

63014000023 นางสาวเอื้องกาญจน� ทาทอง

63014000024 นายวริทธ์ิธนัตถ� สุวรรณมณี

63014000025 นายวัชรพงษ� หิรัณยะวสิต

63014000026 นางสาวจีรนันท� พิทักษ�ธรรม

63014000027 นางสาวภาวิณี ถาวรนิตยกุล

63014000028 นางสาวฉวีวรรณ พงษ�วงษ�

63014000029 นางสาวกนกอร จันยมิตรี

63014000030 นางสาวพิมพ�ผกา ไชยโชค

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับปริญญาโท
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63014000031 นายสุกฤษฎ์ิ ตBะต@องใจ

63014000032 นายนภเกตน� ธ.เชียงทอง

63014000033 นายธนภัทร ศรีกล่ํา

63014000034 นางสาวสุพัตรา คําภา

63014000035 นางสาวเกษแก@ว แก%นผกา

63014000036 นางสาวภัทลดา วิจิตต�โภคิน

63014000037 นางสาวชเนตตี แจ%มยวง

63014000038 นายอรรถนนท� อุรบุญนวลชาติ

63014000039 นางสาวอมรฉัตร กุลวงศ�

63014000040 นางสาวสุนันทา รุจิจิตร�

63014000041 นางสาวครองขวัญ รัตนถาวร

63014000042 นางสาวเอมา จันทร�พูล

63014000043 นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ�

63014000044 นางสาวอัญญารัตน� ก้ิมเส@ง

63014000045 นางสาวชนกนันท� รอยตระกูล

63014000046 นางสาวสายนภา ทาแกง

63014000047 นางสาวพัชรี ศรีบัวทอง

63014000048 นายสันติ ปะมะโข

63014000049 นางสาวบุษณีย� ภมรสูต

63014000050 นายชาญณรงค� สังข�อยุทธ

63014000051 นางสาวสุดธิดา สงวนดีกุล

63014000052 นางสาวสิวิมล สายโกมล

63014000053 นางสาวภัทรากาญจน� วิถาทานัง

63014000054 นางสาวปภาพินท� ศิลปศร

63014000055 นายอนุชิต อรรคสังข�

63014000056 นางชิดชนก เรียงอิศราง

63014000057 นางสาวภัคจีรกร แย@มเกษร

63014000058 นางสาวขวัญชนก การถาง

63014000059 นายนวคุณ สาณศิลปFน

63014000060 นางสาวสุทธิดา สุนทรทิพย�
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63014000061 นางสาวนิชา สิงห�สถิตย�

63014000062 นางสาวพัทธวรรณ จินดารัตน�มณี

63014000063 นางสาววรัทยา เหย@าสวุรรณ

63014000064 นางสาววิชาดา เย็นทั่ว

63014000065 นางสาวภานุชา ถาวระ

63014000066 นายภูริช กูจิ

63014000067 นางสาวนิภาดา ราญมีชัย

63014000068 ว%าที่ร@อยตรีชววุฒิ ลาภมาก

63014000069 นางสาวเมธิญา ศิริกําเนิด

63014000070 นางสาวศิริมาศ ขันธวงค�

63014000071 นายวรรณพงศ� แย@มมา

63014000072 นายทันพันธ� ปวนกัน

63014000073 นายมาตรา บูรณสิน

63014000074 นางสาวศิริรัตน� วิชิตวาที

63014000075 นางสาวมัณฑนา ตุลยนิษกะ

63014000076 นางสาวจิรภัทร อาตม�อุย

63014000077 นางสาวขวัญหทัย สมดี

63014000078 นางสาวปวีย�สุดา วงศ�โชติวรฉัตร

63014000079 นางสาวกฤษติยา เริงอาจ

63014000080 นายกนกพงศ� ต้ังอารีอรุณ

63014000081 นางสาวจุฑาลักษณ� อําพันธ�

63014000082 นางสาวนุสรา อารี

63014000083 นายวัชรวิทย� ยัสพันธุ�

63014000084 นางสาวชณัฐศิกาญ แจ%มแจ@ง

63014000085 นางสาวชัญฐิศา ประพันธ�พจน�

63014000086 นายพัสกร ทะสานนท�

63014000087 นางสาวชลธิชา กมลเจริญแสนสุข

63014000088 นางสาววิไลวรรณ สุขขวัญ

63014000089 นางสาวพรรณทิพา ยวงใย

63014000090 นางสาวกุลธิดา โชทนากูล
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63014000091 นางสาววรรณี อุ%นน@อย

63014000092 นางสาวอนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง

63014000093 นายอภิสิทธ์ิ เจริญวิริยะภาพ

63014000094 นางสาวโชติกา วุฒิสาร

63014000095 นางสาววนันต�ธรณ� สีวิเส็ง

63014000096 นางสาวณปภัช สามภูเจริญ

63014000097 นายฐิติพงศ� ดีจริง

63014000098 นางสาวสุกัญญา อุยถาวรย่ิง

63014000099 นางสาวอรอนงค� นุภักด์ิ

63014000100 นางสาวสุวิมล สาแหรกทอง

63014000101 นางสาวสุพัตรา โคตรหา

63014000102 นางสาววิชญาดา นวนิจบํารุง

63014000103 นายกมล กุหลาบเพ็ชร�

63014000104 นางสาวภัทวรินทร� โตBะหมัดและ

63014000105 นายพรชัย ชาติพหล

63014000106 นางสาวพันธิกา ผุยมูลตรี

63014000107 นางสาวนรีพร เรืองจันทร�

63014000108 นายทศสุวรรณ พลาฤทธ์ิ

63014000109 นางสาวนันท�สินี นนท�คําวงค�

63014000110 นางสาวพณัฐวดี ช@างกลาง

63014000111 นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ

63014000112 นางสาวหิรัญญา หิรัญรักษ�

63014000113 นางสาวฐิติมา เกตประยูร

63014000114 นางสาวอุษณา จารุวณิช

63014000115 นางสาวนฤมล อุดบุญ

63014000116 นางสาวพรชนก เหลืองอ%อน

63014000117 นายรัตนศักด์ิ หงษ�ทอง

63014000118 นางสาวจรรยพร จุรีมาศ

63014000119 นางสาววลัยลักษณ� ย่ิงยงยุทธ

63014000120 นางสาวสุทธิยา แกล@วกล@า
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63014000121 นางสาวนลินี สมถวิล

63014000122 นายสรวุฒิ ฉายสุวรรณ

63014000123 นายณิศพล รักษาธรรม

63014000124 นายนวภัสชลักษณ� พงษ�สนิทกุล

63014000125 นางสาวณัฐกานต� พันธ�หนองหว@า

63014000126 นายวรภัทร จิตรไพศาลศรี

63014000127 นายกรวิชญ� กาฬอ%อนศรี

63014000128 นางสาวจุฑามาส บัวพรหม

63014000129 นางสาวณัฐธิดา แต@ภักดี

63014000130 นายพรศักด์ิ ด@วงเชี่ยว

63014000131 นางสาวกนิษฐา ชูเลิศ

63014000132 นางสาวมะลิวัลย� จันทร�คํา

63014000133 นางสาวปาลิณี ต%างสี

63014000134 นางสาวเบญจวรรณ ศรีพรหมกุล

63014000135 นางสาวกุลวัลย� ภัสสราวุธ

63014000136 นายจารุกิตต์ิ จุลละครินทร�

63014000137 นางสาวพิมพ�ชนก อ%อนมา

63014000138 นางสาวสุทธิภา ชนาธิปกรณ�

63014000139 นางสาวชาลิสา วังซ@าย

63014000140 นางสาวนรารัตน� ยงค�

63014000141 นางสาวณัฐนรี โค@ววรรณศรี

63014000142 นางสาวศิริรัตน� ขุนดํา

63014000143 นางสาวยุภาวรรณ ทองจันทร�

63014000144 นางสาวณัฐวจี เขียวลือ

63014000145 นางสาวมัลลิกา ชัยศรีวี

63014000146 นายวารินทร� นิ้มสันติเจริญ

63014000147 นางสาวสุวรรณี โตวัฒนะ

63014000148 นางสาวธัญธิติ เฉตวงษ�

63014000149 นายธีร�รัชช� อําพันทองปภากุล

63014000150 นางสาวดรัลรัตน� ใจเที่ยง
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63014000151 นางสาวมาติกา สามลปาน

63014000152 นางสาวเบญญารัศม� บัวขาว

63014000153 นางสาวกุณฑลี โพธ์ิธัญญา

63014000154 นางสาวปรมาภรณ� ฉิมทับ

63014000155 นางสาวฐานิตา นาคเกิด

63014000156 นางสาวภิญญดา สุวรรณรัตน�

63014000157 นางสาวฐิตาภรณ� เทพปFนตา

63014000158 นายธนวรรธ กล@าปราบศึก

63014000159 นางสาวปKทมาพร ภู%พระอินทร�

63014000160 นางสาวปพิชญา แม@นด@วง

63014000161 นายสุวิบุล โกดี

63014000162 นายไพศาล กะกุลพิมพ�

63014000163 นางสาวศรีสุดา ไม@หอม

63014000164 นางสาวสิริดาว โสตะวงศ�

63014000165 นางสาวพรจิรา ทวีปวรกุล

63014000166 นางสาวปFยะนุช เผื่อนทอง

63014000167 นายสุนิต ประเวระทัง

63014000168 นางสาวธนภรณ� ใจธรรม

63014000169 นางสาวฐานิสา เอี่ยมคง

63014000170 นางสาวมนรวี ทองนิล

63014000171 นางสาวดนิตา สถานสถิตย�

63014000172 นายไท กลัดอยู%

63014000173 นางสาวมีนา เลาะหมัดจิตร

63014000174 นางสาวศิวาพร สันธนพิพัฒน�

63014000175 นางสาววิชชุรญา กัลปLธนวงศ�

63014000176 นางสาวปภัสพร สุทธิประสิทธ์ิ

63014000177 นางสาวชัชดารัตน� ทรงศิลปL

63014000178 นางสาวหยาดนภา นามนนท�

63014000179 นางสาวศุทธภา ณัฐโฆษิต

63014000180 นางสาววิลาวัลย� ฤกษ�ชัย
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63014000181 นางสาวภัสสรรัชฎ� ศรีเจษฎานันทน�

63014000182 นางสาวสุนันทา บุญย่ิง

63014000183 นางสาวนิลาวรรณ ทรงครุฑ

63014000184 นางสาวชาลิสา แจ@งสกุล

63014000185 นางณัฐนันต� เกิดร%วม

63014000186 นายชนาชิต ต้ังสิริไพศาล

63014000187 นางสาวสุปวีณ� ไพศาลศักด์ิ

63014000188 นายคุณากร เตกฉัตร

63014000189 นางสาวธนานันท� โชติประเสริฐคุณ

63014000190 นางสาวศศิวิมล วิชาดี

63014000191 นางสาวศิวพร กุลธวัชวิชัย

63014000192 นางสาวพิชญนันท� สินธุประเสริฐ

63014000193 นายพงศธร มูลสาร

63014000194 นายณัฐชนน สวยสําอางค�

63014000195 นางสาวรมิดา ตานะอาด

63014000196 นายประกาศิต รักษาแก@ว

63014000197 นางสาวปรียาดา ทัศนเบญจุกล

63014000198 นายณัฐพงศ� สุทธิ

63014000199 นางสาวจุไรรัตน� ฉิมระฆัง

63014000200 นางสาวพิชญ�สินี พรประสิทธ์ิ

63014000201 นายอภิชาติ นามคง

63014000202 นายณัฐพันธุ� ขันมาสมย�

63014000203 นางสาวเรวดี ณ พัทลุง

63014000204 นางสาวศรัญญา ละม%อมสาย

63014000205 นายศราวุฒิ บุญรักษ�

63014000206 นางสาวอัยรดา พรมทอง

63014000207 นางสาวพิมพ�ผกา อรรคไกรสีห�

63014000208 นายพูรกร เจBะซอ

63014000209 นางสาวสุชาดา ไทรแก@ว

63014000210 นายสุภฤกษ� ตันต์ิศรีสกุล
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63014000211 นางสาวดวงฤดี พรมขวัญ

63014000212 นางสาวอริยา อวนศรี

63014000213 นางสาวสุกัณญา ภาณุศักด์ิเจริญ

63014000214 นางสาวภาวิณี ถุงเปNา

63014000215 นางสาวอารยา วิริยะกุลก%อเกิด

63014000216 นางสาววนิดา บัวทิพย�

63014000217 นางสาวชริตา สังข�นัครา

63014000218 นายภัทร ไวยรัชพานิช

63014000219 นางสาวชฎารัตน� เสียงดัง

63014000220 นางสาวสุภัสสรา มีแก@ว

63014000221 นายดิษฐา จําปาแขก

63014000222 นางสาววิภาดา พิมพาแสง

63014000223 นางสาวปณิชา พวงมาลัย

63014000224 นายสบดี วรธรรมพิทักษ�

63014000225 นายณัฐวุฒิ พิมพิสุทธ์ิ

63014000226 นางสาวอรปวีณ� กูลศิริศรีตระกูล

63014000227 นางสาวพรพิมล พันธุสุนทร

63014000228 นางสาวชนิตา ตระกูลพานิชย�กิจ

63014000229 นายนรภัทร ทองแซม

63014000230 นางสาวอาภรณ� สรีระพร

63014000231 นางสาวปวิตรา ตรีณาวงษ�

63014000232 นางสาวพรพรรณ เลิศพฤกษา

63014000233 นายสิทธวีร� รุจิรารังสรรค�

63014000234 นางสาวนวรัตน� รื่นแสง

63014000235 นางสาวโศจิรัตน� บัวโต

63014000236 นายธนฤทธ กองศิลปL

63014000237 นางสาวธัชชนัญ จารุวัฒนพงษ�

63014000238 นางสาวชรินทร�ทิพย� เย็นยุวดี

63014000239 นางสาวณิชรัตน� โรจน�แสงนนท�

63014000240 นางสาวอรกมล จําปา
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63014000241 นางสาวภัญทินัญฉ� ธนประโยชน�ศักด์ิ

63014000242 นางสาวพิชญาภา วงศ�กันยา

63014000243 นายอนุวัฒน� แซ%กBวย

63014000244 นางสาวธารีรัตน� ภู%เพชร

63014000245 นางสาวณัทญา มีเครือ

63014000246 นายปภินวิทย� ธรรมสาโรช

63014000247 นางสาวปรียานุช อยู%สังข�

63014000248 นางสาวนรีเมธ อินทรโชติ

63014000249 นางสาวชลธิชา เชื้อผาสุข

63014000250 นายธนินท�รัฐ กลิ่นช@าง

63014000251 นายเสริมวิทย� กาฬภักดี

63014000252 นางสาวศุภาพิชญ� ริมกีรติกุล

63014000253 นางสาวกนกอร ฟองคํา

63014000254 นางสาวญาณิกา ต@นทอง

63014000255 นายอาชาคินทร� อินตBะสาร

63014000256 นางสาวรสรินทร� สอนสุข

63014000257 ว%าที่ร@อยตรีทศพล นาคจรุง

63014000258 นางสาวจิตินันท� ร%มโพธ์ิ

63014000259 นางสาวชาลิสา จิตบุญญาพินิจ

63014000260 นายชนภัทร รัตนพันธ�

63014000261 นางสาวอารีย� มีขันหมาก

63014000262 นางสาวชัญญานุช รักษาภักดี

63014000263 นางสาวสุธาสินี สิงห�อูป

63014000264 นางสาวสุพัตรา ตุงคะศิริ

63014000265 นางสาวสิริกร คุ@มแว%น

63014000266 นางสาวชนัญฐิยา ห%านดํา

63014000267 นายวสิษฐ�พล มาสาร

63014000268 นางสาวบุญวนิต มีศิริ

63014000269 นายภัทรพงศ� เรือนหลวง

63014000270 นายวีรชัย โสธนนันทน�
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63014000271 นางสาวกะรัตเพชร คงรอด

63014000272 นางสาวปุณศยา รอดเจริญ

63014000273 นางสาวสิริพร ต@นโนนเชียง

63014000274 นางสาวทศสุดา สายประสงค�สิน

63014000275 นางสาวพัชรนันท� เรืองกาญจน�

63014000276 นางสาวกชภัส วัฒนกุล

63014000277 นางสาวมณฑิตา มูลทองชุล

63014000278 นางสาวศรสวรรค� คงวัฒนะ

63014000279 นางจตุพร ชัยศร

63014000280 นางสาวมณีรัตน� ศิริโชติ

63014000281 นางสาวรสริน เอมรุจิ

63014000282 นางสาวปวีณา เมืองมูล

63014000283 นายนพณัฐ วีรยางกูร

63014000284 นายถนัดกิจ มาตย�นอก

63014000285 นางสาวอรุณวรรณ จิตสําราญ

63014000286 นางสาวเบญจพรรณ กวีเลิศพจนา

63014000287 นายทวีทรัพย� แสงนุภาพ

63014000288 นางสาวธันย�มนันท� ธนศิระกุล

63014000289 นางสาวนัยนา จริยานุพงศ�

63014000290 นางสาวพรธีรา รัตนรัตน� 

63014000291 นางสาวศุภัสรา หล%าวเจริญ

63014000292 นางสาวนาฏยา เย็นเพ็ชร

63014000293 นายถิรวุฒิ บ%ายแสง

63014000294 นางสาวเมวาณี คงปรีชา

63014000295 นางสาวศศิกานต� ประสงค�สม

63014000296 นายดุลยวัตร ศรีติสาร

63014000297 นางสาวํธนิศา ธเนศวร

63014000298 นางสาวสมจินตนา สังข�รุ%ง

63014000299 นายจักรกฤษณ� ลีลาภัทรี

63014000300 นางสาวนวรา ประไพศิลปL
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ระดับปริญญาโท

63014000301 นายณัฐวรรธน� แสงเรืองนาค

63014000302 นายณัฏฐนันท� ไพบูลย�

63014000303 นางสาวชุติมา แก@วจันทร�

63014000304 นางสาวนิลเนตร ดีสุ%น

63014000305 นางสาวศศิธร เรืองกูล

63014000306 นางสาวบราลี ชัยศร

63014000307 นางสาวอธิษฐาน ทองทรัพย�

63014000308 นายสุรวัส พลายน@อย

63014000309 นางสาวณัฐชา สังข�แปNน

63014000310 นางสาวภัทรรินทร� ศิริรัตน�

63014000311 นางสาวปFยนุฐ ธนาวุฒิ

63014000312 นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น

63014000313 นางสาวหนึ่งนุช นกดุเหว%า

63014000314 นางสาวมุทิกา สุกรณ�

63014000315 นายพงศกร ชะอุ%มดี

63014000316 นายนนทวิทย� นิลานุช

63014000317 นางสาวสรญา เรืองฤทธ์ิ

63014000318 นางสาวศศิภา เทียนคํา

63014000319 นางสาวพัชราวรรณ โฝงสูงเนิน

63014000320 นางสาวปาริสา ศิริพันธุ�

63014000321 นายธนวิทย� สรวิเชียร

63014000322 นายณัฐนนท� ธรรมชัย

63014000323 นายเกรียงไกร แสงไข%

63014000324 นายอัทธวิชญ� มานุ@ย

63014000325 นางสาวพีรดา วิชามุข

63014000326 นางสาวฐิติมา สมบัติทัฬห

63014000327 นางสาวลดาวรรณ ศรีชัย

63014000328 นางสาวทิพย�วาที กกรัมย�

63014000329 นางสาวธัญภัค รุ%งแสงชัยเจริญ

63014000330 นางสาวกรณัฏฐ� จันทร�ศรีธรรม
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63014000331 นายไกรโรจน� มหรรณพกุล

63014000332 นางสาวรัตติพร ณ นคร

63014000333 นายพงษ�พันธุ� ปKญญาฟู

63014000334 นางสาวมุกธิดา แก@วด@วง

63014000335 นายสุรเดช ศรีทองดี

63014000336 นายสุธี เชี่ยวยนตร�ศิลปL

63014000337 นางสาวศศิธร ไข%แก@ว

63014000338 นางเสาวลักษณ� ทั่งทอง

63014000339 นางสาวบุณฑริกา นาคนาม

63014000340 นางสาวจันท�นิภา จันทร�ภักดี

63014000341 นางสาววสุกาญจน� เสือแก@ว

63014000342 นางสาวจริยา แจ%มแจ@ง

63014000343 นางสาวสุดารัตน� บุษบงค�

63014000344 นางสาวพัชราวรรณ สืบสําราญ

63014000345 นายชาญวุฒิ นุ%มมีศรี

63014000346 นางสาวปรางฉัตร รัตโนสถ

63014000347 นางสาวพิมพ�พิลาส ศรีสุธน

63014000348 นางธีราภรณ� วงศ�มโนพณิช

63014000349 นางสาวจิตราภรณ� สุวรรณเนตร

63014000350 นางสาวจุฬารัตน� ขวาของ

63014000351 นางสาววีณัสษา เอกจํานงค�

63014000352 นางสาวธนภรณ� อินทรผกาวงศ�

63014000353 นางสาวนุชรีย� แผ%นทอง

63014000354 นางสาวจตุพร คงทรัพย�

63014000355 นายเอกลักษณ� รังสิกรรพุม

63014000356 นางสาวเสาวลักษณ� พิกุลไทย

63014000357 นางสาวพัฒสุภา ธีรการุณวงศ�

63014000358 นางสาวรัตติกาน เกิดผล

63014000359 นางสาวณัฐภรณ� ศักด์ิศิริผล

63014000360 นายวชิรพล วิศวจรรยา
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63014000361 นายทวีสาร ปานเจริญ

63014000362 นางสาวฐิติวัลคุ� พร@อมมูล

63014000363 นายสุรศักด์ิ นาสุริวงค�

63014000364 นางสาวอรพรรณ วัฒนมะโน

63014000365 นางสาวสุภาภรณ� บํารุงศรี

63014000366 นางภรณี ปริศวงศ�

63014000367 นายชิษณุพงศ� ธํารงหวัง

63014000368 นางสาวกัญจน�ดามาศ โกพล

63014000369 นางสาวเลอลักษณ� เกิดนวล

63014000370 นายปฐมพงศ� ตระบันพฤกษ�

63014000371 นางสาวกัษมาพร สาตะโรจน�

63014000372 นางสาวสํารวย ภู%ฉิม

63014000373 นางสาวธิดารัตน� เหล%าชัย

63014000374 นางสาวอมีนา บุญยรัตน�

63014000375 นางสาวกนกกาญจน� บุญเหมือน

63014000376 นายธนภณริทธ์ิ ธนภัทร�เศวตโชติ

63014000377 นางสาวชนิดาภา จําเริญ

63014000378 นายธนากร ปุรารัมย�

63014000379 นางสาวปรางทิพย� ทินอยู%วงษ�

63014000380 นางสาวพิศปราณี ทูลสงวนศรี

63014000381 นายณัฐภัทร วิเศษกิจ

63014000382 นายบรรดาศักด์ิ ขันทะสีมา

63014000383 นายธนัทพัฒน� ทาตะคุณ

63014000384 ส.ท.รัตตพงษ� มหาเกษตริน

63014000385 นางสาวพรภัสสร ศุขะพันธุ�

63014000386 นางสาวพิมพ�ชนก เกสพานิช

63014000387 นางสาวชรินทร โมฬี

63014000388 นางสาวหทัยทิพย� พรหมเพศ

63014000389 นางสาวอังศุมาลิน ประสพพันธุ�

63014000390 นางสาวกัลปLภวพร เฮงโชคภูวิรัชต�
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63014000391 นางพิทยานุช กําเหนิดเพชร

63014000392 นางสาวรุจิรา เอี่ยมสอ@าง

63014000393 นางสาววนิดา ธรรมธุระสาร

63014000394 นางสาวอรไท หงษ�โต

63014000395 นางสาวศรัญญา ฤทธิชัย

63014000396 นางสาวรุจิรา ทนงกิจ

63014000397 นางสาววรกร สุทธิพงษ�

63014000398 นางสาวสิริลักษณ� ศรีราม

63014000399 นายมารวย มหาศรานุกูล

63014000400 นางสาวณิชาภัทร กาญจนกังวาฬกุล

63014000401 นายศุภชัย บุปผา

63014000402 นางสาวรัตนวรรณ รัตนมนตรี

63014000403 นายวรวิทย� อัมวงษ�

63014000404 นางสาวดลศม เจริญธรรม

63014000405 นางสาวธิดารัตน� สําโรงแสง

63014000406 นางสาวธิดาวรรณ เจียมวราภรณ�

63014000407 นางสาวนฤมล ทรัพย�เฉลิม

63014000408 นางสาวรุจิรา คุณประทุม

63014000409 นายกิตติศักด์ิ ถาวรย่ิง

63014000410 นางสาวปFยะฉัตร สิงห�ภิรมย�

63014000411 นางสาวณัฐกฤตา จีนประสม

63014000412 นางสาวสาฟRนา ลาเตBะ

63014000413 นางสาวสุภาวรรณ ปKนดิ

63014000414 นางสาวอรวรรณ กังวาฬ

63014000415 นางสาวณัฐธิดา สกุลตันติเมธา

63014000416 นายธนพงษ� อุสุพันธ�

63014000417 นางสาวชัญญา จริเกษม

63014000418 นางสาวณฐมณ อินทโฉม

63014000419 นางสาวณัฐทิชา บุญสอน

63014000420 นางสาวอัจฉรา นาไชยบูรณ�
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63014000421 นางสาวนิติพร ขุนพรหม

63014000422 นางสาวอัญชลี อินทจันทร�

63014000423 นางสาวพีรดา บุศย�น้ําเพชร

63014000424 นายจักรินทร� ม%วงปKSน

63014000425 นางสาวณัฐภรณ� เสวก

63014000426 นางสาวชุติมา นิยมดี

63014000427 นางสาวอัณณ�จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน�

63014000428 นางสาวรังสิมา จันทร�พัฒนะ

63014000429 นางสาวปรัศนี ใจสะอาด

63014000430 นางสาวลภัทรดา สมานรัตน�

63014000431 นายจิตตนนท� เจียมตน

63014000432 นายณัฐ ตรีลักษณวิลัย

63014000433 นายอัครเดช ตุลยพงศ�รักษ�

63014000434 นายภัคธร แซ%ลิ่ม

63014000435 นายณรงค� ฐิติวงศ�วรุณ

63014000436 นายปรัชญากรณ� ลครพล

63014000437 นางสาวภรณิภา โพธ์ิศิริ

63014000438 นางกรณิศ ตันวราวุฒิกูล

63014000439 นายชัยทัต ชนะกิจการโชค

63014000440 นายธนพัฒน� บุสพา

63014000441 นางสาวลัดดาวัลย� ชะละจิตต�

63014000442 นายสราวุธ อรน@อม

63014000443 นายสุกนต�ธี แดงนุ@ย

63014000444 นางสาวจารุวรรณ เกษสมบูรณ�

63014000445 นางสาวอภิญญา ขัตตะวงษ�

63014000446 นางสาวจิณัฐตา ทองปFTนแก@ว

63014000447 นายวงศกร ฉายวิลัยกรณ�

63014000448 นางสาวนันทพร บุ@งเที่ยง

63014000449 นายอนนท� สันทราย

63014000450 นายสิทธิพร คงพิสิฐธรรม
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63014000451 นางสาวฐิตามร ชุมปKญญา

63014000452 นายธีรดนย� เจริญเวช

63014000453 นายพุฒิพงษ� ส%งข%าว

63014000454 นางสาวศดานันท� นิลบวร

63014000455 นางสาวจตุพร จันทร�เทศ

63014000456 นางสาวรัชพร กุฎีศรี

63014000457 นางสาวพัชรินทร� วารีทิพย�

63014000458 นางสาวทิพย�สุดา อุยพานิช

63014000459 นางสาวสุณิสา โตใหญ%

63014000460 นางสาวพาฝKน ม%วงหมอนทอง

63014000461 นางสาวศิริพรรณ เพชรน%วม

63014000462 นางสาวพรทิพย� จําเริญ

63014000463 นางศุภนุช รสจันทร�

63014000464 นางสาวพิมพ�มณี รู@ประเสริฐ

63014000465 นายภีมพัฒน� วรโชติธีรวัชร�

63014000466 นางสาวจิตติมา ขณะรัตน�

63014000467 นางสาวภัสสริญญา พุ%มพวง

63014000468 นางสาวธีระรัตน� อรุณรัตน�

63014000469 นางสาวธิดารัตน� สังข�ทองโรจน�

63014000470 นางสาวสุนิดา คําชมภู

63014000471 นายภัทรพงศ� เหมตะศิลป

63014000472 นางสาวฐาฏญาณี นิลเกตุ

63014000473 นางสาวสุชานาฏ ซ่ือสัตย�

63014000474 นายสุวัฒน� พระนิมิตร

63014000475 นายจิรายุ ม่ันบุปผชาติ

63014000476 นางสาวสิรินันท� เต็มกันทา

63014000477 นางสาววาทิศรา ถ่ินระยะ

63014000478 นางสาวธัญญารัตน� ชัยฉิม

63014000479 นางสาวชไมพร นันทโก

63014000480 นางสาวกวินนา ราวิชัย
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63014000481 นายสุรศักด์ิ พิมพิสัย

63014000482 นายภวิศ เกียรติศิลปFน

63014000483 นางสาวจิรภา คําเขียว

63014000484 นางสาวกมลชนก ชุนถนอม

63014000485 นางสาวอาภาพรรณ ธรรมสะโร

63014000486 นางสาวรัชนีวรรณ วงค�อามาตย�

63014000487 นายดํารงรัตน� กาวิละ

63014000488 นายชัยณรงค� แก@วกระจ%าง

63014000489 นางสาวพนิตา พรหมรัตน�

63014000490 นางสาวสมนา นิลเนตร

63014000491 นางสาวสุพรรษา นิลอุบล

63014000492 นางสาววรางคณา สุยะนันทน�

63014000493 นางสาววิกานดา ฐานเจริญ

63014000494 นายฐาปกรณ� ทัตตานนท�

63014000495 นายพีรากร ขาวสอาด

63014000496 นางสาวสุชาลักษณ� กังวาฬวงษ�

63014000497 นางริยาภรณ� ตันติศิริวัฒนา

63014000498 นายธัญยบูรณ� ชูลาภ

63014000499 นางสาวณัฐธยาน� ดําประภา

63014000500 นายพงศ�พจน� วรพงศ�

63014000501 นางสาววัลภา วีระสม

63014000502 นางสาวกชพร จันทราทิพย�

63014000503 นางสาวชลัฐา เพ็งสาทร

63014000504 นางสาวเกศรา ปKญญาสุ

63014000505 นางสาวศิริภัสร� ทอบชู

63014000506 นางสาวจันทร�ทิมา นามวงษา

63014000507 นางสาวชนัญชิดา ภาชีศัพท�

63014000508 นางสาวสิระพร ขันถม

63014000509 นางสาวสลิลทิพย� เสนมา

63014000510 นางสาวชไมพร ก@อนอาทร
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ระดับปริญญาโท

63014000511 นายฐณะวัฒน� พัฒนพรวิจิตร

63014000512 นายสุกฤษฏ์ิ วรรณสุข

63014000513 นางสาวปพิชญา ล้ําเลิศ

63014000514 นางสาวมานิตา จารุศิลาวงศ�

63014000515 นางสาวอรปวีณ� แสงใส

63014000516 นางสาวสุธาสินี พุทธจันทร�

63014000517 นางสาวนิตยา บุญนํามา

63014000518 นางสาวณัฐกานต� งามแสงฤทธ์ิ

63014000519 นายพสธร ปKญญาวงศ�งาม

63014000520 นางสาวนาถชนก พลเย่ียมแสน

63014000521 นายฐิติพัฒน� ลิขิตพฤกษ�ไพศาล

63014000522 นางสาวอลิษา กลิ่นประทุม

63014000523 นางสาวสุทธิลักษณ� อุมรินทร�

63014000524 นางสาววรรณกนก แสงกระจ%าง

63014000525 นายฐานUิศร� ฐานา

63014000526 นางสาววันทิตา คงพัฒน�

63014000527 นางสาวกฤติกา ฟองจันทร�

63014000528 นายอัจฉริยะ ฉิมพลี

63014000529 ว%าที่ร@อยเอกสุรพงษ� พวงผกา

63014000530 นางสาวฐิตารีย� อยู%บุญ

63014000531 นางสาวนิลอุมา ดุลลาพันธ�

63014000532 นางสาวซุกรียBะห� หะยีสะอะ

63014000533 นางสาวปุณฑิกา พุทธรักษ�

63014000534 นางสาวฐิตาภา วิวัฒนารมย�

63014000535 นายปกาศิต ช%วยศรี

63014000536 นางสาวดวงกมล กฤตสัมพันธ�

63014000537 นายไพโรจน� ดวงศรี

63014000538 นางสาวศิริลักษณ� สุพรรณอาสน�

63014000539 นางสาวสมจินตนา แขนงแก@ว

63014000540 นายเอกพล ใบโพธ์ิ
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63014000541 นางสาวปKตย�วฬา นิตยากุล

63014000542 นางสาวธนวรรณ พงษ�สุกิจวัฒน�

63014000543 นางสาวสุภัชชา อุทยานินทร�

63014000544 นางสาวอรอนงค� ชุมพล

63014000545 นางสาวพิชญาภรณ� ตวงกิจกูล

63014000546 นางสาวจีรนันท� อินทอง

63014000547 นางสาวภรภัทร� ผลทองบุญรอด

63014000548 นายกิตติธัช ทัพวงศ�

63014000549 นางสาวปนัสยา บุษบา

63014000550 นางสาวอัจฉรา สามพ%วงบุญ

63014000551 นายสัณฐ�ชัย ปานเถ่ือน

63014000552 นายณัฐพล อิ้งทม

63014000553 นางสาวพีรดา บุศย�น้ําเพชร

63014000554 นางสาวสิริรัชต� สินธุวงษ�

63014000555 นางสาวศลิษา สนนุช

63014000556 นางสาวปFลันธนา วัฒนานุรักษ�

63014000557 นางสาวธนัตถ�พราว ลีลารัตน�

63014000558 นางสาวมนต�รัก นรินทร�รัมย�

63014000559 นายสมพงษ� สีทอง

63014000560 นางสาวแพรวพรรณ รักขิโต

63014000561 นายมนัสวี วัดบุญเลี้ยง

63014000562 นางสาวกุลนิษฐ� มุ%งธัญญา

63014000563 นางสาวอรณัฐ กิติสุภรณ�พันธ�

63014000564 นางสาวทิตยาทร บุญแก@ว

63014000565 นายณัฐเดช ปราการสมุทร

63014000566 นายสุวิชา ผลฟKกแฟง

63014000567 นางสาวพิชญธิดา พันธ�สุขุมธนา

63014000568 นางสาวอัชฌาณี ต้ังพิสิฐโยธิน

63014000569 นายสุรเดช ธีรสุวรรณ�

63014000570 นายเปรมอนันต� พ่ึงแสง
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63014000571 นางสาวศิรดา ชุมภาลี

63014000572 นายฐิติวัฒน� แก@วอําดี

63014000573 นายชานนท� พ%อค@าช@าง

63014000574 นายเอกวิทย� เลาะวิถี

63014000575 นายชัยเนติ คงกระจ%าง

63014000576 นางสาวดารารัตน� สุทธมุสิก

63014000577 นางสาวพุทธินันทน� พัฒนกิตติเวทย�

63014000578 นายวรพจน� มณีโชติ

63014000579 นางสาวสิยาภรณ� สัมมากฤษณ�

63014000580 นายกฤษฎาพร พรมชัย

63014000581 นายธนวัฒน� หนองน@อย

63014000582 นางสาวสายน้ําผึ้ง ชูชื่น

63014000583 นางสาวอัษรา ปุคคละนันทน�

63014000584 นางสาวธนพร กรีวงษ�

63014000585 นางสาวธัญญานันท� วราภิพงศ�

63014000586 นางสาวนพรัตน� ยะภักดี

63014000587 นางสาวภาริณี เจียมเมืองปKกษ�

63014000588 นางสาวเตือนใจ พิทยาเธียรอนันต�

63014000589 นายพรเทพ อยู%ชื่น

63014000590 นางสาวณิชชา ชวาลเวชกุล

63014000591 นางสาวพีรญา นุชเปลี่ยน

63014000592 ว%าที่ร@อยตรีกิตติพิชญ� หนูทอง

63014000593 นางสาวปรีดาวรรณ สิงคิบุรินทร�

63014000594 ว%าที่ร@อยตรีหญิงกัลกนก จันทร�พริ้ม

63014000595 นางสาวปวีณา ไกวิจิตร

63014000596 นางสาวอภิรดา วิจิตธํารงศักด์ิ

63014000597 นางสาวจิตติกานต� หลักอาริยะ

63014000598 นางสาวบงกฤช จันทรารัตนสกุล

63014000599 นางสาววทันยา ผ%องประเสริฐ

63014000600 นางสาวนฤมล ชํานาญกิจ
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63014000601 นางสาวธัญวลัย แก@วนิคม

63014000602 นายตระวรรณ หาญกิจรุ%ง

63014000603 นางสาวสุชาดา ไกรเพชร

63014000604 นางสาวจุฬารัตน� สองจันทร�

63014000605 นายสุกฤษฎ์ิ ไกรนรา

63014000606 นางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ

63014000607 นางสาวกมลวรรณ ปราณอมรกิจ

63014000608 นายธีรเดช แจ%มกระจ%าง

63014000609 นายวิชาญ วิริยะสัมมา

63014000610 นายศิวศิลปL จุ@ยเจริญ

63014000611 นายสุวิทยา พาอินทร�

63014000612 นางสาวนัฏฐ�สิตา ไชยทรัพย�อนันต�

63014000613 นางสาวพรภัสสร ภัทรศุภา

63014000614 นายอธิรัญ แก@วหนูนวล

63014000615 นายสุกฤษฏ์ิ เพ็ชรฉกรรจ�

63014000616 นางสาวนันท�นลิน ม%านสะอาด

63014000617 นางสาวพิชญาภา มุสิเกตุ

63014000618 นายนพพร ชุบทอง

63014000619 นางชนาภา ประชากรธัญญกิจ

63014000620 นางสาวสุภาภรณ� สุขสุวรรณ

63014000621 นางสาววิลาสินี พัฒนภักดี

63014000622 นายสุทัศน� อาจมิตร

63014000623 นางสาวทิพย�วรรณ ธนดีเจริญโชค

63014000624 นางสาวกนกพร คงชัย

63014000625 นางสาววรุณรัตน� สุขอนันต�

63014000626 นางสาววรรณวิภา นามสุวรรณ

63014000627 นางสาวภคพร งามแสง

63014000628 นางสาวนิสรา วงศ�อุทัย

63014000629 นางสาวจิราภรณ� ทวีธนวาณิชย�

63014000630 นายอุทัย มีศิริ
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63014000631 นางสาวสุชญา เจริญวิพัฒศิริ

63014000632 นายภาคภูมิ คงคาทิพย�

63014000633 นางสาวพงศ�ผกา ทีบัวบาน

63014000634 นางสาวพัฒสิริทัช พศินพัณภัทรธร

63014000635 นางสาวชลธิชา จันทนารักษ�

63014000636 นายกตัญWู หทัยเดชะดุษฎี

63014000637 นายบดินทร� บุญศิริรักษ�

63014000638 นางสาวธีรวรรณ ยอดอุบล

63014000639 นางสาวปภาวดี สลักเพชร

63014000640 นางสาวกนกวรรณ เตียวัฒนรัฐติกาล

63014000641 นางสาววรพรรณ บัญชาจารุรัตน�

63014000642 นายธัญพิเชฐ อุ%นศิริทัพสกุล

63014000643 นางสาวชุติมณฑน� เข็มทอง

63014000644 นางสาวอัฐภิญญา คงคา

63014000645 นายคณกร โลวะกิจ

63014000646 นายประเมศฐ� พิชญ�พันธ�เดชา

63014000647 นางสาวณัฐธยา สง%า

63014000648 นางสาววลัยพร สุธาบัณฑิตพงศ�

63014000649 นางสาวณัฐธราเนตร ธีรฤทธ์ิเฉลิม

63014000650 นางสาวสุพัตรา สันติรุ%งโรจน�

63014000651 นางสาวกุลธิดา พรมดี

63014000652 นางสาวธมลวรรณ ณ ถลาง

63014000653 นางสาวชุติกาญจน� บูรณบุรุษธรรม

63014000654 นางสาวดวงพร โลหะวิทยานันท�

63014000655 นางสาวศรัยวัลย� สรรเพ็ชญ�

63014000656 นางสาวอริสา ศักด์ิสกุลเกียรติ

63014000657 นางสาวยศวดี อรุณรัตน�

63014000658 นางสาวศรีสุดา บุญยก

63014000659 นางสาวพฤกษณี ชูทรัพย�

63014000660 นางสาวชนิกานต� กลิ่นพิบูลย�
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63014000661 นางสาวมินตรา อ%อนคล@าย

63014000662 นางสาววันนาวี ศรีวัฒนา

63014000663 นางสาวสุดารัตน� แสนสุข

63014000664 นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา

63014000665 นายรัฐนิติ นิติอาภรณ�

63014000666 นายสุทธิพงษ� สีหะเสน

63014000667 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�เนตร

63014000668 นางสาวชลิตา จังวิจิตรกุล

63014000669 นางสาวจุฑาทิพย� แซ%โชว

63014000670 นายพงษกรณ� ใจใหญ%

63014000671 นางสาวภควรรณ มีมะโน

63014000672 นางสาวหยาดดาว ขุนทวี

63014000673 นายกฤชกร แสนคําวัง

63014000674 นางสาวชนิดาภา เดชาจิรกวิน

63014000675 นายเชาวนัส นวลรัตน�

63014000676 นางสาวธนัชพร ทิพย�กาญจนกุล

63014000677 นางสาวนิศาชม บุญแสง

63014000678 นายทิวา ทองคงอ%วม

63014000679 นางสาวศิริรัตน� บุญก่ิม

63014000680 นางสาวนิสารัตน� คงเกต

63014000681 นายปาล�ม เกษร

63014000682 นายอานนท� ฉัตรเงิน

63014000683 นางสาวกัญจน�ชญา เม@าสิ้ว

63014000684 นางสาวหทัยทิพย� ลิ้มนิรันดร�กุล

63014000685 นางสาวธิดารัตน� มีคช

63014000686 นายจตุพร น@อยดํา

63014000687 นางสาวกมลชนก ไชยริปู

63014000688 นางสาวจิรัชญา อาจหาญ

63014000689 นายวทัญWู ชมวิเชียร

63014000690 นางสาวเกวลี เพียรดี
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63014000691 นายวีระศักด์ิ ขอบเขต

63014000692 นายสิทธเดช หิรัญ

63014000693 นางสาวกอบทอง รัตนแสง

63014000694 นางสาวกันยารัตน� ผุดผาด

63014000695 นางสาวชลดา สุขศรี

63014000696 นางสาวอนงค�นาฏ เช็งสุทธา

63014000697 นางสาวภัสลดา อมราภรณ�

63014000698 นางสาวสรวงสุดา โรจนวิเชียร

63014000699 ว%าที่ ร.ต.อธิวัฒน� ไพรวัลย�

63014000700 นางสาวปภาวรรณ อ%อนคํา

63014000701 นางสาวสุรัสวดี กัลยาสิทธ์ิ

63014000702 นางสาวธยาดา ผลมาตย�

63014000703 นางสาวสุพรรษา เมืองสนธ์ิ

63014000704 นางสาวสุพัฒนา อัฏฐวรมงคล

63014000705 นางสาวกรกช พงษ�เพ็ง

63014000706 นางสาวสุพัตรา เทียกนา

63014000707 นายเออร�วิน วิชญ� กอนซาลเวส

63014000708 นายทะนงศักด์ิ ปFTนเกล@า

63014000709 นางสาวจิราพร ขาวผ%อง

63014000710 นางสาวพรพรรณ ชมงาม

63014000711 นางสาวนลินี ธรรมสินธุ�

63014000712 นางสาววราภรณ� น@าประเสริฐ

63014000713 นางสาวชลทิพย� โยธกุลสิริ

63014000714 นายภูริณัฐ ทองคงแก@ว

63014000715 นางสาวกรรวิภา หวังทอง

63014000716 นางสาวนันทภัค พุฒิธร

63014000717 นายวิวัฒน� วานิช

63014000718 นางสาวฑิฆัมพร สิทธิวิชาภิญโญ

63014000719 นางบุณฑริก รอดบํารุง

63014000720 นางสาวปารัท อุศมา
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63014000721 นายเอกคณิต ตะคุณนะ

63014000722 นางสาวฉัตรธสนัน สรรวงษ�ละคร

63014000723 นางสาวรุ%งทิพย� สุขศิริ

63014000724 นางสาวอุชุกร ประดุจพรม

63014000725 นายพิสิษฐ� พุทธศีลพรสกุล

63014000726 นายมณฑล แสงสว%าง

63014000727 นางสาวเยาวลักษณ� รูปปKทม�

63014000728 นางสาวนิปุณ ต้ังปนิธานดี

63014000729 นางสาววีนัส มูลิกา

63014000730 นางสาวลักษิกา บุญยัง

63014000731 นางสาวพรรณวดี สุทธิประภา

63014000732 นางสาวอัมพิกา อวบอ@วน

63014000733 นายปฐวี วุฒิการณ�

63014000734 นางสาวชณัญชิดา แก@วจันทร�

63014000735 นางสาวพิมพ�ภัทร ฉันทวรศักด์ิ

63014000736 นางสาวบุษปวัน อภิรักษ�สุตานนท�

63014000737 นางสาวสุมาลินี เตชะศรี

63014000738 นางสาวอัลลิยา โสมนัส

63014000739 นายธนาวุฒิ คล@ายอุดม

63014000740 นายศิริชัย มงคลธนารักษ�

63014000741 นางสาววิลาวัลย� มูลวงษ�

63014000742 นางสาวภัทราภรณ� ทองสมจิตต�

63014000743 นายวริษฐ� หิรัญภัทรโรจน�

63014000744 นางสาวธิดารัตน� เถาตะกู

63014000745 นางสาวกรกนก ซ่ือตระกูลพานิชย�

63014000746 นางสาวสกาว พงษ�ขวัญ

63014000747 นางสาวฐานิสร พันธุ�ครุฑ

63014000748 นางสาวมยุรี ลิมติยะโยธิน

63014000749 นายนนท� วัฒนกิจ

63014000750 นางสาวชลิตา ดาหาญ
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63014000751 นางสาวนัทธมณ สิทธิสาร

63014000752 นางสาวบพิชา อินตBะจัง

63014000753 นางสาวณัฐนิช ใจแสน

63014000754 นางสาวภัทราพร วรกาญจนานนท�

63014000755 นางสาววนิษา นิสงค�

63014000756 นางสาวจิตติพุฒิ ธิตินิลนิธิ

63014000757 นางสาวกฤษณา มุขทอง

63014000758 นายวรฉัตร ใหญ%สว%าง

63014000759 นางสาวสมิหลา ลิ่มเจียสหพงษ�

63014000760 นางสาวปทุมพร พวงเพ็ชร

63014000761 นางสาวพัชรินทร� เวชพฤกษ�พิทักษ�

63014000762 นางสาวศันสนีย� สังข�ปXา

63014000763 นางสาวกานต�ธิดา ตันประเสริฐ

63014000764 นางสาวสมปรารถนา สุขกาย

63014000765 นางสาวนาถประภา หน%อนิล

63014000766 นางสาวจิรประภา เกิดชา

63014000767 นายปฐวี เลิศจันทร�

63014000768 นางสาวสุวนันท� ฉัตรเกษมสกุล

63014000769 นางสาวจิราภรณ� เพชรนาใหญ%

63014000770 นางสาวจุฑามาศ บํารุง

63014000771 นางสาวณัฐธยาน� งามประภาพร

63014000772 นายนิพิฐพนธ� โชติ วงษ� 

63014000773 นางสาวเจนจิรา จันทร�มี

63014000774 นางสาวดวงดาว เฮงมัก

63014000775 นางสาวกมลรัตน� สุวรรณไชศรี

63014000776 นางสาวประพิม วรรณะ

63014000777 นางสาวเอมนิกา เทียนไสว

63014000778 นางสาวพรนภา พูนจิระเดชมา

63014000779 นางสาวอรพิน สงวนศักด์ิ

63014000780 นางสาวเพชรประภา สังฆะราม
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63014000781 นายกานต� แจ@งชัดใจ

63014000782 นายกิตติคุณ เอี่ยมสมัย

63014000783 นางสาวพชรกมล กาศอุดม

63014000784 นางสาวภัทรวดี ครองสิน

63014000785 นางสาวญาณิศา โอฬารานนท�

63014000786 นางสาวกชมน ย้ิมหมุด

63014000787 นายณัฐ เสกธิพร

63014000788 นางสาวภคกุล วงษ�แก@ว

63014000789 นางสาวปฏิญญา พงษ�ราศรี

63014000790 นางสาวอรอุมา ศรีผุย

63014000791 นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา

63014000792 นางสาวปณตพร สินธุพันธ�ประทุม

63014000793 นางสาวกันฐิกา ทองสุข

63014000794 นางสาวพัทธ�ธีรา ชุ%มใจ

63014000795 นางสาวจุฑามาศ ปKญญาทา

63014000796 นางสาวพีรพร เอนจินทะ

63014000797 นายณัฏฐชัย น@อยพิมพ�

63014000798 นายวีรชัย สุขพ%วง

63014000799 นางสาวพลอยนภัส วิลากุล

63014000800 นายสุรชัย เกือกรัมย�

63014000801 นายกัองภพ เอี่ยมสมบูรณ�

63014000802 นางสาวกรกนก แก%นแก@ว

63014000803 นางสาวฐิติพร น@อยเอียด

63014000804 นางสาวธัญวรัตน� ทรวดทรง

63014000805 นางสาววิมลสิริ กองไชย

63014000806 นางสาวชลลดา ทรงนิรันดร

63014000807 นางสาววิสุชนา ใหม%คามิ

63014000808 นางสาวธาณิกานต� เนียมแตง

63014000809 นางสาวณัฐวดี แสงศรีเรือง

63014000810 นางสาวจริยา สว%างชม
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63014000811 ร.ต.ท.สิรภพ โกฏิกุล

63014000812 นายศรัณย� เนียมมา

63014000813 นางสาวนันทพร รักษากุล

63014000814 นางสาวบัณฑิตา สุวิรนิตย�

63014000815 นายอาทิตย� ฉายอรุณ

63014000816 นางสาวชมพูนุท เหลืองวุฒิวงษ�

63014000817 นางสาวจตุรพร แก@วลอย

63014000818 นางสาวชามีม่ี ประเสริฐดํา

63014000819 นางสาวชัญญาณัฏฐ� สมคะเณย�

63014000820 นางสาวชนิกานต� บุรีภักดี

63014000821 นางสาวจิณห�วรา บุญสุข

63014000822 นางสาวภัทราพร ภู%งาม

63014000823 นางสาวสุภาวดี สิมัยนาม

63014000824 นายเกรียงไกร นาคแก@ว

63014000825 นายชัยวัฒน� ภมรเวชวรรณ

63014000826 นายบรรจบ ศรีวิชัยยศ

63014000827 นางสาวทองทิพย� วงษ�ศิลปL

63014000828 นางสาวนันทวัน หัสสะ

63014000829 นางสาวมนชยา ศักดาศรี

63014000830 นางสาวราชาวดี ศรีสวัสด์ิ

63014000831 นางสาวสาวิตรี บางอ@อ

63014000832 นายธงไทย น@อยเจริญ

63014000833 นางสาวอินทุภา ศิริพุทธ

63014000834 นางสาวสากีนา เคดาร�

63014000835 นางสาวณัฐณิชา แท%นทอง

63014000836 นางสาวพิชญาภา ปKญญาศิริ

63014000837 นางสาวธิดา คุณสมบัติ

63014000838 นางสาวสUุชุมา พจน�ปฏิญญา

63014000839 นางสาวกชมน สิรินิลกุล

63014000840 ว%าที่ร@อยตรีหญิงสุลิสา นานใส
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63014000841 นายสุเทพ สัญใจ

63014000842 นางสาวสุธิดา โพธ์ินรินทร�

63014000843 นายประกาศิต อิทธิฤทธ์ิ

63014000844 นางสาวกัลยกร แซ%จีน

63014000845 นางสาวสุธิดา เข็มทอง

63014000846 นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม

63014000847 นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญ

63014000848 นายภัทรศักด์ิ มนุญโย

63014000849 นางสาวกนกวรรณ ปKSนสกุล

63014000850 นางสาวญาณินี ไพศาล

63014000851 นายพีรพงษ� หนูแดง

63014000852 นางสาวน้ําแพร ชูเส@ง

63014000853 นางสาววิลาสินี กนิษฐานุพงศ�

63014000854 นายพศิน แย@มสงวนศักด์ิ

63014000855 นางสาวภัทรียา ง้ิวราย

63014000856 นางสาวชนมน วาโยพัตร

63014000857 นางสาวพรพิมล เรืองพริ้ม

63014000858 นางสาวรชยา ย่ิงวิลาศประเสริฐ

63014000859 นางสาวอภิญญา นันทนิตย�วรกุล

63014000860 นางสาวธนวัน โตชัย

63014000861 นายปFยะพงษ� พูลทรัพย�

63014000862 นางสาวทิพย�สุคนธ� เชื้อกรุง

63014000863 นางสาวดริน ชัยเดช

63014000864 นางสาวสันติวัน พาจร

63014000865 นางสินีนาฏ คําแหง

63014000866 นางสาววรัลชญาน� เสรีพีรวงศ�

63014000867 นางมัสฎา เสนากรุง

63014000868 นางสาวปณิดา กัณหะ

63014000869 นางสาววิภาพร ปากพลีนอก

63014000870 นางสาวธัญสินี ศรีอนุสรณ�วงษ�
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63014000871 นางสาวพิภัสสร จงย่ิงยศ

63014000872 นางสาวจินห�จุฑา จิตรอนันตรัตน�

63014000873 นายเจนรพ เบี้ยฟู

63014000874 นางสาวกชกร สุขทรัพย�

63014000875 นายอนุชิต วิบูลย�

63014000876 นายแสงเพชญ� ศรีนิ่ม

63014000877 นางสาวอาทิตยา ไชยวงศ�น@อย

63014000878 นายสรินทร� อินไชย

63014000879 นายสิทธิศักด์ิ กันทะหล@า

63014000880 นางสาวธิดารัตน� แซ%พู%

63014000881 นายธีรเมธ พันธุ�ทอง

63014000882 นายพุธพงษ� นฤภัย

63014000883 นางสาวสุนี ลําสา

63014000884 นางสาวจินดารัตน� ปริโยธร

63014000885 นางสาวอัญชิษฐา วงศ�ทอง

63014000886 นางสาวธัญญทิพย� ธิตBะ

63014000887 นายบริพัตร อมราภิบาล

63014000888 นางสาวพัชรัตน� ลออปKกษา

63014000889 นางสาวศิริพร รัตยัง

63014000890 นางสุพีร�ญา พรมมา

63014000891 นายทวิช สามารถ

63014000892 นางสาววนิดา เปRTยมศักด์ิศิริกุล

63014000893 นางสาวฐิติรัตน� หอมหวล

63014000894 นางสาวอลิสา คําละออ

63014000895 นางสาวพลอยพิมพ� ลิ้มสุรัตน�

63014000896 นางสาวปพิชญา นิเทศ

63014000897 นางสาวสิริมา แสงสงคราม

63014000898 นายอดิสร กิจประเสริฐ

63014000899 นางสาวกัญทิมา พัฒนราช

63014000900 นางสาวพจวรรณ� เจริญวัลย�
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63014000901 นายวิศาล ศรีทองดี

63014000902 นายสมชาย ไวยประสิทธ์ิ

63014000903 นางสาวเสาวณิต กิตตินานนท�

63014000904 นางสาวกุลนิษฐ� ศักด์ิจิรพาพงษ�

63014000905 นางสาวอาทิตยาพัณณ� กันนิกา

63014000906 นางสาวอามิตา บาซอ

63014000907 นายนนท�ธนัย ตลับทอง

63014000908 นางสาวพัชราภรณ� ท@วมแก@ว

63014000909 นายกอบลาภ รัตนเริงชัย

63014000910 นางสาวปRวรา เกียรติทนง

63014000911 นางสาวรัตตญา เทวรักษ�

63014000912 นางสาวฐิตาพร สว%าง

63014000913 นางสาวชัญญพัชร� ตันมี

63014000914 นางสาวชุติมา กันตรง

63014000915 นางสาวปริสา กันติเกตุ

63014000916 นางสาวสุพัตรา เจรสาริกิจ

63014000917 นางสาวภิญญดาพัชญ� อรรถีโภคอนันต�

63014000918 นางสาวปFยะนาถ สิริรัตนาวงศ�

63014000919 นางอธิฏฐาน ภัทรสุข

63014000920 นายณฐกร เปล%งศรี

63014000921 นายธีUระพงษ� บุญปรก

63014000922 ว%าที่ ร.ต.กิตติ สมศรี

63014000923 นางสาวอภิชญา ไชยนวล

63014000924 นางสาวณัฏฐนิช จิโรจวงศ�

63014000925 นายสุเมธี เจริญธรรม

63014000926 นางสาวพิชชา จันทร�เกตุ

63014000927 นางสาวผกาศิตา ศรีภักดี

63014000928 นางสาวพิชชานันท� ศิริวรรณ

63014000929 นางสาวธัญยธรณ� ธนโชติวรไพศาล

63014000930 นางสาวพรพิมล สวนเดช
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63014000931 นายณัฏฐ� ธารพิเชฐ

63014000932 นายสิทธิชัย ภู%ทอง

63014000933 นายกัญจน� เรืองสมานชัย

63014000934 นายกิรติ สระแก@ว

63014000935 นางสาวศิริภัสสร สุขวุฒิกิจ

63014000936 นายทักษกร สงขาว

63014000937 นางสาวปKญญภัทร พรหมมาพันธุ�

63014000938 นางสาวปราณี พุฒิพัฒน�พาณิชย�

63014000939 นายรังสิมันตุ� อิ่มมาก

63014000940 นางสาวปุญชรัสม์ิ พิมพ�วีระกุล

63014000941 นางสาวนภสรวรท เนียมสงค�

63014000942 นางสาวไพรินทร� สีน้ําอ@อม

63014000943 นายพุทธิพงศ� รัตนยืนยง

63014000944 นางสาวทวิวรรณ คําหล%อ

63014000945 นายกิติขจร ผินโพธ์ิ

63014000946 นางสาวมนชนก บํารุงชัย

63014000947 นายจาตุรณค� จันทร�ประภา

63014000948 นางสาวณัฏฐวรรณ ทรงศิลปL

63014000949 นางสาวภาวินี จันทร�พุ%ม

63014000950 นางสาวกมลทิพย� สังข�นาค

63014000951 นางสาวอฐิรัญญา จอกนาค

63014000952 นางสาวอาจารี ฤทธิชัย

63014000953 นางสาวสาวิตรี ยาหอม

63014000954 นางสาวอ@อมใจ ฉวีจันทร�

63014000955 นางสาวมณีนุช วุฒิการณ�

63014000956 นางสาวโสมศิริ สมถวิล

63014000957 นางสาวหทัยภัทร วงษ�ไทยวรรณ

63014000958 นางสาวณัฐณี แก@วเขียว

63014000959 นางสาวจิตจุฑา สุนทรธรรม

63014000960 นายจตุพร บูเก็ม
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63014000961 นางสาวกานต�รวี แปNนถึง

63014000962 นายภานุทัต ดาราฉาย

63014000963 นางสาวศิโรรัตน� ตระกูลสถิตย�ม่ัน

63014000964 นางสาวนันท�นภัส แสนสุข

63014000965 นางสาววรางคณา ศิริวัฒน�

63014000966 นางสาวอ@ายฟNา แซ%ฉัว

63014000967 นางสาวเสาวคนธ� ดําเนิน

63014000968 นางสาววราภรณ� อนุพงศ�สาคเรศ

63014000969 นางสาวชัญญานุช เตชะทรงคุณ

63014000970 นายนนทพัทธ� ธนกรดิษฐ�

63014000971 นางสาวณิชา กฤษณพันธุ�

63014000972 นายธนกฤต อนรรฆมาศ

63014000973 นายเอื้อชาติ มนต�ไตรเวศย�

63014000974 นายศุภวิชญ� โสภณสุขสถิตย�

63014000975 นางสาวกัลยกร กระแสร�ชล

63014000976 นายธนกฤต พรายพรรณ

63014000977 นางสาวชิตชนก สองชัย

63014000978 นางสาวพรพรรณ โตโภชนพันธุ�

63014000979 นางสาวจุฑมาส เพ็งรัศมี

63014000980 นางสาวปทุมา สินธุเจริญ

63014000981 นายกิตติพัฒน� คุ@มทรัพย�

63014000982 นายธนวัฒน� สมบูรณ�

63014000983 นางสาววิมาลา กรินทร�ไตรทิพย�

63014000984 นางสาวสราทิพย� รัตกิจนากร

63014000985 นางสาวปนัสญา ปุณวัฒนา

63014000986 นางสาวนรารัตน� ขนอม

63014000987 นางสาวนริศรา ไชยศิริ

63014000988 นางสาวพัชรินทร� โพธ์ิโสภา

63014000989 นางสาวพิทยา วิเศษศรี

63014000990 นายบัลลังก� เกิดทุ%งย้ัง
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63014000991 นายศุภกร โพธ์ิศรีทอง

63014000992 นางสาวปรานวดี แก@วเมือง

63014000993 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� พรรณรัตน�

63014000994 นางสาวเกสรา มณทิพย�

63014000995 นางสาวชนาภา เจริญมิตรภาพ

63014000996 นางสาวจุฑารัตน� รัตนจํารูญ

63014000997 นางสาวนารีญา วาเลBาะ

63014000998 นางสาวปFยวรรณ ปFTนเกษร

63014000999 นายภัทริศ ทรงศักด์ิ

63014001000 นายณัฐิวุฒิ หมวกใหม%

63014001001 นายณฤพล นิยม

63014001002 นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ�กุล

63014001003 นางสาวเบญจพร รักษะโบBะ

63014001004 นางสาวณัฐรดา แซ%โก%

63014001005 นางสาวจาริชาต ธูสรานนท�

63014001006 นายธานรินทร� ตัณฑ�ศุภศิริ

63014001007 ว%าที่ ร.ต.ธนวัฒน� วงศ�รัตนกุลธน

63014001008 นายสัจจพจน� หิรัญรัศมีสกุล

63014001009 นายสุรเชษฐ� จันทร�หนู

63014001010 นายกันตภณ จันทร�สว%าง

63014001011 นางสาวตวงพร รอดพิทักษ�

63014001012 นางสาวเมธาวรรณ ชูเวช

63014001013 นางสาวธัญชนิต อุบลศรี

63014001014 นางสาวพิมพ�วรีย� เจริญรัตนานุกูล

63014001015 นางสาวธัญกมล บุญหล@า

63014001016 นางสาวพนารักษ� สิงห�ล้ําเลิศ

63014001017 นางสาวํUปKกปFTน มีประดิษฐ�

63014001018 นางสาวภณิตา พงษ�วุฒิธรรม

63014001019 นางสาวพานทอง แพนพาน

63014001020 นางสาวพัชรี วงศ�ทอง
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63014001021 นายโยธิน จันทร�ทอง

63014001022 นายวรุฒ เกษรบัว

63014001023 นายสิรภพ คู%เทียม

63014001024 นายณัฐวุฒิ วงค�สุภา

63014001025 นางสาวหนึ่งนุช เชื้อแขก

63014001026 นางสาวปKทมา จันทรไพฑูรย�

63014001027 นางสาวมนัสวี อิ่มสงวนชัย

63014001028 นางสาวณัฐธมา บุญแสง

63014001029 นายภูริภัทร� เครือนพรัตน�

63014001030 นางสาวกานต�ธิดา ศรีสวัสด์ิ

63014001031 นายสิทธิพัฒน� จูฑะสุวรรณ

63014001032 นางสาวเพ็ชรลดา แจ@งสี

63014001033 นางสาวภัทรภร ไชยศรีชลธาร

63014001034 นางสาวฐิติกานต� หนูปลอด

63014001035 นางสาวเมรี วงษาสน

63014001036 นางสาววัชศิกาภรณ� พิศภา

63014001037 นางสาวนภัสนันท� สมงาม

63014001038 นางสาวศิรประภา รอดสุด

63014001039 นางสาววาสนา วงษ�วานิช

63014001040 นายภีมพล คณาโจทย�

63014001041 นายกัมปนาท แก@วใหญ%

63014001042 นายวโรธร ไพรสุวรรณ

63014001043 นางสาวกมลทิพย� ฉิมพิภพ

63014001044 นางสาวณัฐลิดตา คําบุญมา

63014001045 นางสาวสุลาวดี สุวรรณอินทร�

63014001046 นางสาวสุเพ็ญวดี ตักเตือน

63014001047 นางสาวภัทราวรรณ ธีฆัมพร

63014001048 นางสาวชัญญณัท เพชรบํารุง

63014001049 นางสาวสุดาทิพย� ไชยยะ

63014001050 นางสาวพีรยา สุทธิอนันต�

หน@า 35 จาก 94                   



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับปริญญาโท

63014001051 นางสาวสโรชา อุปะละ

63014001052 นางสาวพรกมล สุกแก@ว

63014001053 นายเจนวิวัฒน� ต@องประสงค�

63014001054 นายธีระยุทธ สมบุญ

63014001055 นางสาวกนกวรรณ ดวงปาโคตร

63014001056 นางสาวเสาวนีย� มัจฉาชีพ

63014001057 นายปFยวิทย� ม่ังมูล

63014001058 นางสาวศศิธร อุทธตรี

63014001059 นางสาวรักสกุล อินทน�จันทน�

63014001060 นางสาวธัญรัชต� อธิจารุเดช

63014001061 นางสาวปณธร สิทธิเวทย�

63014001062 นางสาวกิติยา จันทร�ละออ

63014001063 นายศิริพงศ� จันทร�มาตร

63014001064 นางสาวพัชนิดา ศิลานนท�

63014001065 นายเอกราช จันทรวิชัย

63014001066 นางสาวณัช กาญจนธนเศรษฐ

63014001067 นางสาวปKญญาพร บูชาธรรม

63014001068 นายมงคล จีนาภักด์ิ

63014001069 นางสาวนิสิตา เศรษฐาไชย

63014001070 นางสาวเปรมปรีดี คลายนสูตร

63014001071 นางสาวปาณิศา ยมยะมาลี

63014001072 นายชุตินันท� อติศัพท�

63014001073 นางสาวขวัญชนก ธิรัตน�

63014001074 นางสาวอังศนา อิทธะรงค�

63014001075 นางสาวจุฬารัตน� กันภัย

63014001076 นางสาวณิชารีย� อังสุมาลิน

63014001077 นางสาวกัณฐิมา แก@วงาม

63014001078 นางสาวสุรีย�พร เสรีรักษ�

63014001079 นายคมกฤช ดลอารมย�

63014001080 นางสาวนิศารัตน� เขียนนิล
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63014001081 นางสาววรานิษฐ� เอกศิริธนพงศ�

63014001082 นายอรรถพร สุขเกษม

63014001083 นางสาวนันทิชา ม%วง ปาน

63014001084 นางสาวจันทรมาศ นรกิตติสง%า

63014001085 นางสาวธิดาวรรณ ศรีจรูญ

63014001086 นางสาวพัขรินทร� สงพุ%ม

63014001087 นายกิตติ ทั้วสุภาพ

63014001088 นายเมธี ไชยโย

63014001089 นางสาวมาลีทิพย� ปลัดคุณ

63014001090 นางสาววุฒารักษ� พ่ึงพุทโธ

63014001091 นางสาวกมลวรรณ กฤตสัมพันธ�

63014001092 นายณรงค� เอี่ยมสะอาด

63014001093 นายณัทธร ศุภสารัมภ�

63014001094 นางสาวปาณิศา มาศสุพงศ�

63014001095 นางสาวปFยะดา จันทร�ซน

63014001096 นางสาวกรกนก ใหมอ%อน

63014001097 นางสาวนภาพร ธะระณีวัฒน�

63014001098 นางสาวณัฐณิชา วงษ�สง%า

63014001099 นายชัยวิชิต พลหลา

63014001100 นางสาวอาทิตา เวสสโรจน�สกุล

63014001101 นางสาวธนิดา นาวานุรักษ�

63014001102 นายศิวัช พลายเสน

63014001103 นางสาวณัชณิชา โชติสุคนธ�มนตรี

63014001104 นางสาวเจนจิรา จิตจง

63014001105 นายปริญ เสรีอํานวย

63014001106 นางสาวกฤตชญา รุยปริง

63014001107 นายธนารัตน� หมัดเชี่ยว

63014001108 นายเก้ือพงศ� ชมภู

63014001109 นายชัชนิ สดคมขํา

63014001110 นายจิรภัทร บุญนํา
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63014001111 นางสาวปริตรา ม่ันเหมาะ

63014001112 นางสาวนฤกมล ภูมิภาค

63014001113 นางสาวชนิกา แผ%นทอง

63014001114 นางสาวชฎารัตน� สวัสดิพันธ�

63014001115 นางสาวณัฐกานต� แก%นดี

63014001116 นางสาววรรณวลี คําพันธ�

63014001117 นางสาวกฤชวีณ�รัต วิเศษธนะรัฐ

63014001118 นางสาวเธียรธร จุฬานุตรกุล

63014001119 นางสาวปรมาภรณ� ภู%ระหงษ�

63014001120 นางสาวลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ

63014001121 นายชนัญWู วรรณวงศ�

63014001122 นายกิตติธร เทียนปNอม

63014001123 นางสาวรัชดาพร ศาลากิจ

63014001124 นางสาวณัฐนรี เก@าเอี้ยน

63014001125 นางสาวฟามีรา มะดากะ

63014001126 นางสาวรัชดา เชิดสูงเนิน

63014001127 นางสาวเกษศิรินทร� บุญตัน

63014001128 นายวันเฉลิม สายชล

63014001129 นายศุภวัสส� อนุรัตน�บดี

63014001130 นางสาวชนิสรา สุทธินนท�

63014001131 นายชินวัฒน� ศิริบุญวงศ�

63014001132 นายรติ พรวิจิตรพิศาล

63014001133 นางสาววลัยลักษณ� อริยสัจ จ เวคิน 

63014001134 นายรัฏฐาธิป นิลวิเชียร

63014001135 นางสาวนพมาศ เส็งเมือง

63014001136 นางสาวภัคธิดา นววิชชาภรณ�

63014001137 นายอนันต� ตรีกําจร

63014001138 นายไวยรัตน� สุชลพานิช

63014001139 นางสาวมาลาตี ภิรมย�

63014001140 นางสาวดารารัตน� พลสังข�
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63014001141 นายวิโรจน� สว%างศรีสุทธิกุล

63014001142 นางสาวณัฐพร ตักเตือน

63014001143 นางสาวปริศนา แสงขํา

63014001144 นายถิรวุฒิ ธนวิชเพียรพาก

63014001145 นางสาวอมรรัตน� สุขกุล

63014001146 นางสาวนภัสสร สุทธิประภา

63014001147 นางสาวชื่นสุมน ณ นคร

63014001148 นางสาววลัยพรรณ ชูวงษ�พานิช

63014001149 นายศุภกร รอดการทุกข�

63014001150 นางสาวนุชรีภรณ� จันทร�สิงห�

63014001151 นางสาวนวภา เฉยเจริญ

63014001152 นางสิรินทร อินทร�กรุงเก%า

63014001153 นายจักรพันธ� จันละมูล

63014001154 นายจิรวัชร อิ่มสอาด

63014001155 นางสาวอัณณ�ณุภัสส� ทุพันธ�

63014001156 นางสาวอมรรัตน� ช%วยบํารุง

63014001157 นายศุภกรท� ฐิตะฐาน

63014001158 นางวราภรณ� ลําใย

63014001159 นายพงศ�ณภัทร คงศิลา

63014001160 นายทวีวัฒน� ขัติพันธ�

63014001161 นางสาวธัญญาเรศ พรกระจ%าง

63014001162 นายธนาเอก แปลงกาย

63014001163 นางสาวสุกัญญา เทพธีร�

63014001164 นายศักด์ิเพชร ยานะแก@ว

63014001165 นางสาวชุติมา ดอนแดงรอด

63014001166 นางสาวสิทธินี ศรีศักดา

63014001167 นางสาวชฎายุ อินทะเสโน

63014001168 นางสาวณหทัย มหาเทพ

63014001169 นางสาวสุพัตรา สอนบุญเกิด

63014001170 นางสาวสาธิตา รัตนพันธ�
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63014001171 นายธนวุฒิ ฐานานุกรม

63014001172 นางสาวอรอุมา ชูเมือง

63014001173 นายอภิชาติ นิลสนธิ

63014001174 นางสาวณิชาภัทร ธนดุลทวีเดช

63014001175 นางสาวจารุมาศ ริ้วทอง

63014001176 นางสาวจันทภัสร� เกลือมีผล

63014001177 นางสาวปริญรัตน� ประกิจเพชร�

63014001178 นายธัชธรรม� กลัญชัย

63014001179 นางสาวสุพัตรา หอมแก%นจันทร�

63014001180 นายนัชชสิทธ์ิ เมธานนท�ธนรักษ�

63014001181 นางสาววัชราภรณ� สิทธิพงศ�

63014001182 นายวุฒิพรรณ จันตBะยอด

63014001183 นางสาวมณฑิตา รุ%งสว%าง

63014001184 นางปภาพัชญ� กลิ่นหอม

63014001185 นายพิพัฒน�พงศ� วัฒน�ธนนันท�

63014001186 นางสาวอรสา โสระจิตร

63014001187 นางสาวเฉลิมศรี สิขัณฑกสมิต

63014001188 นางสาวนลพรรณ ประสงค�แก@ว

63014001189 นางสาวสุธารัตน� วงษ�บุญ

63014001190 นางสาววไลภรณ� นวลสอาด

63014001191 ว%าที่ ร.ต.พงศ�พิพัฒน� สนม

63014001192 นางสาวสุจิตรา กBกเครือ

63014001193 นางสาวพัชรี สําเภาทอง

63014001194 นายชาญวิทย� ชูแก@ว

63014001195 นายธีระศักด์ิ พรหมดิเรก

63014001196 นางสาวกรรฐิกรณ� ตรีรัตนะ

63014001197 นางสาวณัฐณิชา กีบุญมี

63014001198 นางสาวจารวี หลงน@อย

63014001199 นางสาวเจริญรัตน� เจริญกิจ

63014001200 นางสาวพัชร�วรัญน� สินธุรัตน�
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63014001201 นางสาวภาริณี จันทรวารี

63014001202 นายสิทธิพล ลีระวัฒนกุล

63014001203 นางสาวสุนันทา จันทร�แสง

63014001204 นางสาวมนรดา สุวรรณวงค�

63014001205 นายกมลชัย ทองเผือก

63014001206 นายวศิน ทองพิสิฐสมบัติ

63014001207 นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ�

63014001208 นางสาวกัณย�สินี ประพันธ�กาล

63014001209 นายปFตินัย จิตต�บรรจง

63014001210 นางสาวสุธีกานต� สุขโกมล

63014001211 นางสาวปาริชาติ สมบุญ

63014001212 นายปFยวัฒน� แย@มจํารัส

63014001213 นางสาวดาวเรียม เสริมศิริ

63014001214 นายณรธัชพงษ� มีเชื้อ

63014001215 นางสาวธิดแก@ว โพพิทูล

63014001216 นายกฤษฎากรณ� พันธง

63014001217 นางสาวลักษณียา มณีโรจน�

63014001218 นางสาวภัทราภรณ� สิงห�ทอง

63014001219 นางสาวธนิศา หนูทวี

63014001220 นางสาวสิรินยา เนาวกูล

63014001221 นางสาวอาภาพรรณ แสงเทียน

63014001222 นายสุวิจักขณ� แก%นแก@ว

63014001223 นางสาวเมทาวี มีเกล็ด

63014001224 นางสาวติณณมินทร� ทิวัตถ�เมธาวิน

63014001225 นางสาวลัลนา วิเชียรศรี

63014001226 นางสาวอัจจิมา หาญชนะ

63014001227 นายชัยทัต รัตนภักดี

63014001228 นางสาวนภสร อินสมตัว

63014001229 นางสาวทิชาชาต ย่ิงลือชา

63014001230 นางสาวชฎาธร นกอินทรีย�
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63014001231 นางสาวกุลจิรา ชวาลทรัพย�

63014001232 นายบัณฑวิช สุวรรณโนภาส

63014001233 นางสาวกษิราพัชร� อริยะอนันต�เดช

63014001234 นางสาวอรชนกภรณ� มังคละกนก

63014001235 นางสาวอภิชญา สุขวรรณ

63014001236 นางสาวณัฐธิดา คงนิยม

63014001237 นายทนง บุญมาสู%

63014001238 นางสาวสวรรยา สุเมขะโส

63014001239 นายศุภศักด์ิ ยศศักด์ิศรี

63014001240 นางสาวปFยนาถ โรจนดิษฐ�

63014001241 ว%าที่ร.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ ดีอ่ํา

63014001242 นายจิตรพัชร� แสงวิสุทธ์ิ

63014001243 นางสาวสุวรรณา อยู%เจริญ

63014001244 นางรุ%งทิวา ทานุวัตร

63014001245 นางสาวขวัญจิรา แก@วแฝก

63014001246 นายการัน จันมัสตมณี

63014001247 นายภราดร สินเจริญพร

63014001248 นางสาวปรีดาพร ศรีเมือง

63014001249 นางสาวดารุณี กรพันธ�

63014001250 นางสาวนฤภร ศิริวัฒนาวงศา

63014001251 นางสาวพาขวัญ โรจนสุทธิยานนท�

63014001252 นางสาวปริษา แพร%งสุวรรณ

63014001253 นางสาวชไมพร เสี่ยงบุญ

63014001254 นางสาวประทุมวดี ปFยธรรมศิริ

63014001255 นายอธิวิศน� ห@วยหงษ�ทอง

63014001256 นางสาวอัฐสิมา มาศโอสถ

63014001257 นางสาวนันทพร เสาะสมบูรณ�

63014001258 นางวรัญญา ก@อนสมบัติ

63014001259 นายวัชรากร จิรโสภณ

63014001260 นายศิวกร สร@อยศักด์ิ
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63014001261 นายเถลิงเกียรติ ธนิตย�ธีรพันธ�

63014001262 นางสาวศรัญญา กัมพุอังกูร

63014001263 นางสาวเนาวรัตน� โพธ์ิขี

63014001264 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ หงส�ชยางกูร

63014001265 นางสาวเชาวพรรณ อัครวิสิทธ์ิกุล

63014001266 นางสาวกรรณิกา บุญเชิด

63014001267 นางสาวฐศิฎา ตาสว%าง

63014001268 นางสาวพิกุลทิพย� ยุระพันธุ�

63014001269 นายจักรพล เอกสุวรรณ

63014001270 นางสาวพาขวัญ สงวนชม

63014001271 นางสาวดวงกมล เเก@ววิชิต

63014001272 นางสาวรุจิภา ชื่นเจริญ

63014001273 นางสาวสิตานัน วุฒิ

63014001274 นางสาวณัฐณิชา ย่ีลังกา

63014001275 นางสาวนุชศรินทร� บัวลาด

63014001276 นางสาวปFยะภรณ� แพงคุณ

63014001277 นายเอกราช ชิตรกุล

63014001278 นางสาวชญานี วงศ�จิตตาโภค

63014001279 นางสาวชนิสรา ศรีประสงค�

63014001280 นายกฤษฎี ศรีภิรมย�

63014001281 นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสด์ิ

63014001282 นางสาวพัชรมน โพธ์ิสวัสด์ิ

63014001283 นางสาวจิราพร ใจเกลี้ยง

63014001284 นางสาวอมริณี เลิกนอก

63014001285 นางสาวธัญวลัย วิรัชกุล

63014001286 นางสาวศรสวรรค� วงศ�ซ่ือสัตย�

63014001287 นางสาวฉัตรชฎา วิริยะจรรยงค�

63014001288 นางสาวกิติยาภรณ� ทองนอก

63014001289 นางสาวศุภิสรา พันธ�ศิริ

63014001290 นายณัฐธนงค� แสงดิษฐ
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63014001291 นายทรงเดช ทรงกิติพิศาล

63014001292 นายกุลเชษฐ พฤทธานันทน�

63014001293 นายธวัลรัตน� ผโลทัยสิทธ์ิ

63014001294 นางสาวมนัสวี จิรชีวะ

63014001295 นางสาวปรางค�นัดดา ประกอบนา

63014001296 นายวรเศรษฐ� คูณทวีลาภผล

63014001297 นางสาวสุกัญญา สมประสงค�

63014001298 นางสาวชิดชนก ตลึงจิตร

63014001299 นางสาวชลดา สุวรรณบูรณ�

63014001300 นางสาวปนัดดา ระย@า

63014001301 นางรัศรินทร� กวินวราเสฏฐ� วัดจินดา

63014001302 นางสาวตวงรัตน� ภิษุณี

63014001303 นางสาวเฌณิศา ทิพย�ดวง

63014001304 นางสาวอมรรัตน� ม@ายอง

63014001305 นางสาวเรณุภา พงศ�กระทุง

63014001306 นายณัฐนันท� ดิษแพร

63014001307 นางสาวธัญญาลักษณ� ศรีโชค

63014001308 นางสาวฐิติมา เชื้อรุ%ง

63014001309 นายพศวัต รักติประกร

63014001310 นางสาวศุภสิริ กิตติสัทโธ

63014001311 นายพูนสิน พวงไพโรจน�

63014001312 นางสาวศุทธินี แก@วเมืองคํา

63014001313 นางสาวสุธาสินี ยอดอุดม

63014001314 นางสาวชนิกานต� กาญจนสาลี

63014001315 นางสาวนันธิดา ศรเผือก

63014001316 นายวีรภัทร ทวีทรัพย�

63014001317 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี

63014001318 นายศุภฤกษ� จิรามานนท�

63014001319 นายรัฐชาติ กาญจนภูมิ

63014001320 นางสาวกัญญาวีร� วุฒิตันติพงศ�
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63014001321 นางสาวกรพรรณ ชมสวัสด์ิ

63014001322 นางสาวกนกวรรณ จารุมาศ

63014001323 นางชญาดา ปล@องอ@วน

63014001324 นางสาวชวิศา ศรีสินธรา

63014001325 นายธีรดนย� กาศอุดม

63014001326 นายวิชญ�พล เรืองวริทย�กุล

63014001327 นางสาวณธัญนันท� เกตทองสง

63014001328 นางสาวภาวิณี อYองสุวรรณ

63014001329 นางสาวจรีมาศ เทพมณฑา

63014001330 นางสาวปFยา เขียวคําจีน

63014001331 นางสาวนุชจรีย� อินตBะเสาร�

63014001332 นางสาวอรพรรณ วงศรีแก@ว

63014001333 นายนพชัย สายแวว

63014001334 นายณัฐปกรณ� สุขโอสถ

63014001335 นายกุลพัชร มีกุล

63014001336 นายฐิติพันธ� เสนวงค�

63014001337 นางสาวกรศิริรินทร� รัตนสุภา

63014001338 นางสาววรลักษณ� คะดาษ

63014001339 นางสาวนพภัสสร ม%วงนาค

63014001340 นางสาวอภิญญา อิทธิเวชชัย

63014001341 นางสาวพิมพ�รวี เพ็งสุข

63014001342 นางสาวศิมิญญา ไวยวงค�

63014001343 นางวาสนา บูรณกิจวิสูตร

63014001344 นางสาวชยณัฐ บุญรัตน�

63014001345 นางสาวณัฐพร วรธงไชย

63014001346 นายเพ่ิมสิทธ์ิ ชาติกุลวัฒน�

63014001347 นางสาวภัทราวรรณ แซ%ลี้

63014001348 นางสาวขวัญชนก คํามณี

63014001349 นางสาวชณิศา เผือกย้ิม

63014001350 นางสาวชยกมล เพ็ชรพรหม
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63014001351 นางสาววีรยา บุญรักษ�

63014001352 นางสาวน@องนุช ไชยวรรณ

63014001353 นางสาวการ�ตูน เพ็งพรม

63014001354 นางสาวธนพร ภู%พันธ�

63014001355 นางสาวกัญญารัตน� เชื้อเมืองพาน

63014001356 นางสาวณัฐธิดา เขียวบ@านยาง

63014001357 นายปFติณัช สมบัติหอม

63014001358 นางสาวธนพร ชูเวทย�

63014001359 นายสันติกร ชัยมณี

63014001360 นายชาญกิตต์ิ โภคารัตนกุล

63014001361 นางสาวณฐนนท� สงวนรุ%งวงศ�

63014001362 นางสาวนราทิพย� รักษ�เดช

63014001363 นายสุชาติ ปานขวัญ

63014001364 นางสาววราภรณ� ชํานาญเนตร

63014001365 นางสาวบัดดารีหยBะ โสBะสันสะ

63014001366 นางวริศรา ไพนุศิลปL

63014001367 นางสาวพศิกา เนียมฤทธ์ิ

63014001368 นางสาวสุภาพร เทนสุนา

63014001369 นายธนาเดช ธนาธารชูโชติ

63014001370 นางสาวณัฐชากานต� จิตต�ระเบียบ

63014001371 นายดรณ� เอี่ยมผา

63014001372 นายชัชนันท� ยาทิพย�

63014001373 นางสาวจานา ปXานเหลือง

63014001374 นางสาวธนัชพร ธานี

63014001375 นายโสฬส ปาลาศ

63014001376 นางสาวสุชีรา ชาวตุ@ม

63014001377 นายณัฐสัญญ� ปKญญาวิสุทธิชัย

63014001378 นายพงษ�อมร ขุมทรัพย�

63014001379 นางสาวณิชชวัลรัชต� ไวเรียบ

63014001380 นางสาวจิรักษา วุฒิสมบูรณ�
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63014001381 นางสาวอรวรรณ วรสมุทรปราการ

63014001382 นางสาวพศิกา พรนรินทร�ชัยโชค

63014001383 นางสาวบุญยนุช สิทธาจารย�

63014001384 นายเผด็จ สวิพันธุ�

63014001385 นางสาวนวพร ชลธาร�นนท�

63014001386 นางสาวสร@อยนภา ใหมพรหม

63014001387 นางสาวบุศยรินทร� ศรีศุภชัยยา

63014001388 นายสุรศักด์ิ ไชยฤกษ�

63014001389 นางสาวจิตราพัชร ตันติชุติ

63014001390 ว%าที่ร@อยตรีชัยชนะ กุลวรฐิต

63014001391 นายธรรมรงค� สุขไชยะ

63014001392 นางสาววิมลวรรณ เพาะปลูก

63014001393 นางสาวอภิยา อ%อนอ@อน

63014001394 นางสาวสุภาพร กรรณเทพ

63014001395 นางอัมพร ชงเชื้อ

63014001396 นายพารณ ม่ันใจอางค�

63014001397 นางสาวสุธานิธ์ิ คงสุคนธ�

63014001398 นางสาวเฟZTองบุญ อเนกบุณย�

63014001399 นางสาวลลิตภัทร จันทร�อําพันแสง

63014001400 นางสาวทิพติยา มะลิรัตน�

63014001401 นางสาวอัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง

63014001402 นางสาวจุฑามาศ ฉํ่าศิริ

63014001403 นางสาวบุปผาชาติ กลางประพันธ�

63014001404 นางสาวมนต�นิษฐา สิริจารุวสุ

63014001405 นางสาวนนทวรรณ วรนันท�

63014001406 นางสาวยุวดี คําแหง

63014001407 นางสาวณัฐสิมา เล%าเก้ียง

63014001408 นางสาวกุลลา ถ่ินวิไล

63014001409 นายปุริม คลิ้งทอง

63014001410 นางสาวชัญญานุช อาสาวดีรส
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63014001411 นายพงศกร วงค�ชนะ

63014001412 นายภุชงค� ศรีเพียงจันทร�

63014001413 นายณัฐกิติ เชาว�ปรีชา

63014001414 นางสาวสุธาทิพย� บุญช%วย

63014001415 นางสาวชลิตตา บุญญานุวัตร

63014001416 นางสาวศาตนันท� มีผล

63014001417 นายอนุชา คําหล@า

63014001418 นายธนวิทย� ถมกระจ%าง

63014001419 นายพฤหัส ศรีขวัญ

63014001420 นายเอกณัท สุชาติพันธุ�

63014001421 นางสาวปKญญวัน ลิมปนัดดา

63014001422 นายอมฤต ผ%านเมือง

63014001423 นางสาวพัชราพรรณ เปรมมณี

63014001424 นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม

63014001425 นางสาวรัตติกาล ใจมา

63014001426 นางสาววดี ยาวะประภาษ

63014001427 นางสาวสุธินี แปงคํา

63014001428 นางสาวดาวิกา วิศิษฎสุนทร

63014001429 นายสุนทร มณีรัตนาศักด์ิ

63014001430 นางสาวนันทนัช นรภักด์ิสุนทร

63014001431 นางสาววิกานดา รัตนพงศ�ปกรณ�

63014001432 นางสาวเยาวลักษณ� ปานประดิษฐ�

63014001433 นางสาวเบญญาภา ธีระวิทยเลิศ

63014001434 นายพิเชฐ วิมลวิทยา

63014001435 นางสาวณฐพร ศรีสวัสด์ิ

63014001436 นางสาวมุกดารัศม์ิ ยางนอก

63014001437 นางสาววรรษา ไหว@ครู

63014001438 นายณัฐดนัย อุไรรัตน�

63014001439 นางสาวชิวดี เอมระดี

63014001440 นางสาวสาวิตรี รอดสี
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63014001441 นางสาวกมลวรรณ ม่ันดี

63014001442 นางสาวอนุสรา อินน@อย

63014001443 นางสาวศิราวัลย� อินตาจัด

63014001444 นางสาววิชชุตา รักเสนาะ

63014001445 นายธวัชชัย แตงทอง

63014001446 นางสาวธนัศศนันธ� อัครศฤงคาร

63014001447 นายจิรพัชร พูลสุวรรณ

63014001448 นางสาวอัฐภิญญา ปKญญาวชิรญาณ

63014001449 นางสาวเนตรชนก มณีรัตน�

63014001450 นางสาวรัศม์ิอาภา เจียมจรัสรังษี

63014001451 นางสาววราพร ตราชู

63014001452 นายไตรรัตน� ใจดี

63014001453 นางสาวปราญชลี อินถา

63014001454 นายคมกฤษ ลดาวรรษ�

63014001455 นายมงคล สุทธิเวชวรกุล

63014001456 นางสาวณันชภัคย� ปFยะบัณฑิตกุล

63014001457 นางสาวปรียานุช จันทร�แจ%ม

63014001458 นายนิติรุ%ง กุลาหงษ�

63014001459 นางสาวลัดดาวัลย� งามบุญฤทธ์ิ

63014001460 นางสาววิชชุดา ภัทรกุลชัย

63014001461 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ%อน

63014001462 นางสาวสุดารัตน� โยธาบริบาล

63014001463 นางสาวปนิตตา ศรีวงษ�อยู%

63014001464 นางสาวณีรวัลย� กันทะวี

63014001465 นายดรินทร� จําเนียรพล

63014001466 นายเจริญ ปKญจะภักดี

63014001467 นางสาวช%อแก@ว ดิสดี

63014001468 นายภวินท�ภัทร อิทธิภัทร�หิรัญ

63014001469 นางสาวศุภัสรา ชัยพิพัฒน�

63014001470 นางสาวณัฐนรี สาระพิมพ�
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63014001471 นางสาวมธุรัญชา เชรษฐศิริ

63014001472 นางสาวอัจจนา ธราพร

63014001473 นางสาวสิริรัตน� มณีอินทร�

63014001474 นายณภัทร สุขสว%าง

63014001475 นางสาวปFยธิดา สุวรรณษานนท�

63014001476 นายเดชรวี เสนีวงศ�

63014001477 นางสาวสุชานันท� เอี่ยมพันธ�

63014001478 นายณัฐพงศ� ศรีสุขโข

63014001479 นางสาวกมลวรรณ ปFนะโต

63014001480 นางสาวนารถวรินทร� พรหมเกิด

63014001481 นางสาวนิสากร วัชระ

63014001482 นายอภิชัย ประชาสุภาพ

63014001483 นางสาววรรณวิจิตร แสงสว%าง

63014001484 นางสาวศิริวรรณ เทวคุปต�

63014001485 นางสาวจตุพร เทพนุกูล

63014001486 นางสาวพลอยนิล แสวงกิจ

63014001487 นางสาวพุทธรักษา วินัยกุลพงค�

63014001488 นางสาวปาณิศา อ%อนดอกไม@

63014001489 นางสาววาสนา ชาติสุวรรณ

63014001490 นางสาวพัชราวิไล วรดิษวงษ�

63014001491 นางสาวสุมทอง ทองเถ่ือน

63014001492 นางสาวอัญชนา วัยวัฒน�

63014001493 นางสาวกนกวรรณ ตุลยวรเศรษฐ�

63014001494 นางสาวโชษิตา ทองโชติ

63014001495 นางสาวเจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ

63014001496 นางสาวสปKนนา วงศ�เงินงาม

63014001497 นายจักรพันธ� ศรีช%วยชนม�

63014001498 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ

63014001499 นายพงศ�พันธุ� พัฒนเกียรติกุล

63014001500 นางสาวสุภาพร ตุลยะธํารงค�
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63014001501 นางสาววาทิณี ท@ายเมือง

63014001502 นางสาวกชมล อาระวิล

63014001503 นางสาวณัฏฐ�ธมน ทาวุฒิ

63014001504 นางสาวนวพลอย แก@วภิรา

63014001505 นางสาวปาลิตา พรรณรัตน�

63014001506 นางสาวภรัณยา ใจยงค�

63014001507 นางสาวอัมพิกา สุดซาง

63014001508 นางสาวพุทธพร ป[งเจริญกุล

63014001509 นายชลธิศ พลสุจริต

63014001510 นางสาวฐปนีย� ธารทองทิพย�

63014001511 นางสาวสุจิรา บุญรัตน�

63014001512 นางสาวอรสา สุวรรณรัตน�

63014001513 นายสิรภพ ภูมิภูติกุล

63014001514 นางสาวเบญจภรณ� เชิดโฉม

63014001515 นางสาวปพิชญา สุริยะ

63014001516 นางสาวสุพัตรา ม่ันเกษวิทย�

63014001517 นางสาวพรรณปวีณ� โลหาชีวะ

63014001518 นายโอโชค ด@วงโสน

63014001519 นางสาวปKทมาภรณ� ชัยมัง

63014001520 นางสาววรัญญา ศีลาเจริญ

63014001521 นางสาวเกศินี แสงสาคร

63014001522 นางสาวภัทรพร คงไทย

63014001523 นางสาวสรวรรณ สมบูรณ�ปKญญา

63014001524 นางสาวตวงกมล พฤทธ์ิธโนปจัย

63014001525 นางสาวภิรญา ศรีภมร

63014001526 นางสาวเอมิกา ศรีกฤษณรัตน�

63014001527 นางสาวณัฐชริน วิศัลย�ศยา

63014001528 นางสาวนศิกานต� หมวดมณี

63014001529 นางสาวอัญชนา ศรีฟNา

63014001530 นายสุรพันธ� สุดใจ
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63014001531 นางสาวณัททชา ตันติเวชกุล

63014001532 นายปFติ ประทุมขํา

63014001533 นางสาวสุนิสา แก@วทอง

63014001534 นางสาวสัตตบงกช ศรีมณี

63014001535 นางสาวรัตติกร สดวกกิจ

63014001536 นางสาวนภัสสร เจนศุภการ

63014001537 นางสาวณัฐธัชธร อุทัยวงศ�ศักด์ิ

63014001538 นายรตน มาเจริญ

63014001539 นางสาววรินทร�ยุพา พิมพ�สะอาด

63014001540 นางสาวอริศรา บุรีสิริรัตน�

63014001541 นางสาวอภิสรา เจริญผล

63014001542 นางสาวจุฑามาศ คงทัน

63014001543 นางสาวพรสมสรวง สัจจาอัครมนตรี

63014001544 นางสาวพรรษา มะยมรัฐ

63014001545 นางสาวธนวรรณ พยัคฆ�ทัศน�

63014001546 นางสาวกุลฑรีย� สุวรรณภูมิ

63014001547 นายปฐม ดอนจันทร�ทอง

63014001548 นางสาวสุชาดา พงศ�พรม

63014001549 นางสาวธนิดา ตันติอาภากุล

63014001550 นายจารุกิตต์ิ คงพุกา

63014001551 นางสาวดวงหทัย ใจภักดี

63014001552 นางสาวณัฏฐ�ชุดา บุญชื่น

63014001553 นางสาววริษฐา ศรีจํานงค�

63014001554 นางสาวญาณิศา เตชะภูสิทธิพงศ�

63014001555 นายยุทธพงษ� ทุมนันท�

63014001556 นางสาวฉัตรชลี บารมี

63014001557 นางสาวพัชนี เผือกโสภาทัย

63014001558 นางสาวโฉมศิริ วงษ�วิลัย

63014001559 นางสาวเพชรภัสสร อ@นขวัญเมือง

63014001560 นางสาววิรวงรอง ทองทวี
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63014001561 นางสาวระวีพร แก@วแสน

63014001562 นางสาวกนกวรรณ สมบุญโสด

63014001563 นางสาววริทธินันท� อูปคํา

63014001564 นางสาวก่ิงผกา อังกาบ

63014001565 นางสาววรัมพา พจนานภาศิริ

63014001566 นางสาวจิราวรรณ กิตติพันธ�วรกุล

63014001567 นางสาวมนพัทธ� น้ํากระโทก

63014001568 นายเกิดปFติ สิทธิกิจ

63014001569 นางสาวจารุวรรณ ชูศักด์ิ

63014001570 นางสาวเบญญา ศาสตร�นอก

63014001571 นางสาวโรซิตา มาลินี

63014001572 นายวรพล วงศ�ใหญ%

63014001573 นายณัฐพล สมจริง

63014001574 นายปรีดา มาใหญ%

63014001575 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรา

63014001576 นางสาวกมลชนก จันทร�เกตุ

63014001577 นายพงศกร พุดกลาง

63014001578 นางสาวภิณัฐตา ชุมพงศ�

63014001579 นายปุรเชษฐ� พันธุ�เขียน

63014001580 นางพรพรรณ ธรรมสิริพร

63014001581 นายพีรพล อันน@อยนนท�

63014001582 นายพัฒนโชค ชูไทย

63014001583 นางสาวเปRTยมฤทัย บุญนอง

63014001584 นางสาววรรณภา จิตอารี

63014001585 นางสาวธนพร พัฒนเสถียร

63014001586 นางสาวอัญชิสา กิมฮง

63014001587 นางสาวปFยฉัตร ทองนุ%น

63014001588 นางสาวนภัทร อมรปFยสิริ

63014001589 นางสาวดาวเรือง สิงห�สังข�

63014001590 นางสาววิรัตนา บุญทัน
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63014001591 นางสาวสกลสุภา อYองสุวรรณ

63014001592 นางสาวรุสนีย� ไวยากรณ�

63014001593 นางสาวธัญญพิชญ� ธิตBะ

63014001594 นางสาวสุณัฐธิดา วีรวัฒนเมธินทร�

63014001595 นางสาวฉัตร�รวี พิริยะพรเลิศ

63014001596 นายนคร บุญน@อย

63014001597 นางสาวพรรษพร เปล%งแสงศรี

63014001598 นางสาววริษฐา ศรีสังข�

63014001599 นางสาวปFยวรรณ วสวานนท�

63014001600 นายอัครพันธ� จันทร�เสง่ียม

63014001601 นายธัชพล อุตราภรณ�

63014001602 นางสาวณัฐวดี นันโช

63014001603 ว%าที่ ร.ต.หญิงพิมพ�รวี คงลําพันธุ�

63014001604 นางสาวเสาวภา สิทธิโชคธรรม

63014001605 นายอิทธิพล นิรภัย

63014001606 นางสาวฐาปนี พิบูลย�

63014001607 นางสาววรรณกาญจณ� สุภาวสิทธ์ิ

63014001608 นางสาวศรัญญา ยินดีเหมาะ

63014001609 นางสาวกมลชนก รอดสม

63014001610 นางสาวจตุพร ชาญเลขา

63014001611 นายธนพล ฉายประทีป

63014001612 นางสาวสิริลักษณ� คงสิน

63014001613 นางสาวธิติยา สร@อยสน

63014001614 นางสาวธนพร วังศรี

63014001615 นางสาวอังศนา ประจักษ�แสงสิริ

63014001616 นายเจตน� เจริญพานิช

63014001617 นางสาวตวงรัตน� เหลืองเจริญวัฒนา

63014001618 ว%าที่ร@อยตรี หญิงเกศรา ชนนท�รดากุล

63014001619 นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ�

63014001620 นางสาวณัฐินี พิพรณ�พงษ�
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63014001621 นายภาคิน วัดเขียว

63014001622 นายชยากร เลิศอังกูร

63014001623 นางสาวชนานิศ ฮานาฟR

63014001624 นายสถาพร รอดเฉลิม

63014001625 นายปณชัย ชัยสมบัติ

63014001626 นางสาวศรสวรรค� ใส%ละม@าย

63014001627 นายบุญฤทธ์ิ ศิริรังสรรค�กุล

63014001628 นางสาวภาวิณี ขาวเผือก

63014001629 นางสาววัลชูรีย� นาคสนิท

63014001630 นางสาวสุรีรัตน� นามวงศ�

63014001631 นายสมคิด คําผง

63014001632 นางสาวณัฐกฤตา กิติUจันทร�

63014001633 นางสาววันจันทร� ดีคุ@ม

63014001634 นางสาวเปมิกา ติงสมบัติยุทธ�

63014001635 นางสาวสุกัญญา แก@ววิเชียร

63014001636 นางสาวกีณิยา วัลลภา

63014001637 นางสาวพัณพัสสา ชัยอํานาจ

63014001638 นายวันนรัตน� ขจิตต�

63014001639 นางสาวณัฐวรรณ สมรรคนัฏ

63014001640 นางสาวกุลธิดา รัชฎาภิบาล

63014001641 นางสาวภัสวัน เณรบํารุง

63014001642 นางสาวจิตรา เกสะานิช

63014001643 นายปฏิพล บุญช%วย

63014001644 นางสาวอภิญญา แผ@วเกษม

63014001645 นายกันต� คงทวีศักด์ิ

63014001646 นางสาวปทุมภรณ� มะโนวรรณ�

63014001647 นางสาวเจนจีรา สามพันพวง

63014001648 นางสาวปFยนุช ทวีโคตร

63014001649 นางสาวสุนันทา สายปKSนเหน%ง

63014001650 นายณัฐพล เสนหนู
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63014001651 นายธีรพงษ� คงตุก

63014001652 นางสาวภัคฐินันท� จันทร�หอม

63014001653 นางสาวบุณฑริกา ชลพิทักษ�วงศ�

63014001654 นางสาวบังอร น@อยใสย�

63014001655 นางสาวชุติมา ต@องชู

63014001656 นางสาวนวินดา วงษ�จงรัก

63014001657 นายปKฐมพงศ� รัตนโกศัย

63014001658 นางสาวจุฑามาศ เดชเสถียร

63014001659 นางสาวกุลธิดา วรจิตรานนท�

63014001660 นางสาวณัฐนี จุติโรจน�ปกรณ�

63014001661 นางสาวสุภานันท� เทพภักดี

63014001662 นางสาวพลอยไพลิน ฟูทรัพย�นิรันดร�

63014001663 นางสาวรุณี ไกรทอง

63014001664 นางสาวฤทัยชนก วัลยะเพ็ชร�

63014001665 นายกวิน ก้ิมยก

63014001666 นางสาวสุภาพรรณ ชุมมุง

63014001667 นายพนิต ผาสุก

63014001668 นางปารวี เรืองจุติโพธ์ิพาน

63014001669 นางสาววรรษพร พิพรณ�พงษ�

63014001670 นางสาวกิตติยา ปNอมเงิน

63014001671 นายมัชฌิม ภักดีมณฑล

63014001672 นางสาวเบญจมาภรณ� ไชยณรงค�

63014001673 นางสาวชวัลรัตน� พิมพ�สอน

63014001674 นายณัฐวุฒิ ศรีสมบัติ

63014001675 นางสาวภูษณิศา สุรินทร�

63014001676 นางสาวพรพนัต ชื่นชอบ

63014001677 นางสาวทักษพร ช@างม%วง

63014001678 นายชาตรี ลอยประโคน

63014001679 นางสาววราทิพย� สิทธิชัย

63014001680 นางสาวปุณฑริกา ปลื้มมนู
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63014001681 ร@อยตํารวจเอกหญิงสุจิตรา ทองสัมฤทธ์ิ

63014001682 นางสาวสิรินทร�ทิพย� โสไกร

63014001683 นางสาวณัฐชยา เจริญใจวิวัฒน�

63014001684 นางสาวพิจิตรา ผิวเกลี้ยง

63014001685 นายชาคริต อิ่มเจริญกุล

63014001686 นางสาวปรางนุช เลิศหิรัณย�

63014001687 นางปทิตตา เรืองย่ิง

63014001688 นางสาวบงกชลักษณ� มากดํา

63014001689 นางสาวนฤมล ถินทอง

63014001690 นางสาวฑิฆัมพร เพชรสม

63014001691 นางสาวธันยาภัทร� จันทร�สุวรรณ

63014001692 นายสิทธิชัย คณะโส

63014001693 นายฉัตรวรุธ แสนทวีสุข

63014001694 นายวิชชุกร บุญเที่ยง

63014001695 นายพัฒน� วิจารณกุล

63014001696 นางสาวมยุรินทร� รักทอง

63014001697 นางสาววิจิตรา โทลา

63014001698 ว%าที่ร@อยตรีหญิงธิดารัตน� จันทเชื้อ

63014001699 นางสาวมัลลิกา สุขใส

63014001700 นางสาววราสิริ สุวรรณภักดี

63014001701 นางสาวจิรพรรณ วุฒิศักด์ิชัยกุล

63014001702 นางสาวพรปวีณ� รัสมี

63014001703 นายสมศักด์ิ ศรีวารี

63014001704 นางสาวปุญณิศา สอนพาที

63014001705 นางสาวลดาวรรณ� ธูปชัย

63014001706 นางสาววิราณี ฉบับตรง

63014001707 นางสาววลีรัตน� อักษรดี

63014001708 นายอรรถพล นักรํา

63014001709 นางสาวปวรัช ธรรมเสน%ห�

63014001710 นายอนวัช ไทรทอง
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63014001711 นายจอมพล เชยโต

63014001712 นางสาวกรบงกช วิเศษมณี

63014001713 นางสาวปFยะนุช เพ็งแก@ว

63014001714 นายนนทกช ศิริพงศภัค

63014001715 นางสาวชื่นสุมน บุญเจริญ

63014001716 นายวิกรม อร%ามวิทย�

63014001717 นางสาวลภัสรดา พิชนาหะรี

63014001718 นางสาวธัญญารัตน� จันทร�แสนตอ

63014001719 นางสาวณัฏฐธิดา จันภักดี

63014001720 นายชัยยุทธ ภัทรธรรมาภรณ�

63014001721 นางสาวกุลรภัส นนท�สกุล

63014001722 ว%าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ นริพทะพันธุ�

63014001723 นางสาวจัญรงค� อยู%ม่ัน

63014001724 นางสาวปรางทิพย� มังธานี

63014001725 นางสาวจีระนันท� แสนอาทิตย�

63014001726 นางสาวจิตรากาญจน� โตศุกลวรรณ�

63014001727 นางสาวทรงห�ฬมณจ� อภิชาติเมธา

63014001728 นายดนตร� เยาว�วิวัฒน�

63014001729 นายอลงกรณ� กังวานณรงค�กุล

63014001730 นางมนัสนันท� วงศ�บาชุมโชค

63014001731 นางอัจฉราภรณ� นาวีเจริญ

63014001732 นางสาวเจมมิกา งามวัฒนจินดา

63014001733 นางสาวอัญชิษฐา เอื้อบูรณานนท�

63014001734 นางสาวรัตน�นิสสรณ� สวัสดิภาพ

63014001735 นางสาวณัฐชรัตน� จันทร�ชินภัทร

63014001736 นางสาวพัชราวดี จันทะภา

63014001737 นางสาวจุฑารัตน� วัยวัฒน�

63014001738 นายศุภชัย ขําเลิศ

63014001739 นางสาวกนกวรรณ พลพันธุ�

63014001740 นางสาวพิณชุตา เกิดน@อย
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63014001741 นางสาวนงค�นุช นวมเขียน

63014001742 นางสาวปวีณา แย@มเกตุ

63014001743 นายวรพล ลากุล

63014001744 นางสาวศิริอร ทัพภะพยัคฆ�

63014001745 นางสาวฐิติมา เลิศกิจถาวร

63014001746 นางสาวญาฎา หนูวงษ�

63014001747 ว%าที่ร@อยตรีรักเกียรติ จันทร�สอน

63014001748 นางสาวสาธิมา ม่ันดี

63014001749 นางสาวปาณิสรา เทียนอ%อน

63014001750 นางสาวอุไร บางย่ีขัน

63014001751 นายเอกราช ศิลาบําเพ็ญ

63014001752 นายณัฐพร จตุราบัณฑิต

63014001753 นายพิพัฒน�พล ศรีรัตน�

63014001754 นายปวัศนัย สมุทรประเสริฐ

63014001755 นางสาวจิรวดี ปFTนเกษร

63014001756 นางสาวจริยา อามาตย�มนตรี

63014001757 นางสาวชุลีพร เงินนาค

63014001758 นางสาววราภรณ� สีมาโคตร

63014001759 นางสาวชุติมา ผดุงก่ิงตระกูล

63014001760 นายนิธิกร เชื้อเจ็ดตน

63014001761 นางสาววิสุดา วิเชียรศิลปL

63014001762 นางสาวธัญชนก ใจกาศ

63014001763 นางสาวอรนุช จ.จิตต�เจริญชัย

63014001764 นายรัชฏ�พงศ� รักษ�สุรวงศา

63014001765 นางสาวคันธารัตน� สยามพันธ�

63014001766 นางสาวนพรัตน� ชูโสด

63014001767 นางสาวสิรินดาพัชรุ� โรจนะศิลปะ

63014001768 นายตนุภัทร แซ%ลิ้ม

63014001769 นางสาววิมลสิริ ตรรกวิทย�

63014001770 นางสาวกมลพร รัตนปราการ
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63014001771 นายวิศัลย� กิติพิพัฒน�

63014001772 ว%าที่ร@อยตรีบุญฤทธ์ิ แสนโท

63014001773 นางสาวเยาวภา บุญเอก

63014001774 นางสาวชญาดา อาจสุโพธ์ิ

63014001775 นางสาวดารารัตน� มูลหาร

63014001776 นางสาวสุปFศา แย@มสวัสด์ิ

63014001777 นายนิติทัต กาญจนินทร

63014001778 นายธีราภัทร สุนทรพงศ�

63014001779 นายสิทธิเดช สิทธิสินทรัพย�

63014001780 นางสาวสมัชญา ช%วยเกิด

63014001781 นางสาวทศพร อ%อนสุวรรณ�

63014001782 นางสาวจันทนา พวงมะโหด

63014001783 นางสาวธนณัฐภัสสร สอนพรม

63014001784 นายคณาธิปช� ต้ังศิริมงคล

63014001785 นายชัยรัตน� ดวงทิม

63014001786 นางสาวรุ%งฤดี เปรมเกิด

63014001787 นางสาวพัฒนี สื่อกระแสร�

63014001788 นางสาวเกศินี ศรีรัตนโชติ

63014001789 นางสาวสุรีย�พร เจดีย�

63014001790 นายภาสกร ฟุNงฟู

63014001791 นายชาติชูชนก ถาวรวิสุทธ์ิสกุล

63014001792 นางสาวชโลธร เงาปKดชา

63014001793 นายบัญชา สวัสด์ิผล

63014001794 นายจรุงเกียรติ ยืนยาว

63014001795 นางสาวภัชราภรณ� ศรีทอน

63014001796 นายณัฐกิตต์ิ บุญขาว

63014001797 นางสาวธนพร ศิริวรรณ

63014001798 นางสาวณฐา ทิพยวรเดช

63014001799 นายบุญชัย แก@ววิเชียร

63014001800 นางสาวปรินทร เต็มลักษมี
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63014001801 นางสาวณัชชา ชื่นชม

63014001802 นายพันธุ�เทพ จินาวัฒน�

63014001803 นางสาวสุนิสา ศรีเมือง

63014001804 นางสาวสมพร แสนรัก

63014001805 นางสาวช%อทิพย� แก@วไทย

63014001806 นางสาวธนธรณ� อึงขจรกุล

63014001807 นางสาวกรรณิการ� จุลพงศ�

63014001808 นางสาวลักษณารีย� อุดมปKญญาวรกุล

63014001809 นางสาวลักษณ�นภา จริตกล@า

63014001810 นางสาวปุณยวีร� เกียรติทนง

63014001811 นายบัญชา ดวงดีแก@ว

63014001812 นางสาวอชิรญา แดงศิริ

63014001813 นางสาวพิมพ�ธรัตน� คงรัตนชาติ

63014001814 นางสาวสุชญา อินธนู

63014001815 นางสาวศรัณย�พร ล%องชูผล

63014001816 นางสาวโสมวดี อินทระ

63014001817 นางสาวพิชชุดา โพธิพันธุ�

63014001818 นายกฤษณะ ธรรมาภิมุขกุล

63014001819 นางสาวณัฐชนก ศิริทัพ

63014001820 นางสาวสุจิตรา ผดุงเวียง

63014001821 นายทวีศักด์ิ จันทร�เจียม

63014001822 นายพันธุ�ภูมิ กานติกูล

63014001823 นางสาวธนพร นพวิจิตร�

63014001824 นางสาวตรีสิริ เซะวิเศษ

63014001825 นายชวัล เลิศกําธรชัย

63014001826 นายต๊ิก อุ@ยรัมย�

63014001827 นางสาวกรกมล มีสมบัติ

63014001828 นางสาวกาญจนา รอดเสน

63014001829 นางสาวอรุณิญา โชคลาภ

63014001830 นางสาวธันยธร ปานโรจน�
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63014001831 นางสาวทัศนีย� คงทอง

63014001832 นางสาวฐานันท�ดา มุสิกสิริจิรกุล

63014001833 นางสาวกานต�นรี คล@ายบุตร

63014001834 นายเอกรัช ภักดี

63014001835 นายศราวุธ เกิดแล@ว

63014001836 นายพรชัย อุปพันธ�พงศ�ชัย

63014001837 นางสาวอัจฉรา โอฬารจันทโรทัย

63014001838 นายนิวัฒน� ปNอมเย็น

63014001839 นางสาวสุนันท� นาคกร

63014001840 นางสาวศิวพร อ่ําพันธุ�

63014001841 นายธีรุตม� สุทธิเวชกุล

63014001842 นายชินกร คล@ายใส

63014001843 นางสาวพันทิภา สุวรรณโค

63014001844 นางสาวสมบูรณ� ทองพวง

63014001845 นายธงชัย ชัยวงศาไพบูลย�

63014001846 นางสาวพรพิมล นิสสิริ

63014001847 นางสาวนันทัชพร ก%าหย่ันนะ

63014001848 นางสาวสรัลนุช เจียวกBก

63014001849 นายสิทธิชัย เพราะสวน

63014001850 นายจิรยุทธ ขําอ@น

63014001851 นางสาววริศรา เนกขัม

63014001852 นางสาวก%อกานต� หมีทอง

63014001853 นางสาววรรณวิภา อังกุลดี

63014001854 นางสาวสาริณี แก@วดวงดี

63014001855 นางสาวณัฐชา ใช@โรจน�

63014001856 นางสาวณฤดี เรืองสว%าง

63014001857 นางสาวพิชญ�สินี คงจร

63014001858 ว%าที่ร.อ.สุพัฒน�ชัย ชื่นเมืองปKกษ�

63014001859 นางสาวมาลีวัลย� รุ%งเรืองอนุกูล

63014001860 นางสาวเหมือนฝKน โกมาลย�
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63014001861 นางสาวชนิกา ฉิมเกิด

63014001862 นางสาวลีลาวัลย� นุ@ยบุตร

63014001863 นางสาวสุดาทิพย� รัตนวิจิตร

63014001864 นางสาวพรนรี สายโอภาศ

63014001865 นางสาวสุภาวดี เพียรพนUัสสัก

63014001866 นายณัฐดนย� มหาศิรธนโรจน�

63014001867 นางสาวกัณฐิกา กิตติพงษ�พัฒนา

63014001868 นายณุวัฒน� เศขรฤทธ์ิ

63014001869 นายสุรพงศ� ฤกษ�เกษม

63014001870 นางสาวปรางทิพย� ชมชูชื่น

63014001871 นางสาวชฎาภรณ� ณ นคร

63014001872 นางสาวอัจจิมา แสนประสิทธ์ิ

63014001873 นางสาวศิรินุช หมอกยา

63014001874 นางสาวจันทรพิมพ� อินทรพันธ�

63014001875 นางสาวนุชนาฏ ศาสตร�กลาง

63014001876 นางสาวพรธิดา วัฒนกูล

63014001877 นายจิรัฐสรรพ� ประมวลศิลปL

63014001878 นางสาวศิรดา เอกธนาพิทักษ�

63014001879 นางสาวสุกัญญา เปRTยนขุนทด

63014001880 นายณัทกฤช เหล%าพรหม

63014001881 นางสาวธนีพร ภวภูตานนท� ณ มหาสารคาม

63014001882 นางสาวกนกวรรณ ศิริยงค�

63014001883 นายฉัตรพงษ� บุบผา

63014001884 นางสาวกนกวดี มีอนันต�

63014001885 นายสิรพัทธ� ลูกรักษ�

63014001886 นางสาวจันทร�อัมพร เทียมเสมอ

63014001887 นางสาวติรนันท� รุ%งสว%าง

63014001888 นายดุลยวิทย� มะปูเลาะ

63014001889 นายเสกสรรค� กิตติธิติ

63014001890 นายพชร อรุณานนท�ชัย
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63014001891 นางสาวชณัฐญาพร กอสุระ

63014001892 นางสาวนิพิชฌม�ชา ธนัฐธันยดล

63014001893 นางสาวสุชาดา ทิพย�ยอแลBะ

63014001894 นางสาวภารดา หงษ�ทอง

63014001895 นางสาวปุณณภากีตาห� สมบุญ

63014001896 นายณชัยกร ผาทิพพาที

63014001897 นายศุภกิจ เหมือนพิมทอง

63014001898 นางสาวหทัยทิพย� เชิดศรี

63014001899 นางสาวพรรษชล หนูเทพ

63014001900 นางสาวน้ําทิพย� ขําต@นวงษ�

63014001901 นางสาวปภาวี ศรีวารี

63014001902 นางสาวธัญญลักษณ� เจียวกBก

63014001903 นางสาวพรจิรา สมนาค

63014001904 นายพันธวิศ โรจนศุภมิตร

63014001905 นายณัฐพงศ� อยู%สุข

63014001906 นายสุนทร น@อมเกียรติกุล

63014001907 นางสาวพัชรินทร� ยะกBบ

63014001908 นายกุลวรรธน� ภู%ปรางค�

63014001909 นางสาวเสาวลักษณ� งามวิทย�โรจน�

63014001910 นายจิระ หุตะมาน

63014001911 นางสาวฑิตยานันท� วันนุบล

63014001912 นางสาวอุษา โพธ์ิทอง

63014001913 นางสาวเมธาวดี วิจิตต�เจริญวัฒนา

63014001914 นายจักรกริช บุญมี

63014001915 นางสาวปรัชญา เปRSยจัน

63014001916 นางสาวจิตตินันท� ต้ังสุนันท�ธรรม

63014001917 นายคณิศร โชติวุฑฒากร

63014001918 นายณัฐชนน เจาวัฒนา

63014001919 นางสาวชฎาทิพย� บุญธรรม

63014001920 นางสาวรัตดาวรรณ จําปาพันธ�
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63014001921 นางสาวรัตนพร เกรียงศักด์ิศรี

63014001922 นางสาวรัตติกาล สมพวก

63014001923 นางสาวอรนุช อึ้งทรงธรรม

63014001924 นางสาวสิริวดี ยู%ไล@

63014001925 นางสาวกนเกศ จินะใจหาญ

63014001926 นางสาววันฉัตร� วิปรอด

63014001927 นายศรัณย� อนุชิตกิตติกุล

63014001928 นางสาวบรรจง โตเปาะ

63014001929 นางสาวนัชชาพร กุลประเสริฐรัตน�

63014001930 นางสาวอรทัย แปXมสูงเนิน

63014001931 นางสาวพิชญานิน ต้ังวิเศษทรัพย�

63014001932 นางสาวอนัญญา จําปาทอง

63014001933 นายปกรณ�ศิริ บั้งทอง

63014001934 นายทนงศักด์ิ โพธ์ิมะฮาด

63014001935 นายวิรุฬห� ต@อยสําราญ

63014001936 นางสาวธัญญ�ฐิตา วัฒนาชีรานนท�

63014001937 นางสาวยุวดี ชาติเวียง

63014001938 นางสาวกุลประภา สุนทรารชุน

63014001939 นางสาวอรนุช จันทร�ฉาย

63014001940 นายอดิศร พัฒน�เพียร

63014001941 นายนิธิภัทร แสงดาวฉาย

63014001942 นางสาวเฟZTองฟNา จารย�ลี

63014001943 นางสาวณัฐภรณ� ปNอเครือ

63014001944 นางสาววิภารัตน� มหาแก@ว

63014001945 นางสาววารุณี นาเจริญ

63014001946 นางสาวพัชญ�ศรี สุวรรณบุตรสุธา

63014001947 นางสาวสุนทราภรณ� เจริญสุข

63014001948 นายปรีชา จําปาทอง

63014001949 นางสาวรักษณาลี นาครักษา

63014001950 นางสาวธัญพร ทองขาว
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63014001951 นางสาวสุวิมล ขวัญทอง

63014001952 นายมนต�ชัย ดําโรม

63014001953 นางสาวภาณุมาศ เนียมพลับ

63014001954 นางวีรวดี โตBะระเหม

63014001955 นายทศสถีร� ไพบูลย�นันทพงศ�

63014001956 นางสาวปนัดดา ปรีชาพรมงคล

63014001957 นางสาวเพชรชรินทร� เหมทานนท�

63014001958 นางสาวชนกพร คําพระ

63014001959 นางปFยวรรณี ศรีธนสินธร

63014001960 นางสาวจุฑารัตน� ขนอม

63014001961 นางสาวจุฑารัตน� การิกาญจน�

63014001962 จ%าสิบเอกรวิพงษ� เจิมสม

63014001963 นายภัทนนท� นิวัณณุวงศ

63014001964 นางสาวธัญญธร ภิญโญพาณิชย�การ

63014001965 นางสาวสิริณัฏฐ� แก@วเสถียร

63014001966 นางสาวชุตติมา ศิริรัตนวุฒิ

63014001967 นางสาวชนินาถ แสนสุข

63014001968 นางสาวก่ิงไผ% นามอาษา

63014001969 นางสาวธนวรรณ โหมดเพ็ง

63014001970 นางสาวเหมือนตะวัน จุลจักรวัฒน�

63014001971 นางสาวจรรยา พันธมา

63014001972 นางสาวรัชดาภรณ� สิทธิยศ

63014001973 นางสาวบุษราพร ไชยพันธ�

63014001974 นางสาวเทพศิริ แก@วประดิษฐ�

63014001975 นางสาวอลิษา อวยพร

63014001976 นางสาวทักษอร วงศ�ทองคํา

63014001977 นางสาวกัณณิกา ปFTนอนุกูล

63014001978 นายชัพพาคม ประกอบทรัพย�

63014001979 นางสาวธนาภรณ� วงษ�ธานี

63014001980 นางสาวกมลรัตน� บุญเลา
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63014001981 นางสาวทัศรา สมุทรประเสริฐ

63014001982 นายประกาศิต อู%แก@ว

63014001983 นางปทิตตา ดอกจันทร�

63014001984 นางสาวสวภัทร แช%มชื่น

63014001985 นางสาวกนกพร สุขกูล

63014001986 นางสาวอรณิชา คลบแคล@ว

63014001987 นายทวีป พลยืน

63014001988 นายวุฒินันท� พิมพ�พิพัฒน�

63014001989 นางสาวนิศาชล ม่ิมกระโทก

63014001990 นางสาวพรทิพย� หนูปลอด

63014001991 นางสาวชุลีพร ธานีรัตน�

63014001992 นายธนะเมศฐ� จิรานนท�นฤทธ์ิ

63014001993 นางสาวณัฐกฤตา จันทร�หอม

63014001994 นางสาวสุภาพร คชบุตร

63014001995 นางสาวนันทนา ลีละภมรกิจ

63014001996 นางสาวยุคลธร เพ็ญโรจน�

63014001997 นางสาวจิราวัฒน� เอี่ยมอัมพรพงศ�

63014001998 นายเดชอดุลย� คํานวนสอน

63014001999 นายพงศธร ศรีวิเชียร

63014002000 นายอนุพล เลิศปFติมงคล

63014002001 นางสาวปKญญ�กณิฐ เนรมิตตกพงศ�

63014002002 นางธนิสา สัจจาเทพ

63014002003 นางสาวสุภัทรา สหัสรังสินี

63014002004 นางสาวบุศราภรณ� บุญสุทธ์ิ

63014002005 นายกิตติพงษ� วงศ�สุภา

63014002006 นางสาววิภาดา แซ%เจียว

63014002007 นางสาวเมษา กิมวังตะโก

63014002008 นายธนากร วัชระสุภัทร

63014002009 นางภนิตา จุลวานิช

63014002010 นางสาวจิรัฐติกมล ชัยประทุม
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63014002011 นายจตุรงค� น@อยแสง

63014002012 นางสาวปริมประภา ระม่ังทอง

63014002013 นางสาวสุภรัตน� โพธิบัลลังค�

63014002014 นางสาวณัชฐิตา พรรณรุกข�

63014002015 นางสาวนิตยา นามวิชัย

63014002016 นางสาววชิลักษณ� พรหมนิยม

63014002017 นางสาวภัทรพร สุขสม

63014002018 นางสาวรัตนา บุญเล%า

63014002019 นายปุญญวันต� จิตประคอง

63014002020 นางสาวเพ็ญผกา วงศ�เจริญ

63014002021 นางสาวพิริญา เย็นระยับ

63014002022 นายภิญโญ สามานิตย�

63014002023 นางสาวณัฐราพร พหมประสิทธ์ิ

63014002024 นางสาวปพิชญา ศรีเด%น

63014002025 นายวรพัชร วิชัยสุชาติ

63014002026 นายชยานนท� บัวงามดี

63014002027 นางสาวมัญจนา เหล็มโสBะ

63014002028 นางสาวกัฬณณัฐ โอปFน

63014002029 นางสาวปFTนปFนัทธ� ฉัตรคุปต�วรชิต

63014002030 นางสาววรันยา นาคฤทธ์ิ

63014002031 นางสาวธรรศปวัน แสวงมี

63014002032 นางสาวนูรีซัน วาแมดีซา

63014002033 นางสาวศิริวรรณ เมืองสุวรรณ

63014002034 นางสาวพนิตตา โรจน�ธนวณิชย�

63014002035 นางสาวโสมธิดา สินธุกูฏ

63014002036 นายณยศ สาตจีนพงษ�

63014002037 นางสาวทศวรรณ เพชรจูด

63014002038 นางสาวธนิสรา นันทะโกมล

63014002039 นางสาวศิริขวัญ อุรัชโนประกร

63014002040 นางสาวเจนจิรา ฟูชื่น
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63014002041 นายสัมพันธ� จูเภา

63014002042 นายสุรเชษฐ� ทองบุญ

63014002043 นางสาวสมิตานัน เนตรธุวกุล

63014002044 นางสาวชนกพิมพ� จันทราช

63014002045 นางสาวรสวรรณ หงษ�สุวรรณ�

63014002046 นางสาวเมธาวี ไมตรี

63014002047 นางสาวจิณห�วรา ปานแก@ว

63014002048 นางสาวนาตยา โมราวรรณ

63014002049 นายชิษณุพงศ� รุจิโรจน�วรางกูร

63014002050 นายกิตติธัช ถาวรนันท�

63014002051 นางสาวทัศนีย�วรรณ ส%องแสง

63014002052 นางสาวกิตติมา อมรวชิรบดี

63014002053 นางสาวปริญญ� สุวัฒวิตยากร

63014002054 นายสรวิศ บาเปRย

63014002055 นางสาววัศยา เนตรศิริ

63014002056 นางสาวฐิติภา พันรังสี

63014002057 นางสาวรวิวรรณ ชูชั่ง

63014002058 นางสาวสุนิสา ช%วยเมือง

63014002059 นางสาวชเอม ลิขิตโยธิน

63014002060 นายลฎาภา จันทร�เกิด

63014002061 นายพงศ�นรินทร� สุขแจ%ม

63014002062 นางสาวสุภัตรา มนัสเอื้อศิริ

63014002063 ว%าที่ร.ต.หญิงศิราพรรณ บัวแย@ม

63014002064 นางสาววาสนา เที่ยงกระโทก

63014002065 นางสาวนวลประกาย เลิศกิรวงศ�

63014002066 นางสาวเรจินา ดําหาย

63014002067 นางสาวเฉิดเฉลิม แท%นนิล

63014002068 นางสาวพุดฤดี ศรีนุกูล

63014002069 นายสายรุ@ง กิตติวิเศษกุล

63014002070 นางสาวปFติพร กุลไชยา
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63014002071 นางสาวชญาณิศา จิณะไชย

63014002072 นายธรรม� เกตุทัต

63014002073 นางสาวโสภาวดี โชติกลาง

63014002074 นางสาววิไลลักษณ� พรจันทึก

63014002075 นางสาววาสนา มิตรดี

63014002076 นางสาวรุ%งไพลิน วงภูธร

63014002077 นางสาวจีรัฐติกรณ� ภู%อาวรณ�

63014002078 นายศุภชัย แก@วดวง

63014002079 นางสาวกนกวรรณ ขันเงิน

63014002080 นายคณิน ไทยเที่ยง

63014002081 นายสาธิต ชินวงค�

63014002082 นางวรรัตน� จันทร�สว%าง

63014002083 นายนฤพนธ� น@อยประสาร

63014002084 นายสิริยศ ไชยศรี

63014002085 นายธนากร ทราเจริญ

63014002086 นางสาวสุฑิตา ช@างสิงห�

63014002087 นางสาวภัทรียา ประดิษฐ

63014002088 นางสาวธิดา เกตุศรีแก@ว

63014002089 นายประพันธ�ยุทธ� คงรัตนชาติ

63014002090 นางสาวฐิติมา สิทธิดํารง

63014002091 นางสาวนภัสวรรณ ทองอ%อน

63014002092 นางสาวณัฐมน เทศทิม

63014002093 นางสาววีราวัลย� ปรีชาสิทธิคุณ

63014002094 นางสาวธนิศรา คงกระพันธ�

63014002095 นางสาวประทุมมา วงษ�วิลา

63014002096 ว%าที่ ร.ต.กฤติเดช ประดิษฐ�

63014002097 นายศิวัช เทียมทัด

63014002098 นางสาวชฎาพร  UิอินตBะ

63014002099 นางสาวภทรพร งามสมคุณ

63014002100 นางสาวเนตรวรา ศรีสิน
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63014002101 นางสาวณัฐชา กรีทอง

63014002102 นางสาวพิศเพียงเดือน ต๋ังบุญชู

63014002103 นายพงศ�พล จันทา

63014002104 นางสาวกัญญาภัค ภักดีฉนวน

63014002105 นางสาวชวนพิศ ทองดี

63014002106 นางสาววิไลวรรณ จันทร�เมือง

63014002107 นางสาวกนกอร ยางปNอม

63014002108 นางสาวธิติมา ทรัพย�มาก

63014002109 นางสาวกมลฉัตร เกิดม่ันคง

63014002110 นางสาวสุคนธ� บัวเงิน

63014002111 นางสาวชลธิชา รองวัง

63014002112 นางสาวนริษา กาบตุ@ม

63014002113 นางสาวสุวิมล ประทุม

63014002114 นางสาวณัฐธิดา หนูนาค

63014002115 นางสาววิภานันท� วิเวก

63014002116 นางสาวฌัลลิกา ค@าไกล

63014002117 นางสาวชยาภรณ� เพ็ชรกาศ

63014002118 นางสาวพิชชาภรณ� ชัยรุ%งเรืองฤทธ์ิ

63014002119 นายยงยุทธ ชูช%วย

63014002120 นายกิตติธัช กุทัณฑ�ธรรม

63014002121 นายฐานันดร ประกอบ

63014002122 นางสาวกิตติยา เหล็กม่ัน

63014002123 นางสาวสุมิตรา ส%งศรี

63014002124 นางสาวธารรัตน� ปราการรัตน�

63014002125 นางสาวธีราพร สุวรรณพันธ�

63014002126 นางสาวอภิรดี ปุงคานนท�

63014002127 นายชัยชนะ ชิดช%วงชัย

63014002128 นางสาวเพชรรัตน� ไชยเมืองมูล

63014002129 นางสาวศศิรดา ตันจิตวิริยะ

63014002130 นายณศร ออสุวรรณ
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63014002131 นางสาวจุฑามาศ เจตวิทูร

63014002132 นางสาวพรเพ็ญ เหล็กดีเศษ

63014002133 นางสาวกชกร พินิจรัตนารักษ�

63014002134 นางสาวดนยวรรณ ทวีสุข

63014002135 นางสาวสุปวีณ� เชื้อขําดี

63014002136 นายคณิน โยธานัก

63014002137 นางสาวปKทมา ลาเตBะ

63014002138 นายพศุตม� ณ ลําปาง

63014002139 นายสุจินดา บังวรรณ

63014002140 นางสาวอังคณา กสิพันธ�

63014002141 นางสาวกานต�ธิดา คําแหง

63014002142 นางสาวจันทรา สวนจันทร�

63014002143 นางสาวกรกนก เอกโยธินวงศ�

63014002144 นายสุทธิภัทร วรรณโภชน�

63014002145 นางสาวณัชพร ยอดเก้ือ

63014002146 นางสาวสุพัชญา เจรีรัตน�

63014002147 นางสาวบุณยอร ซ่ือสัตย�นําเจริญ

63014002148 นางสาวเพียงออ ย่ิงดํานุ%น

63014002149 นางสาวอัจจิมา ถ่ินพฤกษ�งาม

63014002150 นายคมกฤช ธัญวชิรวิทย�

63014002151 นางสาวดาวัลย� ขาวสนิท

63014002152 นางสาวสุพรรษา เกาศล

63014002153 นายนําพงศ� พรหมภาพ

63014002154 นางสาวสุพร กิมขาว

63014002155 นางสาววรรัตน� วรรณาลัย

63014002156 นางสาวนันท�นภัส เนาวบุตร

63014002157 นายชนาพิพัฒน� เด%นนิติรัตน�

63014002158 นางสาวรัตติยา เชียงเนาว�

63014002159 นางสาวสุธีรา ใจสัตยาบรรณ

63014002160 นางสาวศศิชา มณีฉาย
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63014002161 นางสาวกรวรรณ เกตุแก@ว

63014002162 นายชิตพล ป[งเจริญกุล

63014002163 นายพงศธร แก@วอ@น

63014002164 นายรังสิริ ตรงสกุล

63014002165 นางสาวรุจินันท� ขุนศรี

63014002166 นายธีรวัฒน� ยมสวัสด์ิ

63014002167 นายวศิน ฉวีพงษ�ประทีป

63014002168 นางสาวสุชาวลี ดวงมณี

63014002169 นางสาววนิดา ย่ิงคุณบุตร

63014002170 นางสาวธนาภรณ� ย้ิมย%อง

63014002171 นางสาวเบญจวรรณ รอดโรคะ

63014002172 นายกมล เพชรส@ม

63014002173 นางสาวมัลลิกา ศรีจันกลัด

63014002174 นางสาวกมลเนตร มุสิกสวัสด์ิ

63014002175 นางกัลยรักษ� พันเดช

63014002176 นางสาวสุภนิต ศุภกาญจน�เดชากุล

63014002177 นางสาวปรียานุช เหมือนขาว

63014002178 นายพงศธร ร@อยแก@ว

63014002179 นางสาวอรภรณ� คล@ายทอง

63014002180 นางสาวกมลวรรณ เขียวนิล

63014002181 นายณัฐดนัย วานิชกูล

63014002182 นางสาวกัญสิรี เคหะวัฒกานนท�

63014002183 นางสาวสุลักขณา บุญฤทธ์ิศรีพงษ�

63014002184 นายนิพัฒน� รื่นโต

63014002185 นางสาวเก็จแก@ว ก@านลาย

63014002186 นางสาวภัททิรา ชมจันทร�

63014002187 นายชินรัตน� ห%านสัมฤทธ์ิ

63014002188 นายปFยภัค มหาโพธ์ิ

63014002189 นายเมธา ศรีสุชินธารา

63014002190 นางสาวพรยมล ขวัญกลับ
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63014002191 นายจิรวัฒน� คําลือ

63014002192 นางสาวพลอยพิชชา สมรูป

63014002193 นางสาวสสิรี บุญบงการ

63014002194 นายณัฐกิตต์ิ ดํารงอุตสาหกิจ

63014002195 นางสาววิลาสินี อินทร�สุวรรณ

63014002196 นางสาวนภาพร เค@ามิม

63014002197 นางสาวสุฑามาศ เวชยกุลชัย

63014002198 นายเกียรติศักด์ิ ทิพย�ทิมาพันธ�

63014002199 นายอุษณกร สุพรรณเภษัช

63014002200 นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน�

63014002201 นางสาวทิพย�วรรณ พรหมกสิกร

63014002202 นายธัชพงศ� เภกะสุต

63014002203 นางสาวมาริสา เทวินทรภักติ

63014002204 นางสาวภควรรณ ดํารงรัตน�กุล

63014002205 นางสาวมุก ผ%องพิพัฒน�กุล

63014002206 นายนนทพร เชื้อกรุง

63014002207 นายปรีชาพัฒน� พัวสุวรรณ

63014002208 นายกันตพล จารุนากหิรัญ

63014002209 นางสาวหนึ่งฤทัย ธนนิเวศ

63014002210 นายภาสกร วิวรรธกะ

63014002211 นายบารมี พานิช

63014002212 นางสาวสุนิสา พงศ�ผาสุก

63014002213 นางสาวพันธุ�วิภา เหมือนเพชร

63014002214 นางสาวสมร คงเทียน

63014002215 นางสาวมธุรส ทองอินทราช

63014002216 นางสาวธนัญญา กลวัชรสังสิต

63014002217 นายปฏิพัทธ� คนสอาด

63014002218 นายจักรพันธุ� เพ็ชรขํา

63014002219 นางสาวรชิตา วรัตถ�ธนพิตญ�

63014002220 นายอภิเชษฐ� บุญศิริ
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63014002221 นายธนากร ยรรยงพาณิชย�

63014002222 นางสาวทิพย�สุรางค� วะชุม

63014002223 นายโอฬาร มะโนกิจ

63014002224 นายภาณุมาศ พลเสน

63014002225 นางเทพธิดา ทองด@วง

63014002226 นายพงษ�พิชญ� อุดมศิริรัตน�

63014002227 นายณัฐพงษ� กิรติโยธิน

63014002228 นายธีรพัตร� โท@ทอง

63014002229 นางสาวเมรดี อินอ%อน

63014002230 นางสาวหทัยภัทร กําเนิดศิริ

63014002231 นางสาวกัณตรัตน� ปริเปรมกุล

63014002232 นายจรินทร� ยงย่ิงพงศ�พันธ�

63014002233 นางสาวเมย�ธินี ปูXสุข

63014002234 นายกฤษฎา สีหไกร

63014002235 นางสาววีรญา เอี่ยมสอาด

63014002236 นางสาวคชภัค ปติสุภัคษณา

63014002237 จ.ส.ต.คณิตชัย ลาภหนุน

63014002238 นายรชตะ ไวยศิลปL

63014002239 นางสาวภัทรพร ขาวงาม

63014002240 นายไวยกรณ� กิจเจริญนุกูล

63014002241 นายเบญจรงค� จิตคงสวัสด์ิ

63014002242 นางสาวนราภรณ� เคนสันเทียะ

63014002243 นางสาวชลธิชา มูลละ

63014002244 นางสาวกุลิสรา อมรวุฒิทรัพย�

63014002245 นายวรรณเฉลิม ทองพัด

63014002246 นางสาววรัญญา เอมถมยา

63014002247 นางสาวนิธิมา พงษ�ไพบูลย�

63014002248 นางสาวกรณ�ภคมณฑ� บริบูรณ�

63014002249 นางสาวชนากานต� สรรพิทักษ�เสรี

63014002250 นางสาวอารยา เลิศพิพัฒสกุลชัย
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63014002251 นางสาวสุชาดา เพียซ@าย

63014002252 นายนรินทร�ศักด์ิ พรมทอง

63014002253 นางสาวสิริญา แก@วงาม

63014002254 นายอภิชาติ เชื้อฉิม

63014002255 นางสาวชลธิชา เทพเรณู

63014002256 นางสาวยุพาวรรณ แสงโสดา

63014002257 นางสาวณัฐฐินันท� เทอดเกียรต์ิบูรณะ

63014002258 นางสาวขวัญชนก จันทลักขณา

63014002259 นายทิวา นันตะภักด์ิ

63014002260 นางสาวนริศรา คําคง

63014002261 นางสาวณิชากร หนูอุไร

63014002262 นายสรวุฒิ ย้ิมแย@ม

63014002263 นายนครินทร� แก@วเกตุ

63014002264 นางสาวเทวสิริ ประภัสพงษา

63014002265 นางสาวพัทธนันท� หนูจันทร�

63014002266 นางสาวกัณยาวีร� ชัยรุ%งอรุณรังษี

63014002267 นายกษิดิส กําลังเก%ง

63014002268 นางสาวอรพรรณ สาแก@ว

63014002269 นางสาวฐิฏิพัศถ� ทรัพย�สอาด

63014002270 นางสาวสมัชญา ทองเลิศ

63014002271 นางสาวสิริวิชช� พันธุ�สัมฤทธ์ิ

63014002272 นายกฤษฎา ทองมา

63014002273 นางสาวพิชญา สาระรักษ�

63014002274 นางสาวนภัสสร รัตนกุล

63014002275 นางสาวพัณณิตา สุวานิชสุขสันต�

63014002276 นายจักรกฤษ แย@มสุดใจ

63014002277 นายภคธรรศ ปกรณ�เมธกูล

63014002278 นางสาวผุสดี ชินตุ

63014002279 นางสาวสุฑาพร อํามร

63014002280 นางสาวศศิธร กลันทกสุวรรณ
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63014002281 นายเดชจรัส เทียบทอง

63014002282 นางสาวปพิชญา เตียวกุล

63014002283 นางสาวลัคนา เจตยะคามิน

63014002284 นางสาวจุฑารัตน� ควรดี

63014002285 นางสาวกมลพัชร ศรีทอง

63014002286 นางสาวจิราภรณ� รังผึ้ง

63014002287 นางสาวปรียา นาสุข

63014002288 นางสาวมนสินี สุขมาก

63014002289 นางสาวอติภา เมืองปาง

63014002290 นายกิตติณัฐ รัตนวิสิทธ์ิ

63014002291 นางสาววริศ รา ภีระศิรี ไชย 

63014002292 นางสาวปภัชญา อินสิงห�

63014002293 นางสาวนุชจรี บัวดวง

63014002294 นายมนตรี อัศวทองกร

63014002295 นายภัทรชนนท� บรรดิษฐ

63014002296 นางสาวอารยา รัตนเทวมาตย�

63014002297 นางสาวศศินันท� จันทนโรจน�

63014002298 นางสาวรัชฎากรณ� กล@าเกิด

63014002299 นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอม

63014002300 นายชาญชัย จงเจริญสุข

63014002301 นายณัฐพงศ� จงจิตสถิตม่ัน

63014002302 นางสาวสายดวงใจ พหุบุญพงษ�

63014002303 นางสาวนภันต�ภัทร�ศัย สุรเสวี

63014002304 นางสาวบุณฑริกา นันทขว@าง

63014002305 นางธนิษฐา ฉัตรธิรักษ�

63014002306 นางสาวพรพนิต กล%อมมานพ

63014002307 นางสาวสุภาพร ม%วงเขียว

63014002308 นางสาวภคมน กุลสุวรรณ

63014002309 นางภิญญลักษณ� กุลศรี

63014002310 นายเถกิงศักด์ิ หลีกพาล
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63014002311 นางสาวกนกพร เรืองศรี

63014002312 นางสาวรัตนาภรณ� บุตรงาม

63014002313 นางสาวพิมพ�ชนก วิทยอุดม

63014002314 นางสาวกุลกัญญา สมสงวน

63014002315 นางสาวชฎาพร อินเปลี่ยน

63014002316 นายธนณัฏฐ� โยนจอหอ

63014002317 นางสาวทันยธร เขตต�สุพรรณ

63014002318 นางสาวสุชาดา นฤอาภา

63014002319 นางสาวสุพรรษา รุณตัน

63014002320 นางสาวขวัญเรือน จันทร�เพ็ง

63014002321 นางสาวผาติรัตน� ชัยอนันตพงศ�

63014002322 นางสาวมาลิษา ยอดประดิษฐ�

63014002323 นายธัชพงศ� ทัศน�เจริญ

63014002324 นายนพดล บางทรัพย�

63014002325 นายภูสิทธ์ิ ลาภักดี

63014002326 นายนัฏพงศ� เก้ือก%อคง

63014002327 นางสาวแพรวไพลิน มณีขัติย�

63014002328 นางสาวกิตติยา สุวรรณวร

63014002329 นางสาวกัญจรัศ ดีสมุทร

63014002330 นางสาวอรนุช เขตสูงเนิน

63014002331 นางสาวรจนา เทียบรัตน�

63014002332 นางสาวจุฑามาศ สุธีพิเชฐภัณฑ�

63014002333 นางสาวณัฐดา สันติเสวีกุล

63014002334 นางสาวนภาพร แสงไพรวรรณ

63014002335 นายชลณัฐ เสาทอง

63014002336 นางสาวผุสดี ลีกระจ%าง

63014002337 นางสาวณัฐวดี ยัฆพันธ�

63014002338 นางสาวแขขวัญ ประทุมตา

63014002339 นางสาวจารวี แสงอุทัย

63014002340 นางสาวสุจิตรา ชะอุ%ม
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63014002341 นางสาวพิชญาภรณ� มาเจริญ

63014002342 นางสาวชลดา พรหมทา

63014002343 นางสาวดวงกมล ศรีวิชัย

63014002344 นางสาวกษิรา หอวรรณภากร

63014002345 นางสาวกมลชนก ลิ้มวัฒนะ

63014002346 นางสาวกานต�ชนก โพธ์ิชะคุ@ม

63014002347 นายนริศพันธ� วณิคพันธุ�

63014002348 นางสาวกมลเนตร จันทร�แก@ว

63014002349 นางสาวศิริพร วัยวุฒิ

63014002350 นางสาวธิดาพร วิริยะรัตนกุล

63014002351 นายพรพจน� สุวรรณากรรัตน�

63014002352 นายณัฐวุฒิ พู%วงศาโรจน�

63014002353 นางภัทรวดี ปราบกรี

63014002354 นายอลงกต สารกาล

63014002355 นางสาวภิญญดา ดิษยารุ%งคุณ

63014002356 นางสาวสุปรานีย� จากงูเหลือม

63014002357 นายกิติศักด์ิ ผึ้งทอง

63014002358 นางสาวมุกดาวัลล� สุขัง

63014002359 นางสาวฉัตรสุดา ชูพรหมวงศ�

63014002360 นางสาวอรณิชชา คําประภา

63014002361 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ�พงศ�

63014002362 นางสาวสุพัตรา ต%อศรี

63014002363 นายศุภกร ชูประภาวรรณ

63014002364 นายพิชชากร ยอดม่ัน

63014002365 นางสาวภาลินิล ศิริสลุง

63014002366 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณคีรีขันธ�

63014002367 นางสาวระพีพรรณ ชิงชัย

63014002368 นางสาวสุภนิช เนตรสุขแสง

63014002369 นางสาวยุพาพร อุปรา

63014002370 นายชิณ เฟZTองฟุNงสุข
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63014002371 นางสาวบุษราคม รัตนสําอางค�

63014002372 นายอภิวัฒน� ถาวรแก@ว

63014002373 นางสาวอาภรณ�พรรณ นุภาพ

63014002374 นางสาวเพลินตา หาเรือนโภค

63014002375 นางสาวไพรวัลย� สว%างทองหลาง

63014002376 นางสาวอนุสรา อุทธิยา

63014002377 นางสาวปFยพร สุวรรณรัตน�

63014002378 นายเฉลิมวุฒิ อุตโน

63014002379 นางสาวกรกนก ถ%ายสูงเนิน

63014002380 นายณัฐวีร� พุดน@อย

63014002381 นายสัณห�พิชญ� เติมประทีป

63014002382 นายเอกวุฒิ จันทร�ส@ม

63014002383 นางสาวกรรณาภรณ� กรรณ�เกตแก@ว

63014002384 นางสาวญาณิศา ฟNาภิญโญ

63014002385 นางสาวลัดดาวัลย� เรืองโรจน�

63014002386 นางสาวนิสสรา แผ%นศิลา

63014002387 นายพีรพร พุ%มชื่น

63014002388 นางสาวอัจจิมา ไกรพ@น

63014002389 นางสาวเย็นวดี สิทธิกุล

63014002390 นางสาวพรพิมล จันทร�ฉาย

63014002391 นางสาวอิสราภรณ� ฉิมวัย

63014002392 นางสาวสุรีย�มาศ จักรพล

63014002393 นางสาวอัจฉริยา บุญชัย

63014002394 นางสาววิมล พรอานุภาพกุล

63014002395 นางสาวสุนิสา สุขโภชน�

63014002396 นายไววิทย� เกตุขุนทด

63014002397 นายวิทวัส จงรักวิทย�

63014002398 นางสาวอุทุมพร แก@วมาลา

63014002399 นายสามารถ จิตวงษ�

63014002400 นางสาวทิฆัมพร จงจิตต�
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63014002401 นางสาวอนงค�ลักษณ� ภูบาล

63014002402 นางสาวลลิตา ชุนเกาะ

63014002403 นางสาวขวัญสุดา ทําทอง

63014002404 นางสาวฉัตรสุดา พิมพาแสง

63014002405 นางสาวสมนวรรณ ธรรมดีกุล

63014002406 นายสัญชัย ศรีตระกูล

63014002407 นายวุฒิชัย ปองตระกูล

63014002408 นางสาวพิกุลทอง วรหาญ

63014002409 นายปKญญาพน เจริญพานิช

63014002410 นางสาวพิชามญชุ� ประสิทธ์ิสมบัติ

63014002411 นางสาวดณียา เห%งพุ%ม

63014002412 นางสาวปพิชญา คาถา

63014002413 นางสาวชนากานต� มีชูเวท

63014002414 นางสาวพจมาลย� พุดมี

63014002415 นางสาวธนภรณ� เฉลิมศรีเมือง

63014002416 นางสาวสุพัตรา ภูบ@านหม@อ

63014002417 นางสาวจันทร�จิรา กําลังแก@ว

63014002418 นางสาวกุลลัดดา เยาวนิตย�

63014002419 นางสาวนลพรรณ จันทร�หนู

63014002420 นางสาววริศชยา รุ%งเรือง

63014002421 นายธุวชิต เทียบคํา

63014002422 นางสาวผกามาศ คัทวี

63014002423 นางสาววรัญญา เจริญศรี

63014002424 นายภัทรพล อรรถพร

63014002425 นายสรศักด์ิ ค้ิววิลัย

63014002426 นางสาวสลินทิพย� ลี้กําจร

63014002427 นางสุวพิชญ� วงษ�อนุ

63014002428 นางสาววิริญญ� ว%องประเสริฐการ

63014002429 นายอรรถสิทธ์ิ นิกรวัฒน�

63014002430 นางสาวอัญชนา เจิมศิริวงษ�
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63014002431 นางสาวชิดชนก ประกอบ

63014002432 นายอรรถวัฒน� ศานติศีมา

63014002433 นางสาวกุสุมา กลิ่นผึ้ง

63014002434 นางสาวนิศารัตน� พุ%มเกิด

63014002435 นางสาวภัทรมน คงสมยุติ

63014002436 นางสาวณัฐหทัย ฉวีพิศาล

63014002437 นางสาวเลิศวิไล วรพันธ�พานิช

63014002438 นางสาวชีรีน นิภารัตน�

63014002439 นางสาวปรีชญา กิตติภควัต

63014002440 นางสาวปฐมพร คงนุช

63014002441 นายนัฐพงษ� คงหวัง

63014002442 นายชลทีภ� เปนะนาม

63014002443 นายพงศธร สิงห�เนี่ยว

63014002444 นายชยธร เรืองสีคราม

63014002445 นางสาวปKทมา แตงผึ้ง

63014002446 นางสาวสุนารี วงศาโรจน�

63014002447 นางสาวชญานิษฐ� ไชยวิชิต

63014002448 นายสันติพัฒน� สุขสินชัย

63014002449 นางสาวทิพย�สุดา คนงาม

63014002450 นางสาวสโรชา โชติวัฒนานนท�

63014002451 นางสาวกฤตยา สุวรรณนิมิตร

63014002452 นางสาวสุวรรณา ขุนปFTน

63014002453 นายรัฐพล อ@นบัณฑิต

63014002454 นางสาวขวัญดาว จันทรประเทศ

63014002455 นางสาวปาณิศา เต็มแก@ว

63014002456 นางสาวศศิเสาวภาค ทิมพูล

63014002457 นางสาวพิมพ�ชนก คล@ายแย@ม

63014002458 นางสาวมาศสุภา บุตรทา

63014002459 นางสาวฏักศิณี สมกําลัง

63014002460 นางสาวกัญชริญา กุลจิราเสฐ
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63014002461 นายวิศรุต กองเขน

63014002462 นายวุฒิพงศ� ทวีแสง

63014002463 นางสาวสสิสรณ�รัฐ จูดหอม

63014002464 นางสาวกุลศิษา เกตุโรจสกุล

63014002465 นางสาวนพัฐกรณ� เหลืองวัฒนวิไล

63014002466 นางสาวพันทิพา บุญทอด

63014002467 นางสาวศศิมาภรณ� ชมบุญ

63014002468 นางสาวภัทรวรินทร� รอดบุตร

63014002469 นายชาญณรงค� เป^งเรือน

63014002470 นางสาวอุรัสยา วิชชุรัตน�

63014002471 นางสาวจิกานต�ทิพ แก@วประดิษฐ�

63014002472 นายสมชาย ธาราวัฒน�

63014002473 นายสุรศักด์ิ ตรีวานิช

63014002474 นางสาวภัทรานิษฐ� วิจิตรชัยรัชต�

63014002475 นายสิทธิพงศ� ชํานาญอาสา

63014002476 นายวิรงค� หนูเก้ือ

63014002477 นางสาวอิศราภรณ� พลอินทร�

63014002478 นางสาวศศิภา เกตุกราย

63014002479 นายธรรมรัตน� สุวรรณจินดา

63014002480 นางสาวศศิภา กันตา

63014002481 นายนภัทร บุณยาขุ

63014002482 นางสาวปวริศา นาคประภัสสร

63014002483 นางสาวรุ%งทิวา ทาปาลี

63014002484 นางสาวสรัล ลักษณ� อ%อง

63014002485 นางสาวปภัสรา สามารถ

63014002486 นายศิวัช จิรวิวัฒน�ภัทร

63014002487 นางสาวพชรลิตา หรรษคุณาฒัย

63014002488 นางสาวระวิวรรณ วรรณสกุลเจริญ

63014002489 นายณัฐปรัชญา นันทวิสิทธ์ิ

63014002490 นายวัชชกานต� เศาภายน
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63014002491 นางสาวประภาวดี จันทร�ซน

63014002492 นายกันติ แก@วเมืองปKก

63014002493 นางสาวอาภาภัทร ลาพินี

63014002494 นางสาวอภิญญา ฉางแก@ว

63014002495 นางสาวเมธาวี อุตตสุรดี

63014002496 นางสาวหรรษมน กิมะวณิชย�

63014002497 นางสาวกาญจนา คงเอียง

63014002498 นางสาวสาวิตรี ช%วยดู

63014002499 นายสุเทพ แก@วนุช

63014002500 นางสาวนิภาธร สุนทรสนาน

63014002501 นายณัฐภัทร รัตนวิชัย

63014002502 นางสาวอัญวีณ� วรารัศมีรัตน�

63014002503 นางสาวกฤตยา อําพันเพ็ญโรจน�

63014002504 นางสาวนันทวัน เทศชูวงศ�

63014002505 นางสาวณฐออม ทองชะอม

63014002506 นางสาวนงเยาว� เจสา

63014002507 นางสาวปวีณ�สุดา นUิUงนึก

63014002508 นางสาวสุวิมล ธัญญเจริญ

63014002509 นายชาญชัย ซึมรัมย�

63014002510 นางสาวชนัญญา ไวยเนตตา

63014002511 นางสาวจารุณี ภูอาลัย

63014002512 นางสาวกันต�ณนิตย� พงษ�เจริญ

63014002513 นายศักด์ิชัย โพธ์ิแสร�

63014002514 นางสาวสุพรรณี ขัดสาร

63014002515 นางสาวอนัญพร เอนกรัตนทรัพย�

63014002516 นางสาวกัญญภัทร� ทันด%วน

63014002517 นางสาวอภิญญา เพ็งนาค

63014002518 นางสาวกาญจนาวรรณ� ปKญญาวีร�

63014002519 นายเอกภาพ ฮึกหาญสู@ศัตรู

63014002520 นางสาววสุนธรา กนิษฐานุพงศ�
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63014002521 นายฐานพัฒน� อัมพวานนท�

63014002522 นางสาวณัฐวดี ศิริธร

63014002523 สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ

63014002524 นายณรงค�พนธ� สําแดง

63014002525 นางสาวรักษพร สุขัมศรี

63014002526 นางสาวศุวิสา บุษบก

63014002527 นางสาวศิริลักษณ� เพชรหมู%

63014002528 นายธีรทัต บูรณวิเศษกุล

63014002529 นางสาววันวิสาข� บุญเย็น

63014002530 นางสาววัชรากร ชอุ%มเกต

63014002531 นางสาวธัญญลักษณ� สมแสง

63014002532 นางสาวเฟZTองฟNา ปKนธิ

63014002533 นางสาวธนาภรณ� วงษ�สําราญ

63014002534 นางสาวชนกานต� สุขสวัสด์ิ

63014002535 นายเปรมบุรี มโนเชี่ยวพินิจ

63014002536 นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณย่ิง

63014002537 นายเสนีย� แสงคํา

63014002538 นางสาวบุษกร คงผอม

63014002539 นางสาวฉัตรฎาพร นาคขาว

63014002540 นางสาวจิรประภา เพ็ญศรี

63014002541 นายจิตรทิวัส การะเจดีย�

63014002542 นางสาวนัมหทัย อินทวิเชียร

63014002543 นางสาวศรารัตน� ทานะมัย

63014002544 นางสาวสุวิชญา กีปทอง

63014002545 นางสาวพชรมน วงศ�เลิศศิริ

63014002546 นายณัฏฐพล เพชระบูรณิน

63014002547 นางสาววันทนีย� ศรีพวงผกาพันธุ�

63014002548 นางสาวทักษิณา เรืองเจริญ

63014002549 นางสาวพรรณวดี ทฤษฎี

63014002550 นางสาวสุพิชญ�นันท� ต้ิงจันทร�
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63014002551 นางสาวพนิดา โพธ์ิศรี

63014002552 นางสาวฐิติพร มงคลชู

63014002553 นายธีทัต หรรสคุณาทัย

63014002554 นางสาวอริศรา มหาชน

63014002555 นางสาวสุกัลยา ขุนจารย�

63014002556 นายปวีณ ผลชอบ

63014002557 นายชาติชาย เล@งม่ังมี

63014002558 นายกฤษฎาธาร คชาธาร

63014002559 นางสาวมลรดาภัทร� แหวนกร

63014002560 นายคณาธิป แพทยานันท�

63014002561 นายปFยวัฒน� แสงพิทยาธร

63014002562 นายสมชาย จิราวัฒนาการ

63014002563 นางสาวอุษา ศรีไชยา

63014002564 นางสาวจินตนา ตามวงค�

63014002565 นางสาวพิมพ�ชญา จูห@อง

63014002566 นางสาวณัฐพร กฤตเมธาพร

63014002567 นางสาวลัญฉกร ประเพณี

63014002568 นางสาวจิรัชญา ศรีนาราง

63014002569 นางสาวจินตนา จินาอ%อน

63014002570 นายนันทวัชร� สุวรรณา

63014002571 นางสาวนารี เด%นชัย

63014002572 นางสาวฐิติกาญจน� กลักกลิ่น

63014002573 นายเดชาณัฏฐ� ขาวดี

63014002574 นายสัมพันธ� อาจทวีกุล

63014002575 นางสาวกําไล บ@านกล@วย

63014002576 นางสาวสุจรรยา ฉายแสง

63014002577 นางสาวเจิมอรุณ อุทัยแจ%มศรีผล

63014002578 นางสาวญาดา แสงเพ็ชร

63014002579 นางสาวกัลยลักษณ� ภู%รื่น

63014002580 นางสาวนัฏฐิกา ธํารงลักษณ�
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63014002581 นายพีรพัจน� แก@วกังวาล

63014002582 นายจักรพรรณ ธานี

63014002583 นางสาวอําภา ละดาดก

63014002584 นายศรายุทธ� ตัณฑเทศ

63014002585 นางอนัญธนา ภู%ทอง

63014002586 นางสาวธัญรดี โฉมศรี

63014002587 นางสาวณัฐชนา พุทธแสง

63014002588 นายบุรัสกร สุภาษี

63014002589 นายฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร

63014002590 นางสาววิมลวรรณ ขอบเขต

63014002591 นางสาวทิภาพร นวลเนตร

63014002592 นางสาวมัณฑนารัตน� ศิริประทุม

63014002593 นางสาวกนกวรรณ สังข�วิลัย

63014002594 นายดนุพงษ� ฮะเต้ิง

63014002595 นายเกรียงศักด์ิ ใจภักดี

63014002596 นางสาววัสสา ศิริสุนทรสกุล

63014002597 นางสาววสุกาญจน� มากจุ@ย

63014002598 นางสาวพลอยสิรินทร� แสงมณี

63014002599 นายณัฐพงษ� บัวแดง

63014002600 นางสาวปรางทิพย� จันทร�ศรี

63014002601 นายจิระวัฒน� ศิริรัตนกูล

63014002602 นายธนากร เกตุแก@วเกศกุล

63014002603 นายอัศรายุทธ สายสูง

63014002604 นางสาวจุฑารัตน� ช@างแก@วมณี

63014002605 นางสาวนุชวรา ปณตตรัยรัตน�

63014002606 นางสาววารินทร� สารเข่ือนแก@ว

63014002607 นายศุภกร เดโช

63014002608 นางสาวธนัชชา สุวรรณ

63014002609 นางสาวปรางค�วิภา ด@วงรักษา

63014002610 นายจิติพล สนธยานนท�
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63014002611 นางสาวสุกฤตา เดชพิสุทธิธรรม

63014002612 นางสาวณัฎฐพร คําเสน

63014002613 นางสาวปลิตา ตรีสาร

63014002614 นายสุวิชาญ ปุยขําบก

63014002615 นายธีรรัฐ บุญธรรม

63014002616 นายปรีดา กาลธิยานันท�

63014002617 นางสาวสุพรรณี หมาดยุโสBะ

63014002618 นางสาวสุชาดา สมมะลวน

63014002619 นายวิระ ลีลาศิลปศาสน�

63014002620 นางสาวปFยนุช เวชประสิทธ์ิ

63014002621 นายปKณณทัต สุทธิรักษ�

63014002622 นางสาวกานต�พิชชา บุรินทอง

63014002623 นางสาวชิดานันท� บุญสิทธ์ิ

63014002624 นางสาวธัญชนก เกตุเงิน

63014002625 นายณฐ เดชไชยวงษ�

63014002626 นางสาวธมกร สัญญะเข่ือน

63014002627 นางสาวรวิวรรณ จันทร�ขาว

63014002628 นายณฐพล ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา

63014002629 นางสาวจิราภรณ� สิงห�ดํา

63014002630 นางสาวมนทกานต์ิ เอี่ยมแก@ว

63014002631 นางสาวจิดาภา รัชตะปFยกร

63014002632 นางสาวศิยานนท� มณีรัตน�

63014002633 นางสาวสุวรรณี ศาลา

63014002634 นางสาววราพรรณ มะเรือง

63014002635 นางสาวปราชญ�ชนา เอี่ยมสะอาด

63014002636 นายไกรวิทย� สุขดี

63014002637 นางสาวกัญญาพัชร� ยุวกาญจน�

63014002638 นางสาวปรียานุช พรหมมีศรี

63014002639 นางสาววริศรา ผโลดม

63014002640 นางสาวสุวพิชญ� พรสถิตย�วรกุล
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63014002641 นายธราดล หงส�อติกุล

63014002642 นางสาวปFยพรรณ แม@นกลิ่นเนียม

63014002643 นางสาวกนกรัตน� เขมานุวงศ�

63014002644 นางสาวนิชนันท� วงศ�เสง่ียม

63014002645 นางสาวอิศราภรณ� อภิวัฒน�

63014002646 นางสาวปภาวรินท� อารมย�ดี

63014002647 นางสาวรวิสรา อินทสิทธ์ิ

63014002648 นางสาวปฏิญญา ปงหาญ

63014002649 นายเริงศักด์ิ ม่ังสวัสด์ิ

63014002650 นางสาววิลาวัณย� กิจนิเทศ

63014002651 นางสาวตรีประดับ เอี่ยมปFTน

63014002652 นางสาวชัญญพัชญ� ทัดภู%

63014002653 นายบดินทร�กรณ� เรืองเดชอังกูร

63014002654 นางสาวปรารถนา จารึก

63014002655 นางสาวสุกฤตา เหลืองดี

63014002656 นางสาวสุธาสินี ลิ้มสวัสด์ิธารา

63014002657 นายเนติเชาวน� คงแก@ว

63014002658 นางสาวจินตนา จินดาพล

63014002659 นางสาวนภสร นารอด

63014002660 นายปรเมศวร� ต้ังสถาพร

63014002661 นางสาวจิราวดี สุกิจพงษ�

63014002662 นางสา จ๋ิวประดิษฐ�กุล

63014002663 นางสาวกัญญารัตน� จันทร

63014002664 นางสาวญาณัจฉรา นวลปาน

63014002665 นายวุฒิพงษ� ศรีคูณ

63014002666 นางสาวสุรางคนา ทัวะนาพญา

63014002667 นางหนึ่งฤทัย สุวรรณะ

63014002668 นางสาวสุธีรา ขุนภักดี

63014002669 นางสาววรรณวิมล กรพิพัฒน�

63014002670 นางสาวภาษิตา เข็มนาค
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63014002671 นางสาวชานิดา กัมพลานนท�

63014002672 นางสาวณวิภา ศรีสนอง

63014002673 นายอับดุลเลBาะ หัดยี

63014002674 นายพศุตม� ไทรทอง

63014002675 นางสาวอรอนงค� ตุ@ยแสน

63014002676 นางสาวสุรีย� พิทยาเธียรอนันต�

63014002677 นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ�

63014002678 นางสาวณัฐธิยาน� โลหะบริสุทธ์ิ

63014002679 นายนฤดล เอี่ยมหลัก

63014002680 นางสาวภัสสร พัฒนสิงห�

63014002681 นางสาวณัฐพร ทองประเสริฐ

63014002682 นางสาวรังสิมา แก@วบุบผา

63014002683 นางสาวจิตเจตนา พรหมเจียม

63014002684 นางสาวจิรดา ไชยศิริโชติ

63014002685 นางสาวธัญลักษณ� สีลาจันทร�

63014002686 นางสาวปุณยพรรษ วงปKญญา

63014002687 นางสาวสมใจ ธนากรเจริญ

63014002688 นางสาวโสริญา เพียรเกาะ

63014002689 นายธนพล นวลมณี

63014002690 นางสาวแก@วบุญเก้ือ ศรีลิขิตตานนท�

63014002691 นางสาวภัทรธิรา โลขันสา

63014002692 นางสาวประภาสิริ ชาติไทย

63014002693 นางสาวณฐมน มีเพียร

63014002694 นายกิติศักด์ิ ทองมีทิพย�

63014002695 นายพิทยา สอนประสิทธ์ิ

63014002696 นางสาวจิราพร อ%อนศรีทอง

63014002697 นางสาวชนนิกานต� ทองพรม

63014002698 นางสาวเบญญาภา สิทธิฤทธ์ิ

63014002699 นางสาวปFยวรรณ บุญเกิดรัมย�

63014002700 นางศิริลักษณ� ม่ันหมาย
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63014002701 นายธัญพิสิษฐ� ศรีเรือง

63014002702 นางสาวจารุพรรณ ของสันเทียะ

63014002703 นายวิสรรค� ศรีอนันต�

63014002704 ว%าที่ร@อยตรีหญิงสุลัยวรรณ มัธยัสถ�

63014002705 นางสาวสวรรยา ภูมิปกรณ�

63014002706 นายศตวรรษ ปรีชาสุนทร

63014002707 นายณธีพัฒน� พีระวัชรนนท�

63014002708 นางรัชตา เจียมตน

63014002709 นางสาวดวงพร มาสุข

63014002710 นายธนวุฒิ หาญประเทืองศิลปL

63014002711 นางสาวณัฏฐา อวยพรส%ง

63014002712 นางสาวศศิธร ฝอยหิรัญ

63014002713 นางสาวเวธกา กนกเวชยันต�

63014002714 นางสาวประไพพรรษ มันทะติ

63014002715 นางสาวพิชญา สถิตวิบูรณ�

63014002716 นางสาวดาริกา วิบูลย�ศิลปL

63014002717 นางสาวณัฐธยาน� วิจิตรปKญญาธร

63014002718 นายอดิศักด์ิ การบรรจง

63014002719 นายศุภวุฒิ ปาติมานนท�

63014002720 นางสาวปาลีกานต� คงเกษม

63014002721 นางสาวชมภัสสร� รักษาชอบ

63014002722 นางสาวพลอยชมพู จอมพารา

63014002723 นางสาวลลิตา มาละชั่วโมง

63014002724 นางสาววัฒนาภรณ� ไกรวรรณ

63014002725 นายหฤษฎ� หวังเสรี

63014002726 นายณรงค�ฤทธ์ิ เลิศวุฒิ

63014002727 ว%าที่ร@อยตรีรัขธ�รพี แปงแก@ว

63014002728 นางสาวยุพา ทองบุตร

63014002729 นางสาวชณัตพร ผ%องใส

63014002730 นายนภ เทพวัลย�
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63014002731 นางสาวสิริญญา โสตถิอุดม

63014002732 นายจักริน บางช@าง

63014002733 นางสาวปรียาฉัตร สังข�พระกร

63014002734 นางสาวชญาณ�นันท� วิทยา

63014002735 นางสาวเปRTยมศิริ สุวรรณอัตถ�

63014002736 นางสาวณัฐกานต� รัตนพงศ�

63014002737 นายดุรงค�ฤทธ์ิ คิดอ%าน

63014002738 นางสาววนัญญา จันทรา

63014002739 ว%าที่ ร.ต.ขวัญเรือน พานแก@ว

63014002740 นางสาวอนงค� ถํ้าแก@ว

63014002741 นางสาวสุวรรณี สิริเหล%าตระกูล

63014002742 นางสาวรุจิราภรณ� อยู%สบาย

63014002743 นางสาววันวิสา เทพอวยชัย

63014002744 นางสาวมณฑลีญาน� ภากรณ�ประเสริฐ

63014002745 นายอิทธิ ฉัตรนันทเวช

63014002746 นางสาวสมฤดี ศิลา

63014002747 นายดามพ� ไข%มุกด�

63014002748 นางสาวจิราภรณ� แซ%อื้อ

63014002749 นางสาวรินจาวรรณ ยกธรรม

63014002750 นายธนากร ไชยยศ

63014002751 นางสาวสรัญญา สร@อยสน

63014002752 นางสาวธนียา ชัยปราการ

63014002753 นางสาวรุจิรา ทองเหลือดี

63014002754 นางสาวจิดาภา พินิจกิจวัฒน�

63014002755 นายภาณุวัฒน� เพชรบ%อใหญ%

63014002756 ว%าที่ ร.ต.หญิงสุทธินีย� เตชะปรัชญา

63014002757 นางสาวมยุรา กําปKSนทองคํา

63014002758 นายจตุรวิทย� นิ่มนวล

63014002759 นางสาวพิชามญชุ� บางเสน

63014002760 นางสาวศิริจิตร จันทร�สว%าง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับปริญญาโท

63014002761 นางสาวชลิตา หนูไข%

63014002762 นายศิวกร รื่นพันธ�

63014002763 นางสาวรัตนาภรณ� บุญทศ

63014002764 นางสาวพัณณ�พรรธณ� ชฎาธารธรรม

63014002765 นางสาวอชิรญา นรสาร

63014002766 นางสาวพรศิริ บุญพุ%ม

63014002767 นายสิทธิศักด์ิ ใจซ่ือดี

63014002768 นางสาวพรณวรรณ อ่ําสกุล

63014002769 นายจิรเมธา สินสืบเชื้อ

63014002770 นางสาวนิภาพร พลครบุรี

63014002771 นายธีรวัฒน� เย็นเพ็ชร

63014002772 นางสาวธัญญาภรณ� ชูเอี่ยม

63014002773 นางสาวธมลวรรณ คงไชย

63014002774 นางสาวสุทธิษา ปKญญา

63014002775 นายรัตชพงษ� เขียวพันธุ�

63014002776 นางสาวจินดาหรา วิเท%ห�

63014002777 นางสาวมทินา โอวรินทร�รัตน�

63014002778 นายรัชนาท บัวเงิน

63014002779 นางสาวชนิกานต� ผลพัฒนกุล

63014002780 นางสาวณฐาชญาณ� แผลงศร

63014002781 นายณัฐวุฒิ พวกอินแสง

63014002782 นางสาวนิศารัตน� ดาราวิโรจน�

63014002783 นางสาวคชาภรณ� ชื่นฤทัย

63014002784 นางสาวณิชาภัทร เดชกําแหง

63014002785 นางสาวมาสสิริ พงษ�ศิริ

63014002786 นางสาวจิตราพรรณ รัตนวงษ�

63014002787 นางสาวสุภาพร คนคล%อง

63014002788 นางสาวกมลพร ชันแสง

63014002789 นางสาวศุจีธัญ วงศ�พงษ�แพทย�

63014002790 นายอัครนันท� กฤษณะเดชา
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ศูนย)สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

ระดับปริญญาโท

63014002791 นางสาวรชต�รัศม� เมฆสุก

63014002792 นายอัครณัฏฐ� มีวัฒนา

63014002793 นางสาวชมภูนุช ตันเจริญ

63014002794 นางสาวเลิศนภา ศรีชาวนา

63014002795 นางสาวพรพรรณ แสงสีทอง

63014002796 นายเฉลิมเกียรติ สอนเสียม

จํานวน 2,796 ราย
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