
เลขประจําตัวสอบ

63021000001 นางสาวสุพรรษา เพียวสามพราน

63021000002 นายชลิต แพขวัญ

63021000003 นางสาวนันทรัตน� ศิริศิลป�

63021000004 นางสาวนลินทิพย� กันตะเจริญกรุง

63021000005 นางสาวอาภัสรา กองทอง

63021000006 นายอัษฎาวุธ ชาพู

63021000007 นางสาวอารยา เลือดนักรบ

63021000008 นางสาวทัดดาว เทียมไธสง

63021000009 นางสาวชนนิกานต� ช1วยประดิษฐ�

63021000010 นางสาวฐิติมา ฉายอรุณ

63021000011 นายปวีณ เกษแก5ว

63021000012 นายณัฐวัฒน� พลอยอร1าม

63021000013 นางสาววิภาดา มีแพง

63021000014 นายสันติภาพ โตเผือก

63021000015 นางอุทุมพร วัฒนา

63021000016 นายปณต เพ่ิมลาภ

63021000017 นางสาวมนนารัตน� จอกลอย

63021000018 นางสาวลลิตา อินสอน

63021000019 นางสาวสุธิตา เฉลียวฉลาด

63021000020 นายกันตพงศ� บัวครื้น

63021000021 นางสาวเสาวภา สโมสร

63021000022 นางสาวขนิษฐา แก5วแสนตอ

63021000023 นายพีรภัทร  � ผิว ชะอุ1ม 

63021000024 นางสาวชุติกาญจน� พลจร

63021000025 นางสาววรรณชุลี ศรีเพียงจันทร�

63021000026 นางสาวสุภาพร พาแก5ว

63021000027 นางสาวนพมาศ กุลเกิด

63021000028 นางสาวอาจารีย� ยศนอน

63021000029 นางสาวพัชรี ควรจํา

63021000030 นางสาวอรัญญา เส็งดอนไพร
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63021000031 นางสาวสุพิชญา เส็งเจริญ

63021000032 นางสาวขนิษฐา สาทร

63021000033 นายบุญยโชค พานุรัตน�

63021000034 นางสาวชนิดา สุขแสง

63021000035 นายดนัย ตันสกุล

63021000036 นางสาวกนิษฐา สุขสงวน

63021000037 นางสาวอโรชา ทองอุ1น

63021000038 นางสาวจิราพร สาตรา

63021000039 นายชิติ@@@@สรรค� ชูทอง

63021000040 นายกิตติศักด์ิ คิงคํา

63021000041 นางสาวอรจิรา ดวงทองคํา

63021000042 นางสาวกานต�สินี อุ1นคํา

63021000043 นางสาวจันทร�จิรา คงฤทธ์ิ

63021000044 นายอิศเรศ ตันตระรัตนะ

63021000045 นางสาวมณีรัตน� น1วมปฐม

63021000046 นางสาวพิยดา ไพสี

63021000047 นางสาววัชรินทร� พร5อมพิมพ�

63021000048 นายสาธิต กุลรัตน�

63021000049 นางสาวอภิญญา ปCDงเจริญ

63021000050 นางสาวชลธิชา ศรีภุมมา

63021000051 นางสาวณัฐวรรณ ชุมภู

63021000052 นายวรเทพ ราโชกาญจน�

63021000053 นางสาวเกวรินทร� เพ่ิมพูน

63021000054 นางสาวดวงพร พนาวงศ� 

63021000055 นายฤชากร ผุดวัฒน�

63021000056 นายกิตินันท� พุ1มพูล

63021000057 นายศุภวิชญ� ก่ิงสวัสด์ิ

63021000058 นางสาวสุธีร�ฐิญา เพชรทอง

63021000059 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�วิชัย

63021000060 นางสาววาสนา สังวาส
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63021000061 นายชลวัฒน� สืบยุบล

63021000062 นางสาวพิกุลแก5ว คํากัน

63021000063 นางสาวพิมพ�นภา สุยไสย�

63021000064 นางสาวศุภเกล5า วัชนะนุกูล

63021000065 นางสาวอัญชลี ศรีทัศยศ

63021000066 นางสาววาสินี ทองเสม

63021000067 นางสาวเศฐิณี หมวดสังข�

63021000068 นางสาวนิสา แซ1เล5า

63021000069 นางสาวกรรณิการ� ศรีขวัญใจ

63021000070 นางสาวศิริลักษณ� พูลชู

63021000071 นางสาวสุภาภรณ� ร1อนแก5ว

63021000072 นางสาวชลธิชา เข็มภาษิต

63021000073 นางสาววิรวรรณ กลิ่นขจร

63021000074 นายณัฐวุฒิ เดชธนู

63021000075 นางสาวสุรีย� รูปสม

63021000076 นางรัชดา ปGอมงาม

63021000077 นางสาวสุภัทตา เกตุนิธี

63021000078 นางสาวสิริกาญจน� มาชมสมบูรณ�

63021000079 นางสาวอภิษฎาพร คําอ5าย

63021000080 นางสาวชนกานต� พลอยดีสีอ1อน

63021000081 นายอนุชิต เนื่องศรี

63021000082 นายมงคล แพทย�วงษ�

63021000083 นางสาวปริยากร ชาธิพา

63021000084 นางสาวณัฏฐณิชา สรรพจักร

63021000085 นางสาวสโรชา ไกรทองสุข

63021000086 นางสาวสุภลักษณ� จันทร

63021000087 นายปรัชญา เชื่อม่ัน

63021000088 นายนราวิชญ� พุทธิจุล

63021000089 นางสาวชนิภา เลียนไธสง

63021000090 นางสาวธนพร ปราบจินดา
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63021000091 นายพัชรพล มนเทียนทอง

63021000092 นางสาวชัชฎาพรรณ ศิลปไพราช

63021000093 นางสาวปIยาพร เลี้ยงรักษา

63021000094 นางสาวจิรวรรณ อาจอ5น

63021000095 นายกิตติพงษ� จิตต�เนื่อง

63021000096 นางสาวกัลยา เพชร�สุกใส

63021000097 นางสาวอนุสสรา ใจบุญ

63021000098 นางสาววรัญญา สมัญญา

63021000099 นางสาวฐาปนี อบมาลี

63021000100 นางสาวกนิษฐา บุญรอด

63021000101 นางสาววิลาวัลย� แช1มช5อย

63021000102 นางสาวเมทินี ทองเชื้อ

63021000103 นางสาวเดือนเพ็ญ นุชเจริญ

63021000104 นางสาวพิมลพรรณ โพธ์ิไม5

63021000105 นายนนทกานต� อินทร�บํารุง

63021000106 นางสาวณัฐพร แย5มศรี

63021000107 นางสาวสิริพร ซีสันเทียะ

63021000108 นางสาววัลลภา ปานเกิด

63021000109 นางสาววลัญชลักษมณ� นักวิฬา

63021000110 นางสาวธิติญา นิ่มนวล

63021000111 นางสาวพุทธรักษา เสถียรบัวงาม

63021000112 นายอภิรัตน� ใจน้ํา

63021000113 นางสาวศกลวรรณ พ่ึงฉํ่า

63021000114 นายจิรายุส เอี่ยมลอยพันธ�

63021000115 นายปMญญา บินลอย

63021000116 นางสาวพิมพ�พิชชา เรืองสุวรรณ

63021000117 นายสุขสันต� พันธุ�วงค�

63021000118 นายอาทิตย� นุ1นโฉม

63021000119 นายทัตธน พาทา

63021000120 นางสาวทิพวรรณ พุฒพา
หน5า 4 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ นครปฐม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                     ช่ือ - นามสกุล

63021000121 นางสาวศิริวรรณ ฉํ่าตาก5อง

63021000122 นายธนภัทร โชติเสน

63021000123 นางสาววนิดา อู1สุวรรณ

63021000124 นางสาวนนทชา ดิษยาโภคิน

63021000125 นายคีตภัทร ภูศรี

63021000126 นางสาวศิริวรรณ เที่ยงธรรม

63021000127 นางสาวกรรณิกา วานิช

63021000128 นายเจษฎากร ธรรมวัฒนากุล

63021000129 นางสาวภัสพร ทองใหม1

63021000130 นายปาลิตา เส็งเจริญ

63021000131 นายพรชัย ภัทรทวีโชคชัย

63021000132 นางสาวศุภาพิชญ� เครือวัลย�

63021000133 นายธนากร ทรวงสุรัตนกุล

63021000134 นางสาวภษมน สุวรรณศรี

63021000135 นายสิทธิพงษ� เพ็งฉิม

63021000136 นายพิสิฐ พัฒน�เย็น

63021000137 นางสาวชนิดาพร เกตุสุวรรณ�

63021000138 นางสาวปIยะดา เวชสุบรรณ

63021000139 นางสาวปรีดาพร โม5ลี

63021000140 นายวีระยุทธ ฉัตรจอหอ

63021000141 นางสาวนัฐญา เนียมสุวรรณ

63021000142 นายราเมศ พิชิตชัยยากรณ�

63021000143 นางสาวถิรพร อินทจันทร�

63021000144 นางสาวปวีนา สมมุติรัมย�

63021000145 นางสาวชมพูนุท น้ําหอม

63021000146 นางสาวนลินรัตน� สาคร

63021000147 นางสาวปภาวรินท� ทองพูนรักษ�

63021000148 นางสาวธิติญาภรณ� พรรณนิยม

63021000149 นางสาวปริศนา พุฒิตรีภูมิ

63021000150 นายพัฒนพล ณ คําตัน
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63021000151 นายกาณฑ�อรรฆกรณ� เหล็งสุดใจ

63021000152 นางสาวมัณฑณา ไตรสิทธ์ิ

63021000153 นางสาววรพรรณ อ่ําหนองโพ

63021000154 นายนพพงศ� ต้ังเจริญสุขจีระ

63021000155 นางสาวศิริลักษณ� ปานยืน

63021000156 นายไพฑูรย� ลิงรอด

63021000157 นายปMณณวัฒน� สุขะวัลลิ

63021000158 นางสาวก่ิงกาญจนา บัวเกตุ

63021000159 นางสาวอรวรรณ ตันทอง

63021000160 นายราชศักด์ิ ทองศรี

63021000161 นางสาวหนึ่งฤทัย มัชฐารักษ�

63021000162 นางสาวสุนิศา จงประสิทธ์ิ

63021000163 นางสาวบุศรา ฐาปนะดิลก

63021000164 นายธนาครอง คําแสนแก5ว

63021000165 นางสาวณิดารัช เอกจิตต�

63021000166 นางสาวพรไพลิน บัวขํา

63021000167 นายสิทธิพันธุ� แสงเรืองฤทธ์ิ

63021000168 นายเดชา ดวงคําจันทร�

63021000169 นางสาวพัทธมน แดงอุบล

63021000170 นายณัฏฐ�@ สุวรรณศรี

63021000171 นางสาวนัทธมน ปMDนเหน1งเพ็ชร

63021000172 นางสาวเก็จวดี กิจเดช

63021000173 นางสาวเบญจมาศ กุลรินทร�

63021000174 นางสาวปวีณา บุตรแม1กลอง

63021000175 นายเกริกชัย ขุนเที่ยงธรรม

63021000176 นางสาวกรรณิกา ง้ิวทอง

63021000177 นายธนากร เงินทุ1ง

63021000178 นายธงชัย เหลืองโสภากร

63021000179 นางสาวกมลทิพย� ไขว5พันธุ�

63021000180 นางสาวสมร ธรรมประโคน
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63021000181 นางสาวแก5วตา แก5วคํา

63021000182 นางสาวมุกดา อุบลบาน

63021000183 นายพรชัย นิ่มนวล

63021000184 นางสาวปรียานุช พบความชอบ

63021000185 นางสาวจิตตมาศ พลีไพร

63021000186 นายภัควัฒน� วิหก

63021000187 นางสาวภิญญาพัชญ� เถาตะกู

63021000188 นายถามพัฒน� คงทน

63021000189 นางสาวนฤภร เพ่ิมพูล

63021000190 นางสาวกุลสตรี พระพิทักษ�

63021000191 นายวนปรัชถ� ตาทอง

63021000192 นางสาวกมลรัตน� ดอกสุทัศน�

63021000193 นางสาวศิรดา แก5วสุข

63021000194 นางสาวรินรดา เถาตะกู

63021000195 นางสาวสุชาดา มณีเขียว

63021000196 นางสาวสุรัตนา ต้ังจิตร

63021000197 นางสาวจารุวรรณ เจ่ียสมบุญ

63021000198 นางสาวณฐพร หอมแก5ว

63021000199 นายภาณุวัฒน� กล5าขาย

63021000200 นายจักรพงษ� วงษ�วิจารณ�

63021000201 นางสาวธัญญรัตน� พวงบุบผา

63021000202 นางสาวศรัณยา อังกูรธนพัฒน�

63021000203 นางสาวสุธาทิพย� ช1างเจริญ

63021000204 นายพงศธร ทองบ5านฆ5อง

63021000205 นางสาวฐิติรัตน� ประดาศักด์ิ

63021000206 นางสาวธนาทรัพย� หลอดทอง

63021000207 นายกันณพงศ� หาลาภ

63021000208 นางสาวสัจจพร ศรีสมรื่น

63021000209 นายนัฐฏพล กําแพงสมบูรณ�

63021000210 นางสาวยุพาพิน ศรีพรมมา
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63021000211 นางสาวดวงชนก เงาอภิรัตน�

63021000212 นางสาวชมส�เรศ นยโกวิทย�

63021000213 นายพงศ�ภัค ทองประเพียน

63021000214 นางสาววิรัลพัชร ดีศรี

63021000215 นางสาวปาริฉัตร ครุฑ

63021000216 นางสาวศศิประภา คมปาน

63021000217 นางสาวรุ1งอโนทัย จิท5ายเส5ง

63021000218 นายอัครวัฒน� กรุษประยูร

63021000219 นางสาวชญานิศ นึกไฉน

63021000220 นางสาววิภาพร วิเศษชู

63021000221 นางสาวณัฐญดา ศิริประเสริฐสุข

63021000222 นางสาวภัสสร หว5าเพ็ชร

63021000223 นางสาวพิมพ�พจี สงขกุล

63021000224 นายกิตติศักด์ิ สุนทรรักษ�

63021000225 นายวัชระพล ไทยพัฒน�

63021000226 นางสาวนิลาวัลย� เอมโอฐ

63021000227 นายเอกลักษณ� แช1มชู

63021000228 นายธีระ ธีระแสงจันทร�

63021000229 นายณัฐกิตต� วังบัวน้ําเย็น

63021000230 นางสาวสุธิมา รานวล

63021000231 นางสาวอารีรัตน� จันทร�วิเชียร

63021000232 นายจตุรพร อติวัชรกุล

63021000233 นางสาวชนาพร แซ1เตียว

63021000234 นายอนุภัทร รักเหลือ

63021000235 นางสาวณัฐพร พิมเพชร

63021000236 นางสาวกฤตพร ยอดทอง

63021000237 นายณัฐพงศ� ศรีนุ1นวิเชียร

63021000238 นางสาวสําอางค� ศรีสุพรรณ

63021000239 นางสาวอัญมณี ทันสมัย

63021000240 นายนนทวัช สุรฉัตร
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63021000241 นางสาวปริญญา วัฒนไกร

63021000242 นางสาววิลาวัลย� ชวลิตชูวงษ�

63021000243 นายปณชัย นาคทั่ง

63021000244 นางสาวลักษณาวดี แช1มสาคร

63021000245 นางสาวเกตน�นิภา คํามา

63021000246 นางสาวยุวพา นามวงศ�

63021000247 นางสาวเมวิกา เชื้อศรี

63021000248 นางสาวนิชาภา ฤกษ�ประทานชัย

63021000249 นายสมพงษ� ไพรดีพะเนา

63021000250 นางสาวนาตยา สุทธิวรรณ

63021000251 นายวีรภัทร� เปPยโสม

63021000252 นายศิริพงศ� ภูถินทุ1ง

63021000253 นางสาวฐานิตา ภู1แก5ว

63021000254 นางสาวพิพาศรี ปรางทิพย�

63021000255 นางสาวชนิกานต� ภัทรเกษวิทย�

63021000256 นางสาวมยุรา ธูปเถ่ือน

63021000257 นายชาญณรงค� กุลธิ

63021000258 นายชวรินทร� เหรียญชัยวานิช

63021000259 นางสาวชลธิชา สุวรรณเชษฐ�

63021000260 นางสาวฤทัยธาร กันจู

63021000261 นางสาวนลินี อินชูกุล

63021000262 นายเอกวิทย� พังจุนันท�

63021000263 นางสาวชนัชญ�ภรณ� ไขแสงทอง

63021000264 นางสาวนงนภัส อยู1คํา

63021000265 นายภาณุพงศ� อินจีน

63021000266 นายชาญยุทธ พุฒเอก

63021000267 นางสาวนัทธมน เกตุฉัตร

63021000268 นายภัทรพงศ� สิทธิสร

63021000269 นายชาญวิทย� สายน้ําผึ้ง

63021000270 นายปุญญพัฒน� ก5องภักดีสุข
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63021000271 นายสงคราม หนูสิงห�

63021000272 นางสาวศรัณย�พร คํานา

63021000273 นายอนวัช มณีน5อย

63021000274 นางสาวโชติมา นวลโฉม

63021000275 นายนนทกร นาคพงศ�

63021000276 นางสาวหทัยกาญจน� คงสระ

63021000277 นางสาวญาณัจฉรา หนูเซ1ง

63021000278 นายปIยะพันธ� รกไพร

63021000279 นายชยพล ตะโกใหญ1

63021000280 นางสาวธนภรณ� สุโขทัย

63021000281 นายอัฐชัย ปราบนรินทร�

63021000282 นายศุภกร เลิกบางพลัด

63021000283 นางสาวพิชยา นาคโหมด

63021000284 นายกฤษณะ ค้ิววงศ�งาม

63021000285 นายอนุชา สีรัฐ

63021000286 นายพีระณัฐ วงษ�ฮ5อเจริญ

63021000287 นางสาวศยามน คชาพันธ�

63021000288 นางสาวทิพวรรณ วรรณสอน

63021000289 นายสมชาย ยงอยู1เย็น

63021000290 นายพรรณรายณ� แก5วประเสิรฐ

63021000291 นายศักด์ิสิทธ์ิ เกวียนวงค�

63021000292 นางสาวกาญจนา ไทรไกรกระ

63021000293 นางสาวนนทิญา หอมตะโก

63021000294 นางสาวพิชชาญา พงษ�เขียว

63021000295 นางสาวจันยารัตน� ลุนทองทา

63021000296 นายฤทธิชัย ตันติโกวิทย�

63021000297 นายพรเทพ พวงทอง

63021000298 นายเชิดศักด์ิ สังขาระ

63021000299 นางสาวแสงเดือน ตลาดร5า

63021000300 นายธวัชชัย รุ1งโรจน�
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63021000301 นางสาวจันทร�จิรา มีเลข

63021000302 นายปภาวิน กุศลศิลป�วุฒิ

63021000303 นางสาวเบ็ญจมาศ สวนเจริญทรัพย�

63021000304 นางสาวอัญธิการ� ฤทธ์ิทรัพย�

63021000305 นางสาวเบญญาภา ภูมี

63021000306 นางสาวพิมพ�ชนก ทองผาย

63021000307 นางสาวทิพย�วารี สักขาพรม

63021000308 นายคณิน วงศ�ชัญญา

63021000309 นางสาวณัฏฐากร เย็นใจ

63021000310 นางสาวสุนิษา สาระชาติ

63021000311 นางสาวนิชาภา คงบุญวิจิตร�

63021000312 นางสาวภาวิณี อภิสิทธ์ิวณิช

63021000313 นางสาวสวรสลภัส มุขทอง

63021000314 นางสาวพิไลพร กล1อมพุ1ม

63021000315 นายศักด์ิดา ดํารงค�แสง

63021000316 นางสาวกมลรัตน� เทียบคํา

63021000317 นางสาวปฐมาวดี หอมทวนลม

63021000318 นางสาวพิชญาภรณ� การภักดี

63021000319 นายประกิจ ขําดี

63021000320 นางสาวกรวรรณ โลลุพอมาน

63021000321 นายณรงค� ชมชวน

63021000322 นางสาวสุธาสินี ทาบุญ

63021000323 นายวีระพงษ� ปMกกลาง

63021000324 นางสาวรัชนีกร คํามณี

63021000325 นางสาวกรวรรณ แก5วเจียม

63021000326 นางสาวทิพยาภรณ� ไหวพินิจ

63021000327 นางสาวสุชาดา ไกรโคกสูง

63021000328 นางสาวโสสุดา เชาวนะปMญจะ

63021000329 นางสาวสุภาวดี จันทร�นวน

63021000330 นายสุทธิลักษณ� ต้ังหทัยตรง
หน5า 11 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ นครปฐม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                     ช่ือ - นามสกุล

63021000331 นางสาวปฐมพร แท1งหอม

63021000332 นางสาวสุภาวดี ยืนยง

63021000333 นายณัฐพล กลิ่นดอกแก5ว

63021000334 นางสาวนิภาวรรณ ขาวซัง

63021000335 นางสาวจิราพร สระหงษ�ทอง

63021000336 นางสาวชเนษฎาศ� การีเพ็ชร�

63021000337 นางสาวพรรพษา แก5วจันทร�

63021000338 นายพงษ�อมร น5อยเศรษฐี

63021000339 นางสาวอรญารินทร� บุญกาวิน

63021000340 นางสาวสุพัตรา ชาวสวนมุ1งเจริญ

63021000341 นางสาววธิฎา น5อยสี

63021000342 นางสาวประณีต กรุดเพ็ชร�

63021000343 นางสาวนิภารัตน� เพ1งดี

63021000344 นางสาววาสนา คล5ายนาค

63021000345 นายวัฒนา ลําใย

63021000346 นางสาวจิราพัชร ทองคํา

63021000347 นางสาวศศิวิมล ศรีมนตรี

63021000348 นางสาวจันทนา สีหะโชติ

63021000349 นางสาวอาริษา สายสมร

63021000350 นายหฤษฎ� ชาลายุต

63021000351 นางสาวกัญญาพัชร ภูมูลเมือง

63021000352 นายพิชRุตม� ตันวัฒนเสรี

63021000353 นางสาวพิมพ�ชนก พูลบัว

63021000354 นางสาวกชกร เอี่ยมกล่ํา

63021000355 นางสาวธัญรดี ขําดํารเกียรติ

63021000356 นางสาวอาฑิตญา ชูแก5ว

63021000357 นางสาวชนัญชิดา สกุลแพง

63021000358 นางสาวสุดาทิพย� บัวครื้น

63021000359 นายนฤเมศร� จันทร�เวียง

63021000360 นางสาวปIยาภรณ� องตอง
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63021000361 นางสาวนริศรา นามวงศา

63021000362 นางสาวดลนภา พิมพา

63021000363 นายสุธิชัย กือเย็น

63021000364 นางสาวศศิวิมล แก5วกําเนิด

63021000365 นายเฉลิมวุฒิ เลขะผล

63021000366 นางสาวหรรษลักษณ� ชนประเสริฐ

63021000367 นางสาวรัชกมล อ1วมเกิด

63021000368 นางสาวชนุดา ใคร1ครวญ

63021000369 นางสาวปุณณกา ไชยบัวแดง

63021000370 นางสาวศศิธร สุดสัตย�

63021000371 นางสาววันฤดี ทะเริงรัมย�

63021000372 นายพรชัย คล5ายขํา

63021000373 นายอรรถพล ทองสถิตย�

63021000374 นายพีระพล มาจุ1ม

63021000375 นายบดินทร�เดชา บุญเทียม

63021000376 นางสาวกานดา ศรศาสตร�

63021000377 นางสาวสุพัตรา ล1าบ5านหลวง

63021000378 นายวีระภัทร รมย�มาลี

63021000379 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุข

63021000380 นายวันชัย นุตตะโร

63021000381 นางสาวสุรีพร ยศหนองทุ1ง

63021000382 นายวีราวัฒน� สักขาพรม

63021000383 นายปMญญ� ปาณะเสรี

63021000384 นางสาววัชรีวรรณ นาดี

63021000385 นายสานิตย� สุธาธรรม

63021000386 นางสาวณัฐพัชร� เครือเนตร

63021000387 นางสาวนิตยา ดอนไพรเพชร

63021000388 นางสาววัชราภรณ� เล็กอรินทร�

63021000389 นางสาวฉันทนา พ่ึงโพธ์ิ

63021000390 นางสาวปภัชศร ฮวบบางยาง
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63021000391 นางสาวณัฐริกา กฤษวงษ�

63021000392 นางสาวศิริลักษณ� จีนสุกแสง

63021000393 นางสาวนภัสรา เขียวอ1อน

63021000394 นายสุคนธ� ม่ิงมารถ

63021000395 นางสาวศุภนิดา บุญชู 

63021000396 นางสาวนงนภัส ศิริวงษ�

63021000397 นางสาวยศยา วิเชฏฐกูล

63021000398 นางสาวเพชรลดา ศรีทองคํา

63021000399 นางสาวกนกวรรณ จงรักษ�

63021000400 นางสาวธิดารัตน� อินทร�บํารุง

63021000401 นางสาวรุจิรา จันทร�นาค

63021000402 นางสาวทัศนีย� ตันตระกูล

63021000403 นายณัฐวัตร เร1งมีศรีสุข

63021000404 นายอิสรา ต5นเจริญรัศมี

63021000405 นางสาวจามรี มากมูล

63021000406 นางสาวศิริวรรณ โสไกร

63021000407 นายฐิติวัสส� ภูมิหิรัญ

63021000408 นางสาวมณีการณ� ใจกองแก5ว

63021000409 นายพนมพร สีลกันตสูติ

63021000410 นายปIยะรัตน� สุขเนาวรัตน�

63021000411 นายวัชรพงษ� อยู1เจ้ียม

63021000412 นางสาววริษา มัชฌิมวงศ�

63021000413 นางสาวเนตรนภา อยู1ญาติมาก

63021000414 นางสาวสุภาวดี เหมือนจันทร�

63021000415 นายอภิชิต พันธุ�เรือง

63021000416 นางสาวพิมผกา ชูกลิ่น

63021000417 นางสาวสุธาทิพย� สกุลเต็ม

63021000418 นางสาวนิตยา สมบูรณ�

63021000419 นายวินัย ห5วยหงษ�ทอง

63021000420 นายธีระพงษ� มหาหิงส�
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                     ช่ือ - นามสกุล

63021000421 นางสาวศุภรินทร� หันสังข�

63021000422 นางสาวพิมพ�ชนก ภู1ไข1

63021000423 นางสาวเจนจิรา เกิดแก5ว

63021000424 นายชาญวุฒิ ศิริกุล

63021000425 นางสาวณิชาภา คุณอนันต�

63021000426 นางสาวสุพัตรา นาคากูล

63021000427 นางสาวนิตยา พรหมลัทธ์ิ

63021000428 นายบุรินทร� ทับสายทอง

63021000429 นางสาวณัฏฐณิชา เอมสมบูรณ�

63021000430 นางสาวอุบลรัตน� ออเพชร

63021000431 นางสาววรรณวิษา แก5วพูนศรี

63021000432 นางสาวสุพัตรา นุชเสียง เพราะ 

63021000433 นางสาวศศิธร เรืองเทศ

63021000434 นางสาววีณา แม5นพวก

63021000435 นายสุกัลย� ดีทะบูชา

63021000436 นางสาวจุฑามาส ลิสอน

63021000437 นางสาวเมธาวี ฟองสมบูรณ�

63021000438 นางสาวปาลิตา เส็งสาย

63021000439 นางสาวทัศนีย� เทียมเกาะ

63021000440 นางสาวกุลธิดา สนธิสัญญา

63021000441 นางสาวสุภาพรรณ มฤคพันธุ�

63021000442 นายธนกร ไกรพล

63021000443 นางอุษา มีอินทร�

63021000444 นายสรวิชญ� นาคชํานาญ

63021000445 นางสาวจิราวรรณ บัวผัน

63021000446 นายภควินทร� โสภณวิมลกิจ

63021000447 นางสาวจิรัติกุล อินตา

63021000448 นายธนภูมิ ชาสินธุ�

63021000449 นายธีรวุฒิ ชูภักดี

63021000450 นางสาววีรยา ชูนิล
หน5า 15 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ
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                     ช่ือ - นามสกุล

63021000451 นายภูริช แปGนคง

63021000452 นางสาวบุณยาพร คงเมฆา

63021000453 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมกล่ํา

63021000454 นางสาวนุดี อินาวัง

63021000455 นายทศพล กอบเกียรติไพศาล

63021000456 นายวรัตถ�ณัฐฏ� สงเคราะห�

63021000457 นางสาวปริญญาภรณ� ตุ1นจิตต�

63021000458 นางสาวธมล มาประสพ

63021000459 นางสาวภัณฑิรา ร1มเพชร

63021000460 นางสาวบุษรินทร� สุขราช

63021000461 นางสาววรรณิศา ชุมภู

63021000462 นายนรินทร โลมาแจ1ม

63021000463 นางสาวนุชจรีย� เหล1ากอ

63021000464 นางสาวสิริมา สิงสุขา

63021000465 นางสาวจรุวรรณ โกพลรัตน�

63021000466 นางสาวสลิลทิพย� จิตอารีย�

63021000467 นางสาวอนงค� ผวาผล

63021000468 นายปMณวัฒน� วิมูลชาติ

63021000469 นางสาวนัฐกาญ แก5วกําเนิด

63021000470 นางสาวสิริพรรณ พลอยพยัฆค�

63021000471 นางสาวนริศรา มีจันทอง

63021000472 นายศุภโชค สามสาหร1าย

63021000473 นายทวีศักด์ิ คําโฮม

63021000474 นายกสิกร ศิริขันแสง

63021000475 นายพงศธร แซ1อื้อ

63021000476 นางสาวเขมิสรา รานวล

63021000477 นางสาววรรณวิสา ตาคํา

63021000478 นายธีรพันธุ� พุกณวนิชย�

63021000479 นายเพชรรัชต� แสนสิทธ์ิ

63021000480 นางกนกวรรณ ไชยศรี
หน5า 16 จาก 21               
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                     ช่ือ - นามสกุล

63021000481 นายภัคพงศ�ปณต เดชา

63021000482 นายส1งเสริม เลิศนฤมิตกุล

63021000483 นางสาวเพ็ญนภา นาคสุข

63021000484 นางสาวสายรุ5ง เพ็ชร�ไทย

63021000485 นายอิศดาวุฒิ จัทร�เงิน

63021000486 นางสาวกรพิน จงมีสุข

63021000487 นางสาวฐิตา พูดเพราะ

63021000488 นายสัมฤทธ์ิ สมบัติเจริญ

63021000489 นายรัชกูล นามเกษ

63021000490 นางสาววชิรพร บัวบาน

63021000491 นางสาวศุภรดา จําปาพรหม

63021000492 นางสาวสินเพชร สิงห�เงิน

63021000493 นายธนายุทธ ปฐมชมไววงษ�

63021000494 นางสาววีราพร สุขโฉม

63021000495 นายทศพล ขวัญเมือง

63021000496 นายดนัย ลักษณา

63021000497 นายชยพล ดอนชัย

63021000498 นางสาวกนกวลี วรรณรังษี

63021000499 นางสาวพิชชานันท� ทักคินาคิน

63021000500 นางสาวกษมา เหลืองใหม1เอี่ยม

63021000501 นางสาวขนิษฐา กาฬษร

63021000502 นางสาวเจนจิรา พิมพขันธ�

63021000503 นางสาวมัลลิกา วงษ�สอาด

63021000504 นางสาวสิริยากร หิรัญกุล

63021000505 นางสาวณพรรพัฎร� นามณสวัสด์ิ

63021000506 นางสาวพฤษภา ชื่นจิตร�

63021000507 นางสาวสุนิสา ดิษปUวน

63021000508 นายทวีทรัพย� จันทร�เที่ยง

63021000509 นายชัยรัตน� ดีไข1

63021000510 นายวีรภัทร ห5วยหงษ�ทอง
หน5า 17 จาก 21               
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                     ช่ือ - นามสกุล

63021000511 นางสาวนลินทิพย� ผลาผล

63021000512 นางสาววลินญา แก5วล5อม

63021000513 นางสาวทิพวัลย� ชั้นอินทร�งาม

63021000514 นางสาววิภาสินี คงตระกูล

63021000515 นางสาวนิจจรีย� บางเพียรดี

63021000516 นายวุฒิศักด์ิ แก5วสุจริต

63021000517 นางสาวธนพร เพชรประดับ

63021000518 นางสาวธีรรัตน� หอมหวล

63021000519 นายพงศกร หลวงนรา

63021000520 นายกฤษฏ� ไชยงาม

63021000521 นางสาวกุศลิน โซซอง

63021000522 นางสาวนภัสสร ประทุมแก5ว

63021000523 นางสาวเดือน เศษธรรม

63021000524 นายศาศวัต กองแก5ว

63021000525 นางสาวศรีรัตน� สุดเจริญ

63021000526 นางสาวจารุวรรณ มาช1วย

63021000527 นางสาวศรัญยา รักดี

63021000528 นางสาวอนุสรา พลดงนอก

63021000529 นายวรรณพงษ� คุ5มพยันต�

63021000530 นางสาวทัสมา ฟุGงเฟVWอง

63021000531 นายธีระพงษ� น5อยวงศ�

63021000532 นายธารา เพ็งบุญมา

63021000533 นางสาววารีรัตน� สุธรรม

63021000534 นางสาวศรินทิพย� ไชยศรีรัมย�

63021000535 นางสาวอริดา ปุณณกานนท�

63021000536 นางสาวลลินทิพย� ดวงแก5ว

63021000537 นางสาวศศิวิมล ชัยยะ

63021000538 นายกิตตินันท� รัชตะดํารงกิจ

63021000539 นางสาวกรรณิการ� แก5วเจริญ

63021000540 นางสาวณภัสธนันท� เซียวสุรัตน�
หน5า 18 จาก 21               
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                     ช่ือ - นามสกุล

63021000541 นางสาวฐาปนี ชูมาก

63021000542 นางสาวภารดี ผันสืบ

63021000543 นางสาวณัฐสุดา เปลี่ยนปฐม

63021000544 นางสาวสิริรัตน� สินก่ิง

63021000545 นางสาวนันทิยา ม่ังค่ัง

63021000546 นางสาวมนทิราวรรณ ทรัพย�ทรง

63021000547 นางสาวนันทิยา คําซ่ือ

63021000548 นางสาวนภาพร ขําขาว

63021000549 นายพร5อมสุข รูปสูง

63021000550 นางสาวอรพินท� จงประเสริฐ

63021000551 นางสาวณัฐพร บุญเบ5า

63021000552 นางสาวเบญจรัตน� สินก่ัว

63021000553 นางสาวพลอยเรียง มีเต็ม

63021000554 นายอธิวัฒน� เสริมศิลป�

63021000555 นางสาววีนัส ราตรี

63021000556 นายจักรกริช มูลหาร

63021000557 นางสาวบุณยนุช สังข�ศรีแก5ว

63021000558 นางสาวชลลดา แดงรักษ�

63021000559 นางสาวกนกพร สิทธิชัย

63021000560 นายวัชระ เขมะศิริ

63021000561 นางสาวกนกวรรณ เจริญชัยสมบัติ

63021000562 นางสาววิเทวี โนนพยอม

63021000563 นางสาววรรณวิสา จอบุญ

63021000564 นายวัชรินทร� ลิ้มสมบูรณ�

63021000565 นางสาวจีราวรรณ วรังอาสน�

63021000566 นายธนากร ห5วยหงษ�ทอง

63021000567 นายจีระศักด์ิ พลายงาม

63021000568 นางสาวอรทัย มาเอี่ยม

63021000569 นางสาวเจนศิรา ประภาเมือง

63021000570 นายมานพ ดอนกิจภัย
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63021000571 นางสาวจิรัชยา พรหมสิงห�

63021000572 นายชัชนนท� สุขสง

63021000573 นางสาวมนต�ธิดา หาคําบุตร

63021000574 นางสาวพิมผกา เปรมปรี

63021000575 นางสาววิกานดา ฉิมจินดา

63021000576 นางสาวจิราภรณ� ขําทอง

63021000577 นางสาวปาณัสม� นาคสุวรรณ

63021000578 นางสาวฐานิตา สุดรอด

63021000579 นางสาวสุนิตตา แซ1ลิ้ม

63021000580 นางสาวณิชาพัฒน� นิติกุล

63021000581 นางสาวศิริลักษณ� ศรีมณฑา

63021000582 นางสาวกาญจนา นิ่มอนงค�

63021000583 นายปติมากรณ� หนูขวัญ

63021000584 นางสาวธัญญารัตน� อินตXะ

63021000585 นางสาวทัศนีย� ทิพย�พิมล

63021000586 นางสาวนุชรีย� ศิริกุล

63021000587 นายวสุท แสงศรีศิลปชัย

63021000588 นางสาวสุประวีณ� เหลาพรม

63021000589 นางสาวธันย�ชนก กลั่นขํา

63021000590 นางสาวสุพรรษา แสงอรุณ

63021000591 นางสาววรินดา พรพิรุณ

63021000592 นางสาวอภิรดี แก5วเขียว

63021000593 นายธีรพงศ� กุดแถลง

63021000594 นางสาวทิพย�เกษร เผือกผ1อง

63021000595 นายธนพล จันเกิด

63021000596 นายจงพัฒธรรม อ1อนเทศ

63021000597 นางสาวพนัสดา ด5วงจู

63021000598 นางสาวฉัตรสุดา สมบูรณ�

63021000599 นายรชต ปMญญาสุรจิต

63021000600 นายศราวุธ ทรัพย�มงคล
หน5า 20 จาก 21               
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63021000601 นางสาวทิพย�สุดา แซ1ลิ้ม

63021000602 นางสาวธัญชนก สวัสด์ิภักดี

63021000603 นางสาวอรอุมา พันทอง

63021000604 นายโสภณ สุขีภาพ

63021000605 นางสาวรัตนาภรณ� แซ1ต้ัง

63021000606 นายภคิน มหาชัย

63021000607 นางสาวรัตนา ศรีโสภณ

63021000608 นางสาวรสริน นิสภา

63021000609 นางสาวสุนิตา เชื้ออ่ํา

63021000610 นายฉัตรชัย สุขชัยศรี

63021000611 นายพีรวิชญ� แซ1จัง

63021000612 นายปกรณ� จันทร�สว1าง

63021000613 นางสาวภัสสร แจ5งความดี

63021000614 นางสาวมนพร การถาง

63021000615 นางสาวมณีรัตน� อิ่มพิทักษ�

63021000616 นางสาวปกายฟGา เพ็ชรกล5า

63021000617 นางสาวณิชากร ผลวัฒนะ

63021000618 นางสาวณัฐธพร ชุมรักษา

63021000619 นางสาวณัฐกานต� นิยมทอง

63021000620 นางสาวนฤมล กลีบขยาย

63021000621 นางสาวจุฑารัตน� เบิกต๋ัว

จํานวน 621 ราย

หน5า 21 จาก 21               



เลขประจําตัวสอบ

63022000001 นางเทียมจันทร� เจริญใจ

63022000002 นายอนุวัฒน� วัฒนาภิรมย�สกุล

63022000003 นายธีรวุฒิ ชนะวัฒนานนท�

63022000004 นายเทอดศักด์ิ จิตนิยม

63022000005 นายภูริต แสนวาป)

63022000006 นางสาวณัฐภากัญญ� อินทร�เกลี้ยง

63022000007 นางสาวลัดดาวัลย� นาคเถ่ือน

63022000008 นายจตุรภัทร เจนประเสริฐ

63022000009 นางสาวฉัตรมยุรา ทองคํา

63022000010 นายภูมินทร� วัดสว6าง

63022000011 นางสาวสุทธิตา ศรีสังวาลย�

63022000012 นายณัฐนันท� เก7าลิ้ม

63022000013 นายป8ยณัฐ จารุบุณย�

63022000014 นางสาวปานตะวัน นาควัชระ

63022000015 นายบุญญฤทธ์ิ เที่ยงในธรรม

63022000016 นางสาวอรเพ็ญ แก7วเกตุการ

63022000017 นางสาวไพลิน หนูเซ6ง

63022000018 นายวรัญ@ู โมรานอก

63022000019 นางสาวกัลย�พากรณ� ใจซ่ือ

63022000020 นายพงศกร ไชยวงศา

63022000021 นายนิพนธ� สุขสําราญ

63022000022 นางสาวพิชญานิน พุทธพงศ�

63022000023 นางสาวรัตนาทัศน� เด็กแก7ว

63022000024 นายสุรชัย เจียมตน

63022000025 นางสาวปรียาภัทร� เชี่ยนม่ัน

63022000026 นางสาวสุธิตา เกตุมี

63022000027 นางสาวกุลวดี เก๊ียงบางยาง

63022000028 นางสาวยุวนันท� แสงโต

63022000029 นายอภิสิทธ์ิ กลิ่นรื่น

63022000030 น.ส.นภาพร แก7วโภคา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

หน7า 1 จาก 78               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022000031 นายอภิสิทธ์ิ พิรอดรัตน�

63022000032 นางสาวทิพย�นภา สมัคราช

63022000033 นายปลา โกมลธร

63022000034 นายนภสินธุ� แสงศรี

63022000035 นางสาวอภิสรา ภักดีบํารุง

63022000036 นางสาวอุบลวรรณ ชั้นงาม

63022000037 นายณัฐพงษ� ชาวเวียง

63022000038 นางสาวศิรกาญจน� เทพมาลัย

63022000039 นายชนกนันท� เกิดส6ง

63022000040 นายสันติกูล คงตระกูล

63022000041 นายนิรันดร� พลายแก7ว

63022000042 นายนนท�วริศ วรโชติรุจิรัตน�

63022000043 นายพิศาล บําเพ็ญศรี

63022000044 นางสาวพิกุล ทับไกร

63022000045 นายเธียรศักด์ิ โพธิพิพิธ

63022000046 นางสาวภคมน อภินันท�ธนากร

63022000047 นางวันวิสา พ6วงพินิจ

63022000048 นางสาวบุปผชาติ คงสมบัติ

63022000049 นางสาวอังคณา ทิพย�โลหิต

63022000050 นางสาวญาณิศา ศิลาพงศ�ไพศาล

63022000051 นายณัฐตะวัน คํายนต�

63022000052 นายพีรพงค� ทําทอง

63022000053 นายเมธี มีมานะทํา

63022000054 นายประเสริฐ นามมีฤทธ์ิ

63022000055 นางสาวชาลิสา สงวนรักษา

63022000056 นางสาวนิศากร ทองขยัน

63022000057 นายพีระพันธ� กองวงศ�

63022000058 นางสาวอุไรวรรณ ทาตะวงค�

63022000059 นายกฤษณะ พืชสิงห�

63022000060 นายสุทัศน� สุขนิพิฐพงษ�
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63022000061 นางสาววาสิฏฐี บุญญานิติพงษ�

63022000062 นางสาวรัตนา สดคมขํา

63022000063 นางสาวประภาภรณ� ขวัญเรือง

63022000064 นางสาวสุวีรา จารุวัฒนชัย

63022000065 นายณัฎฐกรณ� แสงมาลา

63022000066 นายวรชาติ นิ่มนวล

63022000067 นายปรมัตถ� ทาทอง

63022000068 นางสาวสุวิลัย คําเหลี่ยม

63022000069 นางสาวมนสิชา สว6างศรี

63022000070 นายชูเกียรติ เหล6ากัง

63022000071 นางสาวศศิธร มะลิทอง

63022000072 นางสาวสาวิตรี กัณสูตร

63022000073 นางสาววิภาวดี ทองนิล

63022000074 นายวรพจน� โพทา

63022000075 นายพีรวัฒน� ผิวเผือก

63022000076 นายทินภัทร ทองสงค�

63022000077 นายพงศธร จงเลิศปJญญา

63022000078 นายกษิดิศ การินทร�

63022000079 นางรัชนก พันธุ�ศรี

63022000080 นางสาวนุชนภา โพธ์ิใคล

63022000081 นายอุดมศักด์ิ สุวรรณธนิตย�

63022000082 นางสาวสุภานี ม6วงจ่ัน

63022000083 นางสาวภคพร ลี้สุวรรณกุล

63022000084 นายนัฐกานต� แก7วแดง

63022000085 นางสาวทิพวรรณ จอบุญ

63022000086 นางสาวเพ็ญโสภา โชควนากุล

63022000087 นางสาวพัชรีย� ศรีรักย้ิม

63022000088 นายราชศักด์ิ ทรงประโคน

63022000089 นายอดิศักด์ิ เนตรสว6าง

63022000090 นางสาวถิรนันท� ศรีพุ6มไข6
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63022000091 นางสาววิธาวีร� อธิศิริรัตนไกร

63022000092 นางสาวณัฐรินทร� สิงคะนอง

63022000093 นางสาวกฤษณวรรณ ส7มเต้ีย

63022000094 นายณัฐสิทธ์ิ ม่ิงกลิ่น

63022000095 นางสาวจิรายุ นิลอ6างทอง

63022000096 นางสาวนฤมล จุ7ยเจริญ

63022000097 นายวุฒิชัย นาคะป8Kน

63022000098 นางสาวธันย�ชนก โพธ์ิเหลือ

63022000099 นายภัทราวุธ อาจกิจ

63022000100 นางสาวกมลลักษณ� สุขมา

63022000101 นายเมธี ฉํ่าสดใส

63022000102 นางสาวสุภัสสร โนขัติ

63022000103 นางสาวธภัทร สิงห�เถ่ือน

63022000104 นายดํารงค�รักษ� สัมฤทธ์ิ

63022000105 นายณรงค�ศักด์ิ มนต�ขลัง

63022000106 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิสุวรรณ

63022000107 นายนพรัตน� นรสาร

63022000108 นายเกียรติศักด์ิ โลนุช

63022000109 นางสาวสุวรรณลี พวงพันธ�

63022000110 นางสาววราภรณ� ม่ันสุขผล

63022000111 นางสาวรุจินันท� สุปJญญา

63022000112 นางสาวสุกานดา ประพันธ�

63022000113 นายสหรัฐ ฤทธิเดช

63022000114 นางสาวนุจรี เมทา

63022000115 นางสาวกรรณิการ� เภรีวิก

63022000116 นางสาวธีราภรณ� ศรีวิเศษ

63022000117 นางสาวปรียานุช พันสี

63022000118 นายยศวัช คําปLาแลว

63022000119 นางสาวณิชาภัทร วิเทศโกสุม

63022000120 นายฤทธิชัย ฤทธ์ิโคกสูง
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63022000121 นายกฤษฎา พรมดร

63022000122 นางสาวชุดารัตน� ป8Kนภู6

63022000123 นางสาวธมลวรรณ ปาพันธ�

63022000124 นายสุวิทย� เรืองดิษฐ

63022000125 นายภาคภูมิ เชื่อมสุข

63022000126 นายวารุต ดวงจรัส

63022000127 นายปริพรรห� ศรีกุณะ

63022000128 นางสาววรรัตน� อินละพัด

63022000129 นายธนพนธ� นิลภูผา

63022000130 นางสาวณิชาภา วิเศษดี

63022000131 นางสาวเปรมกมล ไพสิฐวรกุล

63022000132 นางสาววลัยลักษณ� ชวลิตชูวงษ�

63022000133 นางสาวพรหมพร เกียรติภัทรชัย

63022000134 นายกฤษฎา ศรีวงค�

63022000135 นายสมพงษ� เชียงจันทร�

63022000136 นางสาวพนิดา นวลแก7ว

63022000137 นางสาวสุนทราภรณ� พิมลรัมย�

63022000138 นางสาวปารมี ไอยรัตน�

63022000139 นายกิตติเชษฐ� อ6วมทรัพย�

63022000140 นางสาวนงเยาว� จันทร�สุวรรณ�

63022000141 นางสาวพรรณิภา หอยสกุล

63022000142 นางสาวชฎาทิพย� สุทาบุญ

63022000143 นางสาวพรพรรณ ภูพันหงษ�

63022000144 นายอัครเดช นาวารัตน�

63022000145 นางสาวลดาวัลย� ผลงาม

63022000146 นางสาวอริสรา สง6าอารีย�กูล

63022000147 นางสาวทนาภา จูคลองตัน

63022000148 นางสาวสาภิสร ส่ําประเสริฐ

63022000149 นางสาวพรนภา รักงาม

63022000150 นายป8ติกร สมวงษ�
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63022000151 นางสาวเปรมฤดี พิมพ�สุวรรณ�

63022000152 นายปฐมชัย แช6มเล็ก

63022000153 นางสาวยุพยง หาการ

63022000154 นายภูรี วงศ�พญา

63022000155 นางสาวลีลานุช สุขเกษม

63022000156 นางสาวณรัญยิการ� จิตวรางคณา

63022000157 นางสาวธนัฎฐา ณ ถลาง

63022000158 นางสุวิมล ทองเชื้อ

63022000159 นางสาวดารณี ศรีอนงค�

63022000160 นางสาวนลพรรณ ย้ิมถนอม

63022000161 นายดนุพล ใจจริง

63022000162 นางสาวจณิศตา ไพสี

63022000163 นายภาณุวัฒน� ชูวงษ�วาลย�

63022000164 นายนัชชานนท� ศักด์ิสง

63022000165 นางสาวณัฏฐ�ญา เทพเภา

63022000166 นายกฤษฎา เหมยปMอ

63022000167 นางสาวมาลินี อยู6ดี

63022000168 นางสาวพัชรวดี วงษ�ชื่น

63022000169 นางสาวเจนจิรา พรหมมิ

63022000170 นางสาวสุณิสา โคสพล

63022000171 นายวุฒิพงศ� ลาภมูล

63022000172 นางสาววิภา ศิริรัตน�

63022000173 นายภูมิรพี สมรรคเสวี

63022000174 นางสาวกรรณิการ� ศรีจารุเมธาศักด์ิ

63022000175 นายวิษณุ สําโรงพล

63022000176 นายวิศรุต เสือกลิ่น

63022000177 นางสาวกุญนิพา ตรีภพศรีสกุล

63022000178 นางสาวชวันรัตน� กุญชร

63022000179 นางสาวเมธยดา บุญผล

63022000180 นางสาวภรภัทร ชูเถ่ือน
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63022000181 นางสาวปานตะวัน อารีศิริกุล

63022000182 นายเจษฎา ศิริสงคราม

63022000183 นางสาวเอื้อมเดือน แข6งขัน

63022000184 นางสาวภัชราภรณ� เสริมศรี

63022000185 นางสาวชลิดาภรณ� พ6วงวิจิตร�

63022000186 นางสาวกัญญพัชร เอิบอาบ

63022000187 นายพิเชษฐ� หืออิน

63022000188 นายธวัชชัย ต้ันเซ็ง

63022000189 นางพัฒน�นรี ทิพย�วารี

63022000190 นายสุรชาติ เผ6าล7วนงาม

63022000191 นางสาวกรรนิกา แก7วพิกุล

63022000192 นายอดิลัน สันเกาะ

63022000193 นายสายันต� เหลืองสอาด

63022000194 นายภูวดล ด7วงเทพ

63022000195 นางสาวชลลดา นามภิไชย

63022000196 นายสัญชัย ขอนดู6

63022000197 นางสาววรัญญา โกทัน

63022000198 นางสาวจันทิมา เทพสุวรรณ�

63022000199 นายวีรวุฒิ ดําภูผา

63022000200 นางสาวอรวรรณ รูปเลขา

63022000201 นางสาวณัฐกานต� พันศิลา

63022000202 นางสาวภริษา เพ็งนารี

63022000203 นายวัชรพล ยุทธแสน

63022000204 นางสาวพรวรรณ แก7วเถิน

63022000205 นายเกรียงไกร เงินมูล

63022000206 นายรัตนพล อินทร�แสง

63022000207 นายกิตติ โพธิยก

63022000208 นางสาวสุกัญญา คล7ายแดงคล้ํา

63022000209 นางสาวศิริลักษณ� สุพร

63022000210 นางสาวจุรีพร จึงประเสริฐ
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63022000211 นายวสันต� ดีสมมุติ

63022000212 นางสาวสุภาภรณ� แก7วเมือง

63022000213 ว6าที่ร7อยตรีชัยพล แสนศรีใจ

63022000214 นายจิรายุทธ แย7มศรี

63022000215 นายเฉลิมพงษ� เอี่ยมสุขา

63022000216 นางสาวพัทยาภรณ� เถลิงกอบลาภ

63022000217 นางสาวสุภาดี กรเพชร�

63022000218 นางสาววันวิสาข� น7อยโสมนัส

63022000219 นางสาวปริยากร กาญจนศรีวงศ�

63022000220 นายทรงวุฒิ ชิดประสงค�

63022000221 นายอาณกร ทองเสวก

63022000222 นางสาวนภัสนันท� จันทร�ส6องแสง

63022000223 นายอรรถพล ฤทธ์ิกระจ6าง

63022000224 นายเทวินทร� ป8Kนตบแต6ง

63022000225 นางสาวอัมรินทร� วิไลเกษม

63022000226 นายศิลา ไทรโยคกิตติ

63022000227 นางสาวชิดชนก สนธยารังษี

63022000228 นายวีรพล กันฟJน

63022000229 นายชาญณรงค� ท6าผา

63022000230 นางสาวนิตยา เหมฤดี

63022000231 นางสาวณัฐสินี ปานศรี

63022000232 นายวีรเทพ ขาวเผือก

63022000233 นางสาวสุมลฑา เปรมปรี

63022000234 นางสาวณัฏฐณิชา จิรังดา

63022000235 นางสาวปุญณิศา บุญช6วย

63022000236 นางสาวเปรมฤทัย เอี่ยมจําปา

63022000237 นางสาวก่ิงแก7ว พรมผิว

63022000238 นางสาวจุฑามาศ เนาวรัตน�

63022000239 นางสาวมีนา สุวะไชย

63022000240 นายวัชระพงษ� แซ6เตียว
หน7า 8 จาก 78               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022000241 นางสาวมนต�สิชา สุวรรณประทีป

63022000242 นางสาวป8ยภรณ� เหมทอง

63022000243 นางสาวณัฐณิชา คําปJน

63022000244 นางสาวพรเพ็ญ เตชะผล

63022000245 นายวิชยุตม� สมคํา

63022000246 นายชุติเดช วารีศรี

63022000247 นายอรรถกร ชัยชนะ

63022000248 นายก7องภพ อาบสุวรรณ

63022000249 นายภาณุวัฒน� อดทน

63022000250 นางสาวเบญจวรรณ เทียมสุวรรณ

63022000251 นายมนัส สุดใจ

63022000252 นางกชพร พงษ�ศิริ

63022000253 นางสาวพรรัตน� ทองมี

63022000254 นางสาวศิริวิมล เทียบสี

63022000255 นายพชรพล ปMอมงาม

63022000256 นางสาววราพรรณ รุ6งสุวรรณวงค�

63022000257 นายไอศูรย� อศูรย�

63022000258 นางสาวศิริยาภรณ� จันทาบัว

63022000259 นายจีรภัทร จันทร�ม่ัน

63022000260 นางสาวน้ําทิพย� ยวนหม่ืน

63022000261 นางสาวจริยา นันตาวงศ�

63022000262 นางสาวชลดา กลั่นเอี่ยม

63022000263 นางสาวจิราวรรณ เจริญพุทธ

63022000264 นางสาวเรวดี วงษ�เจริญ

63022000265 นายกรวีร� มากดวงจันทร�

63022000266 นางสาวกัลยกร บุญเรือง

63022000267 นายรชต อินทจันทร�

63022000268 นายอนุศักด์ิ อินทร�จันทร�

63022000269 นางสาวกรรณิกา อินทร�ปJญญา

63022000270 นายอภิวัฒน� ไทยถานันดร�
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63022000271 นางสาวนฤมล พรมสมบัติ

63022000272 นางสาวชนาภา มาประเสริฐ

63022000273 นางสาวคณิตา จุมพิศ

63022000274 นางสาวลลิตา วณิชวัฒนวรชัย

63022000275 นางสาวอารีรัตน� ม่ันเสม

63022000276 นายศุภชัย จงใจรักษ�

63022000277 นางสาวอมรรัตน� อรชุนกะ

63022000278 นายรัชพล นาคทั่ง

63022000279 นางสาวรุ6งนภา สว6างวงษ�

63022000280 นายวรพงษ� จีระ

63022000281 นางสาวชลทิชา แดงพูลผล

63022000282 นางสาวบุษราพรรณ นิลโนรี

63022000283 นายอนุชิต นฤมิตชิตนันท�

63022000284 นางสาวศันสนีย� เยาว�ธานี

63022000285 นายอนุพงศ� ศรีปลอด

63022000286 นางสาวทัชชภร ว6องประเสริฐ

63022000287 นายวิทมล กลิ่นทอง

63022000288 นางสาวรจนา แก7วอุดร

63022000289 นางสาวกมลชนก วิเชียรกันทา

63022000290 นายสุพล จารุศิลปQทิพยกุล

63022000291 นายจตุรนต� ล7อมทอง

63022000292 นายศุภฤกษ� คําเพ็ญ

63022000293 นางสาวรัชนีกร น7อยแก7ว

63022000294 นางสาวภัทราวัลย� ทาไธสง

63022000295 นางรัตนา คงอ6อน

63022000296 นายรัฐการ กรรณแก7ว

63022000297 นางสาวอรวรรณ ผึ่งแช6ม

63022000298 นางสาวอมรรัตน� ลักษณะจันทร�

63022000299 นางสาวฌัชฌา พุเพ6ง

63022000300 นางสาวขจีวรรณ แก7ววงษ�ยา
หน7า 10 จาก 78               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022000301 นายจาตุรณ สังข�ทอง

63022000302 นายรพีภัทร แสงประทุม

63022000303 นายมงคล อบทอง

63022000304 นายกฤษฎา ทองเนื้อห7า

63022000305 นางสาวมินท�ฐิตา อริยะวรารมย�

63022000306 ว6าที่ ร.ต.ธีระพงษ� บุญพระลักษณ�

63022000307 นายสรภัส เรืองไทย

63022000308 นายพัชรพล โพธ์ิทอง

63022000309 นางสาวพรรณนิภา ง7าวไข6น้ํา

63022000310 นางสาววรรนิสา หัสชัย

63022000311 นางสาวอัญ ลีลาชวกุล

63022000312 นางสาวศรัณรัตน� จอมวงศ�

63022000313 นางสาวรุ6งนภา คงนาน

63022000314 นางสาวฐิติมา สุบรรณคีรี

63022000315 นายอานนท� อุทรณ�

63022000316 นายสุริยเทพ เฉตวงษ�

63022000317 นายอนุรักษ� คันธเสวี

63022000318 นางสาวพัชรา ใจซ่ือ

63022000319 นายทศพล พิมพิรัตน�

63022000320 นางสาวธารณา สมานมิตร

63022000321 นางสาวกุลิสรา ขุนหม่ืน

63022000322 นางสาววาสนา กําบังกาย

63022000323 นางสาวสุพรรณนิกา ขาวสะอาด

63022000324 นายณรงค�ฤทธ์ิ ผัสวี

63022000325 นายจักรพันธ� จันทร�ส6องแสง

63022000326 นางสาวนฤมล น้ําแก7ว

63022000327 นายสิริพัชร ทองดีวงษ�

63022000328 นายลาภิศ อุดมวิศวกุล

63022000329 นางสาวณัฐพัชร� ครสวรรค�

63022000330 นางสาวสุชญาภัค คําวงศา
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63022000331 นางสาวอาริษา ช6วงโชติ

63022000332 นางสาวโสภิดา มีแก7ว

63022000333 นางสาวประภาพรรณ ณัฐวุฒิ

63022000334 นายภวรัญชน� แปะทอง

63022000335 นายตะวัน จันทะมล

63022000336 นางสาวป8ยวรรณ ศรีมรกตมงคล

63022000337 นายพิช@ุตม� ห7วยหงษ�ทอง

63022000338 นางสาวชุติณัชชา ศรีบุญรอด

63022000339 นางสาวณัชชา พิศภักตร�

63022000340 นางสาววิไลวรรณ กองอุนนท�

63022000341 นายสุวชัย สังข�เงิน

63022000342 นายทรรชวิทย� ดอนไพรบุญ

63022000343 นายสุทธิรักษ� เจติรักษ�

63022000344 นางสาววิสิษฐา ดิษยา

63022000345 นางสาวสุพิชชา ชาวเวียง

63022000346 นายธีรพงศ� นาคน7อย

63022000347 นางสาวอมรรัตน� ทรัพย�สงเคราะห�

63022000348 นายประสพโชค ป8Kนมาก

63022000349 นายวรวุฒิ มณฑาถวิล

63022000350 นายวโรทัย มนตรีโพธ์ิ

63022000351 นายป8ยดนย� กันประชา

63022000352 นางสาวสุวิมล วินทะไชย

63022000353 นายอาณัติ ทองคงหาญ

63022000354 นางสาวชยพัทธ� ดีกระจ6าง

63022000355 นายวิศรุต รัตนะ

63022000356 นางสาวเสาว�แก7ว พ่ึงดอกไม7

63022000357 นางสาวมานิตา จามน7อยพรม

63022000358 นางสาวจีรพร สาคร

63022000359 นางสาวณิชาภัทร วรรณวงค�

63022000360 นางพเยาว� เกตุครื้น
หน7า 12 จาก 78               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022000361 นางสาวฐาปนี คงเจริญ

63022000362 นางสาวปานแก7ว วงษาโสม

63022000363 นายพงศกร วัฒโน

63022000364 นางสาวธนกฤตา กบิลสิงห�

63022000365 นางสาวภาวินี ดีตลอด

63022000366 นางสาวณัฐวิภา ปฐมสุขสวัสดี

63022000367 นายพรหมมินทร� เพ็ชยะมาตร�

63022000368 นางสาวนฤมล ทองสุย

63022000369 นายอนุรุต บุญชู

63022000370 นางสาวดาหวัน สืบด7วง

63022000371 นางสาวเพียรรัตน� เกตุเอี่ยม

63022000372 นายณัฐพงค� ดาษพร

63022000373 นายสาธิต สุขสวัสด์ิ

63022000374 นางสาวพิชญา ชํานาญกิจ

63022000375 นายยงยุทธ� ดาสิน

63022000376 นางสาวปารมี มีจันทร�

63022000377 นายศุภฃัย หลีนก

63022000378 นางสาวอรวรรณ วะหาโร

63022000379 นางสาวสินีนาฏ เฉลิมทอง

63022000380 นายวีระพงษ� อินสาคํา

63022000381 นางสาวพนิดา แสงพร

63022000382 นางสาวกรชวัล อารีรักษ�

63022000383 นางสาวฑาติยา แสงเรืองกิตต�TT

63022000384 นางสาวเกศินี เหล6ากอ

63022000385 นายพลศิฐ บุตรบํารุง

63022000386 นายศราวุธ ทองเปUะ

63022000387 นางสาวประดุจพร คําโคตร

63022000388 นางสาวอภิญญา หลงสวาสด์ิ

63022000389 นางสาวสรินยา ไทยใหม6

63022000390 นางสาววาธิญา ยอดยัง
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63022000391 นางสาวทิพวรรณ อุทธะยะ

63022000392 นายประกาศิต พุทธโกศา

63022000393 นางสาวมนสิชา โสไกร

63022000394 นางภูริชญา จงพัฒนะสินสุข

63022000395 นางสาวสิริพรรณ ธงจันทร�

63022000396 นายต6อศักด์ิ เพ6งแสง

63022000397 นางสาวธนัทภัทร พันธ�พลาย

63022000398 นางสาวกัญญารัตน� สมศักด์ิ

63022000399 นายนัฐพล ปานพรหมมินทร�

63022000400 นางสาวเยาวลักษณ� ฉัตรพรมราช

63022000401 นางสาววรางคณา กลิ่นสัมผัส

63022000402 นางสาวจารุวรรณ มุ6งเครือ

63022000403 นางสาวนภาพร บุญธรรม

63022000404 นางสาวชลิตา โพธ์ิเทศ

63022000405 นางสาวกุสุมาลย� นุชนารถ

63022000406 นายปรัชญา มหิทธิฤทธ์ิ

63022000407 นางสาวพรทิพย� ยอดสุข

63022000408 นางสาวอโณทัย ใจเย็น

63022000409 นายนัฐพล ปานทอง

63022000410 นางสาวกาญจนา มะนาวหวาน

63022000411 นางสาวศิริกานดา โอสธีรกุล

63022000412 นางสาวภัสสร ไชยต7นเทือก

63022000413 นางสาวสุนิสา โตหนองหว7า

63022000414 นายประทีป อินทร�พลับ

63022000415 นายจรัญ พร7อมเพรียง

63022000416 นายอิทธิโชติ ศรัทธาสุข

63022000417 นายปฏิกร ยามานนท�

63022000418 นางสาวเสาวลักษณ� พันธ�แก7ว

63022000419 นายธีระศักด์ิ สุริวรณ�

63022000420 นางสาววิราวรรณ ปลัดท7วม
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63022000421 นายชาญชัย ปลื้มจิต

63022000422 นางสาวกุลณัฐฐา กลิ่นสน

63022000423 นายปฏิพัทธ� เทศสมบูรณ�

63022000424 ว6าที่ร7อยตรีธวัชชัย อ6อนพันธ�

63022000425 นางสาวนันท�นภิศ มีย้ิม

63022000426 นายอลงกรณ� ศรีนวล

63022000427 นางสาวฉัตรระวี ตาดทอง

63022000428 นางสาวสุจิตรา กุมทอง

63022000429 นายกนก ทองอินทร�

63022000430 นางสาวอุไรวรรณ แก7ววิหาร

63022000431 นายวราห� เสือปรางค�

63022000432 นางสาวพชรพล สุนากร

63022000433 นางสาวภัทราพร แก6นแดง

63022000434 นางสาวกมลทิพย� ทึมกระโทก

63022000435 นางสาวสุลิษา ว6องวาจานนท�

63022000436 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทองดอนแพรว

63022000437 นายกิตติทัต ผลประเสริฐ

63022000438 นางสาวนุชจรี ตุพิลา

63022000439 นายณัฐพล ตรัยศิริกมล

63022000440 นางสาวกรรณิการ� สามงามอินทร�

63022000441 นางสาวบุศรินทร� ศรีเมือง

63022000442 นางสาววิภาดา รุ6งเรืองย่ังยืน

63022000443 นางสาวสุภาวดี สุหัตถาพร

63022000444 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยมงคล

63022000445 นางสาวมะลิ ประทุมไชย

63022000446 นายปรัชญ�ปรีชา พรหมแก7ว

63022000447 นางสาวสาวิณี อินทร�แจ7ง

63022000448 นายอรรถพล พากเพียร

63022000449 นางสาวเบญจวรรณ มโนนึก

63022000450 นางสาวกฤษณา สังขรเขตต�
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63022000451 นางสาวศิริพร ไทยจันอัด

63022000452 นางสาวศิริรัตน� ศรีสนพันธุ�

63022000453 นางสาววิราวรรณ ธีประลา

63022000454 นายณัฐดนัย เทพทอง

63022000455 นางสาวมธุรส พลเสน

63022000456 นายสุรพัศ แซ6เฮ7ง

63022000457 นายจักรกริช แย7มชื่น

63022000458 นางสาวชลธิชา ทองสุข

63022000459 นางสาวขวัญหทัย อินทร�แย7ม

63022000460 นางสาวชลดา แก7วบัวพาน

63022000461 นางสาวฐิตาภา ฐิติดาราภรณ�

63022000462 นางสาวนฤมล กุลดี

63022000463 นายพีรวัฒน� สวนสูง

63022000464 นางสาวพชรพร เล็บขาว

63022000465 นางสาวณิชาภา ทองมงคลวัฒนา

63022000466 นายเอกราช ถิระการ

63022000467 นายธีรยุทธ พวงผกา

63022000468 นายศตวรรษ วรรณนิกร

63022000469 นางสาววศินี ช6วยสูงเนิน

63022000470 นายบวร เพชรม6อม

63022000471 นายบัญชา เขตประทุม

63022000472 นายิอิสรา แย7มบางยาง

63022000473 นางสาวสุพัตรา กันรัมย�

63022000474 นางสาววารี เสนาะพิณ

63022000475 นางสาวสุธิตา อินนอก

63022000476 นางสาวอรไท เปาหนู

63022000477 นางสาวปJญญาพร แสงพิทักษ�

63022000478 นางสาวฐิติยา นาคชํานาญ

63022000479 นางสาวกันธิมา แสงงาม

63022000480 นางสาวสาวรี สงค�แจ7งใหญ6
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63022000481 ว6าที่ร7อยตรีขจรศักด์ิ สุขุม

63022000482 นางสาวฐิติพร กุ7ยอ6อน

63022000483 นางสาวปJณฑารีย� ทับสุวรรณ

63022000484 นางสาวฉลองขวัญ พลจันทร�

63022000485 นางสาวก่ิงกาญจน� ลิ้มทอง

63022000486 นายสมหมาย กล7าหาญ

63022000487 นางสาวพรทิพย� ภาพเจริญ

63022000488 นางสาววาสนา แก7วรุ6งเรือง

63022000489 นายศักด์ิศิลา เกตุกรรณ�

63022000490 นายสัณฐิติ แก7วคล7าย

63022000491 นายธันยธรณ� ภาคภูลภัย

63022000492 นางสาวรพีพรรณ พันธ�วัฒน�

63022000493 นางสาวภัสสร คงชูช6วย

63022000494 นายสิทธิพงษ� สุขยืน

63022000495 นายศรายุทธ จีนขี

63022000496 นายอนาวิล สีดาน7อย

63022000497 นางสาวรัตน�วรา ใจบุญ

63022000498 นางสาวชลดา ศิริเวช

63022000499 นางสาวภริตา ช7างทอง

63022000500 นางสาวผจงจิตต� คงอ6อน

63022000501 นางสาวภัคจิรา กํ่าบุญมา

63022000502 นางสาวชลนิภา วรรณสาร

63022000503 นางสาวณัฐชยา ขุนแก7วพะเนาว�

63022000504 นางสาวอาซีเยาะห� รานิงปะออ

63022000505 ว6าที่ ร.ต.สุทธิ จันทร

63022000506 นายณัฐวุฒิ ศรีแสงฉาย

63022000507 นางสาวเพ็ญประภา นรศรี

63022000508 นายณัฐวุฒิ เพชรรักษ�

63022000509 นายอดิศร พันธุ�เณร

63022000510 นายประเสริฐชัย พุ6มกWง
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63022000511 นายณัฐตพล ตระหนี่

63022000512 นายสุรเดช อินกงลาด

63022000513 นายศรันย� แซ6เฮ7ง

63022000514 นายป8ยะ นาคทองอินทร�

63022000515 นายเทพพรชัย ประเสริฐรุ6งโรจน�

63022000516 นายสิทธิพัฒน� เพชรกูล

63022000517 นางสาวเบญจา ภู6ต7อง

63022000518 นายคมสรณ� ประไพ

63022000519 นางสาวณภัทรกัญ พิมทอง

63022000520 นางสาวยุวดี เกตุสง6า

63022000521 นางสาวกัลยภรณ� บัวเทศ

63022000522 นางสาวณัฏฐานันท� ขวัญเพ่ิมพร

63022000523 ว6าที่ ร.ต.กมล กระต6ายทอง

63022000524 นางสาวฤทัย กราบทอง

63022000525 นางสาวณัฐณิชา คงแก7ว

63022000526 นางสาวรจิตรุจี จวนชัยภูมิ

63022000527 นายกิTตติ พลทะจักร

63022000528 นายอิศรา ทับทิมเขียว

63022000529 นางสาวกชมน อภัยภักดี

63022000530 นางพรรณี ชํานองจิต

63022000531 นางสาวจิราพร สายม6วง

63022000532 นายเสฎฐวุฒิ คําอ6าง

63022000533 นางสาวสตรีรัตน� มงกุฎแก7ว

63022000534 นางสาวสุชานันท� นพเนตร

63022000535 นางสาวรติมา ชัยคําปJน

63022000536 นางสาวกชพร นิชดา

63022000537 นางสาวกาญจนา บุตรวาป)

63022000538 นางสาวจารุวรรณ มหาวรรณ�

63022000539 นายขวัญชัย อินทร�มณี

63022000540 นางสาวเกศรา ต7นทอง
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63022000541 นายพาคร พรหมวรรณ

63022000542 นายณัฐวุฒิ ศรีวิลาศ

63022000543 นายอนุกูล เครือบุตร

63022000544 นางสาวลัดดาวรรณ สีม6วง

63022000545 นางสาวพัชรินทร� แซ6เฮ7ง

63022000546 นางสาววันนีย� ภักขนงค�

63022000547 นางสาวอัจฉรา เสตพงศ�

63022000548 นางสาววรรษมน ศิริวงศ�

63022000549 นายพิชาติ วิถีคลองคืน

63022000550 นายสาญัณ พัดวี

63022000551 นายวรรณพงษ� แสงเงิน

63022000552 นางสาววิเรืองรอง แสงวันทอง

63022000553 นายธนภัทร ภูศรี

63022000554 นางสาวรุ6งฤดี วิเชียรชัย

63022000555 นางสาวป8ยธิดา สุวรรณอัคระเดชา

63022000556 นางสาวปรัชญ�ดา เสกสุวงศ�

63022000557 นายธีรภัทร การะศรี

63022000558 นางสาวผ6องศรี รอดซุง

63022000559 นางสาวจินตนา เอมทิม

63022000560 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชูกุล

63022000561 นางสาวมัลลิกา เกตุคง

63022000562 นางสาวคําพลอย ขันติวงศ�

63022000563 นายอนุชิต แซ6พ6าน

63022000564 นายสิงหา หนูเหมือน

63022000565 นางสาวอัจฉรา นุ6นร6ม

63022000566 นางสาวกัญธิกา สิทธิวิไล

63022000567 นางสาวกรรณิกา เพชรทอง

63022000568 นางกัลย�สุดา กิจบํารุง

63022000569 นายอรรถพล ลาดบาศรี

63022000570 นายภัทรพงศ� สว6างแสน
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63022000571 นางสาวสุจิตรา ดีทิพย�

63022000572 นายนรเศรษฐ� ปJทมทัตต�

63022000573 นายณรงค�ฤทธ์ิ ด6อนสิงหะ

63022000574 นางสาวป8ยะรัตน� ศรีสุวรรณ

63022000575 นางสาวจินดา คําทราย

63022000576 นางสาววรวรรณ ภูฆัง

63022000577 นางสาวลักขณา อ7นทอง

63022000578 นางสาวเสาวลักษณ� เกตุแก7ว

63022000579 นางสาวนันท�ธีรา พานทอง

63022000580 นายกรกฤช แสนประสิทธ์ิ

63022000581 นายสัญชัย ธรรมสาลี

63022000582 นายชัยสิทธิ ทองมา

63022000583 นายป)ติภัทร เจริญจิต

63022000584 นายชวณัฐ ทองเอียด

63022000585 นางสาวน้ําผึ้ง จันทระเสนา

63022000586 นางสาวมาวรี ศรีผาวงศ�

63022000587 นายโกศล ทองหอม

63022000588 นางสาวอโรชา ทองบัวศรี

63022000589 นายนันทโชติ ป8Kนเกตุ

63022000590 นายอานนท� กานตะดา

63022000591 นางสาวแสงระวี วัดพ6วง

63022000592 นายฤทธ์ิชัย สุขคํา

63022000593 นายสัจจา อินพรหม

63022000594 นางสาวปภาดา บุญรอด

63022000595 นายวรันณ�ธร อธิคม

63022000596 นายสรนาถ เกตุแย7ม

63022000597 นางสาวธัญพิชชา ครองมณีรัตน�

63022000598 นางสาวสสิธร ร7อยลาภ

63022000599 นายยุทธพิชัย พยัคมาก

63022000600 นายชาญชัย อุดถา
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63022000601 นางสาวรสรินทร� ขุนทองจับ

63022000602 นางนิตยา ย้ิมพูลทรัพย�

63022000603 นายสมัชชา พงศ�ทองผาสุข

63022000604 นายประภากร ศรีรัตนอารักษ�

63022000605 นางสาวขนิษฐา ชัยณรงค�ชัย

63022000606 นางสาวมินตรา อินทรา

63022000607 นางกัณฐิกา มะโนสงค�

63022000608 นางสาวอรสา พริT้งเพราะ

63022000609 นางสาวพิมลพรรณ พุธขาว

63022000610 นางพุทธมาศ คุ7มครอง

63022000611 นางสาวศุทธานันท� ดอกกุหลาบ

63022000612 นางสาวกัญญารัตน� อินทร�ไทร

63022000613 นายอรรณพ เพ็ชรทอง

63022000614 นางสาวศิริพร โพธ์ิทอง

63022000615 นางสาวจิราพร แปMนสุขา

63022000616 นายทศพร โรจนพันธ�

63022000617 นายมณฑล วงษ�คงคํา

63022000618 นายพชรพล เกวียนวงษ�

63022000619 นางสาวอภิญญา พุฒิชัยยันต�

63022000620 นายธีรศักด์ิ ไชยลังกา

63022000621 ว6าที่ร7อยตรีกฤติยา สืบสอน

63022000622 นายเอกรินทร� วังคีรี

63022000623 นางสาวนวพร ป8Kนเกษร

63022000624 นางสาวสิริประภา ทับถนน

63022000625 นางสาวสุกัญญา ณะวงษ�

63022000626 นางสาวนลิตา พันตรี

63022000627 นายปฎิภาณ ธงหก

63022000628 นางสาวณัฐริกา ออมสิน

63022000629 นางสาวนุชรินทร� อายุกุล

63022000630 นายชาญวิทย� บัวสาคร
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63022000631 นางสาวมรกต โสดา

63022000632 นายธิติศักด์ิ วัฒนมะโน

63022000633 นางสาววรัทยา เพ็งสวย

63022000634 นางสาวกุลธิดา ทากุ

63022000635 นายสุวพัฒน� ดวงสกุล

63022000636 นางสาวอลิสา อ6อนฉํ่า

63022000637 นางสาววันวิสาข� ประมวลสุข

63022000638 นายบัณฑิต ชัยแสนหาญ

63022000639 นายภัทรวรรธน� จํานงค�

63022000640 นางสาวป8ญยาพัชร� โสภา

63022000641 นางสาวกฤษณา ผ6องใส

63022000642 นางสาวพัชริยา ต6องภูธร

63022000643 นางสาวเพชรรัตน� ราชวงค�

63022000644 นายจักรพงษ� พัฒโนทัย

63022000645 นางสาวอารีย� เบญจวรางกูร

63022000646 นางสาวโสรญา คําจันทร�

63022000647 นายกิตตินันท� เขียววิชัย

63022000648 นางสาวณัฐวรรณ คูณทวี

63022000649 นางสาวพัชรกัญญ� สุกแสงศรี

63022000650 นายพารินทร� จันทรักษา

63022000651 นางสาวจันจิรา หาญโก6ย

63022000652 นางสาวณัฏฐวรรณ พูลสวัสด์ิ

63022000653 นางสาวธัญญารัตน� สุขสง

63022000654 นางสาวอมรรัตน� ขวัญเสาร�

63022000655 นายเกียรติศักด์ิ ขลังธรรมเนียม

63022000656 นางสาวอธิตา บุษบง

63022000657 นางสาวจรรยารักษ� จันทร�ทอง

63022000658 นายพีรพล โพธ์ิลิบ

63022000659 นายนัฐพล ปวงคํา

63022000660 นางกาญจนา ศรีบุญ
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63022000661 นางสาวปลายฟMา อินทร�อยู6

63022000662 นางสาวปพิชญาภา พันธ�นารา

63022000663 นายเธียรทรรศน� หมายชัยธัญ

63022000664 นายเถลิงศักด์ิ มุสิโก

63022000665 นายธรณ�ธันย� จินดารัตน�

63022000666 นายชญานิน ทองนํา

63022000667 นางสาวศิรัญญา ลบล้ําเลิศ

63022000668 นางสาวณัฐชนากานต� แก7วขาว

63022000669 นางสาวผ6องอําไพ เมืองมา

63022000670 นางสาวอภิญญา ช6อสอึก

63022000671 นายเนติพงษ� รักกะเปา

63022000672 นางสาวบุญยวีร� เกตุแก7ว

63022000673 นายนนทวัฒน� สุขสายัณต�

63022000674 นางสาวณัทธนา เพชรทองคํา

63022000675 นางสาวสุภาวดี สารซ7อย

63022000676 นางสาวกนกรัตน� สังข�ทอง

63022000677 นางสาววิลาวัณย� ม6วงสน

63022000678 นางสาวช6อทิพย� พิมพ�สุวรรณ�

63022000679 นางสาวกิตติมา เล7านาเกร็ด

63022000680 นางสาวมณี อุดม

63022000681 นางสาวจุไรรัตน� สุ6มแสง

63022000682 นางสาวสุดารัตน� แช6มชื่น

63022000683 นางสาวสิริกุล วรนาม

63022000684 นางสาวสมัญญา อบเชย

63022000685 นางสาวนาขวัญ มะนุ6น

63022000686 นางสาวสุพัฒธา บุญกลั่นสอน

63022000687 นายณัฐเศรษฐ จันทะนะ

63022000688 นางสาววจิราภรณ� มะโนม่ัน

63022000689 นายธวัชชัย มีทองคํา

63022000690 นายชลิต ซังแฟง
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63022000691 นายนรากร เชื้อศรี

63022000692 นางสาวนลินพร พิมโพธ์ิ

63022000693 นางสาวนิภาพร แก7วพระโต

63022000694 นางสาวป8ยรัตน� เพ็งทอง

63022000695 นางสาวสุวารี ศรีเพ็ชร

63022000696 นางสาวนิตยา ตะโกใหญ6

63022000697 นางสาวสุรีย�พร สาลีกงชัย

63022000698 นางสาวนิดา แย7มสังข�

63022000699 นางสาวมาลินี อาจคงหาญ

63022000700 นายเจริญพร ธรรมเริง

63022000701 นางสาวบุษรกร ทับยาณี

63022000702 นางสาววาสนา ผ6องจําปา

63022000703 นางสาวญาดา รักเหลือ

63022000704 นางสาวนภาพร ครุฑโต

63022000705 นางสาวนริษา อ6อนธนู

63022000706 นางสาวศศิวิมล อุเทนนาม

63022000707 นายวีรยุทธ ชีนิมิตร

63022000708 นายสาธิต แห7วเพ็ชร

63022000709 นางสาวประไพพรรณ รอดสถิตย�

63022000710 นายธนพล บรรยาย

63022000711 นางสาวจันทร�จิรา สภาลึก

63022000712 นางสาวเลอลักษณ� แจ6มประเสริฐ

63022000713 นายจักราวุฒิ เพชรศรี

63022000714 นางสาววันวิสาข� หุ6นคล7าย

63022000715 นายสุขเกษม ม6วงคํา

63022000716 นายพชรพงศ� สุขโข

63022000717 นายเจษฎา มาลา

63022000718 นายป8ยะ กิจจาอิทธิศร

63022000719 นายชัยอนันต� ลาภรวยทรัพย�

63022000720 นางสาวปฐมพร ปาลิวนิช
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63022000721 นางสาวภัทราพร แสงวิจิตร

63022000722 นายอิรฟาน เฮ็งป8ยส

63022000723 นางสาวอุษณี นามคํา

63022000724 นางสาวธนัชพร พุ6มแจ7ง

63022000725 นายสรัญ@ู คําประเสริฐ

63022000726 นายณฐพงศ� บุญไสว

63022000727 นายพีรพัฒ หวังสุทธ์ิ

63022000728 นายธีรทัศน� ดําเนินคุณากร

63022000729 นางสาวสุธาสินี คงเสือ

63022000730 นางสาวธันยพร นาคทั่ง

63022000731 นายกิติวัฒน� แดงรักษ�

63022000732 นางสาวป)ย�ชนาชล ตังเซ6ง

63022000733 นายเกียรติศักด์ิ ใจรังษี

63022000734 นางสาวฐาปนีย� เรียงสันเทียะ

63022000735 นางสาววันมาฮีรันธ� หะยีแวบูละ

63022000736 นายจตุภูมิ เนตรอนงค�

63022000737 นางสาวดนยา เส็งเจริญ

63022000738 นางสาวปรารถนา ลาฝอย

63022000739 นางสาวปรียา โตใหญ6

63022000740 นายณัฐชนน ภู6ไข6

63022000741 นางสาวเปรมฤดี เข็มทอง

63022000742 นางสาวนวลอนงค� ทองคํามาก

63022000743 นางสาวจารุวรรณ โพธ์ิไฮ

63022000744 นางสาวดาว ภูปรางค�

63022000745 นางสาวณัฐชญา ปลั่งศรี

63022000746 นางสาวอัมพร เพชรม6อม

63022000747 นางสาวภัสสรา วงษ�ขวัญเมือง

63022000748 นายวีรศักด์ิ คุนาคม

63022000749 นายจักรกฤษ สุขเกษม

63022000750 นายนันทพงศ� พลเสน
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63022000751 นางสาวพาวิณี โอตพล

63022000752 นางสาวอรพรรณ มหาสุข

63022000753 นางสาวภัคณภัทร มะธุระ

63022000754 นายจักรพันธ� พลอยประดิษฐ

63022000755 นายตติวัฒน� บัณฑิตไทย

63022000756 นางสาวอัจฉรา ดํารงกิจถาวร

63022000757 นางสาวจริยา หอมสุวรรณ

63022000758 นายชัยภักด์ิ ทับยา

63022000759 นางสาวจันทร�จิรา มิตรมากร

63022000760 นางสาวนฤมล ทัศนีย�ไตรเทพ

63022000761 นางสาวสมใจ ขันตา

63022000762 นางสาวพรรณิดา สุดวิลัย

63022000763 นางสาววินนตา สมาทอง

63022000764 นายปรเมศวร� เชื่อถือ

63022000765 นางสาวณัฐนันท� น7อยโต

63022000766 นางสาวทิพย�ลดา ซิบเข

63022000767 นางสาวรมย�ธัTรา เรืองมนตรี

63022000768 นางสาวอริยา ศรีโปฎก

63022000769 นางสาวปภัสรา คําแก7ว

63022000770 นายศุภกิตต์ิ จันทสุวรรณ

63022000771 นายณัฐวุฒิ ชัยวัฃราช

63022000772 นางสาวอรสินี บุญศรีอุดมสุข

63022000773 นางสาวณัฐชา กระตุดเงิน

63022000774 นางสาววิมลภรณ� บุญสุทธ์ิ

63022000775 นายกนกพล สงวนหงษ�

63022000776 นายพงศกร นวลเต็ม

63022000777 นายสาธิต สีพราย

63022000778 นางสาวหทัยรัตน� ระเมียดดี

63022000779 นางสาวกรกนก กระจ6างจันทร�

63022000780 นางสาวสมฤดี พรหมสกุล
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63022000781 นางสาวญาณิศา เกตุแก7ว

63022000782 นางสาวปุณยวีร� บุรินทรโกษฐ�

63022000783 นายป8ยบุตร อินกลับ

63022000784 นายอนุชา นวลพยา

63022000785 นางสาวบงกช สรรพการ

63022000786 นางสาวป8ยะพร ต้ังศุภธวัช

63022000787 นางสาวพนัชกร พูนขวัญ

63022000788 นางสาวอรวรรณ พระศุกร�

63022000789 นายจักรพันธ� มากมูล

63022000790 นางสาวสุกานดา หมอยาดี

63022000791 นางสาวอภิวันท� ขาวชม

63022000792 นางสาวพนิดา สุขจิต

63022000793 นางสาวปรารถนา ผิวผ6อง

63022000794 นางสาวสโรชา สุขเกษม

63022000795 นางสาวทิมาพร เนตรสุวรรณ�

63022000796 นางสาวอารยา สามกองงาม

63022000797 นางสาวกาญจนา บุตรน้ําเพชร

63022000798 นายสุรพันธ� อาทิตย�ตระกูลชัย

63022000799 นางสาวกาญจนา บุญมา

63022000800 นางสาวกรรณิการ� ยกพิทักษ�

63022000801 นางสาวสุภาภรณ� เอกนิล

63022000802 นายณัฐกิจ จันทร

63022000803 นายวรวุฒิ แกล7วกล7า

63022000804 นางสาวกรพินธ� เชื้อนิล

63022000805 นางสาวปรียพัศ สิริยาพัศ

63022000806 นางสาวรสสุคนธ� แก7วเขียว

63022000807 นายจินดา จันทสร

63022000808 นางสาวพรทิพย� พร7าเพรียง

63022000809 นายทวีชัย งามพรมพร

63022000810 นายจักรพันธ� จันทร�ส6องแสง
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63022000811 นางจตุพร เบญจแพทย�

63022000812 นางสาวเมทินี นาครอด

63022000813 นายพงษ�สัณฑ� หงษ�เผือก

63022000814 นางสาวภารดา เหล6าศรี

63022000815 นางสาวเบญจมาศ ตุ7มแก7ว

63022000816 นางสาวรัตติยา เยาวภา

63022000817 นางสาววนิดา บุญรอด

63022000818 นายธิติ เรืองก7อน

63022000819 นายสราวุธ ชื้นทอง

63022000820 นางสาวนนลพรรณ บุญรัตน�

63022000821 นางสาวสุนิษา สายน้ําเขียว

63022000822 นายฉัตริน สารทอง

63022000823 นางสาวศิกาญดา พันชนะ

63022000824 นางสาวรุ6งทิวา พีระสงคราม

63022000825 นายพัชรพล เซ็งมณี

63022000826 นางสาวจินตหรา สุวรรณภูมิ

63022000827 นายชนินทร� ผิวหอม

63022000828 นางสาวนภาพร แก7วเอียด

63022000829 นางสาวอภิญญา ธงชัยการกิจ

63022000830 นางสาวน้ําฝน อ7ายแสง

63022000831 นางสาวสุทธิสาน ปานศรีเงิน

63022000832 นางสาวปริญญา ชาระ

63022000833 นายณัฐพล จันทร�ขุน

63022000834 นายณัฐวุฒิ ปรีชม

63022000835 นางดาราพร ฟูวงศ�

63022000836 นายชาคริต โล6ห�เพชรรัตน�

63022000837 นางสาวชฎาภรณ� เตียคะเจริญ

63022000838 นางสาวรมิดา มะหะหมัดจินดา

63022000839 นายอภิชาต คงเมฆา

63022000840 นายนครินทร� ฟJกขาว
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63022000841 นายบวรศักด์ิ บุญสุข

63022000842 นางสาวอมรรัตน� วิเศษสิงห�

63022000843 นายพงศธร อุดเลิศ

63022000844 นางสาวรัตนภรณ� ประทุมตรี

63022000845 นางสาวศิริรัตน� คําเงิน

63022000846 นางสาวมินตรา ชื่นแสง

63022000847 นายสนธยา คล7ายบัว

63022000848 นางสาวศิรินภา ฝJZนสาย

63022000849 นางสาวนิภาภรณ� ดิษฐ�สูงเนิน

63022000850 นายณรงค�เทพ ห7อยสังวาลย�

63022000851 นางสาวจิรนันท� เกียรติโรจนกําธร

63022000852 นางสาวดาวรุ6ง ทองประดิษฐ�

63022000853 นางสาวนุจรี อยู6เย็น

63022000854 นางอุไรวรรณ วีระเสนา

63022000855 นายวัชรชัย เเก7วเทียนทอง

63022000856 นายนัฐพงศ� สุขาบูรณ�

63022000857 นายสุรเชษฐ� กล6อมศรี

63022000858 นางสาวรจนา พุ6มเทียน

63022000859 นางสาวนุจรี นิลโชติ

63022000860 นายวุฒินันท� ศรีรุ6งเรือง

63022000861 นายภาณุพงศ� เจิมเมือง

63022000862 นางสาวชิชญาส� ใหญ6สีมา

63022000863 นายประการ นาคสังข�

63022000864 นางสาววนิดา ขุนนุช

63022000865 นายวัชระ สิงโส

63022000866 นางจันทร�เพ็ญ ศรีชู

63022000867 นางสาวศิริพรรณ แจ6มจิราวรรณ

63022000868 นายสมชาย แขขุนทด

63022000869 นายธรรมนูญ จันทร�ดํา

63022000870 นายวีรภัทร สําเร
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63022000871 นายรณภูมิ เกิดสุข

63022000872 นายกรณิศ เภาศรี

63022000873 นายพีระพงศ� ผินแสง

63022000874 นายณัฐพล พระเวก

63022000875 นางสาวศศิณัฏฐ� แรงเพ็ชร�

63022000876 นางสาวนนทิยา กําจัดภัย

63022000877 นางสาวแก7วขวัญ โน[ตเกรียง

63022000878 นางสาวศิริรัตน� สีหินกอง

63022000879 นายปฐมพร เพชรสกุลวงศ�

63022000880 นายอดุล กัลป8ยะภัณฑ�

63022000881 นางสาวสมปอง อินทร�สุข

63022000882 นางสาวกนกพร สังข�วิสิทธ์ิ

63022000883 นางสาวกฤษณา อ่ําพุทรา

63022000884 นางสาวณัฏฐา อาบสุวรรณ

63022000885 นางสาวศรวณีย� กองสมบูรณ�

63022000886 นางสาววสนันทน� จันทร�สุนทร

63022000887 นางสาวอาภา ภรณ� ขวัญ ช6วย 

63022000888 นางสาวเพ็ญยาพร ภูศรี

63022000889 นายธกร เพ็งอุ6น

63022000890 นางสาวสรินญา แก7วสุวรรณ

63022000891 นางสาวกิติพรย� แก7วทอง

63022000892 นางสาวนุชจรี ทิพวงค�

63022000893 นายนรินธร น7อยศรี

63022000894 นางสาวภัคนันท� จุมพรม

63022000895 นางสาวพัชรินทร� เสนาสุนทร

63022000896 นางสาวจันทร�แก7ว แก7วบุญเรือง

63022000897 นางสาวอรนุช แก7วเขียว

63022000898 นางสาวอนุชิตา สุพรรณหนู

63022000899 นางสาวกัลยาณี มงกุฎทอง

63022000900 นายอนุกูล เรียงสาย
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63022000901 นายธนาธร ชุมโชติ

63022000902 นายประยุค โพธ์ิพันธุ�

63022000903 นายประวิทย� คิดยาว

63022000904 นางสาวจันทิมา เทพรส

63022000905 นางสาวชมพูนุช โสไกร

63022000906 นายพลากร เพ็ญกุล

63022000907 นายณัฐสิทธ์ิ ชนแดง

63022000908 นายนพดล มาศสิน

63022000909 นายสุวีร�วงศ� ศรีภิญโญ

63022000910 นางสาวผกากรอง ทองโคตร

63022000911 นายณัฐวุฒิ สวัสด์ิจู

63022000912 นางสาวประภาวัลย� โรจนประดิษฐ�

63022000913 นางสาวกวินทิพย� ตรุพิมาย

63022000914 นางสาวสุกัญญา แก7วดวงดี

63022000915 นายสิทธิโชค สุขกา

63022000916 นางสาวกนกวรรณ สามารถกุล

63022000917 นายฆัคชพงญ� จันทะนะ

63022000918 นายพันธ�ศักด์ิ ทิพย�แสง

63022000919 นายกรวิชญ� ศิริพันธุ�

63022000920 นายภัทรวุธ วงศ�ยังอยู6

63022000921 นายชานนท� ฉุนจุ7ย

63022000922 นายภูวนนท� แก7วแดง

63022000923 นางสาวพัทธ�ธีรา อุ6นคํา

63022000924 นายพรชัย ชาลีรินทร�

63022000925 นางสาวสุนิศา ศิริสมุทร

63022000926 นายธนวิน พงษ�โพธ์ิ

63022000927 นางสาวสุภาวรรณ แช6มช7อย

63022000928 นางสาวปานตะวัน พลจันทร�

63022000929 นางสาวอวัศยา พูลสุข

63022000930 นางสาวริสา ไตรรัตน�
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63022000931 นางสาวเจนจิรา นาคบรรจง

63022000932 นางสาวพัสญ�ปรีญา อาจคงหาญ

63022000933 นางสาวสหัสริน วาดี

63022000934 นางสาวนภาวรรณ เทพประสิทธ์ิ

63022000935 นางสาววิลาวัณย� อรเพชร

63022000936 นางสาวปาลิตา คําสาย

63022000937 นางสาวภาคิณี ใจม่ัน

63022000938 นายทวีชัย หนูคํา

63022000939 นายปรัชญา ธิราช

63022000940 นางสาวปาณิศา ศรีมาก

63022000941 นายอุกฤษฎ� ศรีคํา

63022000942 นางสาวนันทวัน ด7วงน7อย

63022000943 นายธนพงษ� คงถอด

63022000944 นางสาวสุธัญญา เขม7นเขตกิจ

63022000945 นางสาวศุภาวรรณ งาสระน7อย

63022000946 นางสาวจารุวดี ทองดีนอก

63022000947 นางสาวทิพเกสร มากอารีกุล

63022000948 นางสาวจันทิมา เมืองบัวผัน

63022000949 นางสาวปภัสรา ชูวงษ�

63022000950 นางสาวดาววรินทร� แก7ววิชิต

63022000951 นางสาวพลอยพรรณ ย้ิมสําราญ

63022000952 นางสาวณิชนันทน� แก6นจันทร�

63022000953 นางสาววริศรา ศิริรัตน�

63022000954 นางสาวสุนิสา เพ็ชรชูดี

63022000955 นายชนัทธา นามเสถียร

63022000956 นายเอกชัย ยุทธแสน

63022000957 นายพรเทพ แสงอินทร�

63022000958 นางสาวณัฐชา เกตุนาค

63022000959 นายสิทธิTนนท� เก7าลิ้ม

63022000960 นางสาวณิชากร ถาต6าย
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63022000961 นางสาวนิภาพร ปานเผือก

63022000962 นายกมล เสือสีห�

63022000963 นางสาวนันทนา รุ6งเรือง

63022000964 นางสาวจรัสศรี เพชรนอก

63022000965 นางสาวณัฐพร วีระวงศ�

63022000966 นางสาวสิรินทรา แสงศรีเนตร

63022000967 นายกิตติภพ สุขสวัสด์ิ

63022000968 นางสาวกุลสินี บัณฑิศักด์ิ

63022000969 นางสาวอภิรดา เกิดเดโช

63022000970 นางสาวทัดดาว มะกรูดอินทร�

63022000971 นางสาวนารีรัตน� ศิลาประเสริฐ

63022000972 นางสาวศิริวรรณ นาคลําภา

63022000973 นายชัยสินธ� จะมา

63022000974 นายวรเมธ สายทอง

63022000975 นางสาวสิรินภาภรณ� ทองสังข�

63022000976 นางสาวกรรณิการ� ลําเพย

63022000977 นายโอฬาร เพชรนาคินท�

63022000978 นางสาวปJทมาวดี สุดพันธุ�

63022000979 นายพฤกษ กุมพล

63022000980 นายโกศล อินทร�ประสงค�

63022000981 นายภูวนัย แก7วไทรนัน

63022000982 นายโยธิน ยวดขุนทด

63022000983 นายกิตติพงศ� พ่ึงดอกไม7

63022000984 นายวีรภัทร เพ็ญศรี

63022000985 นายธีรภัทร แสงศรี

63022000986 นายไกรวิทย� อ6วมวังเป]ด

63022000987 นางสาวหนึ่งฤดี จันทร�วันรักษ�

63022000988 นางสาวณัฐธิดา ศรีบุญขํา

63022000989 นายกฤษฎา สุวรรณพลาย

63022000990 นางสาวภัทรวดี ศรีสุข
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63022000991 นางสาวนวพร ไตรจิตร

63022000992 นางสาวจุฬาลักษณ� เดชคอบุตร

63022000993 นางสาวโสภิดา บุญวงษ�

63022000994 ว6าที่ร7อยตรีภูเบศร หนูทิมทอง

63022000995 นางสาวณัฐชฏาภรณ� บรรเทิง

63022000996 นางสาวณัฐสุดา พนารักษ�ไพลิน

63022000997 นายณรงค�ฤทธ์ิ สังข�เพ็ง

63022000998 นางสาวนุชจิรา สัจจะวงษ�รัตน�

63022000999 นายชัยวัฒน� จีนถนอม

63022001000 นายอภิเชษฐ อุปภักดี

63022001001 นางสาวพนิดา ทับทิมศรี

63022001002 นางสาวจิราภรณ� โภคาประกรณ�

63022001003 นางสาวเก็จ มณี เทียม ถม 

63022001004 นางสาวประหยัดสิน บุญชูวิทย�

63022001005 นางสาวพิมลพรรณ ขอดเมชัย

63022001006 นางสาวอัญชลี สุขเกษม

63022001007 นางสาวชุติกาญจน� แจ6มจํารัส

63022001008 นายวิศรุต สมอดง

63022001009 นางสาวมุฑิตา ราชวงศ�ษา

63022001010 นางสาวสุพรรษา กรมรอด

63022001011 นางสาวพรนภา เปรมชาติ

63022001012 นางสาวพัชรา การินทร�

63022001013 นางสาวปุญญิศา วรรณก้ี

63022001014 นายวัลลภ โภคทรัพย�ไพบูลย�

63022001015 นายธนากร บุญช6วย

63022001016 นายทวีศักด์ิ อดิสรณกุล

63022001017 นางสาวแพรวิไล ปJZนนาค

63022001018 นางสาวสุนิสา ทองหาญ

63022001019 นางสาวบุษบา เทพารักษ�

63022001020 นางสาวสุภารัตน� โพธ์ิงาม
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63022001021 นางสาวพัชรินทร� ภัทรวรรธ�เมธี

63022001022 นายณัชพล ขําจิตร

63022001023 นายวัชรพล ปราบวิลัย

63022001024 นางสาวอินทิรา นิศาศศิธร

63022001025 นางสาวสิริรัตน� ทองหล6อ

63022001026 นายสันติสุข ทิศทะษะ

63022001027 นางสาวเสาลักษณ� พรมแก7ว

63022001028 นางสาววิจิตรา เมินกระโทก

63022001029 นางสาวเจตตสุภา ผลปาน

63022001030 นายสรวิชญ� ธรรมสังวาลย�

63022001031 นายอภิสิทธ์ิ ดํามณี

63022001032 นางสาวนิโลบล สายเนตร

63022001033 นายมานพ สนุพันธุ�

63022001034 นางสาวประภาวรินท� ดีมี

63022001035 นางสาวกนกกร ศิริพิน

63022001036 นางสาวศิริพร เพชรรุณ

63022001037 นางสาวธัญชนก แต7สุวรรณ

63022001038 นายพรเทพ สุวรรณปรีชา

63022001039 นายกฤษกร ราหุรักษ�

63022001040 นางสาวสมใจ สมพรมทิพย�

63022001041 นายสมศักด์ิ ปJญญาสิทธ์ิ

63022001042 นางสาวธิดารัตน� เชื้ออ6อน

63022001043 นายศศิพล ศรีภูมิ

63022001044 นางสาวนิรชา ผิวจันทร�เลิศ

63022001045 นางสาวปJณฑารีย� วันดี

63022001046 นางสาวสิทธิขวัญ หอมกรุ6น

63022001047 นางสาวนิศาชล เทศสมบูรณ�

63022001048 นางสาวฐิติชญา เรืองมณียา

63022001049 นางสาวป8ยนุช สทิวะวงศ�

63022001050 นางสาวนุชนารถ บรรสาร
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63022001051 นายอนวัช เกวียนวงษ�

63022001052 นายณฐวัฒน� ฐิติคุณภักดีเลิศ

63022001053 นางสาวเพ็ญนภา เขินไพร

63022001054 นางสาววรรณนิษา ทวนทอง

63022001055 นางสาววฤนะดา ตันป8งเมือง

63022001056 นายวุฒิชัย เจิมทอง

63022001057 นางสาวจุฑารัตน� สุดจิต

63022001058 นายเกียรติพงษ� จันทะวงศ�

63022001059 นายจักรรัตน� ถึกคุ7ม

63022001060 นางสาวเจนจิรา พันจรุง

63022001061 นางสาวกนกวรรณ วงษ�เวียงจันทร�

63022001062 นางสาวชนากาน หลิมพลอย

63022001063 นางสาวกฤษณา รูปเลขา

63022001064 นางสาวญาดานันท� อินทบุตร

63022001065 นางสาวเบญจมาศ สารสม

63022001066 นายทัศนัย อินทร�ทิม

63022001067 นายสิทธิพร แก7วเขียว

63022001068 นายจิรายุทธ แตงจันทึก

63022001069 นางสาวสิริกาญจน� จันทร�อุไร

63022001070 นายยุทธศิลปQ รักษาศรี

63022001071 นางสาวรจเรข คงพุ6ม

63022001072 นายอิทธิพัทธ� รัตนพงศ�

63022001073 นางสาวสุกัญญา เพียงโธสง

63022001074 นางสาวปาณิสรา แก7วประเสริฐ

63022001075 นายณัฐิวุฒิ ออกรัมย�

63022001076 นายปริญญา พระราช

63022001077 นายอนันตศักด์ิ ชัยบุรี

63022001078 นางสาวอุบล เชิดสุพรรณ�

63022001079 นายปรียพงษ� ยอดวงศ�เรือน

63022001080 นางสาววนิดา เอื้อพัฒนาพานิชย�
หน7า 36 จาก 78               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022001081 นางสาวสาวิตรี ยาสุ6ม

63022001082 นางสาวสินีนาฎ บัวเเย7ม

63022001083 นายทศพล เลอสรวง

63022001084 นายสิทธิชัย คล7ายพงษ�

63022001085 นายจตุพล จิรธรรศกุล

63022001086 นางสาวชญานิน นิยม

63022001087 นางสาววารี ดีพรหม

63022001088 นายกิตติพงษ� มาลัยศรี

63022001089 นางสาวสุภาพร บุญกล่ํา

63022001090 นางสาวสินีนาฎ วิทยาอํานวยยศ

63022001091 นางสาวเสาวนีย� ก่ิงสวัสด์ิ

63022001092 นายสุมิตร ดาราแก7ว

63022001093 นางสาวมาริษา กลั่นภูมิศรี

63022001094 นางสาวชุติมา พรหมจันทร�

63022001095 นายธวัชชัย ประวิงวงศ�

63022001096 นางสาวพัชรินทร� จันทร

63022001097 นางสาวจรัญญา แสนวิเศษ

63022001098 นางสาวบุตษญา นันทสังข�

63022001099 นางสาววนิดา พิพัดกุล

63022001100 นางสาวกัญฐณา เมธีธญาพล

63022001101 นางสาวสุทธิตา เมืองเดช

63022001102 นางสาววิชุนีย� ขันทะสอน

63022001103 นางสาวนาตยา เขียวไสว

63022001104 นางสาวพรรณนิภา เวียงยศ

63022001105 นายนนธวัช เทียมทันพุฒิกุล

63022001106 นางสาวฟMาใส ใจเร็ว

63022001107 นายทศพล จะรา

63022001108 นางสาวพัทธ�ธีรา แก7วประดิษฐ�

63022001109 นางสาวกนกธาดา กิรติกานันท�

63022001110 นางสาวภาวินี บุญมี
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63022001111 นายวชิราวุธ พวงคํา

63022001112 นายจักรพรรณ� แก7วอยู6ดี

63022001113 นางสาวนฤมล คุ7มสุภา

63022001114 นายณัฐวรางกูล อุทุมพร

63022001115 นางสาวนรินทร�พร วรรณพฤกษ�

63022001116 นายศุภเลิศ ทวีโกวิท

63022001117 นายธีรเดช มีสุขดี

63022001118 นายประวัณวิทย� เหลื่อมพล

63022001119 นางสาววิรมน สามฉิมโฉม

63022001120 นางสาวพิมหฤดา รัตนสกล

63022001121 นายอนันตชัย เดชปรารมย�

63022001122 นางสาวพรรณศุภศรก� สุวรรณลักษมี

63022001123 นางสาวเขมจีรา เลขะสุวรรณ

63022001124 นางสาวจิราพร สุขสบาย

63022001125 นางสาวกัณฐิกา ขยันดี

63022001126 นางสาวพิชชาพร คําอุ6น

63022001127 นางสาววิชุดา แสนเพชร

63022001128 นางสาวจุฑารัตน� พิมพ�พาเรือน

63022001129 นายณภัทร สุวรรณ

63022001130 นางสาวณัฐณิชา พาพะหม

63022001131 นางสาวศศิธร สายตา

63022001132 นายสพลดนัย กวางเต7น

63022001133 นายจิรกิตต์ิ ม่ันคง

63022001134 นางสาวปาริฉัตร โอษฐ�ย้ิมพราย

63022001135 นางสาวสุดาพร โชติปJญญานุสรณ�

63022001136 นายสงกรานต� กWาแก7ว

63022001137 นางสาวกัลทิมา พานแก7ว

63022001138 นางสาวรวินท�นิภา เทียนเหลือง

63022001139 นางสาวธัญญรัตน� ดอกไม7

63022001140 นายอภิรักษ� เกษศรี
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63022001141 นางสาวจตุรพร สุขสมจิตต�

63022001142 นางสาวมิณฑิตา ทะรังศรี

63022001143 นางสาวสะแกวัลย� สังข�สว6าง

63022001144 นางสาวพิรญาพัฒน� อิสสระกุล

63022001145 นายธนะชัย แดนเหมือง

63022001146 นายจักรกฤษณ� บุญก7อน

63022001147 นางสาวมนรัตน� กอบวิยะกร

63022001148 นางสาวป8ยนันท� ขําหาญ

63022001149 นางสาวคุณากร เหล6ากัง

63022001150 นายพิสิฐ คําสังข�

63022001151 นางสาวปมิตา  �มณีรัตน�

63022001152 นางสาวจารุวรรณ แจ6มแจ7ง

63022001153 นางสาวทอปJด หวังเสถียร

63022001154 นางสาวมณีรัตน� ทองคํา

63022001155 นายจิรโรจน� ต้ังตรง

63022001156 นางสาววิทยาพร อุ6มน7อย

63022001157 นางสาวนฤมล สิขัณฑกสมิต

63022001158 นายวีรกร รังผึ้ง

63022001159 นายธีรภัทร ธัญลักษณ�เดโช

63022001160 นางสาวกมลวรรณ ศรีวงศ�ราช

63022001161 นายสถาพงษ� ฤาชา

63022001162 นายโอม วารีอุดม

63022001163 นางสาวปภาวี มูลจิต

63022001164 นางสาวเขมิสรา สุวรรณวิไลวัฒนา

63022001165 นางสาวสุลัยรัตน� คัชกร

63022001166 ว6าที่ร7อยตรีภูมิชาย ชุนงาม

63022001167 นายภาณุวัฒน� ธรรมขันธ�

63022001168 นางสาววิจิตรา สารเจริญ

63022001169 นางสาวมนต�นิภา ขาวประเสริฐ

63022001170 นางสาวเบญจวรรณ ฉํ่าใย
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63022001171 นายชานนท� แซ6ฟู

63022001172 นางสาวเกศิณี จงประเสริฐ

63022001173 นางสาววาสนา บุญกําเนิด

63022001174 นายบัญชร สุปJตติ

63022001175 นางสาวศุภิสรา ก้ีเจริญ

63022001176 นางสาวโศรยา แจ7งสว6าง

63022001177 นายภานุพงษ� วรนิล

63022001178 นางสาวพรทิภา แจ6มแจ7ง

63022001179 นางสาวสุพิชญา บุญพิรุณ

63022001180 นางสาวรุ6งนภา หงษ�ทอง

63022001181 นายชินวัตร เงินทอง

63022001182 นายบุลากร สูตรเลข

63022001183 นางสาวใกล7รุ6ง มณีรัตน�

63022001184 นางสาวรสลิน สมสวย

63022001185 นายศุภกานต� โชติพงศ�สกุล

63022001186 นายยุทธชัย ล้ําเลิศ

63022001187 นายอับดุลมาลิก รอเสะ

63022001188 นางสาวพิจิตรา อนันต�จิระโชติ

63022001189 นางสาวศิริลักษณ� มณีวงษ�

63022001190 นางสาวศลิษา ตาลพุดซา

63022001191 นายณัฐนนท� เอ็งสุวรรณ�

63022001192 นายนพรัตน� เกตุทัต

63022001193 นางสาวฉัตรมณี สิมะพัฒนสาร

63022001194 นางรจนา ประสาทสิทธ์ิ

63022001195 นายศุภวิชญ� คงเจริญ

63022001196 นางสาวสาริศา บุรินทรโกษฐ�

63022001197 นางสาวสฐาพร รัตตะนะ

63022001198 นายกษิดิศ วรรณฉวี

63022001199 นายไพโรจน� มีชั้น

63022001200 นายปรีชา กุลชนะรงค�
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63022001201 นายอภิเชษฐ คันศร

63022001202 นายธีรพันธ� ดวงมรกต

63022001203 นางสาวเบญจมาภรณ� ลิ้มอําไพ

63022001204 นายสุภากร หงษ�โต

63022001205 นายศรชัย สอดสุข

63022001206 นายอําพล วิชูปถัมภ�

63022001207 นางสาวตูแวนูรไอนี สาระ

63022001208 นางสาวจริยา เกตุอู[ด

63022001209 นางสาวจริยาวรรณ อินกรุงเก6า

63022001210 นางสาวอรุณี คล6องรักสัตย�

63022001211 นายสิทธิชัย ชัยสงคราม

63022001212 นางสาวธันยพร อยู6สําราญ

63022001213 นายอภิศักด์ิ ตรีอินทอง

63022001214 นางสาววรรณภา แซ6เฮง

63022001215 นางสาวจิตติยา ไทรชมภู

63022001216 นางเพ็ญจันทร� เสือคนอง

63022001217 นางสาววิภารัตน� จุคํา

63022001218 นายสิริมงคล มิตรหมอน

63022001219 นางสาวกูซีลา นินาวา

63022001220 นางสาวนภัสรา แปMนบูชา

63022001221 นางชลธิชา แก7วพานทอง

63022001222 นางสาวสุบังอร สังข�แก7ว

63022001223 นางสาวสายรุ7ง แพรทิพย�

63022001224 นางสาวนัยน�ภรณ� กล7าหาญนิธิกุล

63022001225 นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ�

63022001226 นางสาวอนัตตา คงพลับ

63022001227 นายอานนท� เอี้ยวมงคลชัย

63022001228 นางสาวกาญจนา กองตุ7ย

63022001229 นายอนุสรณ� คําหอมกุล

63022001230 นางสาวอัมรัตน� แย7มมา
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63022001231 นายพีรพล คําดี

63022001232 นายเสถียรชัย เชื้อไชยนา

63022001233 นายธีรฉัตร วงศ�แหวน

63022001234 นายโกวิทย� สุธาพจน�

63022001235 นายนรุตม� ขวัญเรือน

63022001236 นางสาวโยธกา เสวตามร

63022001237 นางสาวรัชชดา แสงมณี

63022001238 นายจิโรจ มีม่ังค่ัง

63022001239 นางสาวกัญญารัตน� อยู6สอาด

63022001240 นางสาวกนกวรรณ ขุนพิทักษ�

63022001241 นางสาวสาวิณี วังจันทร�

63022001242 นางสาวเมธินี จ6าอินทร�

63022001243 นางสาวอรยาณี ทองนิล

63022001244 นายกฤติพงษ� สนตุ6น

63022001245 นางสาวชลธิชา แสงทิม

63022001246 นายกรวินท� อินนันชัย

63022001247 นางสาวสิริยากร สายทอง

63022001248 นายกรกฎ ใจภักด์ิ

63022001249 นายจีรายุทธ อุปชิต

63022001250 นายจีรวัฒน� พงษ�หา

63022001251 นางสาววิภาดา ชวนชื่น

63022001252 นายวงศกร หลวงขัน

63022001253 นายบุรี ทองดอนน7อย

63022001254 นายธนาทร เกาเล็ก

63022001255 นายกฤษติวัตร ฤทธิโชติ

63022001256 นางสาวณิชนันท� พิเชียรสดใส

63022001257 นางสาวขวัญหทัย เพ่ิมนาม

63022001258 นายฉัตรชัย หล7ากันหา

63022001259 นางนฤมล เหลืองวิพัฒน�

63022001260 นางสาวอุทุมพร วันทอง
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63022001261 นายประดิษฐผล เพลินจิต

63022001262 นายอิทธิพล ปานวราภรณ�

63022001263 นางสาวชนก สิงห�เรือง

63022001264 นายชาญณรงค� คงเส7ง

63022001265 นางสาวพัชราภรณ� แก6นทอง

63022001266 นางสาวสุภัสสร เชียงกา

63022001267 นางสาวอังคณา ครองระวะ

63022001268 นางสาวจุฑาภรณ� ภมรพล

63022001269 นายศิรโรจน� อุตรสุข

63022001270 นางสาวกัญญารัตน� จู7พันธ�

63022001271 นายวรวุฒิ บุญเชิด

63022001272 นางสาวสุวิมล คํามูลคร

63022001273 นางสาวจิรัฐติกาล  [TTรู7ยืนยง

63022001274 นางสาวโสรยา สุขแสนสุข

63022001275 นางสาวสุนิสสา โชระเวก

63022001276 นางสาวพนิดา ไวสาริกรรม

63022001277 นางสาวจารุวรรณ มณีอินทร�

63022001278 นางสาวจันทนี เหมือนประเสริฐ

63022001279 นายศรายุทธ วงศ�ยังอยู6

63022001280 นางสาวผกาภรณ� เม6นชาวนา

63022001281 นางสาวทิศา สุริยะ

63022001282 นางสาวณัฐสุดา นุชเจริญ

63022001283 นางสาวอภิญญา ชลวานิช

63022001284 นายอดิศร อินทรเจิม

63022001285 นายอานนท� วงษ�รักษา

63022001286 นายธนพล นกร6อน

63022001287 นางสาวพรสุดา พาทยโกศล

63022001288 นางศิริพร พ6อค7า

63022001289 นายวรินทร� กล6อมเอี่ยม

63022001290 นางสาววรัญญา อําไพจิตร
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63022001291 นางสาววัลยา ถุงเชื้อ

63022001292 นายพรรวินท� ธนโชตนิรันดร�

63022001293 นายพนธกร จันทรอาภรณ�ชัย

63022001294 นายพิสิทธ์ิ ต้ังทํานุ

63022001295 นายนิติรัฐ บุญเฟ̂Kอง

63022001296 นายไพศาล เนตรภักดีตระกูล

63022001297 นายสุรพงษ� จันทนา

63022001298 นางสาวสุภาพร สินพูล

63022001299 นายพรชัย มโนวัฒน�

63022001300 นายวันเฉลิม เจริญเมือง

63022001301 นางสาวนิตยา เถ่ือนถํ้าแก7ว

63022001302 นายชัยรัตน� ผาพันธ�

63022001303 นางสาวนิรมล พุ6มพยอม

63022001304 นางสาวภัทราพร กสิกรรม

63022001305 นางสาวนิลุบล ย้ิมสะอาด

63022001306 นายศุภกร คงหม่ืนรักษ�

63022001307 นายวรพจน� กาฬภักดี

63022001308 นายกงใจ สุทธรรม

63022001309 นายนิพนธ� ประทุมแก7ว

63022001310 นายธีระ โพธินันทวงศ�

63022001311 นางสาวิตรี นิ่มบุญจาช

63022001312 นางสาวบุษบา สโมสร

63022001313 นางสาววิชุดา บุญธรรม

63022001314 นายป8ยะพงษ� ศิริดาวทอง

63022001315 นายพีรพล แก7วตัน

63022001316 นายเจษฎากร เผ6าพันธ�

63022001317 นายพงค�ภัทร� แดงอินทร�

63022001318 นางสาวจันทิมา กลิ่นหอมดี

63022001319 นางสาวปวีณ�นุช จินตนาวลี

63022001320 นายรุ6งศิฐ ชัยยะ
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63022001321 นางสาววรีรัตน� คําเกิด

63022001322 นางสาวสุรีรัตน� ภูกลาง

63022001323 นางสาวกมลชนก กุลยบุตร

63022001324 นายภาสพงศ� แผนน7อย

63022001325 นางสาวเพ็ญวดี แก7วกรอบ

63022001326 นายรัฐธวัตร ประทุมมี

63022001327 นายธนพรรณ ฎาณวรรณ

63022001328 นายอภิรมย� เนียมมณี

63022001329 นายศักย�ศรณ� นิตย�แสวง

63022001330 นางสาวพิมพนิภา มณีจินดา

63022001331 นางสาวขวัญจิตร สีดี

63022001332 นายณัฐพงษ� ฤกษ�ดี

63022001333 นายธรกฤต จินดารัตน�

63022001334 นางสาวอัญชลี ศิริสมุทร

63022001335 นางสาวภาวพรรณ กิจประเสริฐ

63022001336 นางสาวป8ยมาส สังข�สว6าง

63022001337 นางสาวสุธิดา จงจิตร

63022001338 นางสาวเบญญาทิพย� ผัดแสน

63022001339 นายณัฐวุฒิ เกิดสุข

63022001340 นายยศกร จักรแก7ว

63022001341 นางสาวนรินทร�พร บูชา

63022001342 นางสาวจันทิมา สนธิกรณ�

63022001343 นายกิตติพล การเเสนใจ

63022001344 นายภาคภูมิ เตยหอม

63022001345 นายอิสรพงษ� เส7งส6ง

63022001346 นายดิเรก สุวรรณพุฒ

63022001347 นางสาวสุธาสินี ธรรมสุวรรณ�

63022001348 นางสาวสุริษา พิมพ�ทอง

63022001349 นางสาวศิริลักษณ� ย้ิมช7อย

63022001350 นายเนรมิต ลี่แตง
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63022001351 นางสาวศรีสมร ณ สมบูรณ�

63022001352 นางสาวรุ6งทิวา มณีโชติ

63022001353 นางสาวกมลพรรณ รัตนนรเศรษฐ

63022001354 นางสาวกิติยา เจ7าเล6ห�ดี

63022001355 นางสาวศิริพร ปานย้ิม

63022001356 นางสาวจินตนา คงเจริญ

63022001357 นางสาวพัชราพร พวงพันธ�

63022001358 นางสาวรณิษฐา หลําแสงกุล

63022001359 นางสาววรรณนิสา ขุยขํา

63022001360 นางสาวภาวินี ปานวิลัย

63022001361 นางสาวนฤมล ขุนสันเทียะ

63022001362 นางสาววิภา ดิษมหาผล

63022001363 นางสาวดวงนฤมล แพรสีนวล

63022001364 นายยศพล สิทธ์ิอ6วม

63022001365 นายวัฒนา เกิTดจังหวัด

63022001366 นายณพัทธ�พล บุญพระรักษ�

63022001367 นางสาวเจนนภา อยู6จงดี

63022001368 นางสาวป8ยนันท� ขวัญมงคล

63022001369 นางสาววรรณิสา ชัยแก7ว

63022001370 นายสามารถ ศรีเภา

63022001371 นายธิTติ เจริญสุข

63022001372 นายธนภัทร ชูวงศ�

63022001373 นายกริช สุกิติระ

63022001374 นางสาวพลอยขวัญ แนบนุช

63022001375 นางสาวนันทวัน จันทรา

63022001376 นางสาวจิณณพัต พานแก7ว

63022001377 นางสาวสวรรณศิริ สุนทราศรี

63022001378 นายยชญ�ธเนศ ศักดีชัยสิทธ์ิ

63022001379 นางสาวพัชรี ทองสุข

63022001380 นางสาวสุภาวิตา นาคเกิด
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63022001381 นายวิรัช ดะชง

63022001382 นางสาวศุภดา ลิ้มสมบูรณ�กุล

63022001383 นางสาวปาริชาติ นนตะสี

63022001384 นางสาววิจิตรา คําปJนปูL

63022001385 นางธนิสร งามจินาภรณ�

63022001386 นายอํานวย นิยมญาติ

63022001387 นางสาวนฤมล อ6อนคํา

63022001388 นายสมพร โพธ์ิสวัสด์ิ

63022001389 นางสาวนาตยา ไล7ฉิม

63022001390 นางสาวภัคธีมา สุภาพธรรม

63022001391 นางสาวรสสุคนธ� ภูฆัง

63022001392 นางสาวบุษกรณ� วัดแปMน

63022001393 นายณัฐพล จูมวรรณา

63022001394 นางสาวณัฐริกา สอสอาด

63022001395 นางสาวศิญาณี กิตติโรจนพันธ�

63022001396 นางสาวพิชญาภัค นันทกูล

63022001397 นางสาวสุนิสา แซ6ลื้อ

63022001398 นายกษิดิศ สง6างาม

63022001399 นางสาวรจนา ชาวใต7

63022001400 นางสาวชลิกา ณ. กลองดี

63022001401 นางสาวเบญจกาญจน� นิลคํา

63022001402 นางสาวพิจิตรา คําโพนรัตน�

63022001403 นางสาวสาวิตรี ตะโกนา

63022001404 นางสาวภัทราพร บุญยืน

63022001405 นายภาคิน ฉัตรบรรจง

63022001406 นางสาวธัญพิชชา ตรานกแก7ว

63022001407 นางสาวสุดารัตน� จันทร�ชูกลิ่น

63022001408 นายพงศธร มลศิริ

63022001409 นายชัชพงศ� ผาสุข

63022001410 นางอรุณวิภา เพ็งพุ6ม
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63022001411 นายสรกฤช สําราญวงศ�

63022001412 นางสาวศรินทร� ถ่ินพระบาท

63022001413 นางสาวแวววสุ ปJตถาวงศ�

63022001414 นางสาวพัชรี จอมแก7ว

63022001415 ว6าที่ร7อยตรียุทธนา กังวานวิทย�

63022001416 นายพจน�ศกร พุ6มจําปา

63022001417 นายวัฒณ�ธภัทร เชื้อวงศ�สกุล

63022001418 นายธนากฤช พลรักษ�

63022001419 นายณรงค�ยุทธ สุพรรณพงษ�

63022001420 นางสาวนิพาดา บุญสม

63022001421 นางสาวสุนิษา จารุพันธ�

63022001422 นายจารุวิทย� รวยรื่น

63022001423 นางสาวพรชานิตว� วงค�ราษฎร�

63022001424 นายสิงหนาท เจริญสุข

63022001425 นางสาวชนัญชิดา เพชรเจริญ

63022001426 นางพจนา แนวทัด

63022001427 นายภานุวัฒน� เพ็งมา

63022001428 นางสาวอุษา อนุพันธุ�

63022001429 นางสาวภัทท�ษร สันติคุณากร

63022001430 นางสาวกชพร วานิชธนากุล

63022001431 นางสาวสายรุ7ง ประทุมเจริญ

63022001432 นางสาวกาญจนา เสริมสุข

63022001433 นางสาวริษา ทุมทอง

63022001434 นายธนวัฒน� พุมมา

63022001435 นางสาวภัทราวัลย� จันอ6อน

63022001436 นางสาวอังคณา จ7อยทองมูล

63022001437 นางสาวณัฏฐ�กฤตา กองภาค

63022001438 จ.อ.วุฒิชัย ฉิมวัย

63022001439 นางสาวพวงผกา แก7วโกเมร

63022001440 นายคฑาวุฒิ ชอบผล
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63022001441 นางสาวสุดารัตน� ฉัตรแก7ว

63022001442 นายสุภัคศร แก6นสาร

63022001443 นางสาววาสนา พนมวงษ�

63022001444 นายณัฐพล แก7วครอง

63022001445 นายณฐนนท� จุฑา

63022001446 นางสาวทัศวรรณ เกตุแก7ว

63022001447 นายวศิน ดอกไม7ขาว

63022001448 นางสาวสรัณรัตน� ทองแสง

63022001449 นางสาวนฤดี บทมา

63022001450 นายชุติกาญจน� ชมภูนุช

63022001451 นางสาวธนัญนภา อยู6พุ6ม

63022001452 นางสาวณัฐกานต� ฉิมโหมด

63022001453 นางสาวบุณฑริกา พินธิสืบ

63022001454 นายภัทรชัย สุวรรณอัคระเดชา

63022001455 นางสาวสากีนา แวหามะ

63022001456 นางสาวธิติยา จันทรัตน�

63022001457 นางสาวอาทิตยา กราบทอง

63022001458 นางสาวพุธิตา ย่ีประชา

63022001459 นางสาวภัสร�ภรณ� เหลืองทอง

63022001460 นายธีรวุฒิ ลวดลายทอง

63022001461 นางสาวปกิตตา สรหงษ�

63022001462 นางสาวธวัลพร คงอุด

63022001463 นางสาวสุพัตรา ย้ิมประเสริฐ

63022001464 นายณรงค�ฤทธ์ิ ขันธ�นิโย

63022001465 นายบัลลังค� อินม6วง

63022001466 นายเสกข� สุรินทร�คํา

63022001467 นางสาวกาญจนา รักศรี

63022001468 นางสาวขวัญหทัย ตระกูลคุ7มวงศ�

63022001469 นายพงศกร นุ6มปาน

63022001470 นางสาวปรารถนา ชาญวิรัตน�
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63022001471 นางสาวเบญจวรรณ อ่ํากอง

63022001472 นางสาวสุกานดา พูลน7อย

63022001473 นางสาวรัตนาพร บัวเบิก

63022001474 นายสถาพร พงษ�ปราโมทย�

63022001475 นายวรวุฒิ คณธิคามี

63022001476 นางสาวนฤมล ต7นสําโรง

63022001477 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณพิพัฒน�

63022001478 นางสาววณิสุดา ขอนพวง

63022001479 นางโสภา คงแก7ว

63022001480 นางสาววาสนา สําหนาว

63022001481 นายโชคชัย ทีเหล็ก

63022001482 นางสาวสายพิน พันโบ

63022001483 นายธรรมรัต เลิศโพธ์ิดํารงชัย

63022001484 นายไพบูลย� ตุ6มภักดี

63022001485 นายณัฐพล ระเวง

63022001486 นางสาวมธุรดา แจ6มกลัด

63022001487 นายดนุพล เพ่ิมข้ึน

63022001488 นางสาวณิชารีย� การินทร�

63022001489 นายณัฐพงษ� เพ็งมาก

63022001490 นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล

63022001491 นางสาวธัญลักษณ� ตาลํา

63022001492 นายณัฐนนท� สุริยะพรหม

63022001493 นายฐิติกานต� ใคร6ครวญ

63022001494 นางสาวจรรยพร คําจันทร�

63022001495 นายวาริน เหลี่ยมไธสง

63022001496 นายอัมรินทร� ขันธ�แก7ว

63022001497 นางสาวอรพรรณ สถาป8ตานนท�

63022001498 นางสาวอรชพร ศรีบุรินทร�

63022001499 นางทิพยวรรณ มฤคี

63022001500 นางสาวญาณินท� เสกประโคน
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63022001501 นายฉัตรฐาน� มีนายน

63022001502 นายดนัย สมบุญดี

63022001503 นางสาวบุษรา สมปาน

63022001504 นายสรสิทธ์ิ ขําโสภา

63022001505 นางสาวธัญญารัตน� ศิริมงคล

63022001506 นางเยาวลักษณ� ขันธมาลา

63022001507 นางสาวธนพร ตาเต6า

63022001508 นายป8ยังกูร แก7วมงคลชัย

63022001509 นางสาวศุภิษา จอมเกิด

63022001510 นางสาวภัทราพร รอดขํา

63022001511 นางสาวธนภร พงษ�เสม

63022001512 นายนครินทร� ทองสุข

63022001513 นางสาวกิตติยา ชูมณี

63022001514 นางสาวธีระณุตย� ย่ิงคุ7ม

63022001515 นายสนธยา นีลี

63022001516 นายหัมดี ดอเลาะ

63022001517 นางชนิดาภา สีทิพย�

63022001518 นางสาวกนกรัตน� ยอดพิจิตร

63022001519 นางสาวสุมลทิพย� ภุมรินทร�

63022001520 ว6าที่ร.ต.หญิงวราภรณ� ศรีเจริญ

63022001521 นางสาวจิราวรรณ กล่ําคลองตัน

63022001522 นายชัยวัฒน� จีนถนอม

63022001523 นายแผ6นดิน จิตใจตรง

63022001524 นายภานุพงษ� มีจินดา

63022001525 นายพีรณัฐ เสริมศิลปQ

63022001526 นายธนกร อินทวิมล

63022001527 นางสาวปวรรัตน� ธนูสนธ์ิ

63022001528 นางสาววราภรณ� แก7วปาน

63022001529 นายณัฐดนัย แสงทองดี

63022001530 นางสาวณัฐชนก ดาวทอง
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63022001531 นางสาวนิติยา ต้ังสกุลเสริมสุข

63022001532 นายพรเทพ บุญยวง

63022001533 นายนนทกฤษ ยอดราช

63022001534 นางสาวศรีวารี คล7ายแดงคล้ํา

63022001535 นางสาวทัศนีย� หมุนสิงห�

63022001536 นางสาวลักษมณ พุ6มซ7อน

63022001537 นางสาวป8Kนฉัตร ธนะสีลังกูร

63022001538 นายจิราวุฒิ ธัญญเจริญ

63022001539 นางสาวสุจินต� ปูLน7อย

63022001540 นางสาวกฤติญา วรรณศรี

63022001541 นายกมล ทินรัตน�

63022001542 นายทศพร ฤกษ�ฉวี

63022001543 นายสุทชัย โตน7อย

63022001544 นางสาวชญาณุช ทองส6องแก7ว

63022001545 นางสาวนัฏวดี สุขสดเขียว

63022001546 นางสาวรัชดา เทพา

63022001547 นางสาวจันทิมา วิเศษชาติ

63022001548 นางสาวฤดีมาศ ก่ิงมณี

63022001549 นางสาวนิศานาถ ทวีทองมูล

63022001550 นายสุชัจจ� ป8ติพรชัย

63022001551 นางสาวนรินทร�รัตน� สตาภิรมย�

63022001552 นายเฉลิมชัย สมใจ

63022001553 นางสาวจีรนันท� อินทฉิม

63022001554 นายศุภชัย ชุมพงศ�

63022001555 นางสาวปภาวรินทร� โพธ์ิทิพย�

63022001556 นางสาวธิดาวรรณ� คํานวน

63022001557 นางสาวจิระพร ค7าขาย

63022001558 นางสาวทิพวรรณ สุภาพร

63022001559 นางสาวเบญจวรรณ วิชิ

63022001560 นางสาวอาริยา สืบแก7วหล7า
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63022001561 นางสาวสุนิสา พวงผกา

63022001562 นางสาวณพาพร ทองศรี

63022001563 นางสาวเดือนเพ็ญ ตู7พิจิตร

63022001564 นายสุทธนา นาคโหมด

63022001565 นายณัฐพล สาเฉย

63022001566 นางสาวกาญจนา คําร7อยแสน

63022001567 นางสาวอรวรา อ6อนเกิด

63022001568 นางสาวกนกอร เก7าแพ

63022001569 นางสาวปนัดดา อันทะเกตุ

63022001570 ส.ต.ต.ภัทรภณ พุทธา

63022001571 นางสาวนฤมล นาหล7า

63022001572 นางสาวลัดดา ถํ้าแก7ว

63022001573 นายรัฐพล อุดมผล

63022001574 นางสาวชุติมา ปานชาติ

63022001575 นายเจตพล อินนา

63022001576 นางสาวณัฐยาพัชญ� โอวานนท�ชัย

63022001577 นางสาวอารียา โพธ์ิสีรุ6ง

63022001578 นางสาวบุษยา มาลา

63022001579 นางสาวธัญพิชชา แกมเกตุ

63022001580 นางสาวสุริยาพร เชื้อนิล

63022001581 นางสาววิไล แก7วเเจ7ง

63022001582 นางสาวกุลวดี ชาวนาห7วยตะโก

63022001583 นายสุทธิพงศ� นุ7ยเกลี้ยง

63022001584 นายสุทัศน� ลาภูตะมะ

63022001585 นางสาวศิริรักษ� ชานนตรี

63022001586 นายปุณยวีร� เลิศมโนญาน

63022001587 นางสาวอรนุช แก7วเขียว

63022001588 นางสาวกมลพร ทองปาน

63022001589 นางสาวมิรันตี มุขตา

63022001590 นางสาวเกร็ดมณี เม7งเกร็ด
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63022001591 นางสาวอรณิชา โพธ์ิชื่น

63022001592 นางสาวพิชามญชุ� พูนศิริรัตนกูล

63022001593 นางสาวรัตนวลี สุทัสนมาลี

63022001594 นายชัญญะ พุ6มย้ิม

63022001595 นายศราวุฒิ หวังดี

63022001596 นางสาวฉัตรวิไล เทพสงค�

63022001597 นางสาวกัลยกร ปริพนธ�

63022001598 นายวงศกร อักษรวงศ�

63022001599 นางสาวสิรินทร� อ6วมเรืองศรี

63022001600 นายณฐวรรธก� บุญเรือน

63022001601 นายรุ6งโรจน� เกตุแก7ว

63022001602 นางสาวสินีนาถ มณีกิจ

63022001603 นายสักกะรัฐ ดีลุนชัย

63022001604 นางสาวพชรกร อินทนาศักด์ิ

63022001605 ส.อ.ธนกฤต รสหอม

63022001606 นางสาวฤมลพรรณ เกิดท6าไม7

63022001607 นางสาวจาริญา บุญยงค�

63022001608 นางสาวโศรยา โพธ์ิศรีทอง

63022001609 นางสาวชมพูนุช ทรัพย�ศรีอุดม

63022001610 นางสาวภุมรี เนตรวงค�

63022001611 นายเอก คงย่ิง

63022001612 นายพงค�ศักด์ิ เพชรคง

63022001613 นายพิชิต พาลี

63022001614 นางสาวบัณฑิตา เนตรคุณโพธ์ิเจริญ

63022001615 นายวชรพล พิบูลย�ธัญญะ

63022001616 นางสาวธนพัชร ทองเขาน7อย

63022001617 นางสาวเพชรรัตน� บุญกล่ํา

63022001618 นายทรงยศ พุ6มเจริญ

63022001619 นางสาวป8ยะนุช ใจสะอาด

63022001620 นายนฤเบศร� ฤกษ�อ6อน
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63022001621 นายจักรพงษ� กาละพงศ�

63022001622 นายชาญณรงค� แจ6มจันทร�

63022001623 นางสาวนารีรัตน� เพชรพ6วงพันธุ�

63022001624 นางสาวจันทิมา บุญชื่น

63022001625 ว6าที่ร7อยตรีอภิชาติ ชาญวิชัย

63022001626 นายนพดล วันกลิ่น

63022001627 นางสาวสุธินี เขตขาม

63022001628 นางสาวหยกมณี เครือพันธ�

63022001629 นางสาวจริยา อัมพาวงษ�

63022001630 นางสาวณัฐชา ปวงคําใจ

63022001631 นายปวิธ ทับแพ

63022001632 นายสิทธิชัย สืบเสาะ

63022001633 นายวิวัฒน� เชฏฐพินิต

63022001634 นายสุธน นาคแสงเพชร

63022001635 นายมารุต สนจุ7ย

63022001636 นายจรูญ เงินพุ6ม

63022001637 นางสาววีระยา ปาปะนัง

63022001638 นายอนุชา จินดากูล

63022001639 นายอังกูร สอนวงษ�

63022001640 นางสาวเกสราภรณ� พุทธศรี

63022001641 นางสาวนงเยาว� คําเหนือ

63022001642 นางสาวจิราภรณ� ศรีพุ6มไข6

63022001643 นายธีรกฤษณ� ศิริพงษ�เวคิน

63022001644 นางสาวชุติกาญจน� พุ6มเจริญ

63022001645 นายวัชรพล งามนาเสียว

63022001646 นายศักด์ิสิทธ์ิ จับศรี

63022001647 นายสัญชัย นิลจินดา

63022001648 นายอารงค� มาหะมะ

63022001649 นายไชยวิชย� อินทร�เหย่ียว

63022001650 นางสาวศิริอาภา ชาวทะเล
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63022001651 นายธนพล แตงรื่น

63022001652 นายโสภณ อาจหาญ

63022001653 นางสาวรพีพัฒน� สาระคน

63022001654 นายศราวุฒิ ดานา

63022001655 นางสาวชลลดา แก7วพวง

63022001656 นายมนูญ พลายละเอียด

63022001657 นางสาวธัญญ�นรี สุวพัฒน�เจริญ

63022001658 นางสาวประกายแก7ว แสนนรินทร�

63022001659 นางสาวอัญชุลี ขันทองดี

63022001660 นายณัฐพล ภู6เสม

63022001661 นางสาวจันทรา ชาวใต7

63022001662 ส.อ.หญิงศุภลักษณ� วิบูลย�ศิลปQ

63022001663 นายสมยศ ชาแสน

63022001664 นางสาวสุธานิธ์ิ เขตขาม

63022001665 นางสาวสุลักษณ� แก7วศรีงาม

63022001666 นางสาววิษรทิพย� ศิริพันธ�

63022001667 นางสาวมณฑิตา พรสี่

63022001668 นางสาวภัททิยา กสิกรรม

63022001669 นางสาวปานทิพย� ปJดถานัง

63022001670 นายจีรวัฒน� เเสงประเสริฐ

63022001671 นางสาวดวงกมล รอดเทศ

63022001672 นางสาวอทิตยา คงนาค

63022001673 นางสาวชลทิชา อัจไนยเลิศ

63022001674 นายกานต�ชีวิน ชื่นแพร

63022001675 นายชวกร วงศ�วานิช

63022001676 นายศุภวัทน� เลียบเจริญรุ6งชัย

63022001677 นางสาวณัฏชฐิสา หนูด7วง

63022001678 นายสมศักด์ิ ปานจันทร�

63022001679 นางสาวพิมพ�พรรณ พิมพ�พิพัฒน�

63022001680 นางสาวทิพย�วรรณ มิเดิง
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63022001681 นางสาวศิวัช อิ่มใจ

63022001682 นายจีรศักด์ิ กิตติคุณ

63022001683 นายศราวุธ ประมวล

63022001684 นางสาวอารียา วงษ�สุวรรณ

63022001685 นางสาวพัชณาภา กระแจ6ม

63022001686 ว6าที่ ร.ต.ณรงค�ฤทธ์ิ จันทร�ปาน

63022001687 นางสาวอรณิชา เหลืองทอง

63022001688 นางสาวประภาวดี พุฒพันธ�

63022001689 นายชัยยะ สุดล้ําเลิศ

63022001690 นายกิตติภูมิ ดะสมุทร�

63022001691 นายธันย�ชนก สวนบุปผา

63022001692 นายศุภกร เกษรมาลี

63022001693 นายวายุ โมอุ6ม

63022001694 นางสมศิริ ผ6องสนาม

63022001695 นายปภังกร เนียมสุภาพ

63022001696 นายศราวุทธ สิงหรักษ�

63022001697 นางสาวกรรณิการ� แก7วทองสุข

63022001698 นายจิรวัฒน� โพธ์ิใหญ6

63022001699 นางสาวณิชกานต� ธีรศรัณยานนท�

63022001700 นางสาวภาวินี แสงมาลา

63022001701 นางสาวคุณชลธิชา คุ7มทรัพย�

63022001702 นางสาวปารมี ภู6ทอง

63022001703 นายวุฒิชัย สอนกระต6าย

63022001704 นางสาวกนกพร อามาตย�เสนา

63022001705 นายธีรวัฒน� บรรลือทรัพย�

63022001706 นางสาวณภาภัช เลิศเจริญสุข

63022001707 นางสาวสุกฤตา จ7อยพ่ึงพร

63022001708 นางสาวเกศสุดา สู7ภัยพาล

63022001709 นางสาว6ลลิตา อ่ําสําอางค�

63022001710 นายเอกพันธ� สูติวราพันธ�
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63022001711 นางสาวศุภลักษณ� ปุLนเจริญ

63022001712 นางสาววิจิตรา ประสิทธ์ิเพ่ิมพร

63022001713 นายวัชรากร จันทร�ประเสริฐ

63022001714 นายสิทธิศักด์ิ อินอิ่ม

63022001715 นายศุภชัย อุบลแย7ม

63022001716 นางสาวปณิดา มโหฬาร

63022001717 นายยุติธรรม เพ็งประพันธ�

63022001718 นางสาวเสาวรส เอี่ยมวิลัย

63022001719 นางณัฐริกา แก7วสุโพธ์ิ

63022001720 นายณัฐวุฒิ ม่ิงทุม

63022001721 นายธนากร สิทธิราช

63022001722 นางสาวสายชล คําสงค�

63022001723 นางสาวคอรีเยาะห� เลาะบือซา

63022001724 นายชนินทร� กันนิกา

63022001725 นางสาวระวีวรรณ มีพูล

63022001726 นางสาวละอองดาว รักษาคาม

63022001727 นางสาวศิริลักษณ� สายวงค�ฝJZน

63022001728 นายวรากร แสงพันธ�

63022001729 นายจรูญ ทองจันทร�

63022001730 นายดนุพล ช6างเจริญ

63022001731 นางสาวเจวรี พรหมจําปา

63022001732 นางสาวสุธิมา พรมรัตน�

63022001733 นางสาวธนพร ผิวพอใช7

63022001734 นางสาวปJทมา เอมโอด

63022001735 นางสาวพิมพ�นิภา สินพันธ�

63022001736 นายบัญชา เอี่ยมบุญช6วย

63022001737 นายโสรัจ ทองชาวนา

63022001738 นางสาววรารัตน� กล่ําเสือ

63022001739 นางสาวสุภาวดี แสงไสย�

63022001740 นางสาวกาญจนา เพ็งพิศ
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63022001741 นางสาวกัญญาณัฐ แพรศรีทอง

63022001742 นายโสภณ เสือน7อย

63022001743 นายสันทัด แซ6ใช

63022001744 นายเลิศวิทย� คล7ายแก7ว

63022001745 นางสาวชนากานต� ป_งธนาพิทักษ�

63022001746 นางสาวอัญณิการ� ชัยนุบาล

63022001747 นายอภิรักษ� มะเรืองประดิษฐ

63022001748 นางสาวสุกัญญา ท7าวกัลยา

63022001749 นางสาวลลิตา นิลอร6าม

63022001750 นายมูหามะ สะอิ

63022001751 นางสาวกาญจนา คล7อยสวาท

63022001752 นางสาวเพ็ญพักตร� แย7มนิล

63022001753 นายกุลวรนันทร� สุทธิสุวรรณ

63022001754 นางสาวรวิสรา กุสุโมทย�

63022001755 นางสาวสุนิสา แก7วรุ6งเรือง

63022001756 นายสมบูรณ� โชติคาม

63022001757 นางสุจิตรา พวงนุ6น

63022001758 นางสาวขวัญชญานี วารีรักษ�

63022001759 นายปฏิญญา แสงหิรัญ

63022001760 นางสาวเจนจิรา เดชะ

63022001761 นางสาวรินทร�รฐา ธานินทร�วรภักด์ิ

63022001762 ว6าที่ร7อยตรีหญิงฉันทนา แสงจันทร�

63022001763 นายธนกฤต เงานอ

63022001764 นางละเมียด บุญย้ิม

63022001765 นางสาวยุพา จงศิริ

63022001766 นายอิสระพงศ� เพ็งอร6าม

63022001767 นายณัฐวัฒน� สีดํา

63022001768 นายอัมรินทร� สายรวมญาติ

63022001769 นายรุ6งโรจน� นิลพัฒน�

63022001770 นางสาวอังศวีร� หม่ืนนารถ
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63022001771 นายเอกพล ธนนันท�วัฒนา

63022001772 นางสาวโศรยา จันทร�แสง

63022001773 นายณัชพล ขํารอด

63022001774 นายณัฐิวุฒิ เจริญสุข

63022001775 นางสาวนัยญณา ตะบองเพชร

63022001776 นายภาณุวัฒน� หว6านพืช

63022001777 นายชัชวาล พลอยแมง

63022001778 นายภัทรชัย พิเสม

63022001779 นางสาวนิชาภา จันทร�สา

63022001780 นางสาวนฤมล พิริยะเมธี

63022001781 นางสาวจีระนันท� สัตย�ซ่ือ

63022001782 นายธนากร ทองปลาย

63022001783 นางสาวรุ6งตะวัน ศรีเอี่ยม

63022001784 นางสาวพรพรรณ จีนาภักด์ิ

63022001785 นายนนทวัฒน� เกียรติมาพรศักด์ิ

63022001786 นางสาวพรพิมล หอมจันทร�

63022001787 นายอลงกรณ� วงษ�เกษมสุข

63022001788 นายฉัตรชัย ลําสกุล

63022001789 นางสาวพลอยไพลิน บุญจันทร�

63022001790 นางสาวณัฐทิตา ศรีพูล

63022001791 นางสาวสิตานัน ใชยดี

63022001792 นางสาวน7องหนึ่ง ประทุมแก7ว

63022001793 นายอดิศักด์ิ เพ็ชรโรจน�

63022001794 นางสาวอารียา จันทร�ทอง

63022001795 นางสาวธมลวรรณ จันทมาลี

63022001796 นางสาวเมทินี พิทักษ�โสภณ

63022001797 นายธีระพันธ� บุญแสง

63022001798 นายสมิทธิ ไชยพานิช

63022001799 นายสรศักด์ิ พิมพขันธ�

63022001800 นายกฤษณพงษ� ทรัพย�เสนีย�
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63022001801 นางสาววรรณศิริ วงสามารถ

63022001802 นางสาวผกามาศ ศรีบัวสด

63022001803 นางสาวบุตรตรี วนาพาณิชย�

63022001804 นายวุฒินันท� แย7มศรี

63022001805 นางสาวศิริณา จักผักแว6น

63022001806 นายอรรถพล ทะรารัมย�

63022001807 นางสาวศิริพร เต6าทอง

63022001808 นางสาวรุ6งอรุณ ศรีสุวรรณ

63022001809 นางสุพรรษา ทองขาว

63022001810 นายสรศักด์ิ ทิพย�ปJญญา

63022001811 นายวีระศักด์ิ การภักดี

63022001812 นางสาวลลิตา อยู6เย็น

63022001813 นางสาววิกานดา สกุลมา

63022001814 นายพิชชากร คําสาลี

63022001815 นางสาวจุฬาทิพย� แย7มเย้ือน

63022001816 นายพีรพงศ� หนูจีนเส7ง

63022001817 นางสาวประภาศิริ เมฆขุนทด

63022001818 นายนพณัฐ ศรีพารัตน�

63022001819 นายเจษฎา แก7วสุก

63022001820 นางสาวเมชญา ภิรมย�ศรี

63022001821 นางสาวนันทวัน สมฆ7อง

63022001822 นางสาวรัตนาภรณ� จันลุทิน

63022001823 นายไตรภพ กรุดแก7ว

63022001824 นางนิตยา สันติสุข

63022001825 นางสาวนารีรัตน� ชื่องาม

63022001826 นายมนตรี ละมูล

63022001827 นายจรัส พุฒนาค

63022001828 นางสาวนิตยา กรีประชา

63022001829 นางสาวปรางทิพย� น7อยมณี

63022001830 นายพีรดนย� เอี่ยมสุนทร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022001831 นายทนงศักด์ิ สัวรัมย�

63022001832 นางสาวภัคจิรา มะลิซ7อน

63022001833 นางสาวณัฐมน สันทา

63022001834 นางสาวสิริธร พ6วงรัก

63022001835 นางสาวณัฏฐริณีย� ศรีสว6าง

63022001836 นางสาวหัทยา บุญลอย

63022001837 นายณัฐพล ผยองศักด์ิ

63022001838 นางสาวสมพร พุมมา

63022001839 นายอนุวัตร ปJนดวง

63022001840 นายชินดนัย สมหวัง

63022001841 นางสาวเพชรไพริน คงเฉลิม

63022001842 นางสาวชลธิชา ยศศักด์ิศรี

63022001843 นางสาวลักษมี บุญกระสินธุ�

63022001844 นางสาวพฤฒิ ต้ังเจริญ

63022001845 นางสาวเขมจิรา ศิริผล

63022001846 นายเตวิช ปรัตถากร

63022001847 นางสาวพวงประกา สุขบรรเทิง

63022001848 นายพยงค� แก7วปานกัน

63022001849 นายวัชรพล กอวิจิตร

63022001850 นายรัตน�ตพงษ� สายยศ

63022001851 นางรัตนาภรณ� คําสายพรม

63022001852 นางสาวนฤมล พิมลี

63022001853 นางสาวษารินีย� พิสัยพงษ�

63022001854 นางสาวปภาวรินท� พิมพะสอน

63022001855 นางสาวสุกัญญา ท7วมมณี

63022001856 นายลิขิต สิทธิมงคล

63022001857 นางสาวสุนันท� ศรีวิชัย

63022001858 นายปริญญา วิหคหาญ

63022001859 นางสาวนฤมล สุขนิพิฐพงษ�

63022001860 นายธนกร ไกรษรวงค�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022001861 นายป8ยะ สุวรรณบาง

63022001862 นางสาวปรีดาภรณ� เพ็งวัน

63022001863 นางสาวณัฐพิมล มาลา

63022001864 นางสาวรุ6งนภา ระยาพวง

63022001865 นางสาวิมินตรา มาระเพ็ชร

63022001866 นายนพดล ภูมรินทร�

63022001867 นางสาวพราวพิลาศ พลเมือง

63022001868 นางสาววธูสิริ ไชยสมุทร

63022001869 นายเอกชัย คุณทะวี

63022001870 นางสุพัตรา ใจกล7า

63022001871 นางสาวทวีพร กุลเพชรงามสกุล

63022001872 นายวัลวิสาข� จันทร�นวล

63022001873 นายกิติพงศ� จันทรมณี

63022001874 นางสาวณัฐธิดา ธรรมสาลี

63022001875 นางสาวปJทมพร พุฒิเนาวรัตน�

63022001876 นางสาวจิดาภา เกียรติโรจนกําธร

63022001877 นายอานนท� พูพิชชากร

63022001878 นางสาวพิชยา สามเพชรเจริญ

63022001879 นาย7ผดุงเกียรติ ศรีใส

63022001880 นางสาวพรชนก เผ6าผลึก

63022001881 นางสาวจิตรา เหมือนแท7

63022001882 นางกาญจนา สุขใจ

63022001883 นางสาวสุริสุดา พาวิชา

63022001884 นางสาวจันทร�จิรา ขานเพราะ

63022001885 นางสาวเสาวภา หกเหลี่ยม

63022001886 นางสาวรวิพร อัศวพรไพบูลย�

63022001887 นางสาวเสาวลักษณ� แก7วสุกใส

63022001888 นายอิสรารัฐ ขําโขมะ

63022001889 นางสาวศุภกานต� แก6นแก7ว

63022001890 นางสาวกนกพร เขาแก7ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022001891 นางสาวศศิพร คชรักษ�

63022001892 นางสาวธนพร ทิวะสิงห�

63022001893 นายเทอดไทย จันทร�ประธาตุ

63022001894 นางสาวปริญญาภรณ� พัวอุดมเจริญ

63022001895 นางสาวณิชากร บุญรัตนเรืองเเดช

63022001896 นางสาวนลินทิพย� สุทธิประภา

63022001897 นางสาวธัญญลักษณ� ตุงคะบุรี

63022001898 นายศุภสิทธ์ิ แตงเอี่ยม

63022001899 นางสาวกาณติมา สง6าจิตร

63022001900 นางสาวธนพร เวชรัตน�

63022001901 นางสาวพรรธิภา ก่ึงวงศ�

63022001902 นางสาวประกายรัตน� ชูทอง

63022001903 นายสิทธิกร พรภักดี

63022001904 นางสาวสวรินทร� แจ6มพลาย

63022001905 นายสมเจต วิริยานุภาพ

63022001906 นางสาวกมลวรรณ แซ6คู

63022001907 นายณัฐวุฒิ มะรังษี

63022001908 นางสาวเทียนนิดตา จันดารัตน�

63022001909 นางสาวสุภัชชา ศรีจันทร�

63022001910 นางสาวศรียุดา แปMนน7อย

63022001911 นายณัฐพล สีหรั่ง

63022001912 นางสาวพรทิพย�ประภา ถําวาป)

63022001913 นายพงษ�ศักด์ิ แบบทอง

63022001914 นางสาววรารัตน� อุดมนาค

63022001915 นางสาววจีลักษณ� สมศรี

63022001916 นายสงกรานต� อินทร�เสาร�

63022001917 นางสาวจุฑามาศ เกิดสําราญ

63022001918 นายพิษณุ ภูเปMว

63022001919 นางสาวนฤมล ครจงโก

63022001920 นายวรรณชนะศักด์ิ สวนตะโก
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022001921 นางสาวกรรณิการ� นาคพิทักษ�

63022001922 นางสาวอารดา แซ6เท6งฮวง

63022001923 นายศุภเสกย� สีใส

63022001924 นางสาวสุภาพร ทรัพย�ครั่ง

63022001925 นายบุญฤทธ์ิ ทองศรี

63022001926 นายสุรพล นะรินรัมย�

63022001927 นางสาวอริสา วงค�ยาชัย

63022001928 นางสาวศิริวรรณ ไป`สกุล

63022001929 นายนิธินัย หะสาเมาะ

63022001930 นางสาวกมลพรรณ สินนอก

63022001931 นายสรายุทธ เทพเดชา

63022001932 นางสาวศิริพร จับใจนาย

63022001933 ว6าที่ ร.ต.อนุรักษ� มณฑาทอง

63022001934 นางสาวลีลาวดี ป8Kนท7วม

63022001935 นายณัฐวุฒิ ด7วงสวัสด์ิ

63022001936 นางสาวประภาศรี ทองคํา

63022001937 นายวัชรพงศ� ร่ํารวย

63022001938 นางสาวศิริลักษณ� พันธุ�ดี

63022001939 นางสาวศรญา ธีระกุล

63022001940 จ6าอากาศโทธงชัย ขันทองดี

63022001941 นางสาวสุรณา เณรน7อย

63022001942 นางสาวนัดดาลักษณ� บัวรื่นเริง

63022001943 นางสาวสุรีรัตน� แรงคง

63022001944 นายพิรภพ สะสมทรัพย�

63022001945 นางสาวทิวาพร ระวังนาม

63022001946 นางสาวอังคณา เอี่ยมใจดี

63022001947 นางสาวนัตยา สมาเฮาะ

63022001948 นางสาวเพ็ญรัตน� มณีรัตน�

63022001949 นางสาวสุทธินี อุดมสารี

63022001950 นางสาววรรณา จิตรักม่ัน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022001951 นางสาวธนัชพร มุสิราช

63022001952 นายชัยพล วิเชียร

63022001953 นายเจริญพงษ� มัดตะรัด

63022001954 นายพันเเสน ทรัพย�เเฝง

63022001955 นางสาววิภา มูลพรมสอน

63022001956 นายศุภธัช ทรัพย�อุไรรัตน�

63022001957 นางสาวจุฑามาศ วัลณา

63022001958 นางสาวน้ําค7าง เนตรจินดา

63022001959 นางสาวเรวดี ภักวงษ�ทอง

63022001960 นางสาวภรณ�ประภา เจริญพัฒน�

63022001961 นายนพดล ห7วยหงษ�ทอง

63022001962 นางสาวอัจฉรา หล6อนิติ

63022001963 นายสรณัฐ มีทอง

63022001964 นางสาวอัจฉราภรณ� เพชรเพ็ง

63022001965 นายคูณทรัพย� ชื่นอารมย�

63022001966 นายวรัญชิต ศรีสว6าง

63022001967 นางสาวนาตยา เพชรอํา

63022001968 นางสาวจุฑาทิพย� กลีบเมฆ

63022001969 นางสาวรมิดา วิชูปถัมภ�

63022001970 นายวัลลภ สําเนียงหวาน

63022001971 นางสาวธิดาวรรณ ฉัตรทันต�

63022001972 นางสาวศิริรัตน� เตียนมีผล

63022001973 นายกิตติธร จาดทองคํา

63022001974 นายอัครพล ผ6องใส

63022001975 นายวรรณวิสิฐ รังษี

63022001976 นายพิเชษฐ จันทร�ไกร

63022001977 นางสาวธีรารัตน� นาคสังข�

63022001978 นางสาวอภิณญาณ ครุฑวิลัย

63022001979 นางสาวสุวรรณา เย็นเพ็ชร�

63022001980 นางสาวชนกานต� บุญริด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

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

63022001981 นายธนพิสิฐ จุมพลธรากรณ�

63022001982 นางสาวเบญญดา เขจรเนตร

63022001983 นางสาวกมลลักษณ� สียอดแส

63022001984 นายเอกชัย จันทร�แจ6ม

63022001985 นายอัฐวุฒิ จูมจันทร�

63022001986 นางสาวเบญจรัตน� แดงพูลผล

63022001987 นางสาวกีรติกร สุวรรณบํารุงชัย

63022001988 นายพุทธิพงศ� ศรีสนิท

63022001989 นายธีรนิตเมธา ไชยเสน

63022001990 นายมะโซฟ) มะ

63022001991 นางสาววนาลี หลีเกษม

63022001992 นายพลชัย อินทรเพชร

63022001993 นายธงชัย เกตุแก7ว

63022001994 นางสาววันวิสาข� เปรื่องค7า

63022001995 นางสาวภรณ�ทิพย� บุญชูเชิด

63022001996 นายปJญธนัฐ โกมุท

63022001997 นางสาวเมธาวาส วิชาผา

63022001998 นางสาวอุภารัตน� เหล็มปาน

63022001999 นางสาววรรณวิสา แซ6หลี

63022002000 นางสาวพิชชาภา โคมน

63022002001 นางสาวพัชราภรณ� แก6นน7อย

63022002002 นายภูมิวิทย� สุบิน

63022002003 นายสิริศักด์ิ ไขว7พันธ�

63022002004 นางสาวญาริดา เพ็ชร�ปMอม

63022002005 นางสาวสุกัญญา กุลโย

63022002006 นายธีธัช รักษตุล

63022002007 นางสาวเมธียา ไชยภูมิ

63022002008 นายศักด์ิชาย ยัสสระ

63022002009 นายวิวัฒน� วงษ�สุวรรณ

63022002010 นายวรากร แย7มวงษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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63022002011 นางสาวอริศรา ศิลประดิษฐ

63022002012 นายเฉลิมพล แสงทอง

63022002013 นางสาวขวัญชนก ผิวพรรณ

63022002014 นางสาวสุพรรษา นินชาวนา

63022002015 นางสาวนพรัตน� สาวทรัพย�

63022002016 นางสาวนิภาวรรณ ล6าบ7านหลวง

63022002017 นางสาวชุติมา โมจุ7ย

63022002018 นายกิจติชัย ห7วยหงษ�ทอง

63022002019 นางสาวเพ็ญนภา ย้ิมดี

63022002020 นางสาวเพชรารัตน� ช6อประดิษฐ

63022002021 นายรัตนพล แก6นจันดา

63022002022 นางสาวศิริพร ดอกบัว

63022002023 นางสาวสุนันทินีย� ศรีบัว

63022002024 นายธเนศ บํารุงรส

63022002025 นางสาวนฤมน พูลเพ่ิม

63022002026 นายนันทวัฒน� พรมสันต�

63022002027 นางสาวพัชรดา สมหวัง

63022002028 นางสาวอภิญญา แสงพระจันทร�

63022002029 นายชุติพงศ� อาจน7อย

63022002030 นายธนวัฒน� ไชยสุรินทร�

63022002031 นายสุทรา เหล6าสิม

63022002032 นางชฎาพร จ่ันเล็ก

63022002033 นางสาวสุธิดา พรมทอง

63022002034 นายพงศ�สมิทธ� พิเชฐพิริยะ

63022002035 นางสาวชยาพร จันทร�ภักดี

63022002036 นางสาวอัญธิมา ดําเนินงาม

63022002037 นายเกรียงศักด์ิ ช6างคิด

63022002038 นางสาวนิรชา สิมณี

63022002039 นางสาวภูษิตา โสไกร

63022002040 นายปJญญาพร ดํามินทร�
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63022002041 นายโสภณ แสงทองดี

63022002042 นางสาวอุษณา ดารายีซอฮอ

63022002043 นายแก7วเก7า ขวัญแก7ว

63022002044 นายธวัชชัย พุทแตง

63022002045 นางสาวลูกน้ํา บุญมี

63022002046 นางสาวนุชจรี ซาเสน

63022002047 นางสาวชนกนาถ จุ7ยกระยาง

63022002048 นายอัครเดช พาศิริ

63022002049 นางสาววิสุนีย� กัณหา

63022002050 นายกิตติ ดาตา

63022002051 นางสาวเสาวลักษณ� วงษ�เป)Kยม

63022002052 นางสาวกรรณิกา ผินกลับ

63022002053 นางสาวชนาภัทร ถิรพุทธิเลิศกุล

63022002054 นายพสิษฐ� อ6อนน7อม

63022002055 นางสาวพรรณรินทร� แสวงมี

63022002056 นางสาวสุนิสา เสาวลัย

63022002057 นายสุภานุกูล ชํานาญ

63022002058 นายจักรพงษ� พลราชม

63022002059 นางสาวอารียา เปลี่ยนกลิ่น

63022002060 นางสาวศศิธร ต้ังม่ัน

63022002061 นางสาวอริศรา สองนา

63022002062 นายนลธวัช ไข6คง

63022002063 นางสาวละมัย หงษ�วิชา

63022002064 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณมานพ

63022002065 นางภัคจิรา อารีย�

63022002066 นางสาวเกษมณี ล6าร7อง

63022002067 นางสาวซุรนี เจ[ะหลง

63022002068 นางสาวกิตติญา สุขแสงทิพย�

63022002069 นางสาวสุนิสา มะรินจันทร�

63022002070 นางสาวรัตนาภรณ� เขียวข่ืน
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63022002071 นางสาววิไลลักษณ� ราชนู

63022002072 นางสาวนิศาชล เทศอาเส็น

63022002073 นางสาวม่ิงขวัญ ฉลูศรี

63022002074 นางสาวปาณิสรา แซ6เล7า

63022002075 นายไอยเรศ ดีเลิศ

63022002076 นายนนทพัทธ� งามจรัส

63022002077 นายจักรี นงลัย

63022002078 นางวรรณา ทะสดวก

63022002079 นางสาวณปภัช พงษ�เสม

63022002080 นางสาวศศิประภา มีชื่น

63022002081 นายภควัต สังข�ศรีแก7ว

63022002082 นายธนธรณ� คงสมจิตต�

63022002083 นางสาวนภัสวรรณ ภู6ใหม6

63022002084 นางสาวจุไรรัตน� บุญธรรม

63022002085 นางสาวกัลยวีร� เคหัง

63022002086 นายวรุธ ศรีทอง

63022002087 นางสาวเสาวรส โชติชัย

63022002088 นางสาวกาญจนา นนท�จันทร�

63022002089 นายชญณัฐ หะยาจันทา

63022002090 นายเกรียงศักด์ิ ผายพิมาย

63022002091 นางสาววารีรัตน� วรพันธ�

63022002092 นายสัตยา เกิดประดับ

63022002093 นางสาวสุธิรา หม6าหล6ากูล

63022002094 นายมะสุกรี แวหะมะ

63022002095 นางสาวปาริชาติ อ6องจุ7ย

63022002096 นางสาวสุวิมล อุดมทรัพย�

63022002097 นายจินดา เหลืองวิพัฒน�

63022002098 นางสาววรวีร� แย7มประโคน

63022002099 นางสาวปวีณา ทองผ6อง

63022002100 นายจักริน หนูสุข
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63022002101 นางสาวภัคจิรา พิณพรม

63022002102 นางสาวธิดาพร แก7วกลัด

63022002103 นายทนันชัย หม7อกรอง

63022002104 นายวีรชัย รอดสาย

63022002105 นางสาวสุพัตรา แผ6นพรหม

63022002106 นายสรวิชญ� ตุลาพันธุ�

63022002107 นางสาวนุชรีกร เสริมวิเศษ

63022002108 นางสาวจุฑานันต� หอมเกตุ

63022002109 นางสาวอันธิกา พิมพะทิตย�

63022002110 นางสาวจันทรวรรณ หนูฉิม

63022002111 นางสาวเบญจมาศ ย่ีโถหุ6น

63022002112 นางสาวสุชาธิณี แก7วภักดี

63022002113 นางสาวกัญญาภัค รัตนปJญญา

63022002114 นางสาวปาริชาติ อารักษ�วาณิช

63022002115 นายณัฐวัชต� ใบบัว

63022002116 นางสาวอรณิช เผดิมปราชญ�

63022002117 นางสาวสุธารัตน� วงลา

63022002118 นางสาวภิรมย�ภัทร ประคําทอง

63022002119 นางยศวดี จันทร�เทพ

63022002120 นายธนศักด์ิ นะมัธยา

63022002121 นายบูรพา วงค�อุคะ

63022002122 นายสพล เหมาะทอง

63022002123 นางสาววารินทร� เกตุแก7ว

63022002124 นายศุภกิตต์ิ หมฑ6สกุลวดี

63022002125 นางสาวศศิวรรณ ตามบุญ

63022002126 นางสาวจันจิรา ศรีนางแย7ม

63022002127 นายศิริชัย ลําเลาร�

63022002128 นายโรจนศักด์ิ สุขแย7ม

63022002129 นายชัยชนะ พุทธิจุล

63022002130 นายบุญช6วย เหมือนเพ็ชร�
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63022002131 นายมุสลีมิน อาแว

63022002132 นางสาวอภิญญา กาฬสินธุ�

63022002133 นางสาวธนัชพร ม6วงน7อย

63022002134 นายธรณัส สืบแย7ม

63022002135 นายอนุสรณ� ศรีเนตร

63022002136 นายนนทวัฒน� ฟูเฟ̂Kอง

63022002137 นางสาวณัฐริกานต� ทรัพย�คงเจริญ

63022002138 นางสาวพิมลพรรณ ตันเส็ง

63022002139 นางสาวไอลดา คําแถลง

63022002140 นางสาวนิศารัตน� วงษ�จันทร�

63022002141 นางสาวลัดดาวัลย� สุขอร6าม

63022002142 นางสายใจ พิกุลขาว

63022002143 นายธีรพจน� สงวนรักษา

63022002144 นายรัตนพล จะงาม

63022002145 นางสาวสุพัตรา สอนกระต6าย

63022002146 นายสุธีร� รัตนวิศยานนท�

63022002147 นางสาวพรรณนิภา สิงห�งอย

63022002148 นางสาวสุทธิดา สิทธิโชติ

63022002149 นางเมธาพร พุ6มพวง

63022002150 นางสาวภัณฑิรา บาเป)ย

63022002151 นายศุภโชค อุไรรัตน�

63022002152 นางสาวอลิษสา ยางงาม

63022002153 นางสาววิไลพร บุญขยาย

63022002154 นางสาวจินดารัตน� ศรีสําราญ

63022002155 นางสาวธนัญภรณ� ราชทิพย�

63022002156 นายปรเมศย� สัมเภาว�มาลย�

63022002157 นายวรฤทธ์ิ วาโย

63022002158 นางสาวสุทัตตา เพลิงเทียน

63022002159 นางสาวรุ6งอรุณ รอดภัย

63022002160 นายอนุรักษ� แสงแก7ว
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63022002161 นางสาวนารีรัตน� ชูเลิศ

63022002162 นายสุรนิชญ� เกษมวิริยนนท�

63022002163 นางนฤมล สู6ศิริรัตน�

63022002164 นายพิชชากร พางาม

63022002165 นายณัฐวัตร� จันทร�ทา

63022002166 นายขวัญชัย พุฒิเอก

63022002167 นายชัยณรงค� ชูเถ่ือน

63022002168 นางสาวกมลรัศม์ิ พิสิษฐ�ชนาภา

63022002169 นางสาววราภรณ� เพ็ชรภาค

63022002170 นายอนุพงศ� พวงวิลัย

63022002171 นายวิชญะ พริ้งพัฒนพงษ�

63022002172 นางสาวชญาภา วันเพ็ง

63022002173 นางสาวธัญยา สุขีชิต

63022002174 นางสาวจุฑาทิพย� เหมือนทิพย�

63022002175 นางสาวสิริกาญจน� สืบเสาะ

63022002176 นางสาวธนิดา ตุรงค�เรือง

63022002177 นางสาวอภิชิญาณ� ใจช6วย

63022002178 นายจักรกฤษณ� ธรรมขันคํา

63022002179 นายพงษธร อ6อนดี

63022002180 นายอนุพนธ� สุขอร6าม

63022002181 นายชยพล มัชฌิมาภิโร

63022002182 นางสาวอารีวรรณ เกตุบํารุง

63022002183 นางสาวสุพัตรา นิมสุวรรณ�

63022002184 นางสาวมยุรี ปJดกะถัง

63022002185 นายธีระพันธ� กัณหาประกอบ

63022002186 นางสาวกนกกานต� แสงประสิทธ์ิ

63022002187 นายกุลวัฒน� กุญชรินทร�

63022002188 นางสาวกาญจนา ทนโกจารย�

63022002189 นางมณฑน�ชยา จันสุด

63022002190 นายชาญวิทย� มาลัยศรี
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63022002191 นางสาวเบญจวรรณ เต็มเป)Kยม

63022002192 นายกัมปนาท สะอาดศรีวีรเดช

63022002193 นายรุ6งศักด์ิ ปJญสมคิด

63022002194 นางสาวขวัญตา มาบรรดิษฐ

63022002195 นางสาวพรกนก นุ6มเนื้อ

63022002196 นางสาวธันย�ชนก ยอดอินทร�

63022002197 นางสาวกาญจนา จีนประชา

63022002198 นางจิตสุภา สTุวรรณพฤกษ�

63022002199 นางสาวบุษกร เจริญจิตต�

63022002200 นางสาวสาธิตา จันแดง

63022002201 นางสาวธาริกา รุ6งเรือง

63022002202 นางสาวชนิดาภา ศรีวิโรจน�

63022002203 นายวุฒิชัย แก6นจันทร�

63022002204 นางสาววันนิสา พุกกะเชย

63022002205 นางสาวยมุนา ศิลาพงศ�ไพศาล

63022002206 นายจักรพงศ� คนสูง

63022002207 นายณรงค�ศักด์ิ แสงจันทร�

63022002208 นางสาวฐาวนิษ อินทรโอสถ

63022002209 นางสาวปวีณา หนูขาว

63022002210 นางสาวอารยา อุบลบาน

63022002211 นายณัฐพล ซอหมัด

63022002212 นายพลภัค แก7วทินกร

63022002213 นายชินพันธุ� คุ7มทอง

63022002214 นางสาววันเพ็ญ เกาะก่ิง

63022002215 นางสาววันดี คงหญ7าคา

63022002216 นายจักรกฤษณ� ยืนยง

63022002217 นางสาวศิริพร ศักด์ิภิรมย�

63022002218 นายวงศ�ศักด์ิ ประกอบ

63022002219 นางสาวกรรณิการ� แสงทองล7วน

63022002220 นางสาวปJทมา ครุฑเผือก
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63022002221 นางสาวเนตรดาว ฉายทองเจริญ

63022002222 นางสาวจิตรา เถาว�หอม

63022002223 นางสาวลลิตา ทองดี

63022002224 นายทวีชัย สุธรรม

63022002225 นายจักรภัทร ศรีเพชร

63022002226 นายสุวัชชัย ทองย7อย

63022002227 นายกิตติศักด์ิ ขันทองดี

63022002228 นายปรัชญา ไพฑูรย�

63022002229 นายอนุชา วงเษ

63022002230 นางสาวกนกชล สิรคชาชัย

63022002231 นายอดิศร ขุนภิบาล

63022002232 นางสาวพรรณวิลาส ลํามะนา

63022002233 นางสาวนรี ภมรสันต�

63022002234 นางสาวจิราวรรณ อ6อนสอน

63022002235 นายเสกสรรค� ปราสาททอง

63022002236 นางสาวปรียากร วิเชียร

63022002237 นางสาวสุกัญญา เปลี่ยวปลอด

63022002238 นางสาวภัตนรินทร� ทัพรอด

63022002239 นางสาวกาญจนา มณีโชติ

63022002240 นางสาวทัศน�พร คํากลัด

63022002241 นางสาววรัชฌ�นัน มีเนตรทิพย�

63022002242 นางสาวปภสร ปรางมณี

63022002243 นายอดิศักด์ิ เนียมวัน

63022002244 นางสาวฐิติพร น้ําใจดี

63022002245 นางสาววราภรณ� ศรีสันต�

63022002246 นางสาวจอมขวัญ จํานงค�ศิลปQ

63022002247 นายวิสาข� บุญประเสริฐ

63022002248 นางสาวสุวดี คงสมพรต

63022002249 นางสาวชนิกานต� เมฆาระ

63022002250 นายวรรณสาตร� เป)ยสาตร�
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63022002251 นางสาวสุมนา บุญแก7ว

63022002252 นางสาวจิตรา นามขัน

63022002253 นายชาญณรงค� กองผา

63022002254 นายกิตติพันธ� อ6อนแสง

63022002255 นายณัฐวุฒิ สาครเจริญ

63022002256 นายปรม�วิทย� ศรีสวัสด์ิ

63022002257 นางสาวมัญชุดา อ่ําประชา

63022002258 นายกิตติพงษ� อินทร�ต7นวงศ�

63022002259 นายกฤติภัท ภควัตเกศกุล

63022002260 นางสาวศิริพร ชมสินทรัพย�

63022002261 นายอภิวัฒน� วงศ�วิริยเมธี

63022002262 นางสาวนภาภรณ� กลมละม7าย

63022002263 นางสาวกันยารัตน� นิลกรจ6าง

63022002264 นายธนภูมิ ลําภาษี

63022002265 นายกิตตินัย เพชรหนัก

63022002266 นายป8ยะ เทียนชัย

63022002267 นางสาววรางคณา สวัสดี

63022002268 นางสาวอรชุฎา สิทธิไชย

63022002269 นางสาวเมษาลักษณ� กริดพรมราช

63022002270 นางสาวรุ6งระวี หงษ�กลิ่น

63022002271 นางสาวสุนิษา ชมชื่น

63022002272 นายพชรพล แปวประเสริฐ

63022002273 นายอุกฤษฎ� ปานเนียม

63022002274 นางสาวธมนวรรณ จาดทองคํา

63022002275 นางกรรณิกา มีฤทธ์ิ

63022002276 นายวรพล ช6วยประดิษฐ�

63022002277 นางสาวอรสา ทองดี

63022002278 นางวาสนา สุขเกลี้ยง

63022002279 นางสาวสุปราณี เรืองสัตย�

63022002280 นางสาวกุลสตรี จิรธนาวุฒิพาณิชย�
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63022002281 นางสาวกนกวรรณ จงไพจิตร

63022002282 นายศุภชัย ขาวโต

63022002283 นายนิรันดร� ฉัตรทัน

63022002284 นางสาวกนกทิพย� สายจันทร�

63022002285 นายศิวัช เจิมวัฒนา

63022002286 นางสาวพิมพ�ชนก จําปาทิพย�

63022002287 นายไพรวัลย� ผึ้งเล็ก

63022002288 นางสาวป8ยะฉัตร ม่ังแว6น

63022002289 นายพลรัตน� ท7าวเครือ

63022002290 นางสาวธนัญญา นาคละออ

63022002291 นายนิพนธ� มากสุดใจ

63022002292 นายเอกวุฒิ นิ่มเนียม

63022002293 นางสาวพิมกมล ชื่นชม

63022002294 นางสาวก่ิงกาญจน� แจ6มสุริยา

63022002295 นางสาวชนากานต� มิตรประเสริฐ

63022002296 นายสิริชัย เครือวัลย�

63022002297 นางสาวสาริศา ใจคง

63022002298 นางสาวสุกานดา สัมฤทธ์ิ

63022002299 นางสาวกนกลักษณ� กล่ํามอญ

63022002300 นายเอกชัย มาคะมาโน

63022002301 นายสุวิทย� ทิพรมมา

63022002302 นางสาวอรพรรณ อินทวงค�

63022002303 นางสาวจิรัญญา วรรณา

63022002304 นางสาวนภัสวรรณ เพาะปลูก

63022002305 นายสุรศักด์ิ สังข�ศรีอินทร�

63022002306 นางสาวรุ6งนภา แร6เพชร

63022002307 นายชัชวาล ประดิษฐากร

63022002308 นางสาวพัณณิตา หนูแก7ว

63022002309 นางกรวราณ� เต็มสงสัย

63022002310 นายสุรสีห� แสงจันทร�
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63022002311 นายพรพิพัฒน� ดอกกระถิน

63022002312 นายวิษณุ จันทร�นิตย�

63022002313 นางวันเพ็ญ พ่ึงหิรัญ

63022002314 นางสาวณัชชา เพ็งเจริญ

63022002315 นายครองเมือง แนนไธสง

63022002316 นางสาวเบญจมาภรณ� จานทอง

63022002317 นางหนึ่งฤทัย ฤทธาคณานนท�

63022002318 นางสาวสิริอักษร นิธากรณ�

63022002319 นางสาววาสนา แสงเขียว

63022002320 นางสาวเจนจิรา จันแดง

63022002321 นายเอกชัย ทองประเพียน

63022002322 นางสาวประภัสสร พ่ึงแย7ม

63022002323 นายกันต�ธีร� พราหมณโชติ

63022002324 นางสาวกนกวรรณ แสนหาญ

63022002325 นางสาวนาตยา รื่นนุสาร

63022002326 นางสาวเยาวพา ศรีโปฎก

63022002327 นางสาวธนาภรณ� เสาคง

จํานวน 2,327 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63023000001 นางสาวธัญญรัตน� อรุณมาศ
63023000002 นางสาวโยทะกา ธุวัชชัย
63023000003 นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ
63023000004 นางสาวสุชิตา โพธิยารมย�
63023000005 นางนิสากร พูลโคก
63023000006 นางสาวสุภาพร แก&วใส
63023000007 นางสาวภัทรสุดา โพธ์ิศรีทอง
63023000008 นางสาวสายเพชร ป.นป/0ก
63023000009 นางสาวสริตา ผิวเผือก
63023000010 นายณรงค�เดช พัสดุ
63023000011 นายศรนรินทร� เชี่ยวชาญ
63023000012 นายแทนพงษ� ดาวเรือง
63023000013 นางสาวสุปราณี ภูวงษ�
63023000014 นางสาวสุรีย�รัตน� แซ7จ&าง
63023000015 นางสาวชยาภรณ� เข็มสม
63023000016 นางสาวสุพรรณี ศรีนวลขํา
63023000017 นายอาคม แก&วรักษ�
63023000018 นายกนกพล นาคสุวรรณ�
63023000019 นายปารเมษฐ� สีใส
63023000020 นางสาววริศรา จีระวงศ�สุวรรณ
63023000021 นางสาวระนิษา แก&วนอก
63023000022 นางสาวณัฐพร ขําเกิด
63023000023 นายสุวิชา เกลี้ยงมีศรี
63023000024 นายสุวิทย� แสนว7าง
63023000025 นางสาวนวัญรัชต� จันทร�ทองสิน
63023000026 นายภีระสิทธ์ิ ชีวะเสรีชล
63023000027 นางสาวสมัชญา ธนาธัญวิวัฒน�
63023000028 นางสาวกุลธิดา พวกอิ่ม
63023000029 นางสาวกัญญา คูณโคก
63023000030 นางสาวหทัยภัทร� เทพสุภา

                     ช่ือ - นามสกุล
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63023000031 นายธีรชัช ใจโปร7ง
63023000032 นายปกรณ� ใจดี
63023000033 นางสาววรรณทิพา บุญแต7ง
63023000034 นางสาวจุฑามาศ จันทโชติ
63023000035 นางสาวชนมน หนองนา
63023000036 นางสาวนพพร โคตรทุม
63023000037 นางสาวปรียานุช บัวอุไร
63023000038 นางสาวเนตรนรินทร� เสวตวงศ�
63023000039 นายสุจินต� สงทาน
63023000040 นายโกเมศ อ7อนหวาน
63023000041 นายสิทธิรักษ� ใจดี
63023000042 นางสาวมณฑิรา คงเอียง
63023000043 นายองอาจ ทองเปลี่ยน
63023000044 นางสาวเตือนใจ ลิ่มประเสริฐ
63023000045 นางสาวจุฬารัก จันทร�เจียม
63023000046 นายปราการ เครือแตง
63023000047 นางสาวนุชนารถ ภูผา
63023000048 นางเอ็มอร เกษมสวัสด์ิ
63023000049 นางสาวมลฤดี เหมหงษา
63023000050 นายธนวัต ศรีบุญเรือง
63023000051 นายธนบดี เรืองสวัสด์ิ
63023000052 นางสาวนริศรา บุญขะจาย
63023000053 นางสาวนันท�นภัส แก&วภักดี
63023000054 นางสาวจิราภรณ� ประสม
63023000055 นางสาวจินตนา ยอดศรี
63023000056 นางสาวนภา ชิวปรีชา
63023000057 นางสาวอานีสะ มาฮามะ
63023000058 น.ส.พิชญา ประดับสุข
63023000059 นางสาวอาทิตยา หลาบสีดา
63023000060 นายนพดล มณีกล่ํา
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63023000061 นายยศพันธ� แก&วนันทิพัฒน�
63023000062 นางสาวรมิดา ชวนใช&
63023000063 นางสาวธมลวรรณ เพชรสะแก
63023000064 นางสาววาสินี สุทธิโยชน�
63023000065 นางสาวน้ําฝน ป.Jนย้ิม
63023000066 นางสาวหัตถยา บุญนิยม
63023000067 นายจักรกฤษณ� สมัครเขตการ
63023000068 นางสาวอัญชิษฐา หลิว
63023000069 นางสาวอุทุมพร ทองวิเชียร
63023000070 นางสาวจินต�จุฑา มากสุริวงศ�
63023000071 นางสาวกนกพร นันตรี
63023000072 นางสาวอรนุช ลาภสาร
63023000073 นางณิชนันท� เตยหอม
63023000074 นางสาวสมัชชญา มนต�ปภัสสร
63023000075 นายนุชา ยอดดําเนิน
63023000076 นางสาวนภัสสรณ� บันลือศรีสกุล
63023000077 นางสาวพรศิริ เกษมณี
63023000078 นางสาวณัฐวรรณ ละอองแก&ว
63023000079 นางสาวเพ็ญพิชชา ไกรวุฒิสม
63023000080 นางสาวชลลดา สืบบุก
63023000081 นางสาววราภรณ� เกียรติพิบูลกุล
63023000082 นางสาวนภสร ดีเดช
63023000083 นายณัฏฐ�ชยุต นุ&ยสวี
63023000084 นางสาวกชพร อมรปชาหิรัญ
63023000085 นางสาวฑิฆัมพร เรืองแสง
63023000086 นายพงศกร ศรีช7วง
63023000087 นายพิษณุ รัตนเลี่ยม
63023000088 นายกิตติพงศ� สิทธิโสธา
63023000089 นางสาวชมพูนุท ช7อกระถิน
63023000090 นางสาวนฤพร พรชัยศิริ
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63023000091 นายอภิชัย ขําวิลัย
63023000092 นายกฤษฎา บรรลุสุข
63023000093 นางสาวนันทภัทร จ๋ิวน&อย
63023000094 นางสาวศิริรัตน� เปOยธัญญา
63023000095 ว7าที่ร&อยตรีญาณกิตต์ิ มุกเกษมกุล
63023000096 นางสาววรรณวิสา แซ7เล&า
63023000097 นางสาวรุ7งทิวา บุญสมัย
63023000098 นางสาวนูรอสูรา ยือแร
63023000099 นางสาวเกศินี เกตุพันธ�
63023000100 นางสาวดวงหทัย เครือแสง
63023000101 นางสาวธาราลักษณ� โพธ์ิพรม
63023000102 นางสาวญาดา สมบูรณ�
63023000103 นายฑิฆัมพร มีจ่ันเพ็ชร�
63023000104 นางสาวเกวิภา สุภาโภชน�
63023000105 นางสาวเสาวรส ม่ันเหมือน
63023000106 นางสาวอรดา นุสสิริ
63023000107 นางสาวนิฮามีดPะ โวPะนิเน็ง
63023000108 นางสาวรัชรินทร� จังพานิช
63023000109 นางสาวธิดารัตน� บุญช7วย
63023000110 นางสาวไอลดา เกียรตินฤยุทธ
63023000111 ส.ต.ท.หญิงรัตติกาล ดีสีใส
63023000112 นางสาวพรชนก จันทร�เพ็ญ
63023000113 นางสาวสิริมา ไชยภูมิสกุล
63023000114 นางสาวรุ7งนภา กามินทร�
63023000115 นายปวริศ โพธ์ิสุวรรณ
63023000116 นายจิระวัฒน� วัฒนะกูลอิทธิ
63023000117 นายป/ยะวัฒน� ลงกลิกานนท�
63023000118 นายบัณฑิต เสริมสุข
63023000119 ว7าที่ร&อยตรีหญิงรุ7งอรุณ สมสามาลย�
63023000120 นางสาวปรีดาพร สิทธิเดช
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63023000121 นายเผด็จ แปQนแก&ว
63023000122 นางสาวจิรนันท� ช7างต7อ
63023000123 นางสาวป.ญจรส ชอบธรรม
63023000124 นางสาวพศวีร� เหลืองอาสากิจ
63023000125 นางสาวศิริพรรณ บุญรอด
63023000126 ว7าที่ ร.ต.หญิงรินทร�ลภัส สุทธิประภาทิพย�
63023000127 นายณัชพล บุญเฮ&า
63023000128 นางสาวรัชฎาภรณ� อายุสม
63023000129 นางสาวจุฑาวรรณ แสงงาม
63023000130 นางสาวกัทรวรินทร� โพธิสาร
63023000131 นายพรประเสริฐ วังคีรี
63023000132 นางสาวชนนิกานต� สาครสุขศรีฤกษ�
63023000133 นางสาวพัชรีญา สายคํากอง
63023000134 นายศิวภากร บุญเชิด
63023000135 นางสาวเสาวรัตน� สมทอง
63023000136 นายยุทธธวัช แก&วธิดา
63023000137 นายเอกวัฒน� ประยูรวงษ�
63023000138 นางสาวญาณิศสาต� ช&องประเสริฐ
63023000139 นางสาวฤทัยรัตน� ใจกล&า
63023000140 นางสาวทัสมา แสงเปล7ง
63023000141 นางสาวศุภสุตา ป/Rนดวง
63023000142 นางสาวสุวจี บู7สามสาย
63023000143 นางสาวสุรีวัลย� ชูชื่น
63023000144 นายกฤษณะ แก&วลาเวียง
63023000145 นางสาวปภัสรา จันทร�อ7อน
63023000146 นายเดโชชัย พลเย่ียม
63023000147 นายธนาดิษย� นพคุณ
63023000148 นางสาวศุภกานต� แสงส7องฟQา
63023000149 นางสาววิรัลพัชร ต้ังเหล7าเจริญ
63023000150 นางสาวกมลวรรณ ศรีดวงแก&ว
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63023000151 นางสาวพิชานันต� ทูลฉลาด
63023000152 นางสาวกัญญารัตน� ด&วงสงค�
63023000153 นางสาวจันทิมา ภู7ทอง
63023000154 นางสาวสุรัญญา พันธ�หินกรอง
63023000155 นางสาวปรียารัฐ กลิ่นจันทร�
63023000156 นางสาวอาภาศิริ โพธ์ิเกิดสกุล
63023000157 นางสาวสุณิสา บุญเจริญศักด์ิ
63023000158 นายวัชระ รัตนวรรณ�
63023000159 นายณัชพล เขียวประไพ
63023000160 นางสาวอมรรัตน� ใจกล&า
63023000161 นายบุลากร เกียรติขจรเดช
63023000162 นางสาวอังคณา มีศิริ
63023000163 นายอภิสิทธ์ิ อินทสุข
63023000164 นางสาวศตพร นิ่มเดช
63023000165 นางสาวเสาวนี เพ่ิมเจริญวงศ�
63023000166 นายกมลศักด์ิ นราจุล
63023000167 นายบุริศร� แสงประทุม
63023000168 นางสาวภัทราภรณ� หิรัญยะนันท�
63023000169 นางสาวเพชรศิริ รุผักชี
63023000170 นางสาวเกศรา ฐิติโชติวรดา
63023000171 นางสาววรัญญา รักษา
63023000172 นางสาวภาวิณี ทรัพย�ประเสริฐ
63023000173 นางสาวระพีพรรณ ศิริโพคา
63023000174 นางสาวศศิธร บุตรน้ําเพ็ชร
63023000175 นางสาววิศรุตา พราทิตย�
63023000176 นางสาวกัญญา แปQนเขียว
63023000177 นางสาวกัญญาวีร� บุญโพธ์ิ
63023000178 นายเกริกฤทธ์ิ พัดขุน
63023000179 นางสาววนิดา มาตรวิจิตร
63023000180 นางสาวเบญจพร โมราวรรณ
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63023000181 นางสาวเพชรลดา เพชรแสงดี
63023000182 นางสาวสุนิสา มาตย�วิเศษ
63023000183 นางสาวภูริดา กาญจนกีรณา
63023000184 นางสาวกิตติกาญจน� ชมเอ
63023000185 นางสาวณัชชา ภูศรี
63023000186 นายอรัญ บุญชูวงศ
63023000187 นางสาวจิราพัชร ม7วงแก&ว
63023000188 นางกนกวรรณ ภูมิวิเศษ
63023000189 นายวสันต� พรายระหาร
63023000190 นางสาวนภาวรรณ สุพรรณชาติ
63023000191 นางสาวชรัตน�ดา วิชุมา
63023000192 นายพิชาญ อุ7นศิริ
63023000193 นายสิทธิกร สังขมี
63023000194 นางสาวซากีนา รุ7งโรจน�
63023000195 นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญ
63023000196 นางสาวรุ7งอรุณ เจริญผล
63023000197 นางสาวนฤนาถ เสียงลอย
63023000198 นายพงษ�เทพ เสียงสนั่น
63023000199 นายณัฐคุณ นันติอาจ
63023000200 นางสาววัชราภรณ� ไทรสงวน
63023000201 นายเมธา มรรควิมาญ
63023000202 นางสาวเยาวดี ปQองภัย
63023000203 นางสาวศิริรัตน� โพธิสัตย�
63023000204 นางสาวณัฐกานต� พุทธจิต
63023000205 นางสาวปรางค�วลัย สุขมหาสวัสด์ิ
63023000206 นายธนภัทร นันทกุลพงศ�
63023000207 นางสาววรัญญา กาญจนป.ญญานนท�
63023000208 นางสาวณัฐณิชา ท&วมอ&น
63023000209 นางสาวภัทริญา รู&ระวังภัย
63023000210 นางสาวฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ�
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63023000211 นางสาวระวินทร�วรางค� เทนคําเนาว�
63023000212 นางสาวขวัญฤทัย ช7างเรือง
63023000213 นางสาวโชษิตา บุญตันกัน
63023000214 นายพงษ�สิทธ์ิ นาคประดิษฐ
63023000215 นายนภดล จอมสุริยะ
63023000216 นายอิศรา สวรรค�บัญชา
63023000217 นางสาวก่ิงกาญจน� สวัสดี
63023000218 นายณัฐพล วงษ�รักษา
63023000219 นางสาวอมรรัตน� คุณพันธ�
63023000220 ว7าที่ร.ต.หญิงศศิมา ทองพ่ึงตน
63023000221 นางพัชรินทร� แพใหญ7
63023000222 นางสาวฉัตรติญา เดชะ
63023000223 นางสาวกชพร สงพิมพ�
63023000224 นายพีระวุฒิ คชสุวรรณ
63023000225 นางสาวอรวรรณ พงษ�วัง
63023000226 นางสาวมณิสรา จุ&ยสุวรรณทัต
63023000227 นางสาวทัศนีวัน แผนดี
63023000228 นายชัชชล เหมทานนท�
63023000229 นายเอกพล เสมาชัย
63023000230 นางสาวอัมพวรรณ ภูศรี
63023000231 นางสาวสไบทิพย� ศรีโยธี
63023000232 นางสาวฮันนาน สมันเลาะห�
63023000233 นายธนกร ท7าน้ําต้ืน
63023000234 นางสาวจันทราลักษณ� ถํ้าน&อย
63023000235 นางสาวธนวรรณ แย&มวงษ�
63023000236 นางสาวรุ7งรัฐ แสงหล่ํา
63023000237 นางสาวจิตรา ไมราศรี
63023000238 นางสุภาพร บัวปลั่ง
63023000239 นางสาวป/ยะวรรณ โพธ์ิพร&อม
63023000240 นายพีรพงษ�พัฒน� ป/ติจะ
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63023000241 นางสาวโซรียาตี ยะมะกา
63023000242 นายอิทธิพล หล7อเหลี่ยม
63023000243 นางสาววรรณิศา ศรีพงษ�
63023000244 นางสาววรัญญา การถัก
63023000245 นางสาวอภิรมย� มานพ
63023000246 นางสาวสุภาวดี จิตอารีย�
63023000247 นายวรรธนะ สร&างกุศล
63023000248 นางสาวกชกร รุ7งเรือง
63023000249 นางสาวศิเรมอร แตงนวลจันทร�
63023000250 นางสาวขนิษฐา นันตา
63023000251 นายจิรกิตต� ภัทรวรนันท�
63023000252 นายอภินันท� คําแก&ว
63023000253 นางสาวสายสมร มณีวงษ�
63023000254 นางสาวศุภรัตน� บุญรอด
63023000255 นางสาวธนพร เอี่ยมลอยพันธ�
63023000256 นางมลฤดี แสนบุตร
63023000257 นางสาวธิดา วัชระ
63023000258 นางสาววริศรา นาคกล่ํา
63023000259 นางสาวพัณนิดา วันหากิจ
63023000260 นางสาวนิภาพร บูชา
63023000261 นางสาวตรีรัตน� ดีโสภา
63023000262 นางสาวประภาพร กลิ่นไสว
63023000263 นายจิรวุธ สุภาพงษ�
63023000264 นางสาวทัดดาว จันทร�บาง
63023000265 นางสาวอรวรรณ คําหอม
63023000266 นางสาวอนัญญา สระทองแก&ว
63023000267 นายวีรวัต ดีสนิท
63023000268 นางสาวธมนวรรณ วังสุวรรณ
63023000269 นายอนุชา ชาวม7วงขวัญ
63023000270 นางสาวมนัสนันท� แดงดี
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63023000271 นายพรพิชัย น&อยสุข
63023000272 นายวีรภัทร เชื้อบุญ
63023000273 นายธนวิชญ� สุวรรณวงศ�
63023000274 นางสาวอรปรียา สีตาล
63023000275 นางสาวแพรณภา แซ7ด7าน
63023000276 นางสาวกรองแก&ว คําหอมกุล
63023000277 นางสาวนภศร กรรณวัฒน�
63023000278 นางสาวภัสรา คงเวียง
63023000279 นางสาวแพรพลอย คลี่ฉายา
63023000280 นางสาวพิมพ�ฉัตร อหะหมัดจุฬา
63023000281 นางสาวน้ําฝน แสงสด
63023000282 นายป.ณณวิชญ� บรรเทา
63023000283 นายพีระ สมสยาม
63023000284 นางสาวกัญญารัตน� สุริยสิทธ์ิ
63023000285 นางสาวศรัณภัสร� เมธีวุฒิวัฒน�
63023000286 นางสาวณัฐฐิญา เพประโคน
63023000287 นางสาวภัทรมาส เทพไชย
63023000288 นางสาวอินทุอร จันทร�ฉาย
63023000289 นางสาวจุฑามาศ ทวีป.ญญาทรัพย�
63023000290 นางสาวกนกวรรณ บุญเขตต�
63023000291 นายอัครพนธ� ศรีสุข
63023000292 นางสาวอัจฉราภรณ� วรรณดี
63023000293 นายตะวัน ใสเก้ือ
63023000294 นางสาวอุษณีษ� ทั่งจันทร�
63023000295 นางสาวปาณิสรา เพ็ชรรัตน�
63023000296 นายศักรVิVสฤจฏ์ิ เบญจพงศ�
63023000297 นางสาวสุรีย� ใหญ7แก&ว
63023000298 นางสาวสุชัญญา ศรีนาค
63023000299 นางสาวศศิวิมล หลวงภักดี
63023000300 นางสาวนภาวรรณ อ7อนธนู
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63023000301 นางสาวกรองแก&ว ลบถม
63023000302 นางสาวธนพัชร� ภารตีศาตนันทน�
63023000303 นางสาวสิริยากร ปานรอด
63023000304 นางสาวนิตยา เกตุพูนทอง
63023000305 นางสาวทัศน�ชลิดา ทัศนงาม
63023000306 นางสาวลักษิกา หอมจันทร�
63023000307 ว7าที่ร&อยตรีชนณิศสิชณ� สลางสิงห�
63023000308 นางสาววราพร จงอรุณรุ7งโรจน�
63023000309 นางสาวพรรณทิพภา คงสนุ7น
63023000310 นายโกวิทย� พันธุ�จันทร�
63023000311 นายคมสัน เฉลยอาสน�
63023000312 นางสาวสิรีธร ชาติทอง
63023000313 นางสาววัลวดี วาทีวสุรัตน�
63023000314 นางสาวชยานิษฐ� โฆษิตวุฒิพันธุ�
63023000315 นายสิทธิศักด์ิ ศรีสุข
63023000316 นางสาวเจนจิรา บุญยาว
63023000317 นางสาวเบญจมาศ กุทาพันธุ�
63023000318 นายธนกร สามงามไกร
63023000319 นางสาวอุไรวรรณ ศรีโพธ์ิงาม
63023000320 นางสาวยุพาวรรณ ศรีจันทร�
63023000321 นายอมเรศวร� เกตุพันธ�
63023000322 นางสาวธิมาพร ป.Jนประดับ
63023000323 นายกิติพงศ� กาฬภักดี
63023000324 นางสาวฑิฆัมพร ภิรมย�สุข
63023000325 นางสาวพาโชค เสือไหล
63023000326 นางสาวกาญจนา สาสูงเนิน
63023000327 นางสาวอรพรรณ พลเสน
63023000328 นางสาวศิริวรรณ ด&วงสํารวย
63023000329 นางสาวสุณัฐดา ไทยโต
63023000330 นางสาวอันธิกา ต้ันซ&าย
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63023000331 นางสาวกิตติยา กลิ่นแก&ว
63023000332 นายปภิณวิช อินทร�ใหญ7
63023000333 นางสาวศรัณญา ทองเกลี้ยง
63023000334 นางสาวยศวดี ชาญณรงค�
63023000335 นางสาวโศจิรัตน� จีนเย็น
63023000336 นายจีรยุทธ อาจณรงค�มงคล
63023000337 นางสาวพรพิมล ภู7เล็ก
63023000338 นายทัตพงศ� นิลระตะ
63023000339 นางสาววิมลลักษณ� เสรีรัตน�
63023000340 นางสาวบุรพรลดา น&อยลา
63023000341 นางสาวทิพย�วรรณ จันเสน
63023000342 นางสาวณัฐริกา พรหมมาพันธุ�
63023000343 นายอัมรินทร� มีใจ
63023000344 นางสาวศิริณญดา สกุลมา
63023000345 นางสาวนิยดา แจ&งใจ
63023000346 นางสาวสุธิดา พุ7มเพชร
63023000347 นายธนทัต ดีมี
63023000348 นางสาวทิพวรรณ หอมนาน
63023000349 นางสาวขนิษฐา แก&วจันทร�
63023000350 นางทัดดาว สว7างศรี
63023000351 นายพนม ด&วงแพง
63023000352 นางสาวกมลวรรณ ตรีชั้น
63023000353 นางสาวพจนันท� ถ่ินวงษ�เย็น
63023000354 นางสาวรักษ�สุดา คําดี
63023000355 นางสาวพรพิมล รอดพยาธ์ิ
63023000356 นางสาวอมรรัตน� มลิวัลย�
63023000357 นางสาวอําไพ อุ7นทิพย�เพชร
63023000358 นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสอาด
63023000359 นางสาววิญาดา ปุจฉาการ
63023000360 นายธนาพันธุ� พรหมประพันธ�
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63023000361 นางสาวพลอยไพลิน อกนิษฐ�กุล
63023000362 นางสาวศิรกาญจน� จิระประเสริฐสุข
63023000363 นางสาวธัญญาลักษณ� รัสมี
63023000364 นางสาววนัฐพร แจ&งสว7าง
63023000365 นางสาวนิรชา นพโรจน�
63023000366 นายศานิต ธรรมศิริ
63023000367 นายราม รัตนเมธางกูร
63023000368 นางสาวณัฐดาพร พันธ�เสือ
63023000369 นายอภิมุข อินทโชติ
63023000370 นายวรพล รุ7งวาว
63023000371 นางสาวเมธินี แจ&งสว7าง
63023000372 นางสาวภนิตา แย&มอุ7ม
63023000373 นางสาวสิรภัทร ธรรมเจริญ
63023000374 นางสาววริศรา คุณเครือ
63023000375 นางสาวนพนิต เสือสุข
63023000376 นางสาววิชชุภา โครงเซ็น
63023000377 นางสาวอุษา จงอักษร
63023000378 นางสาวยุพิน สารบูรณ�
63023000379 นางสาวอนุสรา อินสะเกต
63023000380 นายธนกฤต พิมพ�น&อย
63023000381 นางสาวเกษศรินทร� เกษมุติ
63023000382 นางสาวสุพัชรชา โทเอี่ยม
63023000383 นางสาวสุทธิมาภรณ� หนองเหล็ก
63023000384 นางสาวอชิตา เอมโอษฐ
63023000385 นางสาวหยกวิจิตร พลวุฒิ
63023000386 นายนวพล โนนทะคําจันทร�
63023000387 นางสาวสุกัญญา จันทรดี
63023000388 นายปรินทร� ไผทฉันท�
63023000389 นางสาวสมฤทัย ธัญญเจริญ
63023000390 นางสาวรัตน�ชนก บุญเมือง
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63023000391 นางสาวโสภิญญา พลจันทร�
63023000392 นายกรชนะ มีสมศักด์ิ
63023000393 นางสาวภัทราภรณ� มะลากรรณ�
63023000394 นางสาววศินี อินด&วง
63023000395 นางสาวลดาวัลย� ทิพย�นรากุล
63023000396 นางสาวชลกนก เทพเสน
63023000397 นางสาววราภรณ� เทียนมณี
63023000398 นางสาวชิตกานต� บุญคงทอง
63023000399 นางสาวสุพรรณษา คุณขยัน
63023000400 นางสาวภาณุพร หงษ�ทอง
63023000401 นางสาวจิตตราภรณ� บริพิศ
63023000402 นางสาวสุธิชา ศรีอ7อนดี
63023000403 นางสาวจิราพร แก&วแสนเมือง
63023000404 นางสาวปวริศา ไทรฟ.ก
63023000405 นางสาวป.ทมวรรณ คงเขียว
63023000406 นายพิชญ�ธัช เทพสิทธา
63023000407 นางสาวภคมน ตันเพ็ญนภา
63023000408 นายธนวิชญ� ลิ้มสงวน
63023000409 นายสรสิช เอกมณีโรจน�
63023000410 นางสาวนิภาพรรณ เกิดวิชัย
63023000411 นายปกปQอง ปQอมฤทธ์ิ
63023000412 นางสาวเปมิกา ศิริสุมทุม
63023000413 นายธิเบต เถาสมบัติ
63023000414 นางสาวอนัญญา เนื่องกัลยา
63023000415 นายจิรายุทธ� ศรีแจ7มดี
63023000416 นางสาวจิราพร วัฒนะชาลี
63023000417 นายณัฐขจร ธานีรัตน�
63023000418 นายธนาวุธ อัญชลีกรณีย�
63023000419 นายสง7า ราชพรมมา
63023000420 นางสาวจิราพัชร ธีระนันท�
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63023000421 นางสาวณัฐชา มีถาวร
63023000422 นางสาวสุทาพร คุ&มทรัพย�
63023000423 นายนันทชัย พรหมศรี
63023000424 นางสาวศศิวิมล ศิษย�โรจนฤทธ์ิ
63023000425 นางสาวอนงค�รัตน� ผิวขาว
63023000426 นางสาวณมน เจ่ียวเลี่ยน
63023000427 นายสถาพร จันทร�ส7องแสง
63023000428 นายมาลิน โลมรัตน�
63023000429 นายจตุพงษ� บึงราษฎร�
63023000430 นางสาวกัณฐิกา บัวคลี่
63023000431 นายประชา การินทร�
63023000432 นางสาวพิมพ�ประภา จันทิมา
63023000433 นายไพรัช อัมพร
63023000434 นายธัชกร แจ&งกระจ7าง
63023000435 นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ
63023000436 นายณัฐวุฒิ ชื่นชมชาติ
63023000437 นายวรวิช ชื่นเจริญสุข
63023000438 นางสาวเยาวลักษณ� สามี
63023000439 นายสุริยะ รักแตง
63023000440 นางสาวจิรัญญา ศร7างเศร&า
63023000441 นางสาวศิรดา ศรีแสงจันทร�
63023000442 นายอารักษ� อ7อนชิต
63023000443 นายวัชระพงษ� สกุลรัตน�
63023000444 นางสาวมัลลิกา ใจสะอาด
63023000445 นางสาวอาภัสรา สันทาลุนัย
63023000446 นางสาวภัทรานิษฐ� สุวรรณวัฒน�
63023000447 นางสาวอภัสนันท� ลลิตเจริญวงศ�
63023000448 นางสาวสุปรียา สุขนิล
63023000449 นางสาวนพรัตน� ตันตระกูล
63023000450 นางสาววันวิสาข� พ่ึงน&อย
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63023000451 นางสาวสุนิสา เบญจวิทยากุล
63023000452 นางสาวกนกวรรณ ทับทิมทอง
63023000453 นางสาวชลลดา ดีทองคํา
63023000454 นางสาวปภัสสร ต้ันเหลียง
63023000455 นางสาวกัญญาภัค แย&มขยาย
63023000456 นางสาวดวงนภา วุฒิธรรมฐาน
63023000457 นางสาวรัศมี อุ7นเรือน
63023000458 นางสาวนคนันทินี เกตุเพ็ชร
63023000459 นางสาวนันทิดา วงค�ใหญ7
63023000460 นางสาวสลินทิพย� โรจน�เรืองฤทธ์ิ
63023000461 นางสาวภัทราพร ผังรักษ�
63023000462 นางสาวอภิชญา ฤทธิกูล
63023000463 นายวรพงษ� แจ&งหลํา
63023000464 นายธนุส มูลสาร
63023000465 นางวีระยา ดาสาลี
63023000466 นางสาวศศินัดดา อาจสาลี
63023000467 นางสาวสุชาดา อินทร�บา
63023000468 นายนฤชา ชูเชิด
63023000469 นายวิศษวัชษ� แบบกัน
63023000470 นางสาวปวริศา พรหมมาแดง
63023000471 นายเจริญ คําพรม
63023000472 นางสาวขวัญตา ชุมน&อย
63023000473 นางสาวสโรชา สุทธิวงศ�
63023000474 นางสาวชญาภา คําถา
63023000475 นายสกุล กุลเกตุ
63023000476 นางสาวจิราพร ไทรแก&ว
63023000477 นางสาวศรัญญา วงษาสืบ
63023000478 นางสาวรุ7งทิวา แซ7ชัย
63023000479 นางสาวเบญจรัตน� คําแดง
63023000480 นางสาวสิริกร ยงค�นุสรณ�วานิช
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63023000481 นางสาวรฐาพรณ� พละพิทักษ�
63023000482 นายรัชชานนท� ครวญสงวน
63023000483 นายกิตติศักด์ิ เทพเทียน
63023000484 นายอธิพล โคแสนดี
63023000485 นายศุภสิทธ์ิ พลเก7ง
63023000486 นางสาวชนิกานต� โมพันธุ�
63023000487 นายจตุรวิทย� หนูแก&ว
63023000488 นางสาวปุยฝQาย ชนะสงคราม
63023000489 นายสันติพัฒน� เทียกลาด
63023000490 นางสาวโชติมา ศรีทาวงษ�
63023000491 นายคณาสิน  ิทิพยชนวงศ�
63023000492 นางสาวธพรรษพร บัวพุ7มอนันต�
63023000493 นางสาวรุจิพัชญ� วริทธ์ิพันธุ�
63023000494 นางสาวธิดารัตน� หัวนาค
63023000495 นายบุษบรรณฤทธ์ิ บุญกุศล
63023000496 นางสาวเบญญาภา นิลโนรี
63023000497 นางสาวทักษิณา มหาโชติ
63023000498 นายอรรถพร รวบทองศรี
63023000499 นายอมลรดา อยู7คํา
63023000500 นางสาวขนิษฐา นาคูณ
63023000501 นางสาวสุปรียา ม่ันคง
63023000502 นายพรชัย มีฮุง
63023000503 นายธนกฤต ศรีศิริ
63023000504 นางสาวโยธกา เวมหัดทร
63023000505 นางสาวทัดดาว ยอดมโนธรรม
63023000506 นางสาวป/ยาภรณ� โซวสุวรรณ
63023000507 นายจีรศักด์ิ อินเฉิดฉาย
63023000508 ว7าที่ร&อยตรีศราวุฒิ บุญมี
63023000509 นายณฤดล ผอูนรัตน�
63023000510 นางสาวสุนิษา จันทรไกร
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63023000511 นายชัยวัฒน� ตะโกทอง
63023000512 นางสาวไอลดา อยู7เจริญ
63023000513 นายธนภัทร เพ่ิมพูล
63023000514 นายณัฐชัย โพธ์ิอุบล
63023000515 นายสันติชัย วงศ�แดง
63023000516 นางสาวนทีกานต� แร7เพชร
63023000517 นางสาวขนิษฐา อะถานา
63023000518 นางสาวกาญจนา วารีย�
63023000519 นางสาวอรณิชา แปลงเงิน
63023000520 นางสาวเพ็ญลักษณ� แก&วตา
63023000521 นางสาวเสาวลักษณ� บุญประเสริฐ
63023000522 นายเศรษฐศิษฏ� สังสนา
63023000523 นางสาวนิศารัตน� ทองประไพ
63023000524 นางสาวปพิชญา อหะหมัดจุฬา
63023000525 นางสาวกฤตพร เหมือนคราม
63023000526 นางสาวอิสรีย� สกุลเกียรติสุข
63023000527 นายปุรเชษฐ� ชัยเลิศวณิชกุล
63023000528 นางสาวจริยา หุตะกมล
63023000529 นางสาวป/ยนุช มาอ7อน
63023000530 นางสาวสุพัตรา บุญยงค�
63023000531 นางสาวสุภาพร บุญลือ
63023000532 นางสาวศศิประภา เขาทอง
63023000533 นางสาวนิชาภา ศรีสมโภชน�
63023000534 นายธีรวัฒน� ช7างเรือน
63023000535 นางสาวบุษยมาศ นาคเกิด
63023000536 นางสาวนาตยา ศรีนิล
63023000537 นางสาวสุดากาญจน� หลินศุวนนท�
63023000538 นางสาวกาญจนา หอมกลิ่น
63023000539 นางสาวชฎาภรณ� กําแพงแก&ว
63023000540 นายวัชรพงศ� เรือนจันทร�
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63023000541 นางสาวนุสรา กลีบลําใย
63023000542 นางสาววิภา ทองม7วง
63023000543 นางสาวอนงค�ลักษณ� โพธ์ิงาม
63023000544 นางสาวกัญชลี ศรีนวลปาน
63023000545 นางสาวจินดาพร มูลผล
63023000546 นางสาวปาลิตา สัมฤทธ์ิวิลาส
63023000547 นางสาวสนธยา ละอองนวล
63023000548 นายสิริศักด์ิ พาทัน
63023000549 นายอธิษฐ�พัชร� ผิวเผือก
63023000550 นางสาวปภาวดี นพคุณ
63023000551 นางสาวพิชชาภา เพ็ชรแก&ว
63023000552 นางสาวสิริกาญจน� พรหมแก&ว
63023000553 นางสาวพุทธิดา พุกบัวขาว
63023000554 นางสาวนงนภัส ทวีวัฒน�
63023000555 นางสาวรัตนาพร อริยโภคิน
63023000556 นางสาวอรยา เณรตาก&อง
63023000557 นายสุทธิพร อินทร�ทรง
63023000558 นายเนติ เดชมณี
63023000559 นางสาวดารารัตน� สะสม
63023000560 นางสาวนิตยา เอกคุณป.ญญา
63023000561 นายพชร ดุษิยามี
63023000562 นายชัยวัฒน� ใจม่ัน
63023000563 นายธราดล บุญประเสริฐ
63023000564 นายอภิชัย สมปองใจทํา
63023000565 นางสาวปาริชาต วัฒนาสุทธ์ิ
63023000566 นายป.ญญวัฒน� เริกเถ่ือน
63023000567 นางสาวอุษามาศ ผิวงาม
63023000568 นางสาวชุติมา รอดบางยาง
63023000569 นางสาววรรณวิสา พิกุลทอง
63023000570 นางสาวอมรศรี สิริไพโรจน�
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63023000571 นางสาวนัทติยา ห&วยมะโกก
63023000572 นางสาวกัณฐมณี บุญนิยม
63023000573 นางสาวอาทิตยา สุทะวาวรรณ
63023000574 นางสาววริศรา นิมิตรป.ญญา
63023000575 นายสหรัฐ ทัศนกุล
63023000576 นางสาววิมล เฉยฉาย
63023000577 นายกิตติภัทท� กลิ่นพยอม
63023000578 นายสุรชัย ขันจอก
63023000579 นางสาวศวิตา รื่นรวย
63023000580 นางสาวจันสุดา สมาน
63023000581 นางสาวนิธิพร วงษ�วาด
63023000582 นายป.ณณวัฒน� เถ่ือนกลิ่น
63023000583 นายณัฐวัชต� คําตัน
63023000584 นายมุรซีดี สตาปอ
63023000585 นายภาณุวัฒน� ฮะวังจู
63023000586 นางสาววราพรรณ ภู7พันธ�
63023000587 นางสาวกัณปรียาวี มุ7นเชย
63023000588 นางสาวอริสรา แซ7ตัน
63023000589 นางสาวณัฐนรี มีเสน
63023000590 นายคิมหันต� ชื่นอารมณ�
63023000591 นางสาวเกษณีย� สายอุ7น
63023000592 นางสาวณัตติมา ไพรสงบ
63023000593 นางสาวธิดารัตน� ศรีษะใบ
63023000594 นางสาวณัฏฐณิชา อุนธุโร
63023000595 นางสาววรัญญา เกษเดช
63023000596 นางสาวธิดานาฎ สินรา
63023000597 นายวรวุฒิ ศรีตองอ7อน
63023000598 นางสาวถลัชนันท� ปานบุญลือ
63023000599 นายนวพนธ� รัศมีปลั่ง
63023000600 นางสาวมาริสา แสงศักด์ิ
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63023000601 นางสาวอุทัยรัตน� ผลประเสริฐ
63023000602 นางสาวสุธาทิพย� อุดมศรี
63023000603 นางสาวป.ทมา ทองบุญส7ง
63023000604 นางสาวผาณิต นวมนิ่มอนงค�
63023000605 นางสาวจิตร�อําไพ ประทุม
63023000606 นางสาวกาญจนา สรรพคุณานนท�
63023000607 นางสาวโสริญา มุราชัย
63023000608 นางสาวกาญจนา อนันถาวร
63023000609 นางสาวธิดาลักษณ� ศรีภูงา
63023000610 นางสาวภากมล เก้ือกูล
63023000611 นางสาวณัชชา ธํารงธิติทัศ
63023000612 นางสาวนันทิพร ศรีสุวรรณดิษฐ�
63023000613 นางสาวสุชญา กิจหว7าง
63023000614 นางสาวเนตรอัมพร พลแสน
63023000615 นางสาวนิพัทธา จํารัส
63023000616 นายธนธรณ� ช7วยจันทร�
63023000617 นางธัญญลักษณ� คงประเสริฐ
63023000618 นายวิระพล ทาหอม
63023000619 นายจิรพัฒน� ตันตระชนิดา
63023000620 นายสมชาย แตงโสภา
63023000621 นายภาธร สันติวงษ�
63023000622 นางสาวนภัสภรณ� แก&วชื่น
63023000623 นายเพชรตะวัน กรรณแก&ว
63023000624 นายตรีณัฐ เฟWRองทอง
63023000625 นางสาวรจนา ดีวงค�
63023000626 นางสาวญาณิศา แก7นจันทร�
63023000627 นางสาวสุริศา ศรีภูธร
63023000628 นายประเสริฐ พงษ�สุวรรัตน�
63023000629 นางสาวญาณิกา บุญเลิศ
63023000630 นางสาวพิสมัย อารีเฉลิม
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63023000631 นายป/ยพงษ� พุฒิประภา
63023000632 นางสาวณัฎนรี ชุมสังข�
63023000633 นางสาวชุลีพร ป.Rนจ่ัน
63023000634 นางสาวสุจิตรา พลนาคู
63023000635 นางสาวพรวิภา ศรีมณฑก
63023000636 นายธนันท�พงษ� ศรีวงศ�
63023000637 นายวันอาสาฬ� เพ็ชรวงศ�
63023000638 นางสาวขวัญวงค� บัตรวิเศษ
63023000639 นางสาวฐิVตาภา อินทภัก
63023000640 นางสาวสามิตรี วิฑูร
63023000641 นางสาวอําภา ทองทวี
63023000642 นายกิตติพงษ� คุ&มโภคา
63023000643 นางสาวพิมพกา กุมกัน
63023000644 นางสาวจุลัยวรรณ โพธิเนตร
63023000645 นางสาวพรริน สหรัตนผล
63023000646 นางสาวธีราภรณ� สังข�แก&ว
63023000647 นายจตุพร พาณิชปฐมพงศ�
63023000648 นายกิจพิพัฒน� ชื่นมณี
63023000649 นายภูริทัศน� แก&วเคารพ
63023000650 นางสาวโสภาพรรณ ผิวเหลือง
63023000651 นางสาวอมรรัตน� อินทราภา
63023000652 นายสรัญพงศ� ประไพเมือง
63023000653 นางสาวนันทวรรณ บุญมีคํา
63023000654 นายอัยยนันท� ศิรวุฒินานนท�
63023000655 นางสาวป/ยพร อรรถพรไพศาล
63023000656 นายณัฐชานันท� ไฟชํานาญ
63023000657 นางสาววรพรรณ สุนทรห&าว
63023000658 นายธนภูมิ ธรรมยศ
63023000659 นางสาวปภัสสร โสภา
63023000660 นางสาวปรางค�ทิพย� ใจสุวรรณ�
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63023000661 นางสาวไพลิน แซ7เด7น
63023000662 นางสาวชุตินันทน� นิราศภัย
63023000663 นางสาวป/ยะนุช คุณแผน
63023000664 นางสาวป/ยะธิดา พรกุณา
63023000665 นางสาวณัฐธิณี น้ําทิพย�
63023000666 นางสาวจิราพร อินเต็ม
63023000667 นายอดิศักด์ิ พันธ�แก&ว
63023000668 นางสาวซูมัยยะห� ดอเลาะ
63023000669 นางสาวเจนจิรา ขวัญอ7อน
63023000670 นางสาวธีรรัตน� สิริทรัพยากร
63023000671 นางสาวปรีดิทา ฟ.กอุดม
63023000672 นางสาวหทัยรัตน� อัยรักษ�
63023000673 นางสาวพัชรียา วรนัยพินิจ
63023000674 นายภัคพงษ� อากรชี
63023000675 นางสาวพุทธิดา ยังดี
63023000676 นายอติชาติ ภูฆัง
63023000677 นางสาวเทียนทิพย� พรมบุตร
63023000678 นางสาวบุญมี อัคบุตร
63023000679 นางสาวอัญชลี เหนี่ยวพ่ึง
63023000680 นางสาวญาณินท� มอบจัน
63023000681 นางสาววศินี วิทยานันท�
63023000682 นางปวริศา ภูศรี
63023000683 นางสาวกัลยวรรธน� ผิวผ7อง
63023000684 นายวรภพ จํารัสประเสริฐ
63023000685 นางสาวณรัชต�หทัย ภาณุสินสถาพร
63023000686 นายเสกสรร ชิมรัมย�
63023000687 นางทิพรัตน� อยู7สงค�
63023000688 นางสาวรังสิรัตน� ดอกบัว
63023000689 นางสาวไพลิน อ7อนโพธิผืแก&ว
63023000690 นางสาววันวิสาข� โชคพรหมอนันต�
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63023000691 นางสาวสกุลรัตน� ดาวเรือง
63023000692 นางสาวเบญญาภรณ� จันทร�หนู
63023000693 นายอมรเศรษฐ� กาบแก&ว
63023000694 นางสาวพิชญา ผิวชะอุ7ม
63023000695 นายอดิศักด์ิ นิ่มนวล
63023000696 นายธราดล คําเจริญ
63023000697 นางสาวภิญญลักษณ� กิติวรรณประสาร
63023000698 นางสาวตะวันนา แสงเมฆ
63023000699 นางสาวสุภาภรณ� แซ7อึ๊ง
63023000700 นางสาววรรณรดา ระวังภัย
63023000701 นางสาวนัฐพร กานตะดา
63023000702 นางสาวนฤมล เลื่อนนาวา
63023000703 นายวีระพงษ� ศรีเอี่ยม
63023000704 นางสาวขนิษฐา จอมฟอง
63023000705 นางสาวสุกัญญา จําปาศรี
63023000706 นางสาวสุทินา ปานน&อย
63023000707 นางสาวจุฑามาศ วายลม
63023000708 นางสาวศิริกัญญา โพธิกะ
63023000709 นางสาวผุสดี คํายวง
63023000710 นายรามิล คงสุวรรณ�
63023000711 นายวิชิต แย&มย้ิม
63023000712 นางสาวชุติมา สอนคง
63023000713 นางสาวอรทัย พงศ�อัสนีพร
63023000714 นางสาวจิตติมา สุขรัตน�
63023000715 นางสาวพจนารถ จันทมณี
63023000716 นายพุฒินันท� สุวรรณวิจิตร
63023000717 นายวัชรทัต ทองขาว
63023000718 นางสาวนลินทิพย� มโนม่ัน
63023000719 นางสาวพิลัดดา ทิพย�พิมานชัยกร
63023000720 นางสาวณัฐมน ไทศรีวิชัย
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63023000721 นางสาวปวีณา เที่ยงกระโทก
63023000722 นางสาวรจนา คําสุดแสง
63023000723 นางสาวสุจิกา จิตรมณี
63023000724 นายชัชวาลย� พันสนิท
63023000725 นายฐิตินนท� มาตรวิจิตร
63023000726 นางสาวสุคนธา สังข�ประไพ
63023000727 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญทอง
63023000728 นายธีรวุฒิ คล&ายสุบรรณ�
63023000729 นางสาวพัฒน�ระวี เจริญฤทธ์ิ
63023000730 นางสาวกันต�ฤทัย สิงห�แก&ว
63023000731 นายเขมนันท� บุญทรง
63023000732 นายวรุตม� สิทธิสร
63023000733 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจดี
63023000734 นางสาวสุทิสา ชูทรัพย�
63023000735 นางสาวสุพรรษา อินทกาญจน�
63023000736 นางสาวศุภษา เมืองจันทร�
63023000737 นายวันเลิศ บูรณ�โภคา
63023000738 นางสาวรัตน�ฐากุล แสงมาลา
63023000739 นางสาวกนกพร สุขกุล
63023000740 นางสาวเนตรสุดา สงสกุล
63023000741 นางสาวสวนีย� ต๊ังเจริญ
63023000742 นางสาวเบญญา ศิริปรีชารัตน�
63023000743 นางสาวฐานิดา แปQนสมบุญ
63023000744 นางสาวญาณิศา เจิมวัฒนา
63023000745 นางสาวชนารดี โรจนพิสิฐ
63023000746 นางสาวสุวรรณี ภักดี
63023000747 นางศิริวรรณ บุตรบํารุง
63023000748 นางสาวรัตติยา สุขสุญานนท�
63023000749 นายธนวรรษ ต้ังตระกูลทรัพย�
63023000750 นางสาวไพลิน พันธมิตร
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63023000751 นางสาวมัทนา เพ็งสว7าง
63023000752 นางสาวณัฐกานต� จานุกุล
63023000753 นางสาวภัคพิมล ม่ันแก7น
63023000754 นางทักษพร ภาคีธง
63023000755 นางสาวพลอยนภัส เลิศป.ณกิตติ
63023000756 นายยุทธนา โชครัศมีศิริ
63023000757 นางสาวเกศินี คิอินธิ
63023000758 นางสาวปนิศรา สิงหาทอ
63023000759 นายชาญวิทย� ศิรินัย
63023000760 นางสาวณัฐชา หาญพุฒน�
63023000761 นางสาวสุภาพร จีนแสง
63023000762 นางสาววันทนีย� คล&ายสุบรรณ
63023000763 นางสาวปริญญา ป/ยะโชติ
63023000764 นางสาววริษฐา สุขมา
63023000765 นางสาวรัชนีวรรณ ธัญญเจริญ
63023000766 นายทัชชกร แย&มศรี
63023000767 นางสาวเพ็ญแข เกตุบรรจง
63023000768 นางสาวอรอุมา วิชาชิต
63023000769 นางสาวสุชาวลี แก&วใส
63023000770 นายณัฐพล หาญสมัย
63023000771 นางสาววัชราพร สีหมนตรี
63023000772 นางสาวศศิชา เนื่องอาชา
63023000773 นางสาวสุวิมล เลิศสุทธิไกรศรี
63023000774 นางสาวนุชนารถ ป.ญญาประดิษฐ�
63023000775 นางสาวสุพรรณิกา สวรรคโลก
63023000776 นางสาวชนาภา เกิดแก&ว
63023000777 นายธีระพงศ� ชีวะเปYนสุข
63023000778 นางสาวเกตน�นิภา หนองปกติ
63023000779 นายจีระ ละว&า
63023000780 นางสาวชัชฎาพร เจนกาญจนดิลก
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63023000781 นางสาวทัศณีพร ศรีสงวน
63023000782 นางสาววรรณพร กระบองแก&ว
63023000783 นางสาวสุภาวรรณ โยพิน
63023000784 นายวีระวัตร จันลารักษ�
63023000785 นายณัฐวุฒิ เจริญร7าง
63023000786 นางสาวสุชัญญ�ญา เอกศิลปZทวีกร
63023000787 นางสาวจันทิมา ยินดี
63023000788 นางสาวกัญฐญา สังข�สุข
63023000789 นายป/ยวัฒน� บรมบรรเจิด
63023000790 นางสาวศิญาภรณ� ณ บางช&าง
63023000791 นางสาวสุชานันท� มาตโห&
63023000792 นางสาวฐญากัญ บุรีฤทธ์ิ
63023000793 นางสาวธัญยธรณ� ส&มแก&ว
63023000794 นางสาวสุภาภรณ� ขําดี
63023000795 นางสาวปานดวงฤดี บุญยง
63023000796 นางสาวขนิษฐา ขุนพล
63023000797 นายกลางชล วงษ�สุวรรณ
63023000798 นางสาวอรวรรณ ศิริวงศ�
63023000799 นางสาวเสาวภา ลาภธรรมชาติ
63023000800 นางสาวอนุภา คุ&มถนอม
63023000801 นางสาวป/ยทัศน� สุดเพาะ
63023000802 นางสาวอรนภา บุญนํา
63023000803 นายณัฐรัฐ พ่ึงเกษม
63023000804 นางสาวอรพรรณ เสือโห&
63023000805 นางสาวจารุวรรณ นันตะริ
63023000806 นางสาวพรทิพย� มูลเมือง
63023000807 นางสาวญาดา เดชเกษรินทร�
63023000808 นายวรรณกร ปรีเปรม
63023000809 นางสาวเบญจมาศ อ7อนประสพ
63023000810 นางสาวสุนีย� ผลาผล
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63023000811 นางสาวบุษยมาศ ศิริเทศ
63023000812 นางสาวอัจฉรีย�วรรณ รูปงาม
63023000813 นายณัฐวุฒิ เปORยมท7า
63023000814 นางสาวมนัสยา โพธ์ิประสาท
63023000815 นางสาวศิรประภา ลิขิตผลิน
63023000816 นางสาวอารยา หวังวิมาน
63023000817 นายวินัย ทับประเสริฐ
63023000818 นายณัฎฐ�ปวินท� กุลจารุสุวพร
63023000819 นางสาววาสนา อุ7นราช
63023000820 นางสาวสุวินันท� น้ําดอกไม&
63023000821 นางสาวสุธาทิพย� พวงมาลัย
63023000822 นางสาวสุนิสา เตียรถ�วงศ�
63023000823 นางสาวปภินดา คํามณี
63023000824 นางสาววิภาวี จันทร�เลื่อน
63023000825 นางสาวกชพร ปทุมารักษ�
63023000826 นางสาวฉัตรชยา จําปาศรี
63023000827 นางสาวกมลวรรณ กระต7ายทอง
63023000828 นายกานต� นวลน&อย
63023000829 นายธีรฉัตร วีณิน
63023000830 นายธนพงษ� รัตนบุรี
63023000831 นางสาวธนภรณ� เหมกุล
63023000832 นางสาวพิชาวรรณ ภูษาทอง
63023000833 นางสาวพรพรรณ ปวงนิยม
63023000834 นายชุติพันธ� เอกพัชราพันธ�
63023000835 นางสาวชนากานต� ธงไชย
63023000836 นางสาวธิมาพร จันทร�อินทร�
63023000837 นางสาวเสาวภา คงเจริญ
63023000838 นางสาวฐิติกา มีชะนะ
63023000839 นางสาวสุกัญญา ทองแย&ม
63023000840 นางสาวขวัญชนก สกุลดี
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63023000841 นางสาววิภวาณี อ7อนมณี
63023000842 นางสาวธิดารัตน� เชื้อบ&านเกาะ
63023000843 นางสาววิจิตรา สารเอก
63023000844 นางสาวแก&วกัลยาณ� อิทธิวรพันธ�
63023000845 นางสาววริยา ภู7พงศ�ชนางกูร
63023000846 นางสาวรัตติกาล ตPะปะแสง
63023000847 นางสาวธัญกมล ควะชาติ
63023000848 นางสาวดารวรรณ วัดรัด
63023000849 นางปาริชาติ วงศ�ศิริ
63023000850 นางสาวสินีนาถ ยุกติชาติ
63023000851 นางสาวนัทชา อักษรพันธ�
63023000852 นางสาวรัชนี เจริญพันธ�
63023000853 นายปฐม พงศ� แก&วรัตน� 
63023000854 นางสาวผกามาศ ชนะเลิศ
63023000855 นายชีวิน ทองประชุม
63023000856 นายป.ณณภณ คล&ายจันทร�พงษ�
63023000857 นางสาวสุนีย� ยอดเพ็ชร
63023000858 นายปวีณ ทวีสวัสด์ิ
63023000859 นางสาวภณิตา อ7อนวิมล
63023000860 นางสาวอัมรา อ7อนธนู
63023000861 นางสาวไดน7า ฉลองกุล
63023000862 นายชารินทร� เกษร
63023000863 นางสาวพัชรา เกษราประเสริฐ
63023000864 ว7าที่   ร.ต.หญิงสุมิตรา นาคสอิ้ง
63023000865 นางสาววรุณลักษณ� ปากน้ําเขียว
63023000866 นายสุริยา มาเวหา
63023000867 นางสาวชุติมา เชื้อม่ัง
63023000868 นางสาวกานต�ธิดา การินทร�
63023000869 นางสาวศศิภา สุขสมรูป
63023000870 นางสาวนนธิชา เมืองนก
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63023000871 นางสาวนุชนาถ เก้ือกูล
63023000872 นางสาวป/Rนแก&ว วะชู
63023000873 นางสาวป.ทมา สวยดี
63023000874 นายอธิวัชร ศรีใจม่ัน
63023000875 นางสาวนพวรรณ นิลเลื่อม
63023000876 นายนพดล ชัยวิสูตร
63023000877 นางสาวประภัสสร ยาไธสง
63023000878 นางสาวเพียงใจรัก เทพชู
63023000879 นางสาววลัยพร ลิ้มสมบูรณ�
63023000880 นางสาววรกมล ต้ิงเพ็ง
63023000881 นายจักรพงศ� สุวรรณรัตน�
63023000882 นายธนกร จําปาเรือง
63023000883 นางสาวรัตน�ติยา ทองม7วง
63023000884 นางสาวสุณิดา จงใจรักษ�
63023000885 นายฤทธิกรณ� สาริทธญาณ�
63023000886 นางสาวอริยาณัฏฐ� จันทพิศมิตร
63023000887 นางสาวเกตณ�นิภา เชยชม
63023000888 นางสาวมนทิรา เจนใจ
63023000889 นางสาวพรนัชชา ศิลปสังข�เลิศ
63023000890 นางสาวรวินท�นิรา เหมยพันธ�
63023000891 นางสาวกัญญ�ชิสา ธูปบูชา
63023000892 นางสาวสาธิตา ภูมี
63023000893 นางสาวณัฐริฌา ฆ&องบ&านโข&ง
63023000894 นางสาวพิสุทธ์ิรัตน� อินทรมณเทียร
63023000895 นางสาวบุษยา พุ7มมาลา
63023000896 นายเมธิน มุสิกสวัสด์ิ
63023000897 นางสาวเสาวลักษณ� ธนชิตสกุลพงศ�
63023000898 นางสาวนุชนาถ เหลืองรุจินันท�
63023000899 นางสาวนววรรณ เรืองแก&ว
63023000900 นายปรัชญา ตุงคะบูรณะ

หน&า 30 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023000901 นางสาวรัตนาภรณ� วัฒนรัตน�
63023000902 นางสาวกิตติยาภรณ� ศรีพุ7มไข7
63023000903 นางสาวอนุสรา แก&Vวเพ็ชรพลาย
63023000904 นางสาวจีรวรรณ แต7งเลี่ยน
63023000905 นางสาวธนชล ช&างพันธุ�
63023000906 นางสาวพิชชาภา โปรยขุนทด
63023000907 นางสาววัชรินทร� เชาว�อุบล
63023000908 นางสาวธัญภา สุวรรณเลิศ
63023000909 นางสาวปาริฉัตร เกิดอรุณเดช
63023000910 นายปุณณวิช อินทรทรง
63023000911 นายธนพัฒน� เจริญสุข
63023000912 นางสาวนิสารัตน� ชาวสวน
63023000913 นางสาวณัฐธิดา พงษ�พรหม
63023000914 นางสาวศิริพร บางตะแว7น
63023000915 นายธีรภัทร� วงษ�คํา
63023000916 นางสาวนภวรรณ มุ7งเสรี
63023000917 นายศุภชัย ต้ังต&นเจริญ
63023000918 นางสาวเสาวลักษณ� อู7อรุณ
63023000919 นางสาวมณฑา ลิ้มม7วงนิล
63023000920 นางสาวสุลีมาศ มากหลาย
63023000921 นางสาวทิพย�สิริ เบื้องสูง
63023000922 นางสาวศิริรุ7ง กันสาย
63023000923 นางสาวกนกวรรณ พรานไพร
63023000924 นายสนธยา แสงทอง
63023000925 นางสาวนฤมล ยุทธิยา
63023000926 นางสาวอัญชลีพร ชนะอินทร�
63023000927 นางสาวธัญญลักษณ� เจริญสกุลชัยพร
63023000928 นางสาวมุกทราย เกรียงวัฒนะศักด์ิ
63023000929 นางสาวอรัญญา ไตรยวุฒิ
63023000930 นางสาวพัชรพร สุมาลี
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63023000931 นายศุภณัฐ แสงวิกุลกิจ
63023000932 นางสาวนิสา เหลืองประเสริฐ
63023000933 นางสาวพันธิตรา แมลงภู7
63023000934 นายธรรณ�เทพ ปรีชา
63023000935 นางสาวนิธิพร ก7านพรมมา
63023000936 นางสาวสิรินัฐศรา ขจรจันทร�
63023000937 นางสาวเจนจิรา พุฒพันธ�
63023000938 นางสาวจันทิมา เศรษฐสวัสด์ิ
63023000939 นางสาวอุษณี แจ7มแจ&ง
63023000940 นางสุภาพร เกตุประทุม
63023000941 นางสาวกนกภรณ� โชติมณี
63023000942 นางสาวสหฤทัย สนประเสริฐ
63023000943 นางสาวธนศิริ โพธ์ิทอง
63023000944 นางสาวศวิตา โพธ์ิสุวรรณ
63023000945 นางสาวอัฐภิญรักษ� อนุศาสตร�
63023000946 นายจักรวุธ หรั่งทอง
63023000947 นางสาวจันดี รอดโพธ์ิทอง
63023000948 นางสาวฉัฐมาภรณ� ชาวห&วยหมาก
63023000949 นางสาวฺVป/ยพร สําเร็จงาน
63023000950 นางสาวณิรชา ปฐพีรุ7งพัฒน�
63023000951 นายเอกชัย ธิรานุพันธ�
63023000952 นายตรรก ศิริวรรณ
63023000953 นางสาวรุ&งลาวัลย� วงษ�กรณ�
63023000954 นางสาวสุดารัตน� นิลสม
63023000955 นางสาวกรกช ป.ญญาเลิศ
63023000956 นายวุฒิไกร ไผ7โสภา
63023000957 นางสาวศศิภา ตุ&มทอง
63023000958 นางสาวกันต�กวี ชัยศักด์ิสกุล
63023000959 นายณัฏฐพล จิตสงบ
63023000960 นางสาวสิมิตา อู7ทอง
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63023000961 นางสาวอัญวีณ� ศรีสิริรัตน�
63023000962 นางสาวฐิติรัตน� ศรีภัทราพันธุ�
63023000963 นายยศวัฒน� พรศิริเมธานนท�
63023000964 นางสาวศุภิสรา เมฆโต
63023000965 นายชัชวาล สารถ&อย
63023000966 นางสาวสุพรรณิกา คํากองแก&ว
63023000967 นางสาวธิดา ไชยบุญทัน
63023000968 นางสาวพิมพ�ชนก ทองนา
63023000969 นางสาวสุรีพร ห&วยหงษ�ทอง
63023000970 นายกชกร ไสลเพชร
63023000971 นางสาวรัตติกาล บุญสุวรรณ�
63023000972 นายณณณ� นนเทศา
63023000973 นางสาวกนกพร วิมลตระกูล
63023000974 นางสาวนันทนา มาทแสง
63023000975 นางสาวธีรนุช สัมฤทธ์ิ
63023000976 นางสาวชลิตา เล็กชอุ7ม
63023000977 นางสาวสุจิตรา มณีโชติ
63023000978 นายนราวิชญ� ดีจ7าง
63023000979 นายณัฐวุฒิ สําเภาเงิน
63023000980 นายภัทรพงษ� สุทธิบุตร
63023000981 นางสาวฉัตรประไพ คมวิชาชาญ
63023000982 นางสาวป/Rนทอง อินตPะแก&ว
63023000983 นางสาวกนกวรรณ มาศสุวรรณ
63023000984 นางสาวณัฐชนก ประสบสุข
63023000985 นายธีรเจต ลาคําเสน
63023000986 นางสาวสุธิดา แซ7อึ๊ง
63023000987 นายจตุพร สีสอน
63023000988 นายชลัฐ รุจเตชิดา
63023000989 นายป/ยะวรรธน� แก7นเมือง
63023000990 นายสมธนัช เตจามิตร
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63023000991 นางสาวนรียา พรายศรี
63023000992 นางสาวชนาธิป รุนกระโทก
63023000993 นายภูสิทธ์ิ ขําญาติ
63023000994 นางสาวสุพรรณษา อ&นทา
63023000995 นางสาวพิมพ�ญาดา หุมอาจ
63023000996 นางสาวรังสินี ท&าวอนนท�
63023000997 นางสาวจุฑามาศ สมล่ํา
63023000998 นางสาวสุวรรณา โมกขะรัตน�
63023000999 นายกล&าณรงค� โห&เหิมกิจ
63023001000 นายพิสิษฐ� ตันวัฒนเสรี
63023001001 นางสาวรัชนีกร จันทร�มา
63023001002 นายธณิสร ปริชาตินนท�
63023001003 นายนิธิวัฒน� อินหนอง
63023001004 นางสาวธิติมา ประทุมเดช
63023001005 นางสาวอาภาภรณ� ศรีพรมมินทร�
63023001006 นายปฏิภาณ อึ้งเบญจไพศาล
63023001007 นางสาวนภา สุขโขรัตน�
63023001008 นางสาวป/ยากร ดวงจินดา
63023001009 นางสาวนิชฎาภรณ� ปราถนา
63023001010 นายวิศรุต ปาข&างฮุง
63023001011 นายณัฐวุฒิ ชื่นครุฑ
63023001012 นางสาวศรสวรรค� ชั้นวัฒนกุล
63023001013 นางสาววรัญญา ปทุมยา
63023001014 นางสาวธันย�ชนก ขาวเปYนใย
63023001015 นายรัฐพงศ� ปะทักขินัง
63023001016 นางสาวสิริกาญจน� วรรณสวัสด์ิ
63023001017 นางสาวกัญจนาภรณ� อุบลบาน
63023001018 นางสาวญาดากร เฉโร
63023001019 นางสาวรุ&งนภา ฤทธิสาร
63023001020 นางสาวอารีญา ศรีมณฑา
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63023001021 นายธวัชชัย ลิบลับ
63023001022 นายพิเชษฐ� อุ7นศิริ
63023001023 นางสาวพิมพ�กมล ชาติมนตรี
63023001024 นางสาวจันทร�พิมพ� แสงคํา
63023001025 นายประวิทย� ต้ังอยู7ดี
63023001026 นางสาวกานต�พิชชา กาศโอสถ
63023001027 นางสาวนพวรรณ ลิ้มศิริโชค
63023001028 นางสาวนิยดา แน7นหนา
63023001029 นายยุทธพงษ� เกษเจริญคุณ
63023001030 นางสาวทิพากร ศรีสอน
63023001031 นางสาวณปภาดา เปล7งปลั่ง
63023001032 นางสาวเพชรดา พวงทอง
63023001033 นางสาวรสสุคนธ� ทองดี
63023001034 นางสาวพัชรี ไพรสงบ
63023001035 นายอรรถพล จังพาณิช
63023001036 นางสาวสุกานดา เลิศวัฒนเมธี
63023001037 นายสัมฤทธ์ิ จันทร�นิตย�
63023001038 นางสาวณัฐกัญญา มหิษานนท�
63023001039 นางสาวกิตติยา เอื้อเฟWJอ
63023001040 นางสาวแอนนา สมัครรัฐกิจ
63023001041 นางสาวอภิญญา แซ7ลิ้ม
63023001042 นางศุภรัตน� วงศ�ศรี
63023001043 นางสาวปราริศรา พ7วงทองคํา
63023001044 นางสาวปาณิสรา ศิวะเดชา
63023001045 นายอนุสรณ� สว7างศิลปZ
63023001046 นายศาสตรา ศรีทันดร
63023001047 นางสาวอรอุมา ต้ังสงวน
63023001048 นางสาวนิตยา เอี่ยมสอาด
63023001049 นางสาวสุภาพร พิทักษ�วนาราษฎร�
63023001050 นางสาวอัมพร นครชัย

หน&า 35 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023001051 นางสาววิรันดา ครองระวะ
63023001052 นายกิตติวินท� นวมพันธ�
63023001053 ว7าที่ ร.ต.วิศรุจน� โภคินรัฐโรจน�
63023001054 นางสาวจันทร�จิรา โพธ์ิสุวรรณ
63023001055 นางสาวภิญญามาศ แสงแก&ว
63023001056 นางสาวฐาณิญา อาจป.กษาส�
63023001057 นางสาวพัฒน�นรี รัตนะมงคลกุล
63023001058 นางสาวณัชชา จิตตวิสุทธิกุล
63023001059 นางสาวปาณิศา พรมมานอก
63023001060 นางสาวชลลิชา อักโขพันธุ�
63023001061 นางสาวเอมอุษา ซ&งศิริ
63023001062 นางสาวพิมพ�บุษยา แสนธนรักษ�
63023001063 นางสาวรัฐนันท� พรตพรหมจริยา
63023001064 นายพีรพัฒน� เนาวรัตนพันธ�
63023001065 นางสาวศลิษา พลจร
63023001066 นางสาวกนกวรรณ ใจหลัก
63023001067 นายจีรศักด์ิ สุมิตรเดช
63023001068 นายธนวัช ฉันทศาสตร�รัศมี
63023001069 นางสาววนิดา อ7อนจริง
63023001070 นางสาวกนกอร เกิดไทยดี
63023001071 นางสาวอรณัฐ สร&างสกุล
63023001072 นางนิศาชล เรืองเชื้อเหมือน
63023001073 นางสาวณัชญาวีร� เอียงสมบุญสิริ
63023001074 นางสาวศรีญาดา อู7อ&น
63023001075 นายธนกฤต อ7อนอภัย
63023001076 นายเจิดวุธ ลุยราช
63023001077 นายณัฐวุฒิ ณ วังขนาย
63023001078 นางสาวศศิธร รอดผึ้ง
63023001079 นางสาวธิดา ปานลบ
63023001080 นายฐิติพันธ� อินทร�เสวก

หน&า 36 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023001081 นางสาวสาธวี กรพิพัฒน�
63023001082 นางสาวหรรษา ชวนชัยสิทธ์ิ
63023001083 ว7าที่ ร.ต.หยาดพืช สุรันนา
63023001084 นางสาวรัชนี แปQนมาย
63023001085 นางสาวณัฐรีน บุญชิต
63023001086 นางสาวกัญญ�ชิสา กานต�ทวีพงศ�
63023001087 นายพันธกานต� ไกรศรรัตน�
63023001088 นางสาวธนรัตน� เมฆบุตร
63023001089 นางสาวมณฑิตา คุ&มรักษา
63023001090 นางสาวดารุณี สาธร
63023001091 นางสาวมยุรา หันชะนา
63023001092 นายชินัน ดิษฐบรรจง
63023001093 นางสาวปวริศา สุวรรณโน
63023001094 นายสุขสันต� มณีขํา
63023001095 นางสาวปุญชรัสม์ื เชี่ยวชาญพนา
63023001096 นางสาวรัตนาทิพย� เปOยขาว
63023001097 นางสาวหนึ่งฤทัย ก&อนชัยภูมิ
63023001098 นางสาวสุคนธ�ธาร โนรี
63023001099 นางสาวปาริชาติ แก&วมณี
63023001100 นางสาวสุประวีณ� สระทองเขิน
63023001101 นางสาวภัทราพร บุญกอง
63023001102 นางสาวเณศรา สมโภชน�
63023001103 นางสาวพิมพ�ชนก สัมมาทัต
63023001104 นางสาวภารดา ตัญญาสิทธ์ิ
63023001105 นางสาวณัฎฐา คนใหญ7
63023001106 นางสาวกัญจน�พิชชา บุญเรืองยศศิริ
63023001107 นายนพพล วงษ�ทองดี
63023001108 นางสาวนราธิป เย่ือใย
63023001109 นางสาวอุไรวรรณ ภูศรี
63023001110 นางสาวปานธิมา สุทธิสน
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63023001111 นายเจนจัด เจริญจริง
63023001112 นางสาวณัฐพร บํารุง
63023001113 นางสาวมณฑีรัตน� ขุนวิช7วย
63023001114 นายราชวัติ ป/Rนสุภา
63023001115 นางสาวจิรวรรณ ช7างต7อ
63023001116 นางสาวกนกรัตน� ช7วยรัตแก&ว
63023001117 นางสาวจุฬารัตน� คนยงค�
63023001118 นางสาวสุพัตรา พุดสูงเนิน
63023001119 นางสาวกรณิศ รองเลื่อน
63023001120 นางสาวณัฐธิดา มากอยู7ดี
63023001121 นางสาวสุปรียา คงพริ้ว
63023001122 นายวชิรวิทย� คีรีศรี
63023001123 นางสาวสุดารัตน� ทองคํา
63023001124 นางสาวสิรอร นาคนชม
63023001125 นางสาวอัจฉรา ผันอากาศ
63023001126 นางสาวปาณิสรา ทองดอนเหมือน
63023001127 นางสาวณัฐคิรากร แก&วรุ7ง
63023001128 นางสาวสุชัญญา จันทร�ใด
63023001129 นางสาวอรดี บุญเดช
63023001130 นางสาวระวิวรรณ หืนพรหม
63023001131 นายธานี ศุภดิษฐ�
63023001132 นางสาวปพิชญา เซ่ียงเทศ
63023001133 นายประภาส จงมุม
63023001134 นางสาวเพ็ญนภา ล7องเสือ
63023001135 นางสาวอุไรรัตน� ประเสริฐศรี
63023001136 นางสาวหัสยา สระหงษ�ทอง
63023001137 นางสาวนูรีฮา มะราโงPะ
63023001138 นางสาววรางคณา กลิ่นประยูร
63023001139 นายจิราวุฒิ จียะมาภา
63023001140 นางสาวรมณีย� กาฬภักดี
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63023001141 นางสาวลาลินี นินทะราช
63023001142 นางสาววรรณนิภา แก&วเสือ
63023001143 นางสาวศันสนีย� เณรสุวรรณ
63023001144 นายธนภัทร ทองเสริมไท
63023001145 นางสาวจารุมน เดชจร
63023001146 นางสาวพัชร โปชัยคุปต�
63023001147 นางสาวกนกวรรณ กวดนอก
63023001148 นางสาวทัศนีย� ทองนาค
63023001149 นายพเยาว� เสียงสมใจ
63023001150 นางสาวนันทนัช ชุ7มนาเสียว
63023001151 นางศิริธร แก&วโกมล
63023001152 นางสาวศรีโสภา เที่ยงพูนวงศ�
63023001153 นางสาววิภาวัน จานทอง
63023001154 นางสาวสุนิตา คําเมือง
63023001155 นางสาวสุดารัตน� พรหมศรีจันทร�
63023001156 นางสาวเพ็ญพิมล พิกุลทอง
63023001157 นางสาวกมลวรรณ ขําปาน
63023001158 นายสราวุธ กรรณสุรางค�
63023001159 นางสาวรุ7งตะวัน วงค�น&อย
63023001160 นางสาวน้ําทิพย� กุญชะ
63023001161 นางสาววัชราภรณ� ร7องเสี้ยว
63023001162 นางสาวภัทรสุดา ลาภบุญเรือง
63023001163 นางสาวจุฑาภรณ� ปานบุญ
63023001164 นางสาวปาริสา ยกกระบัตร
63023001165 นางสาวสิริพร ภูศรี
63023001166 นายพัฒนพงศ� หนูเนียม
63023001167 นางสาวกฤติยาภรณ� ทองแกมแก&ว
63023001168 นางสาวธัญญรัตน� วันนา
63023001169 นางสาวกาญจนา ทันใจชน
63023001170 นางสาวพีรยา ไพบูลย�
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63023001171 นางสาวฑิมพิกา นาคสังข�
63023001172 นางสาวสิรินภา สุรสีห�เรืองชัย
63023001173 นางสาวณัฐวิภา กิจเจริญ
63023001174 นายชัยธวัช วินทะใชย
63023001175 ส.ต.ธัญญวรรษ บุษบา
63023001176 นางสาววราทร พงษ�พีระ
63023001177 นางสาวสุจินดามัย ทานะมัย
63023001178 นางสาวสุชาวดี ศาลา
63023001179 นางสาววนิดา นราแก&ว
63023001180 นายชัยจรูญ เหมือนถนอม
63023001181 นางสาวยุพารัตน� แก&วเกตุ
63023001182 นายมนูญ เกิดกอบ
63023001183 นางสาวศิริรัตน� ศรีแก&ว
63023001184 นางสาวชนิตาภัค สุขถาวร
63023001185 นางสาวปุณยาพร เจริญสุข
63023001186 นางสาวกัญญาพัชญ� พัฒนทรัพย�
63023001187 นางสาวเบ็ญจา วารี
63023001188 นายพิทยา สาระย่ิง
63023001189 นายภาสุ สุวรรณศรี
63023001190 นางสาวจันนิภา จันทสิทธ์ิ
63023001191 นางสาวเพ็ญนภา ทองศิริ
63023001192 นางสาวชาลิณี อยู7พะเนียด
63023001193 นางสาวภณิตา รอดดารา
63023001194 นางสาววีระวรรณ เจริญรักษา
63023001195 นายปรีชา พงศ�พิริยะจิต
63023001196 นางสาวกัลยา ไกรนุกูล
63023001197 นายณัทธนกฤต ดาบธรรม
63023001198 นางสาวป.ทมวรรณ พุ7มมาลี
63023001199 นางสาวเปมิกา เพชรออย
63023001200 นายพิชชา ค&อชากุล
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63023001201 นายเจษฎา มีวันรวย
63023001202 นางสาวป/ยะวรรณ กันยา
63023001203 นางสาววิศรุตา พิริยะวิศรุต
63023001204 นางสาวเมธาวี ชํานาญกิจ
63023001205 นายธานินทร� อาทรธุระสุข
63023001206 นางภัทรภร ค้ิววงศ�งาม
63023001207 นางสาวนวพร ยินดีพจน�
63023001208 นางสาวศิริภัสสร มีช7อ
63023001209 นางสาววันทิพย� สุธรรม
63023001210 นางสาวชิดชนก ชํานาญศิลปZ
63023001211 นางสาวพัชรี ศรีรอด
63023001212 นางสาวอัมภารัตน� นิยม
63023001213 นายจิรนนท� ส7องสง
63023001214 นางสาวอัญชิตา สายอินทร�
63023001215 นายคณิน ไถ&บ&านกวย
63023001216 นางสาววิรัลพัชร จุนทะวงศ�เที่ยง
63023001217 นายขวัญประชา คําวงษ�ษา
63023001218 นางสาวจิตติมา สังข�สุวรรณ
63023001219 นางสาวสริตา แสงบงกฎ
63023001220 นางสาวปภังกร ราชสาวงศ�
63023001221 นางสาวป/ยาภรณ� สามารถ
63023001222 นายฤทธิเดช คําไพเราะ
63023001223 นางสาวอภิชญา บุญงามศรี
63023001224 นางสาวรัชนีกร ทองเชื้อ
63023001225 นางสาวเบญญาภา เพ็งบุญชู
63023001226 นางสาวณัชชา ภักดิภูมิเมธี
63023001227 นายคมกฤษณ� พุ7มสารี
63023001228 นางสาวธัญญารัตน� เพ็งสกุล
63023001229 นางกาญจนา ยอยรู&รอบ
63023001230 นางสาวเมธาวี บุญรอด
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63023001231 นางสาวจุฑารัตน� พิมพขันธ�
63023001232 นายธนภัทร แก&วสุจริต
63023001233 นางสาวกันยารัตน� พลอยกระจ7าง
63023001234 นางสาวพัชรศรี ป/Rนแก&ว
63023001235 นายคฑาเดช เหล7าสินธุ�
63023001236 นางสาวอาภรณ� หนูเมียน
63023001237 นางสาวศศิธร บุญมี
63023001238 นางสาวพัชชา โชติพ7วง
63023001239 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เศรษฐี
63023001240 นางชรินทร�ทิพย� ทิพย�มา
63023001241 นางสาวกาญจนา ฉานสูงเนิน
63023001242 นายสิทธิภัค เข็มทรัพย�
63023001243 นายวิษณุ ป.Jนบุญมี
63023001244 นายสมชาย สุดใจดี
63023001245 นางสาวเบญจรัตน� สกุลเทียมเล็ก
63023001246 นายกฤษณะ จรรยาเจริญ
63023001247 นายชัชวาล สุขเหม
63023001248 นายนาวิน ศิริรัตน�
63023001249 นางสาวนภัสสร มากสมบูรณ�
63023001250 นางสาวณดาพร วิเชียร
63023001251 นายสุรินทร� บุญโพธ์ิแก&ว
63023001252 นางสาวสุพรรณี อินแสง
63023001253 นายชยธรณ อ7อนพุก
63023001254 นางสาวกรรณิการ� ทิพย�รัตน�
63023001255 นางสาวจุฑารัตน� พุ7มทอง
63023001256 นางสาวภัทราวดี ศรีทรัพย�
63023001257 นางสาววาสนา ทีอุทิศ 
63023001258 นายปฐมพล บุญประเสริฐ
63023001259 นายเขษมศักด์ิ ทองต7อ
63023001260 นางสาวกมลพร ชมภูพันธ�
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63023001261 นางสาวธิดารัตน� จันทร�สุข
63023001262 นางสาวเกวลิน ต้ังบุญเกษม
63023001263 นางสาวธัญชนก หาญเชิงชัย
63023001264 นางสาวดวงพร แซ7แต&
63023001265 นางสาวอัญธิดากรณ� ไชยคิรินทร�
63023001266 นายรัชชานนท� ขจิตดําเกิง
63023001267 นางสาวอัญธิกา โคสีลา
63023001268 นางสาวกรกมล จันทร�หอม
63023001269 นางภัทราวดี ยางทอง
63023001270 นางสาวปรียานุช พลเสน
63023001271 นางสาวอรพินท� สุขธร
63023001272 นายสมรักษ� บุญแท7น
63023001273 นางสาวรวีวรรณ ขันคํา
63023001274 นายเดชาพล พุ7มคํา
63023001275 นายสราวุธ ป/Rนแก&ว
63023001276 นางสาวนันทวัน ภู7สงค�
63023001277 นายณัฐวุฒิ ภักดีสุวรรณ�
63023001278 นายสิวนนท� จูจันทร�
63023001279 นางสาวแคทรียา เส็งเจริญ
63023001280 นางสาวบุปผาไพร จําปาทอง
63023001281 นายย่ิงธนรักษ� ภูครองนาค
63023001282 นางสาวอรยา แซ7ตัน
63023001283 นายกีรติ กะโห&ทอง
63023001284 นายอมรเทพ สายจําปา
63023001285 นางสาวสุธิพร คงรอด
63023001286 นางสาวณัฐณิชา หลวงราม
63023001287 นางสาวอรพรรณ แปQนทอง
63023001288 นางสาวเพ็ญพิลัย ไกรเทพ
63023001289 นางสาวกาญจนา จรัลวรวงศ�
63023001290 นางสาวศศิมา กาญจนะ
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63023001291 นายพัชรพล กาบแก&ว
63023001292 นางสาวธัญลักษณ� ถนอมนาค
63023001293 นายบรรพต เทียนสวัสด์ิ
63023001294 นางสาวณฐมน วิจิตร
63023001295 นางสาววรางคณา ทะเดช
63023001296 นางสาวตวงรัตน� รวบรวม
63023001297 นายนัฐวุฒิ บุระพล
63023001298 นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท�
63023001299 นายชุมพล ประเสริฐนู
63023001300 นางสาวกนิษฐา โสทะ
63023001301 นางสาวสุชานาถ นิลดานุวัตร�
63023001302 นางสาวภัคธีมา ใบหวัง
63023001303 นายธีรพงษ� วงศ�คําจันทร�
63023001304 นางสาวพรสวรรค� วงศ�ไชย
63023001305 นายฐาปกรณ� ศรีทิศ
63023001306 นายอนุพงศ� เหลืองธํารงสกุล
63023001307 นางสาวอาภารัตน� พูลปาน
63023001308 นายศิวภัค ชัยปริญญา
63023001309 นางสาวกัญญาณัฐ โพธ์ิคีรี
63023001310 นางสาวฐิตาพร แสงส7องฟQา
63023001311 นางสาวศิวนาถ ห&วยหงษ�ทอง
63023001312 นางสาวปริยะฉัตร ปรีดางกูร
63023001313 นายดนัย สวนทอง
63023001314 นายกิตติคุณ เอี่ยมประพฤติ
63023001315 นายฐาปนาท เสนานนท�
63023001316 นายสุนัน ปานเจริญ
63023001317 นางสาวกนกวรรณ แซงแสวง
63023001318 นางสาวสุประภาดา สายะพันธ�
63023001319 นางสาวสุมณฑา จันทร�อยู7จริง
63023001320 นายชิษณุพงศ� อชมหาตม�
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63023001321 นางสาวสวรรยา เจริญสุข
63023001322 นางสาวอังคณา ส7งเสริม
63023001323 นางสาวพรจิรา ทองอ7อน
63023001324 นางสาวกัญชพร ใจชอบ
63023001325 นางสาวลดา มนตรี
63023001326 นางสาวไอลดา เครือบสูงเนิน
63023001327 นางสาวบังอร ขันทอง
63023001328 นายจิรพัทธ� รื่นรู&สาน
63023001329 นางสาวมุกกรินทร� มอญสวัสด์ิ
63023001330 นางสาวจิรัชยา พุ7มมณี
63023001331 นางสาวชนิตา แพทย�พินิจ
63023001332 นายปฏิภาณ เฉลียวชาติ
63023001333 นางสาวเกศกนก มุธุสิทธ์ิ
63023001334 นายธันวา กวยเนียม
63023001335 นางสาวฐาปนี ภูมิโคก
63023001336 นางสาวณัชชา คงสมบูรณ�
63023001337 นางสาวสุชานาถ แสงทองศรี
63023001338 นางสาวนันท�ชนก พิศวง
63023001339 นางสาวอัญชรีย� เกตุแก&ว
63023001340 นางสาวกัลยรัตน� โรจนโพธ์ิ
63023001341 นางสาวสิริลักษณ� ฉํ่ามาก
63023001342 นางสาวนิฤชา สืบหย่ิว
63023001343 นายเจตพล สุระเสน
63023001344 นางสาวอารียา หนองพล
63023001345 นายกิตติศักด์ิ สมรวย
63023001346 นางสาวศศิวิมล นาโสม
63023001347 นายสุทธิพงศ� บุญรอด
63023001348 นางสาวพัชรีพร แงวกุดเรือ
63023001349 นางสาวณณัฐธนัณ ขันแก&ว
63023001350 นายอารอบี จีนารง
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63023001351 นางสาวสุธัญญา หิรัญรัตน�
63023001352 นางสาวพัชรินทร� หลีศิริ
63023001353 นายนาวิน คําดีบุญ
63023001354 นางสาวพัทธ�ธีรา พิมพ�โคตร
63023001355 นายป/ยะศักด์ิ ยงไสว
63023001356 นางสาวนาฎอนงค� ดอนศรีจันทร�
63023001357 นายณัฐนันท� บุญจันทร�
63023001358 นางสาวณัฐฐินันท� นวลใส
63023001359 นายอนุชล ชลายนนาวิน
63023001360 นางสาวจันทร�พร มาลัยทองแก&วสุภา
63023001361 นางสาวสหัชชา สุทธิผล
63023001362 นางสาวนิสา ศรีน&อยเมือง
63023001363 นางสาวอารยา เรืองผิว
63023001364 นางสาวกนกพร ทองประเสริฐ
63023001365 นางสาวชุติมณฑน� รักนะ
63023001366 นางสาวเมวิกา สังข�ทอง
63023001367 นางสาวดอกฟQา อุ7มภูธร
63023001368 นางสาวเสาวลักษณ� ทองยอดเกรื่อง
63023001369 นางสาวเสาวลักษณ� เงินทองดี
63023001370 นางจุฑารัตน� จันทร�ลอย
63023001371 นายศิลา เซ่ียงฉิน
63023001372 นายศิขริน พิณกมล
63023001373 นายธนกร นาเมืองรักษ�
63023001374 นางสาวจันทรมาศ เครือเช&า
63023001375 นายศิริศักด์ิ ชลอทรัพย�
63023001376 นางสาวแก&ววิศา วาระเพียง
63023001377 นางสาวนิลาวัลย� เนียมแก&ว
63023001378 นางสาวณิชากร หอมขจร
63023001379 นายศุภชัย พรหมนิยมชัย
63023001380 นางสาวอรจิรา บุญรีย�
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63023001381 นายจิรคุณ ผดุงเกียรติ
63023001382 นายผดุงศักด์ิ รุ7งประเสริฐวงศ�
63023001383 นางสาวสุนันทา อนุวงศ�นวรัตน�
63023001384 นางสาวกฤชวรรณ ภัสราเย่ียงยงค�
63023001385 นางสาวกนิสา แก&วเอี่ยม
63023001386 นายเสฎฐวุฒิ แยงลีลา
63023001387 นายอลงกรณ� เพ็ชรขาว
63023001388 นายภูนิทัศน� จันทร�ฉาย
63023001389 นางสาวกัตติมาส จินดาธรรม
63023001390 นางสาวพัชรา ปาชา
63023001391 นายวรวุฒิ พันธุสิทธ์ิเสรี
63023001392 นางสาวกุลพธู บุญเลี้ยง
63023001393 นางสาวกัญญ�ฐพิมพ� บุญราศรี
63023001394 นายมาวิน บูชา
63023001395 นางสาวณัฐพร ย้ิมศิริ
63023001396 นายอรรถสิทธ์ิ พานทอง
63023001397 นายอาชว� พ่ึงทอง
63023001398 นายวิชญ�พล อาจมีแก&ว
63023001399 นางสาวสุนิสา ยวงจอหอ
63023001400 นางสาวสุนิษา สองหลง
63023001401 นางสาวอังคณา คํานึงเกียรติวงศ�
63023001402 นางสาวสุวารี พลสุวรรณ
63023001403 นางสาวชุติการณ� เช&าสุวรรณ
63023001404 นางสาวนูรไอนี เจะปอ
63023001405 นายกฤตนัย สุรินธิวงศ�
63023001406 นางสาวจันทิมา พรนิคม
63023001407 นายกิตติพิชญ� ศรีรัตนา
63023001408 นางสาวณัฏติพร เทียนสวัสด์ิ
63023001409 นางสาววิชญนันท� ธนพัตเดชจรัส
63023001410 นางสาวจิรนันท� ชูเกิด

หน&า 47 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023001411 นางสาวพัสตราภรณ� ชาวเมืองทอง
63023001412 นายธัญญะ หมอยา
63023001413 นางสาวเมธาวี เมธีธัญญลักษณ�
63023001414 นางสาวณัฏฐนัน ธัญญธรเปORยมแช7ม
63023001415 นางสาวรัตน�ฐาภัทร ดาศรี
63023001416 นางสาวสริตาภร อิสสระกุล
63023001417 นายคเณศ ชื่นสัมพันธ�
63023001418 นายศิริศักด์ิ เจริญสุข
63023001419 นางสาวสุวิมล จะเรียมพันธ�
63023001420 นางสาวกัญญภัทร� ฤกษ�กํายี
63023001421 นางสาวธนัญญา เอี่ยมสุขประเสริฐ
63023001422 นายอภินันท� บุญทิม
63023001423 นายภูวนาถ พิศพานต�
63023001424 นางสาวปาริชาติ ภู7ทอง
63023001425 นางสาวณศยาธร ศยามานนท�
63023001426 นางสาวพนิดา เณรตาก&อง
63023001427 นายสถิตพร อินทร�แผน
63023001428 นายนนธชา สมจิต
63023001429 นายภูมิทรัพย� ถ่ินรัตน�
63023001430 นางสาวเวทิดา ดาสี
63023001431 นางสาวอินทิรา เทียกโฮม
63023001432 นายอนณ พูดเพราะ
63023001433 นางสาวฐิติรักษ� ศิลปO
63023001434 นางสาวพัทธมน หวังสุข
63023001435 นางสาวจิรประภา บัวภาเรือง
63023001436 นางสาวพัชริดา รัตนเกษตรกุล
63023001437 นางสาวนนทรี พุฒซ&อน
63023001438 นางสาวฐิติรัตน� ภัทรินทร�พงศ�
63023001439 นางสาวมัชฌิมา ชัยดี
63023001440 นางสาวลดามาศ สุพรรณวิวัฒน�
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63023001441 นางสาวพิมพ�วิภา มัยวิสัย
63023001442 นางสาวศศิธร หวนบุตตา
63023001443 นางสาวจุฬาภรณ� รักอยู7
63023001444 นายชยางกูร ลิ่มดุลย�
63023001445 นางสาวปารีนาฎ ปานเพชร
63023001446 นางสาวศุภานันท� เม้ียนศรี
63023001447 นางสาวนันทิยา สิงห�ดงเมือง
63023001448 นางสาวชนธิภา ม7วงพุ7ม
63023001449 นายภาณุวัฒน� ช7างพิมพ�
63023001450 นางสาวธัญวรัตน� ทรรพสุทธิ
63023001451 นางสาวพิชญกัญฐ� นิติธรชานนฐ�
63023001452 นางสาวกุลนาถ เพลินจิต
63023001453 นางสาวนูรฮายาตี มะสาแม
63023001454 นายเตทพล มูลทองสงค�
63023001455 นางสาววริศนันท� เยาวะโพธ์ิ
63023001456 นางสาวศจี ช&างเขียว
63023001457 นายวัศพล ทองม&วน
63023001458 นางสาวรวีวรรณ พลายระหาร
63023001459 นางสาวสุวิมล แก&วศรชัย
63023001460 นางสาวกันย�สินี น้ําสุวรรณ
63023001461 นางสาวกนกวรรณ ศรีแดง
63023001462 นายวสวัตต์ิ ริยาพันธ�
63023001463 นางสาวฐานิสรา อยู7ยืด
63023001464 นางสาวลีลานุช แก&วคงสุข
63023001465 นางสาวอมิตา พรวิบูลย�รักษา
63023001466 นางสาวฤดีภรณ� พุทธเจริญ
63023001467 นางสาววนิดา ใคร7ครวญ
63023001468 นายอภิชาติ อุทิศวัฒนะ
63023001469 นางสาวกนกวรรณ เบิกบาน
63023001470 นางสาวศุภกาญจน� ไม&แก7นจันทร�
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63023001471 นางสาวนันทนันท� บุทศรี
63023001472 นางสาวรินรดา ประสพสิน
63023001473 นางสาวพรวดี กสิกุล
63023001474 นางสาวกนิษฐา เสาวบูรณ�
63023001475 นายวัฒนา อาดัมเจริญ
63023001476 นายพงศธร มณีโชติ
63023001477 นายภูชิตช� ทองย&อย
63023001478 นางสาวณัฐชา สําราญพันธุ�
63023001479 นางสาวอันลิดา ผุยเถิง
63023001480 นางสาวพรแก&ว ขบขัน
63023001481 นางสาวธัญลักษณ� สารรัตน�
63023001482 นายอัคราช เล็กสมบูรณ�
63023001483 นางสาวปรียานิตย� สามรอดภัย
63023001484 นางสาวธนัชพัชญ� เหมือนอ7วม
63023001485 นางสาวอรษา แจ7มแจ&ง
63023001486 นางสาววรัญญา ทองดอนพุ7ม
63023001487 นางสาวณัฐพร แดงจ&า
63023001488 นายธนกฤต จันทร�มาลา
63023001489 นายพีรณัฐ ธนาวิศิษฐกุล
63023001490 นางสาวสุรัตนา ยางเดิม
63023001491 นางทวีพร คําอาจ
63023001492 นายอภินันท� ฟ.กขาว
63023001493 นายชัชชนม� บุญนาวงษ�
63023001494 นายปรเมศวร� วงษ�มาก
63023001495 นางสาวจันทร�จิรา กลั่นอินทร�
63023001496 นายสนธยา มอญใต&
63023001497 นางสาวประภาศรี สุทธิวิวัฒน�
63023001498 นางสาวปฐมน ณ นคร
63023001499 นางสาวสุภัค บางปลา
63023001500 นางสาวชฎาภรณ� ริยะสุ
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63023001501 นางสาวภัทรวดี ดําทั่ว
63023001502 นายพิสิฐกานต� จินดา
63023001503 นางสาวกนกพรรณ อาจหอม
63023001504 นายชาญพล ภูผา
63023001505 นางสาวอรวรรณ อินทร�มณี
63023001506 นางสาวธนิตา อมรทัศนสุข
63023001507 นางสาวปาริชาติ วิจิตรสาร
63023001508 นายภูริพัฒน� พฤกษ�พิมาน
63023001509 นางสาวสกาวเพชร พืชมงคล
63023001510 นางสาวประภัสสร ต้ังกิจสถาพร
63023001511 นายธรรมฤทธ์ิ อาจมา
63023001512 นายไทยคม ซ่ือประดิษฐ�กุล
63023001513 นายโชคดนัย แซ7จัง
63023001514 นางสาวมนต�มนัส วัฒนากุล
63023001515 นางสาวนิตยา บริสุทธ์ิ
63023001516 นางสาวณิชชาภัท ปQองหลง
63023001517 นางสาวฟQารุ7ง วิเชียรพาย
63023001518 นางสาววิภาวี เพ็ญพวง
63023001519 นายสมโภชน� เกษตรไพสิฐ
63023001520 นายคณิต จู7จันทร�
63023001521 นางสาวศิรภัสสร สหัสรังสี
63023001522 นางสาวเกณิกา พูลเผือก
63023001523 นางสาวสุภาพร กลางสวัสด์ิ
63023001524 นางสาวพัชรินทร� สนั่นเมือง
63023001525 นางสาวแก&วตา จุฑาสุโกศล
63023001526 นางสาวกุลณัฐ เปลี่ยนน&อย
63023001527 นางสาวสุพรรษา มีสันเทียะ
63023001528 นางสาวพรรณราย สืบเรือง
63023001529 นายประวิช เฮงฮู&
63023001530 นางสาวจารุวรรณ จันทร�จบสิงห�
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63023001531 นางสาวน้ําว&Vา ลับจันทร�
63023001532 นางสาวอาพัชรี วงษ�อุปปา
63023001533 นางสาวยศวดี ฮวดเชี่ยวชาญ
63023001534 นายนที แซ7เฮ&ง
63023001535 นางสาวนิศาชล รัตนยุทธ์ิ
63023001536 นายอมรเทพ เดชมาก
63023001537 นางสาวฐิติรัตน� ยินดี
63023001538 นางสาวสุชาดา วิมูลชาติ
63023001539 นายอนุพงษ� เนาวรัตน�
63023001540 นางสาววัลนิษา ทับทอง
63023001541 นางสาวปาณิสาภัสร� สังข�สวัสด์ิ
63023001542 นางสาวกัญญารัตน� อินทะสมบัติ
63023001543 นางสาวกัญญาณัฐ คําภิรมย�
63023001544 นางสาวสุภาวดี ไทรชมภู
63023001545 นางสาวกวิสรา จรชีพ
63023001546 นางสาวสุกัญญา เพ่ิมพิพัฒน�
63023001547 นางสาวณิชกานต� อ7วมเกิด
63023001548 นางสาวดวงนภา อินทอง
63023001549 นางสาวธนินี ภักดีพันธุ�
63023001550 นางสาวน้ําฝน เจริญมูล
63023001551 นางสาวนิศาชล นันทญาณกุล
63023001552 นางสาวอรวรรณ สําเนียง
63023001553 นายสรวัชญ� ตันอร7าม
63023001554 นายสัยผล มะสมัน
63023001555 นางสาวสุพรรษา ไล&เลิศ
63023001556 นางสาววาริน ยะมะสมิตร�
63023001557 นางสาวศิรินทิพย� ศรีสุข
63023001558 นางสาวพัชรีวงศ� รักษาสังข�
63023001559 นางสาวมัลลิกา จันทรวงศ�
63023001560 นายป.ญญวัชร นิวาสวุฒิกิจ
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63023001561 นางสาวสุกัญญา พลายยงค�
63023001562 นางสาวณาฐวรี สีเทพสวด
63023001563 นางสาวณัฐกาญจน� สมบูรณ�สาร
63023001564 นางสาวเบญจวรรณ บุญวันท�
63023001565 นางสาวอุไร สุทธิวงศ�ษา
63023001566 นางสาวพนิดา สุวรรณเวช
63023001567 นางสาวนริศรา ทวีเกียรติรุ7งกิจ
63023001568 นางสาวณิชนันทน� สมวงค�
63023001569 นางสาวนันทินี ชูรอด
63023001570 นายชลวรรษ บุณชัยฤทธ์ิ
63023001571 นางสาวสุชาดา คมกลาง
63023001572 นายอมรเทพ สะใบบาง
63023001573 นางสาววันวิสาข� เเก&วพารากํา
63023001574 นางสาวนัฐฐาพร ยิงรัมย�
63023001575 นางสาวพิมพ�วลัญ ไทยเจียม
63023001576 นายเอกชัย บัวชูกลิ่น
63023001577 นางสาวช7อผกา ธรรมวงษา
63023001578 นายจิระเดช ทองดอนน&อย
63023001579 นางนิธิฬา ทองไกรแสน
63023001580 นางสาวกัลญานี บัวทอง
63023001581 นางสาวธันยรัก โอริส
63023001582 นายภัทรกร กองแก&ว
63023001583 นางสาวเกตุนภา จักรน&อย
63023001584 นางสาวมัทธินี ภูษี
63023001585 นางสาวสุวณีย� รุ7งแจ&ง
63023001586 นางสาวอัญชลี จันทร�ส7องแสง
63023001587 นางสาวศิรินันท� อภิรมย�
63023001588 นางสาวพิทยา จันทร�ส7องเเสง
63023001589 นายวิวัฒน� อ่ําสุวรรณ
63023001590 นายชินาธิป ศรีชัย
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63023001591 นายกษิด์ิเดช คงอ7อน
63023001592 นายพชร กล&าสงคราม
63023001593 นายวรัสชัย ปรุงแสง
63023001594 นางสาวจุติมา ฮงเจริญ
63023001595 นางสาวป.ทมพร ผาสุข
63023001596 นางสาวชนนิกานต� ดอกแก&ว
63023001597 นางสาวสุนิสา พวงบุบผา
63023001598 นายวุฒิชัย ไกรนรา
63023001599 นายประกาศิต สรรพกุล
63023001600 นายชาญวิทย� ภูฆัง
63023001601 นายอธิเดช หิรัญญการ
63023001602 นายจิรวัฒน� วงศ�แหวน
63023001603 นายเชิดพันธ� บุญมี
63023001604 นางสาวลิสา เอี่ยมใจดี
63023001605 นางสาวโฉมธิดา ล่ําแน7น
63023001606 นายธีรวรรธน� ปงลังกา
63023001607 นายภควัต อ7อนดีกุล
63023001608 นางสาวจิรัชญา เจริญสุข
63023001609 นายสหรัถ แสงเยือน
63023001610 นางสาวนพวรรณ คํามณี
63023001611 นายวรพล ชุมชาติ
63023001612 นางสาวพัดชา ดิลกวัฒนวัฒน�
63023001613 นายภูวศิษฐ� จิรรัฐเดชาพงศ�
63023001614 นายธีระพรรณ วงค�สามารถ
63023001615 นางสาวศศิพัชร� พุฒิเศรษฐ�กุล
63023001616 นายทรงชัย ชมเหิม
63023001617 นายปริชญา นิธิปฏิคม
63023001618 นายธนพล เห็นสว7าง
63023001619 นางสาวศตพร นิรามิษ
63023001620 นางสาวฐิติมา ปานหว7าง
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63023001621 นางสาวชญาณี เอกอําไพ
63023001622 นางสาวจุฬารัก จันทร�เจียม
63023001623 นางสาวรัตนา สิงห�โต
63023001624 นางสาวกันติยา บุณยธนิยกุล
63023001625 นางสาวน้ําผึ้ง เปOยหลิ่ม
63023001626 นางสาวอชิรญา ธนโกเศศ
63023001627 นางสาววราพร ผิวปานนิล
63023001628 นายไพรัตน� ชูเมือง
63023001629 นางสาวสุนิษา บัวสด
63023001630 นางสาวกมลชนก แพงงา
63023001631 นายปณัชช� ยาตรา
63023001632 นางอัจฉรา ศรีวัชรางกูร
63023001633 นางสาวกันย�สินี คงมาก
63023001634 นายภูดิท เทพพิทักษ�
63023001635 นายกันตวรวัฒน� สวัสดิชัยนันทา
63023001636 นางสาวภัสสราภรณ� พ่ึงพาพัฒน�
63023001637 นางสาวอัจฉรา เสสังข�งาม
63023001638 นางสาวชลิดา คุ&มโห&
63023001639 นางสาวนนทิยา มีชัย
63023001640 นางสาวณัฐชาดา พูลเพ่ิม
63023001641 นายศุรสิทธ์ิ ฉิมดี
63023001642 นายจิรายุส เจริญศิริ
63023001643 นายอลงกร จันทรไกร
63023001644 นายภาสกร อุประ
63023001645 นายธีระพงษ� ดําช7วย
63023001646 นางสาวรัตนาภรณ� ยาวะนิล
63023001647 นางสาวสุภาวิณี พานิช
63023001648 นางสาวนพาพร ป/Rนเกล&า
63023001649 นางสาวสุชาวดี ดาสาลี
63023001650 นางสาวอรวรรณ กรียินดี
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63023001651 นางสาวพัชราณัชช� ทองปรีดา
63023001652 นางสาววิลาวัลย� ชุ7มชื่น
63023001653 ส.ต.ต.หญิงพัชราภา สินสืบผล
63023001654 นายกันตินันท� วันทอง
63023001655 นางสาวกนกทิพย� อินทโชติ
63023001656 นางสาวสุภาพร น้ําดอกไม&
63023001657 นางสาวชวัลณัฐ รุ7งจิตรเจริญ
63023001658 นายกิตติทัต สหกูล
63023001659 นางสาวสุพัตรา ป.ญญาคํา
63023001660 นางสาวกันย�รดา เกิดท7าไม&
63023001661 นางสาวอรุโณทัย ทองพูล
63023001662 นางสาวชลธิชา กัณหา
63023001663 นางสาวปรมาภรณ� จันทนบุบผา
63023001664 นางสาวนิภารัตน� ศิริคํา
63023001665 นางปทิตตา อาจสมบุญ
63023001666 นางสาวธัญญาเรศ ทะนนศรี
63023001667 นางสาวพุทธมาศ อุบาลี
63023001668 นายเจษฎา เพ็งบุญ
63023001669 นางสาวภัชรพรรณ ธนามี
63023001670 นางสาวณัฐวดี คุณารัตน�
63023001671 นายศรายุทธ ชูสม
63023001672 นางสาววรางคนา วงศ�กัณหา
63023001673 นายณัฐชนน ใจชน
63023001674 นางสาวกันต�ฤทัย ชิดปรางค�
63023001675 นางสาวกัลยกร พงศ�กัญจน�
63023001676 นายทัตเทพ ศรีเชียง
63023001677 นายอานันท� กิตตินิรนาท
63023001678 นางสาวรัตนาภรณ� อินทรรุจิกูล
63023001679 นางสาวสุรีนา มะเซ็ง
63023001680 นางสาวพรนิตา ใจหล&า
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63023001681 นายภัทรวุฒิ สรแสง
63023001682 นายสิทธิพล ศรีบุญ
63023001683 นางสาวพันธิตรา งามป.ญญา
63023001684 นางสาวเมธาวี เนียมมี
63023001685 นางสาวจันทนา มาลา
63023001686 นางสาวณัฐณิชา จิตจํานงค�
63023001687 นายประจักษ� เกลือนสิน
63023001688 นางสาวชามาวีร� ไชยเสน
63023001689 นางสาวพัชรินทร� นาคสอิ้ง
63023001690 นางสาววรนันท� ว7องวรพรกุล
63023001691 นางสาวน&องพลอย ฉิมเกิด
63023001692 นางสาววริยา กลิ่นขจร
63023001693 นางสาวจิตรลดา เหลืองดํารงค�
63023001694 นางสาวศิริพร พูล ส ำ ราญ 

63023001695 นางสาวมนัสชญา โพธ์ิศรี
63023001696 นางสาวมัณฑนา เสือแปQน
63023001697 นางสาวธิดารัตน� มหาชัย
63023001698 นางสาวภิรดา จันทิกาแก&ว
63023001699 นางสาววรรณศิริ สาททอง
63023001700 ว7าที่ ร.ต.หญิงกิตติยา แก&วปาน
63023001701 นางสาวศศิธร ชัยประเทศ
63023001702 นางสาวโรสิตา ลาภอาภารัตน�
63023001703 นางจิรัฐติกาล ทองแท7งใหญ7
63023001704 นางสาวนิศารัตน� สวนทรง
63023001705 นางสาวลลิตา นวัตร
63023001706 นางสาวหัสดาวดี มีรุ7งเรือง
63023001707 นางสาวมีนา ฉํ่าศิริ
63023001708 นางสาวณัฐริกา แปะดํา
63023001709 นายกริชาพัสน� ชื่นแสงจันทร�
63023001710 นายธวัช แปQนเขียว
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63023001711 นางสาวธันย�ชนก วงษ�กลิ่นทิพย�
63023001712 นางสาวสุภารัตน� พรหมสมบัติ
63023001713 นางสาวภัทรวีร� ชิตดุษดี
63023001714 นางสาวณัฐสิมา ขับสรา
63023001715 นายพรพัฒน� สุวรรณรัตน�
63023001716 นางสาวสายธาร หนองหลวง
63023001717 นางสาวพรปวีณ� สุทัสน�มาลี
63023001718 นางสาวมณฑกานต� โสรถาวร
63023001719 นายรัฐเขต แก&วสระแสน
63023001720 นางสาวทรรศน�กมล ลาซ7า
63023001721 นายพงศกร กุฬา
63023001722 นางสาวจุฑาภรณ� หนูมี
63023001723 นางสาวปพิชญา ไกรนรา
63023001724 นายอภิวัฒน� ศุขะพันธุ�
63023001725 นายกิตติศักด์ิ สมโภชพิสุทธ์ิ
63023001726 นายชานนท� กิตติยาภรณ�สกุล
63023001727 ส.ต.ต.เกียรติศักด์ิ อิ่มจิตร
63023001728 นางสาวปาจรีย� เรืองฤทธ์ิ
63023001729 นางสาวขนิษฐา คงรอด
63023001730 นางสาวพิชญ�สินี ปลาทองรุ7งเรือง
63023001731 นางสาวพรรษา ดีเกิดสุข
63023001732 นางสาววิชญา แซ7เลี่ยว
63023001733 นางสาวจุฬารัตน� อินสุข
63023001734 นางสาวฐิติกันต� จโรภาสรัตน�
63023001735 นางสาวพรนภา อินนาดอน
63023001736 นางสาวตระการตา ลาวรรณ
63023001737 นางสาวพัชชา สิงขขรักษ�
63023001738 นายนําโชค อินทวีกุล
63023001739 นางสาวธนัชพร แซ7เอี้ยว
63023001740 นายธงชัย นุ7มนวล
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63023001741 นางสาวรัตนาวดี อํานวยผล
63023001742 นายธนวันต� หัตถกิจ
63023001743 นางสาวนภัสสร ขจรศิลปZ
63023001744 นายทิวาวัฒน� หงษ�คะ
63023001745 นางสาวเฟWRองบุณย� ประดิษฐ�แท7น
63023001746 นางสาวพิมกมล นิธิคุณทรัพย�ทวี
63023001747 นางสาวอรอนงค� โฉมศรี
63023001748 นายคุณากร บัณฑิต
63023001749 นางสาวณฐมน จิระจิตตานนท�
63023001750 นายสาธิต หอมหวล
63023001751 นายสถิตย�ยชญ� ใจเย็น
63023001752 นายจิรัฏฐ� คงควร
63023001753 นายธีรวุฒิ ชุ7มนาเสียว
63023001754 นายอาราม แปQนแก&ว
63023001755 นางสาวนรมน เปาว�
63023001756 นางสาวกุลธิดา บุบผามาลา
63023001757 นายชรินทร� เอียงทรัพย�ม่ัน
63023001758 นางสาววราภรณ� ภิรมย�ภุมรา
63023001759 นางสาววิสสุตา นิตทิม
63023001760 นางสาวอนุสรา เป/นสมุทร
63023001761 นายสมพงษ� สุขผ7อง
63023001762 นางสาวนริสรา เบี้ยวทุ7งน&อย
63023001763 นายกล&าณรงค� อุ7นยา
63023001764 นายกฤษดา จันทา
63023001765 นางสาวพัชรินทร� ไทรพันธ�แก&ว
63023001766 นางสาวพัชรา พุ7มเทียน
63023001767 นางสาวเนตรนภา น&อยนิ่ม
63023001768 นางสาวนิรัชพร เส็งเจริญ
63023001769 นางสาวรัตติกาล หาญรบ
63023001770 นายทินวร รักอ7อน
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63023001771 นางสาวปนัดดา แตงเงิน
63023001772 นางสาวสาวิตรี นิยมสุข
63023001773 นางสาวฟารีซะห� สาหะตี
63023001774 นายชินวัฒน� กอประเสริฐ
63023001775 นางกชกร จงสุขวรากุล
63023001776 นางสาวหทัยภัทร รูปทอง
63023001777 นางสาวจิราพร โสศรีพา
63023001778 นายอานนท� สังวาลย�
63023001779 นางสาวณัฏฐา เหมือนวงษ�ธรรม
63023001780 นางสาวสุราพร สุขสวาสด์ิ
63023001781 นางสาวมนพร ไอยโรจนพลกุล
63023001782 นายจิรนนท� หงษ�ทอง
63023001783 นายธนภัทร รัตนจันทร�
63023001784 นางสาวรสสุคนธ� มีโรจน�วงศ�
63023001785 นางสาวอภิรดี เทียมศักด์ิ
63023001786 นางสาวศรัญญา ชัยนาคิน
63023001787 นางสาวลักษณาพร กันชัย
63023001788 นายปฐมมนตรี อุ7มอาษา
63023001789 นางสาวนิศากร หนูเชื้อเวียง
63023001790 นายสุธี จ่ันเผือก
63023001791 นายพลเลิศ ลพคํา
63023001792 นางสาวอรพรรณ เพ็ชรชุมพล
63023001793 นางสาวกิรติกาล พูลเปORยม
63023001794 นายวุฒิไกล บุญผาลา
63023001795 นายเลิศเชาว� คงประพันธ�
63023001796 นายโอภาส สีขาวผ7อง
63023001797 นางสาวกัญญา มีหนองใหญ7
63023001798 นางสาวจุฑามาศ กูลเก้ือ
63023001799 นางสาวจงรัก ม&าเทศ
63023001800 นายกฤกฤทธ์ิ คุ&มฉายา
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63023001801 นางสาวณัฐนิชา จงใจรักษ�
63023001802 นายเฉลิมชัย ลิ้มกุลวราภิวัฒน�
63023001803 นายทันทัศน� คมวัชรพงศ�
63023001804 นางสาวนันธิพร นามย่ี
63023001805 นางสาวมลาพร แสนอุบล
63023001806 นางสาวนิรัชพร แสงสว7าง
63023001807 นางสาวศศิวิภา ไทยประยูร
63023001808 นางสาวศิรามล ศรีเพ็ชร
63023001809 นายกรกฎา บุญวิชัย
63023001810 นายศุภทิน วีระ
63023001811 นางสาวณัฐพร บรรจงพินิจ
63023001812 นางสาวป.ฐมธิดา เจริญสุขประเสริฐ
63023001813 นางสาวมณีดาว ละมัย
63023001814 นางสาวศศิมา บ&านเกาะ
63023001815 นายเอกราช แก&วอยู7ดี
63023001816 นายอนุชา ร&อยศรี
63023001817 นางสาวนุชรินทร� แหวนเงิน
63023001818 นางสาววชรกมล ประภากรธราธร
63023001819 นายพิทวัส เรียบจันทึก
63023001820 นางสาวอุบล ศรีทัน
63023001821 นางสาวอริยพร สุขสมัย
63023001822 นางอาทิตติยา พรมมา
63023001823 นางสาวอรุณี ปรางเทศ
63023001824 นางสาวสุมิตรา นัยศิริ
63023001825 นายจตุรงค� จันทร�สต
63023001826 นางสาวกนกวรรณ รัตนจินดา
63023001827 นางสาวสุนิศา ดอกไม&
63023001828 นางสาวชลธิชา ศรีหอม
63023001829 นางสาววิชนี ชิดเชื้อวงศ�
63023001830 นางสาวอรพรรณ สกุลเดชสําราญ
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63023001831 นางสาวจิตสุภา เฉลิมพงษ�
63023001832 นางสาวสุวนันท� สิงห�วี
63023001833 นายณรงค�ศักด์ิ แสงป.ญญา
63023001834 นางทิพาพร ผิวงาม
63023001835 นางสาวณัฐญา พานทองสุข
63023001836 นางสาวแสงเดือน เจริญดี
63023001837 นางสาวศศิวิมล ลังพี
63023001838 นางสาวชลธิชา กล7อมสมร
63023001839 นางสาวปธิตา เจริญธนะจินดา
63023001840 นางสาววีณา อ&นบํารุง
63023001841 นายภาณุพันธ� พูลสวัสด์ิ
63023001842 นายรัก วิมลรัตน�
63023001843 นายชาสิคุณ ขาวนวล
63023001844 นางสาวธัญญลักษณ� สีทาวัน
63023001845 นางสาววรัญญา อินทรีย�วงศ�
63023001846 นายณัฐวุฒิ ไทรบุญจันทร�
63023001847 นางสาวชัญญาพัทธ� ชัยบุตร
63023001848 นางสาวอารีนา ซาเมาะ
63023001849 นางสาวศุภรัศม์ิ วงษ�ศุทธิภากร
63023001850 นางสาวสุพัตรา จันทศรี
63023001851 นายธนป.ตฐ� บุญเต็ม
63023001852 นายอัครเดช นิลโนรี
63023001853 นางสาวรติมา บุญรอด
63023001854 นางสาวจิรประภา อาษานอก
63023001855 นายสุรศักด์ิ อยู7ลาภไพศาล
63023001856 นางสาวสิริมา โรจน�สุพร
63023001857 นายสุทธิเกียรติ ธัญญศรีรัตน�
63023001858 นางสาวนภาลัย พงษ�กาญจนะ
63023001859 นางสาวพิมพ�ทิชา จตุวิทยาภรณ�
63023001860 นางสาวราตรี ภูชิน
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63023001861 นายวรพงษ� น&อยไข7ขํา
63023001862 นายศุภโชค โชคสาคร
63023001863 นายปฏิพัทธ� ดีสมัย
63023001864 นางสาวสิริกัญญา อนุตธโต
63023001865 นางสาวเชิงกวี แผ7นทอง
63023001866 นางสาวอุสรา รัตนโรจน�พานิช
63023001867 นายนัฐพล สายทอง
63023001868 นางสาวเมธิกา เปรมปรีด์ิ
63023001869 นางสาวสุเรณู เบญจแพทย�
63023001870 นางสาวอรปภา ล้ําเลิศ
63023001871 นางสาวเกวลี มูลจันทร�
63023001872 นางสาวสุวรรณา ภควณิช
63023001873 นางสาวพรทิพย� ศรีชัย
63023001874 นางสาวศิวพร ยศป.ญญา
63023001875 นางสาวปณีตา สามบุญเรือง
63023001876 นางสาวกอบกาญจน� แก&วเดียว
63023001877 นางสาวกมลชนก บุญเรือง
63023001878 นายกฤษฎา มอนสูงเนิน
63023001879 นายนพรัตน� มีทอง
63023001880 นางสาวเพ็ญนภา สุระกา
63023001881 นางสุกัญญา จันทะเนียร
63023001882 นายธนศักด์ิ อินทุมาร
63023001883 นายชัยวัฒน� รูปสูง
63023001884 นายธนภูมิ สุวรรณวีณากุล
63023001885 นางสาวนงลักษณ� แก&วสุวรรณ
63023001886 นางสาวภัทรสุดา พ่ึงเคหา
63023001887 นางสาวธัญทิพย� มังคลาด
63023001888 นางสาวรวีวรรณ จินต�ธนาวัฒน�
63023001889 ว7าที่ร&อยตรีหญิงพัชรา บุตรเวช
63023001890 นางสาวรัชสิชา บรรจงจิตร

หน&า 63 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023001891 นายกฤษณะ ไชยโยง
63023001892 นางสาววิไลพร กันทะกอง
63023001893 นางสาวจุฑามาส คงชุ7ม
63023001894 นางสาวหทัยรัตน� โพธิเทศ
63023001895 นางสาวกนกวรรณ วุฒิเกษมกิจ
63023001896 นางสาวรุจิเรข กิมประพันธ�
63023001897 นางสาวป.ณณพร หลวงสนาม
63023001898 นางสาวเบญจพร ธีระวุฒิศาสตร�
63023001899 นางสาวธนัชญา ไหลเจริญโชค
63023001900 นางสาวกนกวรรณ ภาคภูมิ
63023001901 นางสาวกนกนิภา ทักขพาณิชย�
63023001902 นางสาวสราญลักษณ� พจน�ศิลปชัย
63023001903 นางสาวเกวลิน กรายแก&ว
63023001904 นางสาวชิดชนก ปุณประเสริฐผล
63023001905 นางสาวมุกริน ศรีประสิทธ์ิ
63023001906 นางสาวหงส�เหม กมุทชาติ
63023001907 นางสาวณัฐฐินันท� ด&วงชู
63023001908 นางสาวเบญจมาศ พ่ึงบํารุง
63023001909 นางสาวลภัสรดา วนาลีสุขสันต�
63023001910 นายรัฐธรรมนูญ มูลสิงห�
63023001911 ว7าที่ร&อยตรีสุรชัย บุญชูรัตน�
63023001912 นางสาวทิพยรัตน� น&ารัตนะ
63023001913 นางสาวสุรีพร บรรลุผล
63023001914 นายณัฐพงษ� ชาญประโคน
63023001915 นายภัคพล กระจ7างวิทยา
63023001916 นางสาวกมลลักษณ� สบเหมาะ
63023001917 นายจิรศักด์ิ สร&อยเซียน
63023001918 นางสาวรพีพรรณ ลีสุวัฒน�
63023001919 นายวีระศักด์ิ อินทรชัย
63023001920 นางสาววรินทร�ธรา ชัยจิรฉัตร�

หน&า 64 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023001921 นายฉัตรชัย โฉมศรี
63023001922 นายประณัฐ อนันตวิชัย
63023001923 นายเอกชัย ขาวชอุ7ม
63023001924 นางสาวหทัยสุทธิ เขตอุดมชัย
63023001925 นางสาวชญาพิมพ� นามปวน
63023001926 นายป/ยวัฒน� โกศรี
63023001927 นายมนตรี ทานพรม
63023001928 นางสาวนันทณัฏฐ� อังธุวานนท�
63023001929 นางสาวนฤมล จอกจอหอ
63023001930 นายอําพล อินทรนุช
63023001931 นางสาวป.ทมา สุยานะ
63023001932 นางสาวพิมพ�ฟQา แก&วเก้ือมิตร�
63023001933 นางสาวอรุณฉาย ภิลสุวรรณ
63023001934 นางสาวอริสรา หิริโอตัปปะ
63023001935 นางสาวสวรส เณรจ๋ิว
63023001936 นางสาวดาลัด ไพรงาม
63023001937 นางสาวธิดาพร อนันตสุข
63023001938 นายสัตยา บุญสะอาด
63023001939 นางสาวปรีชญา เขียวไปรเวช
63023001940 นางสาวธิติมา เทพทอง
63023001941 นางสาวรัสชนก สนคร&าม
63023001942 นางสาวนราทิพย� สังวาลย�นุช
63023001943 นางสาวสุดารัตน� มัสระ
63023001944 นายกิตติพงษ� เนียมหอม
63023001945 นางสาวณัฐกฤตา กัณหา
63023001946 นางสาวอวภาส� ผ7องวิลัย
63023001947 นายธนานพ แก&วพา
63023001948 นางสาวชญาภา คล&อยอรุณ
63023001949 นางสาวสุภาภรณ� โสมแผ&ว
63023001950 นางสาวนารถวลี ชาวเกาะใหม7
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63023001951 นางสาววรรณวิภา ยุมังกูร
63023001952 นายธนะชัย เฉลิมธนาสกุล
63023001953 นางดวงกมล โพธ์ิจินดา
63023001954 นางสาวกิติมาภรณ� เขียวเซ็น
63023001955 นางสาวจิตติกาญจน� เลียงวงษ�สันต�
63023001956 นางสาวนุสรา ไฝเพ็ชรดี
63023001957 นายพรชัย วิจิตร
63023001958 นางสาวนุชรี สุดชา
63023001959 นางสาววิภารัตน� คําชมภู
63023001960 นางสาวกรุณา วรรณคําผุย
63023001961 นางสาวนันท�นภัส ภัทรเอนก
63023001962 นางสาวอนุสรา วิชิตนันทกุล
63023001963 นางสาววริสรา ว7องวิกย�การ
63023001964 นางสาวกรรณธิตา จันทวงษ�
63023001965 นางสาวศุภลักษณ� ศิริพิน
63023001966 นายธนบดี แสงจันทร�
63023001967 นางสาวเจนจิรา โภคา
63023001968 นางสาวอรญา แสงสกล
63023001969 นางสาววิสทา พลชัย
63023001970 นางสาวน&องนุช สิริวลัยลักษณ�
63023001971 นางสาวรัตนาภรณ� ไทรชมภู
63023001972 นางสาวรัตนา ขุนหมาด
63023001973 นางสาวฑรินันท� จันทรวงษ�
63023001974 นายณภัทร แสงประดิษฐ�
63023001975 นายณัฐพงศ� ป/Rนรอด
63023001976 นายจรัส แซ7ฉิน
63023001977 นางสาวศิริกัญญา ศรเดช
63023001978 นายนลธวัช มากผล
63023001979 นางสาวนารา ตันเอี่ยม
63023001980 นางสาวธัญญากาญจน� ทองป.ชโชติ
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63023001981 นางสาวสุพิชฌาย� อ7วมนิล
63023001982 นายอํานาจ ศุภเอม
63023001983 นางสาวศิวพร นิ่งสมบูรณ�
63023001984 นางณปภัช ใจเอื้อ
63023001985 นางสาวพัชราภรณ� อินนั่งแท7น
63023001986 นายไพศาล พุมมา
63023001987 นางสาวศิโรรัตน� สิมมะลิ
63023001988 นางสาวดลนภา สอนประสิทธ์ิ
63023001989 นายวันเฉลิม คงคาหลวง
63023001990 นายธนวัฒน� แสงเพ็ชร
63023001991 นางสาวมุกุล พูลเก้ือ
63023001992 นางสาวศิริพร สิริสันติศักด์ิ
63023001993 นางสาวสุพัชรี ช7องกลาง
63023001994 นางสาวมนัสชนก ต7ายใหญ7เที่ยง
63023001995 นางสาวรัตน�ดาพร ศรีมันตะ
63023001996 นางสาวกนกกร แสงสุวรรณ
63023001997 นางสาวสริพร ย้ิมยวน
63023001998 นางสาวดารุณี ระวังภัย
63023001999 นางสาวมณีรัตน� ประจวบศิริสุข
63023002000 นายวรเชษฐ� ต้ังสุภาพรรณ
63023002001 นางสาวศุภสุดา เนวะลา
63023002002 นางสาวเจนจิรา สระสมทรัพย�
63023002003 นายภูวดล ตามใจเพียร
63023002004 นายพัสกร โกมลฤทธ์ิ
63023002005 นายอติ แสวงมงคล
63023002006 นายภูริมาศ อนุฤทธ์ิ
63023002007 นางสาวกรชนก สุขประดับ
63023002008 นายไพฑูรย� แจ7มจํารูญ
63023002009 นางสาวสาวิณี ชาญวิชา
63023002010 นางสาวรัศมี ธรรมประดับจิต
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63023002011 นางสาวพัชราภรณ� บุญมาก
63023002012 นายปาลธัช โยกุล
63023002013 นางสาวมุตชิตา ใจยา
63023002014 นางสาวกานต�ธีรา จิรวรชิตกุล
63023002015 นางสาวสโรชา ชูดวง
63023002016 นางสาวณัฐชา ครุฑสหะ
63023002017 นางสาวจุฑามาศ แพงเวียง
63023002018 นางสาวเจตสุภา บุญบางยาง
63023002019 นางสาวเบญจรัตน� พันธ�ตาวงศ�
63023002020 นางสาวกัญนิการ� ราชมณี
63023002021 นายภิญโญ ศรีมหาโภชน�
63023002022 นางสาวเรือนทิพย� พรภิรมย�
63023002023 นางสาวสุณิสา สังข�สุข
63023002024 นางสาวพิชชาวีร� สําราญทรัพย�
63023002025 นายกฤษณ แดงงาม
63023002026 นายวรยศ ศิริอนุชัย
63023002027 นางสาวแพรวา บุญกลั่น
63023002028 นางสาวสุภัชชา มีเดช
63023002029 นางสาววรรณา อาคมสุรทันฑ�
63023002030 นางสาวบังอร อรรคดี
63023002031 นายอาทิตย� ฉิมนอก
63023002032 นางสาวภัควลัญชณ� ชาวหน&าไม&
63023002033 นายเจนภพ ตรีสุข
63023002034 นายประพันธ� ทวีระวงษ�
63023002035 นางสาวสุรีรัตน� แผลงฤทธ์ิ
63023002036 นางสาวชุตินันท� แก&วอินตา
63023002037 นางสาวญาณี แก&วโกมุท
63023002038 นางสาวศรัญญา สวัสดี
63023002039 นางสาวเบญจมาภรณ� เล็กกระจ7าง
63023002040 นางสาวพัชรา เจนกวีทรัพย�
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63023002041 นางสาวรุ&งนภา ทะแดง
63023002042 นายวิชัย ผาติมงคลบุญ
63023002043 นางสาวณัชชา ผิวบัวเผื่อน
63023002044 นายนศรุ ช7วยนุกูล
63023002045 นางสาวอรทัย ชัยทิพย�
63023002046 นายไชยวุฒิ ศรีรักษา
63023002047 นางสาวราตรี แก&วคํา
63023002048 นางสาวสิรินาถ ศรีวิเชียร
63023002049 นางสาววธัญญา รุ7งเรืองวัฒนโชติ
63023002050 นางสาวนิตยา พูลทอง
63023002051 นางสาวน้ําฝน ตามวงศ�วาน
63023002052 นางสาวสุกัญญา พ่ึงคํา
63023002053 นางสาวณัฐรัชต� รักใคร7
63023002054 นายกุศล แกะขุนทด
63023002055 นางสาววิชญาพร สุขรักษ�
63023002056 นางสาวปภัสศิริ ขุนเศษ
63023002057 นายสุรภัฏ พาหุบุตร
63023002058 นางสาวธนพร ชุณหะ
63023002059 นางสาวอธิติยา คนซ่ือ
63023002060 นางสาวพุทธิดา งามภักตร�
63023002061 นางสาวอวสรา กงศรี
63023002062 นางสาวณัฐพร ตาบุตรศรี
63023002063 นายณัฐวุฒิ ศรีทอง
63023002064 นายฆเณศวร� วุฒิไกรมงคล
63023002065 นางสาวกนกพร ดวงแก&ว
63023002066 นางสาวสุรีพร ประมูลจักโก
63023002067 นางสาวปานไพลิน ทิมปา
63023002068 นางสาวรพีพรรณ แดงเรือง
63023002069 นายธีรวุฒิ ทิพย�ปาน
63023002070 นางสาวศรสวรรค� อู7สุวรรณ

หน&า 69 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023002071 นางสาวสกุลกาญจน� สนอ7วม
63023002072 นางสาวอภิรัตน� รุ7งเรือง
63023002073 นางสาวอัจฉรา ฉํ่ากลิ่น
63023002074 นางสาวพรลภัส ยมวัน
63023002075 นางสาวจินดาภรณ� สุวรรณศรี
63023002076 นายสุวิทย� ถวัลย�วุฒิไกร
63023002077 นายชัชวาล คงแก&ว
63023002078 นางสาววรรวิษา ย้ิมยวน
63023002079 นางสาวปวนิศา แก&วแกมเกษ
63023002080 นางสาววิภาวี สุขเรือนสุวรรณ
63023002081 นางสาวธนพร โพธ์ิสุวรรณ
63023002082 นางสาวนพรัตน� น7วมปฐม
63023002083 นางสาวพิมลวรรณ พานทอง
63023002084 นายปารณัท สุทธิรักษ�
63023002085 นางสาวหทัยทิพย� ทินชัย
63023002086 ว7าที่ร&อยตรีญ.รัตนาภรณ� ไหมเผือก
63023002087 นางสาวอัญชิสา สกุลเจริญ
63023002088 นางสาวรสสุคนธ� คํามาก
63023002089 นางสาวณัฐชา เทศเพ็ญ
63023002090 นางสาวมัทณีย� หมอแพทย�
63023002091 นายชัยมงคล บุญพัวพันธ�
63023002092 จ7าอากาศตรีหญิงอรณี บุษบงษ�
63023002093 นางสาวจิราภรณ� บาลยอ
63023002094 นายกิตติภัทร คร&ามพิมพ�
63023002095 นางสาวเกศแก&ว บุญบํารุง
63023002096 นางสาวสุธิดา นาถศรีทา
63023002097 นายกษิดิศ คีรีวรรณ�
63023002098 นางสาวณัฐพร สอนโอก
63023002099 นางสาวณัฐกานต� กิจปานนท�
63023002100 นางสาวทิพย�ธัญญา พุทธา
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63023002101 นางสาวกวิสรา นิลสุพรรณ
63023002102 นางสาวญาณินท� ผมหอม
63023002103 นางสาวอาริสา วรสุทธ์ิ
63023002104 นางสุมาลี หอมศรีประเสริฐ
63023002105 นางสาวธารทิพย� ดงเย็น
63023002106 นายเกรียงไกร ป.ญสุทธ์ิ
63023002107 นางสาวณิชา บุญสวยขวัญ
63023002108 นางสาวสุกฤตาณัท มณฑาสุวรรณ
63023002109 นางสาวธัญญารัตน� น้ําใจดี
63023002110 นายปวริศ ลิสกุลรักษ�
63023002111 นางสาวพจณี วงค�คํา
63023002112 นางสาวพจีกานต� บุลาคอน
63023002113 นายปฏิภาณ สามเพ็ชรเจริญ
63023002114 นายสิรวิชญ� เหรียญมุง
63023002115 นายขวัญยืน บุญรอด
63023002116 นายอรรถพล สุจริต
63023002117 นายสิทธิฉัตร แสงเดือน
63023002118 นายสรรธาร พชสิทธ์ิ
63023002119 นางสาวฉัตรนภา มหาสุวรรณ
63023002120 นางสาวหทัยภัทร รามมาก
63023002121 นางสาวประภัสสร ศรีสัมพันธุ�
63023002122 นางสาวพัชรเรศ นิธิสัมพันธ�
63023002123 นางสาวเบญจมาศ สามทอง
63023002124 นายภิเษก กฤตสวนนท�
63023002125 นางสาวน้ําเพชร จันทร�ฤกษ�
63023002126 นางสาวสุปาณี ฉายเพชร
63023002127 นางสาวณัฐฐาพร เพชรคนชม
63023002128 นางสาวจิรารัตน� โซลิตร
63023002129 นายบุญฤทธ์ิ พาทีเพราะ
63023002130 นางสาวอลิสา เอียดเจริญ
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63023002131 นางสาวกนิษฐา กุหลาบเลิศ
63023002132 นางสาววรรณพร สกุลรัตน�ภิรมย�
63023002133 นางสาวศิริรักษ� รุ7งอโณทัยกุล
63023002134 นายกนกพล เหลืองคํา
63023002135 นายฐิติภัทธ� พูลดอนไพร
63023002136 นายสาธิต ป.Jนเพชร
63023002137 นายวรพจน� ดวงแก&ว
63023002138 นายกิตติพงษ� กันโสม
63023002139 นายชุติพงษ� ชัยรูป
63023002140 นางสาวกมลชนก เกตุแก&ว
63023002141 นายนฤทัย หัวใจฉํ่า
63023002142 นางสาวจุฬาลักษณ� วงษ�ชู
63023002143 นางสาวภัทรียา บุญทรงศรีพานิช
63023002144 นางสาวกุลิสรา สนประเสิรฐ
63023002145 นางสาวศลิษา ว7องนิยมเกษตร
63023002146 นายนัฐพงษ� กรรณิกา
63023002147 นางสาววิลาสินี ศรีทรัพย�
63023002148 นางสาวสุธัญญา เหมือนวงษ�ธรรม
63023002149 นางสาวเพ็ญสิริ เจ่ียตระกูล
63023002150 นางสาวกีรติ มณฑาสุวรรณ
63023002151 นางสาวนฤมล ซ้ิมประสิทธ์ิ
63023002152 ว7าที่ร&อยตรีหญิงจุฬารัตน� บุญศรี
63023002153 นางสาวกาญจนา กลิ่นมะลิ
63023002154 นายธนพรรด์ิ เสตกุล
63023002155 นางสาวสุรีพร ฉายอรุณ
63023002156 นางสาวพรนภา เกตุแก&ว
63023002157 นายไตรภพ ศุภวิทยาเจริญกุล
63023002158 นางสาวสายฝน สายทอง
63023002159 นายศุภพรพงษ� ก้ิมแก&ว
63023002160 นายจีระศักด์ิ ประดับทอง
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63023002161 นายไตรภพ มุ7งหมาย
63023002162 นางสาวอาภรณ� แก&วนันไชย
63023002163 นางสาวภัชรินทร� กลั่นคูวัฒน�
63023002164 นางสาวสโรชา จันทร ปรุง 
63023002165 นางสาวนารินทร� วิเศษแก&ว
63023002166 นางสาวฐาปนี แข็งสาริกิจ
63023002167 นายพงศธร ประจําเมือง
63023002168 นางสาวศศิพร พลเย่ียม
63023002169 นายธนพงษ� พลายโถ
63023002170 นางสาววัชรวีร� อิสสระ
63023002171 นางสาวสุภาวิดา เจริญชาศรี
63023002172 นางสาวรพีพรรณ อิทธิสาร
63023002173 นายมาสวิศุทธ� โฉมวัฒนะชัย
63023002174 นางสาวอังคณา ภิรมย�เปรม
63023002175 นางสาวศรัญญา ธีระเถกิง
63023002176 นางสาวภัทริกา เชาว�เฉียบ
63023002177 นางสาวศิริพร เจริญชาศรี
63023002178 นางสาวพรพิมล แก7นกูล
63023002179 นางสาวมยุรัตน� คงสม
63023002180 นายสุพจน� แซ7หว&า
63023002181 นางสาวอพัชนิภา สวัสด์ิภูมิ
63023002182 นางสาวรัชนก คงนาน
63023002183 นายคันธารัตน� คําสุข
63023002184 นายศุภณัฏฐ� ธนารุ7งเรืองกิจ
63023002185 นางสาวปภัสสร ด&วงลา
63023002186 นายจิรัฏฐ� สวัสด์ิเล็ก
63023002187 นายอนุรักษ� แก&วทองประคํา
63023002188 นางสาววิภาพร หลักเพชร
63023002189 นางสาวรลินรัศม์ิ เอี่ยมสะอาด
63023002190 นางสาวชนนิกานต� รักอาชีพ
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63023002191 นางสาวพัชรา พุดแพง
63023002192 นางสาวพรรณพิกา เฮืองฮุง
63023002193 นางสาววิภาสินี ประสิทธ์ิผล
63023002194 นางสาวพิมพ�นิภา เจริญวัย
63023002195 นายนฤพล ถือความสัตย�
63023002196 นางสาวภรณ�ภัสสร พุทธพงษ�
63023002197 นางสาววลัยพรรณ จิรรัตน�สกุล
63023002198 ว7าที่ร&อยโทรณชัย ภู7พงศ�พานิช
63023002199 นางสาวสุดารัตน� เหว7าด&วง
63023002200 นายสุทธิพันธุ� เจ&ยเปลี่ยน
63023002201 นางสาวณัฐธิกา ธนชิตชัยกุล
63023002202 นางสาวยศระวีวรรณ อัครเดชะสกุล
63023002203 นายกีรติ กณะโกมล
63023002204 ว7าที่ร&อยตรีหญิงชญานิศ อินทรักษา
63023002205 นางสาวสุภัค เทพจันตา
63023002206 นางสาวพลอยทิพย� วงเวียน
63023002207 นางสาวนิตยา ศรีจันทร�
63023002208 นางสาวจีระวรรณ พรมโต
63023002209 นางสาวสุวรรณ แช7มชื่น
63023002210 นางสาววนัญญา วสุกุลกานต�
63023002211 นางสาวยุพา เชี่ยวชาญ
63023002212 นางสาวดวงตา ตุ&มทอง
63023002213 นางสาวสุนิตรา ต้ังเจริญ
63023002214 นางสาวทิศารัตน� จาระณะ
63023002215 นางสาวอภิรดี กิตติบวร
63023002216 นางสาวกัญญาภัค สําราญพันธ�
63023002217 นายกีรติ รงค�ทอง
63023002218 นางสาวนวพร พรภิญโญทวี
63023002219 นางสาวสริดา แก&วโทน
63023002220 นายมูฮัมหมัดฮีซาม มะยูเรPาะ
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63023002221 นางสาวรจนี แน7นอุดร
63023002222 นางสาวจุฑามาศ เอียดชะตา
63023002223 นางสาวอุษณี ฆ&องบ&านโข&ง
63023002224 นางสาวธัญญนันทน� มลาสินธุ�
63023002225 นางสาวศุทธวีร� ปาโณภาส
63023002226 นายศิริโชค ฮวบดีบอน
63023002227 นางสาววันวิสาข� สุขเรื่อย
63023002228 นางสาวธนภรณ� สุวรรณน&อย
63023002229 นางสาวการะเกด ฝ^ายที
63023002230 นางสาวอัญชนา ธิกุลวงษ�
63023002231 นายเสริมเกียรติ มหาสิงห�
63023002232 นางสาวจรีรัตน� กัญหา
63023002233 นายศิวกัณฑ� ขาวละออ
63023002234 นางสาวสุชญา จิรภาวสุทธ์ิ
63023002235 นางสาวสุพิชญาภัค ชูนิล
63023002236 นายเจษฎา ธรรมรัตน�ชัย
63023002237 นายอิทธิกาย รังกลาง
63023002238 นางสาววันวิสาข� อินชูกุล
63023002239 นางสาววรัญชญา วะรา
63023002240 นางสาววรัญญา จําเนียร
63023002241 นางสาวสุภาภรณ� กลิ่นเกษร
63023002242 นางสาววันวิสาข� ยอดผกา
63023002243 นายศรัณยู ป.Jนเกตุ 
63023002244 นางสาวกวิสรา ศรีสุพพัตพงษ�
63023002245 นางสาวณัฐทิตา โพคา
63023002246 นางสาวภาสวรรณ สุขสวัสด์ินุวงษ�
63023002247 นางสาวเมรินทร� เหล7าสิม
63023002248 นางสาวศศิภา ก่ิงทอง
63023002249 นางสาวเกศณี ท7าหิน
63023002250 นางสาวสุภัค สมบูรณ�โชคดี
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63023002251 นางสาวจิตติมา บุญเต็ม
63023002252 นางสาวอรวรรยา พลาชัย
63023002253 นายวัชรินทร� พวงวัดโพธ์ิ
63023002254 นางสาวศุภภร รักษาทรัพย�
63023002255 นายศักรินทร� ศรีสุวรรณ
63023002256 นางอนงค�นาถ เกลี้ยงนิล
63023002257 นายอานนท� สามชูศรี
63023002258 นางสาวปาริฉัตร เกษรบัว
63023002259 นางสาวปาริฉัตร เกิดสมบูรณ�
63023002260 นางสาวธนัชพร ศรีดารุณศิลปZ
63023002261 นางสาววันทนีย� ทองอําไพ
63023002262 นายนที ผิวทองอ7อน
63023002263 นายธนภัทร� ลาภสิทธิพรชัย
63023002264 นางสาวสุนิสา ศรีสุข
63023002265 นางสาวสมหญิง แซ7เล&า
63023002266 นางสาววิภารัตน� แสงวรราช
63023002267 นายจีรายุทธ ย้ิมไพร
63023002268 นางสาวกิตติยา กลัดสมบูรณ�
63023002269 นางสาวศุภสิริ กลัดตลาด
63023002270 นางสาวพิชญา ศักด์ิปรีชา
63023002271 นางสาวสุภาวรรณ บุตรดามา
63023002272 นางสาวเปมิกา วง ษ า ป.ญญา สิน 
63023002273 นายมานิตย� ศักด์ิสวัสด์ิ
63023002274 นายวีระพล พ่ึงพันธ�
63023002275 นางสาวรมิตา ภิญโญ
63023002276 นางสาวสรณ�ณภัทร สอนทอง
63023002277 นายอิทธิพล มาลัย
63023002278 นางสาวพรรณวรท รวีเดชดํารง
63023002279 นางสาวกุลยา แก&ววิไล
63023002280 นางสาวอุษา ณัฐพูลวัฒน�
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63023002281 นายปกรณ� ทรัพย�ส7งเสริม
63023002282 นายสุพัฒน� นาคเอก
63023002283 นางสาวฐานิยดา สุทธิบุตร
63023002284 นางสาวปนัดดา แจ7มจํารัส
63023002285 นางสาวนุจรินทร� นาสาทร
63023002286 นางสาวนายิกา สุดสม
63023002287 นางสาวอนัณญะตา บังเกิดผล
63023002288 นางสาวภคมน แจ7มจํารัส
63023002289 นางสาวนัชชา สีดาฟอง
63023002290 นางสาวปภัสสร จันทร�ภักดี
63023002291 นายสิรภพ อัมพรไพโรจน�
63023002292 นายสุรเจตน� ประวิงวงศ�
63023002293 นางสาวเจษฎ�จิรา แก&วฉาย
63023002294 นางสาวธนัญญา ศรีบุตรา
63023002295 นางสาวภัททิรา สินทวงษ�
63023002296 นางสาวพันทิพา หงษ�ดําเนิน
63023002297 นายปรเมศ แก&ววิจิตร�
63023002298 นางสาวกนกวรรณ นาคทองอินทร�
63023002299 นายเปรมชัย ท&าวคําแสน
63023002300 นางสาวไปรยา ผลงาม
63023002301 นางสาวธิติมา จิตรมณี
63023002302 นางณิภัทชานันท� สีผาบแก&ว
63023002303 นางสาวชไมพร ชัชเวช
63023002304 นางสาวศศิธร เทียนมณเฑียร
63023002305 นางสาวผานิด หลํารอด
63023002306 นางสาวศุภมาส ทรัพย�คงเจริญ
63023002307 นางสาวอรณี สังวาลนุช
63023002308 นางสาวมูนีเรPาะ หลงเนPาะ
63023002309 นางสาวชฎาพร ศรีวิรัตน�
63023002310 นางสาวสุประวีณ� จันทร�เรือง
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63023002311 นายวสันต� อ7อนสอาด
63023002312 นายธนัช จีนาภักด์ิ
63023002313 นางสาวศิโรรัตน� เกษรังสรรค�
63023002314 นางสาวรัตติยา จําปาเทศ
63023002315 นายศุภชัย บุปผโสรส
63023002316 นางสาวสุภชา มีลักษณะ
63023002317 นางสาวอุดมลักษณ� โพธ์ิสุวรรณ
63023002318 นางสาวระชา ฤกษ�ศุภมงคล
63023002319 นางสาววรรณพา ภมรดล
63023002320 นายอรรถพล ยอดจิตร�
63023002321 นางสาวชวนันท� โตอินทร�
63023002322 นางสาวฐิติมา พิณดิษฐ
63023002323 นางสาวกัญญาภัค บุตรพุ7ม
63023002324 นางสาวธันยาพร บุญเขียว
63023002325 นางสาวแก&วกัลยา พารัน
63023002326 นางสาวจุฬาลักษณ� ประทุมวงษ�
63023002327 นางสาวนภาพร ศิริโสภา
63023002328 นางสาวสุนิตา โพธ์ิหล&า
63023002329 นางสาวธนภร พุ7มนุ&ย
63023002330 นายณัฐวุฒิ พุ7มน&อย
63023002331 นายชยุตม� ศรีวัฒนา
63023002332 นางสาวมัชฌิมา นักเวช
63023002333 นางสาวกุลจิรา ทองล&วน
63023002334 นายศุภกร จิรพงศธร
63023002335 นางสาวปาณรภา พุ7มไสว
63023002336 นางสาวอรยา ใจหลัก
63023002337 นางสาวนิพารัตน� ขุนไชยรักษ�
63023002338 นายอิทธิกร จินารักษ�
63023002339 นางสาววัลย�ชนก พิทักษ�วงษ�
63023002340 นางสาวกาญจนา บัวศรี
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63023002341 นางสาวณัฐฐ�ศศิ ณ พัทลุง
63023002342 นางสาวชลทิชา มีป/Rน
63023002343 นางสาววลัยพร แสงทิพย�
63023002344 นายชยุตพงศ� เครือวัลย�
63023002345 นางสาวสรัลชนา ไมตรีมิตร
63023002346 นางสาวปาลิตา ทองหนัน
63023002347 นางสาวจันทิมา นิ่มพญา
63023002348 นางสาววริศรา จําเริญ
63023002349 นางสาวชุลีพร โพธ์ิอนันต�
63023002350 นายเธียรไท รักคง
63023002351 นายธนวัฒน� รอดประสิทธ์ิ
63023002352 นายพฤกษวรรณ สนใจ
63023002353 นางสาววิมลรัตน� ไชยสุข
63023002354 นายวิศรุต บุญคุ&ม
63023002355 นายธนภัทร สุขเกษม
63023002356 นางสาวธนัฐฐา เอมโอช
63023002357 นายอภิรักษ� เทพอุดม
63023002358 นางสาวปริศนา อินตPะคํา
63023002359 นายศราวุฒิ จําปาทอง
63023002360 นายมานพ ด&วงพูล
63023002361 นายศรเทพ แซ7ย7าง
63023002362 นางสาวตรีทิพย�นภา ทองกลม
63023002363 นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ�
63023002364 นายศุภมิตร หอมกลิ่น
63023002365 นายนิวัฒน� สุวรรณน&อย
63023002366 นายพงศ�ปณต หมันประสงค�
63023002367 นายพัฒนพงษ� จ่ันโต
63023002368 นายกิตติธัช โปQสมบุญ
63023002369 นางสาววิไลนุช เล&งคํา
63023002370 นางสาวมลธิรา ทาสีคํา
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63023002371 นางสาวภัทรพร ลือเสียง
63023002372 นางสาวสุชาดา ตันประทุมวงษ�
63023002373 นางสาวทัตชญา อัตตป.ญญากร
63023002374 นางสาวสุณิสา พรองพรม
63023002375 นายสรธัญ คิดประเสริฐ
63023002376 สิบตํารวจโทธนากร สกุลชาติ
63023002377 นายมังกร นาคทั่ง
63023002378 นางสาวกุลธิดา นามมุงคุณ
63023002379 นางสาวดารุณี ม่ิงคํามี
63023002380 นางสาวปวีนุช พิมพขันธ�
63023002381 นางสาวปฏิญา สายรัตน�
63023002382 นางสาวอัจฉราสรณ� โคกอัมพันธ�
63023002383 นางสาวอภิญญา รัตนประพันธ�
63023002384 นางสาวสุรีพร น&อยรักษา
63023002385 นางสาวศิริพร พันธุ�วงษ�
63023002386 นายพิช_ุตม� บงกชพรรณราย
63023002387 นางสาวพัชริตา เดชดวง
63023002388 นายพีรวิชญ� ตลึงผล
63023002389 นางสาวป.ทมาภรณ� ถือแก&ว
63023002390 นางสาวสุนันท� ขุมทอง
63023002391 นางสาวชารวี บุตรดี
63023002392 นางสาวกมลพรรณ ทะนุกํ้า
63023002393 นายชวลิต ประชาชน
63023002394 นายณรงค� บุณยเลขา
63023002395 นายรัตนวิทย� ทองไสว
63023002396 นางสาวคุณิตา อารีราษฎร�
63023002397 นายสุทธิพงษ� คุ7ยมุกข�
63023002398 นางสาวภรนมน ม่ันคงภักดีกุล
63023002399 ว7าที่ร&อยตรีมาหะมะนาซูดิง สะนิ
63023002400 นางสาวประดับดาว ชาวท7าโขรง
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63023002401 นางสาวศิริวรรณ ประภาวิทย�
63023002402 นางสาวกานต�ธิดา ศรีภูมิพฤกษ�
63023002403 นายสมพล ภักมี
63023002404 นางสาวจุฑารัตน� บุญรอด
63023002405 นายศักดา พูลเพชร
63023002406 นางสาวเนตรชนก สุทธเสถียร
63023002407 นางสาวกุลนาถ มรรยาวุฒิ
63023002408 นางสาววชิรญาณ� ทัดนอก
63023002409 นายสมเกียรติ ย7านกลาง
63023002410 นางสาวเสาวรส เกิดคลองตัน
63023002411 นายกฤษณะ ยอดทุม
63023002412 นายจารุวัตร ทองแพง
63023002413 นายชยางกูร เนื่องอําพร
63023002414 นายพิษณุ แสงรัตน�
63023002415 นางสาวเวธกา จันทะมาตย�
63023002416 นางสาวสุภามาศ ศรีทองอินทร�
63023002417 นางสาวเจนจิรา ฉัตรทันต�
63023002418 นางสาวสุมารินทร� พิลิ
63023002419 นางสาวณัฐวิภา สีต7างคํา
63023002420 นางสาวนภาพร ห&วยหงษ�ทอง
63023002421 นางสาวรุจิรา พานิช
63023002422 นางสาวนันทวรรณ วิไลประเสริฐ
63023002423 นางสาวนฤมล อัษฎมงคล
63023002424 นางสาวจินตนา กาลวัย
63023002425 นางสาวกมุทพร นิโรธร
63023002426 นางสาวรัตติกาล ประทุมถม
63023002427 นายฉัตรบัลลพ แก&วนรา
63023002428 นางสาวรัศมี กองแก&ว
63023002429 นายเอกนรินทร� ถานะ
63023002430 นางสาวจณิตรา ป^าคอง
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63023002431 นางสาวณัชพร กีมาบุตร
63023002432 นางสาวณัฐกานต� สายปรีชา
63023002433 นางสาวหัสยา กิมจีน
63023002434 นางสาวสิณัฐชญา สงวนพฤกษ�
63023002435 นายพงศกร เฟWRองฟู
63023002436 นายจรินทร� สุขอูPด
63023002437 นางสาวชมพัชญ� เพ็ชรบูชา
63023002438 นางสาวประภาพร แก&วบัวดี
63023002439 นางสาวกชพรรณ คําผุย
63023002440 นางสาวจารุวรรณ วรรณปะเก
63023002441 นายกรกฎ ทองโปร7ง
63023002442 นางสาวเมวีญา ชัยนรินทร�
63023002443 นางสาวมณีรัตน� สังข�ทอง
63023002444 นางสาวนภัสสร แสงสุข
63023002445 นายศักรินทร� ปานกล่ํา
63023002446 นายปวริศ อายุยืน
63023002447 นางสาวธัญญามาศ ทองดอนเหมือน
63023002448 นายอนันต� วงศ�สวรรค�
63023002449 นางสาววรากรณ� พ7วงพูล
63023002450 นางสาวสิริรดา แสงสุวรรณ
63023002451 นางสาวกนกวรรณ หิรัญรัตนภิญโญ
63023002452 นางสาวแก&วนภา เทพชุมพล
63023002453 นางสาวศิริวรรณ ย้ิมรักญาติ
63023002454 นายสวัสด์ิ ดงหลง
63023002455 นายวิจักษุ�พันธ� ม่ันเขตวิทย�
63023002456 นายณัชชนน ดวงแก&ว
63023002457 นายประกฤษฎ์ิ กันจันทร�
63023002458 นายกฤษกร กอแก&ว
63023002459 นางสาววิภาวี กรวยทอง
63023002460 นางสาวเกวลี นาคอ7อน
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63023002461 นางสาวบุษกร โชติประวิทย�
63023002462 นางสาวสุภาวดี สั่งยัง
63023002463 นายปรัชญา ชมแตง
63023002464 นายจิรายุ วสุนธราวรวัฒน�
63023002465 นางพรศิลปZ คําโสมศรี
63023002466 นางสาวฐิติญา บุญมี
63023002467 นายปฏิภาณ สีสุก
63023002468 นางสาววรรณภา พิมพ�ศรี
63023002469 นางจุฑารัตน� แก7นธรรม
63023002470 นางสาวฤดีกาญจน� อินทร�ประเสริฐ
63023002471 นายสราวุฒิ ฉ้ิมงาม
63023002472 นางสาวกิตติยา เขียวหวาน
63023002473 นายวัชระ ขําสุวรรณ
63023002474 นายสุรเกียรติ ป.ญญารัตน�
63023002475 นางสาวญาณิศา เนตรประไพ
63023002476 นางสาวหทัยรัตน� กลิ่นน้ําหอม
63023002477 นายชาคริต ปฏิพิมพาคม
63023002478 นางสาววรภัทร สุขสาคร
63023002479 นางสาวณัฐณิชา กวางคีรี
63023002480 นางสาวกานต์ิชนิต ศรีสวัสด์ิ
63023002481 นางสาวพัทรนันท� อ&นเพ็ง
63023002482 นายอภิเชษฐ ปกสุข
63023002483 ส.ต.อ.ทิชากร รัตนะ
63023002484 นายอุซมาน แขวงบู
63023002485 นายชัยสิทธิ บุญยืน
63023002486 นางสาววีรวัลย� วงศ�ศรี
63023002487 นางสาวไอลดา ดอกไม&ทอง
63023002488 นางสาวกัญญารัตน� โชคนิธิกวิน
63023002489 นางสาวคัทลียา ดีแดง
63023002490 นางสาวอรณิชา ทองอยู7
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63023002491 นางสาวเบญจรัตน� บุญศรีงาม
63023002492 นายไชยวัฒน� โชคดีศรีจันทร�
63023002493 นางสาวกชกร ยมเสน
63023002494 นางสาวนภัสวรรณ วิไลลักษณ�
63023002495 นายธนกฤษ เริงสมัย
63023002496 นางสาวน้ําผึ้ง ศรีจันทร�
63023002497 นางสาววรารัตน� โทลักษณ�
63023002498 นายศุภกร นุ7นลอย
63023002499 นางสาวกรพินธุ� พรมโพธ์ิ
63023002500 นายพิศุทธิพัฒน� อุ7ยสันติศักด์ิ
63023002501 นางสาวมณีรัตน� บุตรคง
63023002502 นางสาวอรวัลย�สร กอสุพรรณ
63023002503 นางสาวอมราพร พลชา
63023002504 นางสาวภคอร แซ7ต้ัง
63023002505 นางสาวอภิสรา มณีโชติ
63023002506 นายอดิศร โชคถาวร
63023002507 นางสาวสุพัตรา เข็มเล็ก
63023002508 นางสาวพัชรินทร� วงษ�วิจารณ�
63023002509 นางสาวอรชา วิเชียรป.ญญา
63023002510 นางสาวณพรรษสร จารุทองสุขสีห�
63023002511 นางสาวป/ยะนารถ รอดแผ&วพาล
63023002512 นางสาวพรพิมล คนใหญ7
63023002513 นางสาวอาทิติยา ทองอินทร�
63023002514 นายจักรรินทร� สงวนทรัพย�
63023002515 นายพรรณ�ลพ ผิวขม
63023002516 นายวนพล หล7อมณีสุวรรณ
63023002517 นางสาวมณีรัตน� อํารุงจิตชัย
63023002518 นายวรรณรัตน� แป`ะแก&ว
63023002519 นางสาวธิดารัตน� คําแดง
63023002520 นางสาวกัญญาภัทร แสงจันทร�
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63023002521 นางสาวสุชาณัฐ เหต&าน
63023002522 นางสาวกมลวรรณ หนูวัฒนา
63023002523 นายอิสรินทร� ประกอบ
63023002524 นายรณชัย มานะดี
63023002525 นายยศธร กาฬภักดี
63023002526 นางสาวภัสสร เรืองมัจฉา
63023002527 นายอนวัช โตPะเฮง
63023002528 นางสาวสรินพร พลพิชัย
63023002529 นางสาวอริสา จันโสม
63023002530 นางสาวบุษญา สัมฤทธ์ิดี
63023002531 นางสาวพิญญา พรมลม
63023002532 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีฮก
63023002533 นางสาวพรรณทิภา พร&อมสมุทร
63023002534 นางสาวจุฑาทิพย� อินทรเกตุ
63023002535 นางสาวสิริพร ทองคงอ7วม
63023002536 นางสาวจิราภรณ� สําราญพันธุ�
63023002537 นายพนม นิ่มเปaา
63023002538 นางสาวลลิตตา ครุธบิน
63023002539 นางสาวธนัชภรณ� กุ7มพรม
63023002540 นางสาวปภาวรินทร� โพธ์ิสูง
63023002541 นางสาวอารยา ขุนรุ7งเรือง
63023002542 นางสาวอนัญญา ทองดีเลิศ
63023002543 นางสาวณิชานันท� กบกันทา
63023002544 นางสาวพลอยไพลิน อรรคสิริสถาวร
63023002545 นางสาวธัญญลักษณ� ทองป/Rน
63023002546 นางสาวภัทรลัณชญ� อุ7นทา
63023002547 นางสาววจี วิเศษอุดม
63023002548 นายศุภสิน อุ7นใจ
63023002549 นายภัคพล วิชญาวิโรจน�กิจ
63023002550 นางสาววัลภา กัญจนกาญจน�
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63023002551 นางสาวรุ7งนภา เตียวนะ
63023002552 นางสาวสิริกร สิทธิป.ญญาภรณ�
63023002553 นายอรรถกร สิงห�เล็ก
63023002554 นางสาวจมาภรณ� บุญตา
63023002555 นางสาวญาดา ภู7ทอง
63023002556 นายสมพล จําปาทอง
63023002557 นางสาวธัญญารัตน� เทศสวัสด์ิ
63023002558 นางสาววรพรรณ สมรูป
63023002559 นางสาวอลิษา เกลื่อนพันธ�
63023002560 นายอนุช นิเทศน�พัฒนา
63023002561 นางสาวนิศารัตน� แสงเฟWอง
63023002562 นางสาวสุภาภรณ� บุษยา
63023002563 นายทิวากร แก&วโหมดตาด
63023002564 นางสาวปรียาภรณ� ปทุมสูตร
63023002565 ว7าที่ ร.ต.ณัฎฐิพงษ� ศรีวงษ�
63023002566 นางสาวปภาดา อุณหพงศา
63023002567 นางสาวทิพย�วารี แก&วลาเวียง
63023002568 นางสาวปาณิสรา อองกุลนะ
63023002569 นายชาญชัย ทะนานทอง
63023002570 นายกรวิชญ� รุ7งเรืองย่ังยืน
63023002571 นายธนาธิษณ� พรมมา
63023002572 นางสาวรุจิรา กลิ่นเกษร
63023002573 นายสุริยาวุธ สมาพันธ�
63023002574 ว7าที่ร&อยตรีหญิงจิราภา ย7างสุข
63023002575 นางสาวอนุชิตา พาพลงาม
63023002576 นางสาวจุฑามาศ แสงธรรมรัตน�
63023002577 นางสาวกัญญาณัฐฏ� สมบูรณ�
63023002578 นางสาวรัตนา อินทร�พรม
63023002579 นางสาวอชิรญาณ� ภูฆัง
63023002580 นางสาวภวันรัตน� แสงพร
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63023002581 นางสาวภัทฐิตา จันทร�โสภา
63023002582 นางสาวรัชนก เลิศศักด์ิ
63023002583 นายเจษฎากร อรภักดี
63023002584 นายภูวดล มากงลาด
63023002585 นางสาวธนมาศ ทับทิมไทย
63023002586 นายภาสกร วิภาวัตตันติ
63023002587 นางสาวสิริมา เปOยสุวรรณ
63023002588 นายลาฮูเด็ง บินยูโซะ
63023002589 นางสาวพิมลพรรณ ไชยเม็ง
63023002590 นางสาวนพวรรณ ละธงสินธ�V
63023002591 นางสาวสุพัตรา สัตนาโค
63023002592 นายกิตติพร เพียรพิทักษ�
63023002593 นางสาวณัฐกฤตา ฝ.Jนต7างเชื้อ
63023002594 นางสาวณัฐณิชา คลังทรัพย�
63023002595 นายบวรกฤษฎ์ิ ทิพคุณ
63023002596 นายอภิชาติ รัตนโรจน�พานิช
63023002597 นายเขตต�พนธ� วิชชุรังษี
63023002598 นายภาณุเดช สถิรพันธุ�
63023002599 นางสาวพรรณาพร สานนท�
63023002600 นางสาวจารุวรรณ ชํานาญดู
63023002601 นายวัชระ กลมพุก
63023002602 นางอัญชลี ลีบาง
63023002603 นางสาวสุภาวดี ฤทธิบาล
63023002604 นางสาวปรารถนา หรั่งศรีทอง
63023002605 นางสาววารุณี สิงห�ชา
63023002606 นายเนติธร สุคําภา
63023002607 นางสาวจรินญา ครุฑสหะ
63023002608 นางสาวฐิชากร แก&วสุทอ
63023002609 นางสาวผกายวรรณ ทองสุข
63023002610 นางสาววณิชยา สุดสม
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63023002611 นายปฐมพงษ� คุมพล
63023002612 นายวีรภัทร เหล7าสิม
63023002613 นางสาวรังศิญา มากระจาย
63023002614 นางสาวอัญชลี สกขุนทด
63023002615 นายประสิทธ์ิ สามโพธ์ิศรี
63023002616 นางสาวรสรินทร� เย็นกาย
63023002617 นายโอฬาร รุ7งมณีธรรมคุณ
63023002618 นางสาวอังคณา ไพเราะ
63023002619 นายอุกฤษฎ� สังข�จําปา
63023002620 นางสาวปาณิสรา เมฆวิมานลอย
63023002621 นางสาวไข7มุก เงินสว7าง
63023002622 นางสาวพาขวัญ กีรติกรพิสุทธ์ิ
63023002623 นางสาวนิตยา รุ7งประชา
63023002624 นายจิรายุส ใยไหม
63023002625 นางสาวณัฐภรณ� เส็งเจริญ
63023002626 นางสาวศุจินทรา ครุฑบิดา
63023002627 นางสาวจุฬาทิพย� หนูหวาน
63023002628 นางสาวนิจจารีย� รักคิณีย�
63023002629 นางสาวณัฐวดี สวัสด์ิจิตร
63023002630 นางสาวสิริวรรณ ชมเงิน
63023002631 นางสาวหทัยรัตน� หยกมณีพิพัฒน�
63023002632 นายสันติ ภาณุภาส
63023002633 นายศิลา ศรีวัฒนตระกูล
63023002634 นางสาวขวัญใจ ทองแสง
63023002635 นางสาวทิพย�สุมณ ยอดดี
63023002636 นายวรวุฒิ ศักด์ิสุริยผดุง
63023002637 นางสาวสุนิตา เทพเทียน
63023002638 นางกมลชนก จันทร�สน
63023002639 นางสาวณิชาพัชร� โรจน�ยุทธนา
63023002640 นางสาวอุษา มีพรกิจ
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63023002641 ว7าที่ร&อยโทศกล รื่นเริงกลิ่น
63023002642 นายปฐมพร บุญธรรม
63023002643 นายวีรยุทธ รุ7งโรจน�โภคิน
63023002644 นางสาวพรมนัส สาภูงา
63023002645 นางสาวสุกัญญา จิตรบูรณ�
63023002646 นางสาววริยา ทองเก้ือ
63023002647 นางสาวจงกลณี พิมพ�มีลาย
63023002648 นางสาววิลาสินี  ัวังเสนา
63023002649 นางสาวณัฐธิดา ฉิมม่ัน
63023002650 นางสาวเรวดี คงนะ
63023002651 ว7าที่ ร.ต.อดุลย� พันธุ�มาก
63023002652 นางสาวธัญญานุช ลุเอี่ยม
63023002653 นางสาวณัฐฐานิตธยาน� บุญเรือง
63023002654 นายเจนณรงค� ท7าฉลาด
63023002655 นายนภดล เถาวัล
63023002656 นางสาวศิรินภา บุญเริ่ม
63023002657 นางสาวป.ญญารัตน� ด&วงป.Jน
63023002658 นางสาวภีมสินี สามงามอินทร�
63023002659 นางสาวทิพย�มณี ถ่ินวงษ�แอ
63023002660 นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ
63023002661 นางสาวธิติพร บุญมี
63023002662 นายพลวัชร ร&อยอําแพง
63023002663 นายทีปกร แจ7มประเสริฐ
63023002664 นายถนัตกิจ บุญนะ
63023002665 นายธราธร โสระสา
63023002666 นางสาวปภัสธร จิราสุคนธ�
63023002667 นายจิรกฤต โคมแฝง
63023002668 นางสาวปรียานุช จันทะคัด
63023002669 นางสาวปวริศา ป.ทเนตร
63023002670 นางสาวสุกัญญา สิงห�เมือง
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63023002671 นางสาวสุภาภรณ� บัวบูชา
63023002672 นางสาวเอื้อมพร นาคเนียม
63023002673 นางสาวนนทชา ศรีสมุทรนาค
63023002674 นายอุกฤษฏ� ราชดี
63023002675 นางสาวพิชชาภา พรมสวัสด์ิ
63023002676 นางสาวนิสายชล แสงเดช
63023002677 นายนิรันดร� เย็นกาย
63023002678 นางสาวนันทนา นิลศรี
63023002679 นางสาวศิริวรรณ เมฆสง7า
63023002680 นางสาวรัศมี วินัยผาสุข
63023002681 นางสาวบุณยาพร ทองคงอ7วม
63023002682 นางสาวศิริลักษณ� ศรีศุภวิชากิจ
63023002683 นางสาวบุญอนันต� ม7วงสุขํา
63023002684 นางสาวพุฒจิรา เถ่ือนเภา
63023002685 นางสาวรัศมี ชูรัตน�
63023002686 นายญาณพล ใจอินตPะ
63023002687 นางสาวปานตะวัน จันทร�ศรี
63023002688 นายคณนาถ แสนมิตร
63023002689 นางสาวญาธิดา ทิพรัตน�
63023002690 นายพีระพงษ� ปล&องใหม7
63023002691 นางสาวสุกัญญา คูประเสริฐ
63023002692 นางสาวอาทิตยา บุตรทรัพย�
63023002693 นายภาสกร พุ7มระชัฎร�
63023002694 นายอภิชาติ สวัสด์ิรักษ�
63023002695 นายวุฒิไกร ทองสิมา
63023002696 นางสาวเบญจวรรณ ชุ7มชื่น
63023002697 นางสาวสุกฤตา ลือชา
63023002698 นางสาวอาภาภรณ� เผ7าหัวสระ
63023002699 นางกนกพร โอวาทกิจ
63023002700 นางสาวฐิติมา ลิ้มสมัย

หน&า 90 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023002701 นางสาววริศรา วิศวปกรณ�
63023002702 นางสาวลมัย สายวัน
63023002703 นางสาวจุฑามาศ ฝูงชมเชย
63023002704 นายวีรยุทธ โตรอด
63023002705 นางสาวจุฑาณี ทองชู
63023002706 นางสาวฐิติรัตน� ปลั่งกลาง
63023002707 นางสาวภัทรวดี ซองดี
63023002708 นางสาวอนุสรณ� บุญรีบส7ง
63023002709 นายฐิติวิชญ� ไม&หอม
63023002710 นางสาวปริณดา เจริญผล
63023002711 นางสาวหนึ่งเมษา ย่ิงประเสริฐ
63023002712 นายสหรัฐ ดําแพร
63023002713 นายพิจักษณ� ไข7จารพันธ�
63023002714 ส.ต.ท.ธนาคม อุ7นเพ็ง
63023002715 นายสารัช ยังอุ7น
63023002716 นางสาวธันยาพัฒน� คล&อยเหลือ
63023002717 นายอดุลย� เจียวห&วยขาน
63023002718 นางสาวบุษกร บาลนะการ
63023002719 นางสาวเดือนเพ็ญ วรรณรังษี
63023002720 นายธรรมนูญ พวงกันยา
63023002721 นายเทพพิทักษ� รังษีบุตร
63023002722 นายพงษ�ระวี หล&าสี
63023002723 นางสาวศศิวิมล เจียนจันทร�วงศ�
63023002724 นางสาววิศัลย�ศยา กล&าหาญ
63023002725 นายณกรณ� โชติมณี
63023002726 นางสาวนิธิพร เสนอินทร�
63023002727 นายป/ยวุฒิ พุ7มกุมาร
63023002728 นางสาวภัทรลดา ก&อนทอง
63023002729 นางสาวหฤทัย ศรีแสง
63023002730 นางสาวนันทพร ผิวทองอ7อน
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63023002731 นางสาวพลอยไพลิน ไชยรัตน�
63023002732 นางสาวมุจรินทร� อุยตระกูล
63023002733 นายพิชิตพงษ� กุ7มประสิทธ์ิ
63023002734 นางสาวอรณัฐ ทัดวอน
63023002735 นายธกร กําเหนิดผล
63023002736 นายนพวัตต์ิ ศรีจารุพฤกษ�
63023002737 นางสาวยศวดี มูลิกากร
63023002738 นายสุวัฒนา เงินสองสี
63023002739 นายธนรัตน� รอดผล
63023002740 นางสาวรจนา บ7งเทพ
63023002741 นางสาวบุญสิตา ทวีคูณ
63023002742 นางสาวปวัณรัตน� ศรอินทร�
63023002743 นางสาววีรญา แสนสุข
63023002744 นางสาวธิตติ เชื่อมชิต
63023002745 นายกันตพิชญ� เสนาธิบดี
63023002746 นางสาวศศิธร พิมพา
63023002747 นายณัฐ พงศ� ดลป.ดชา
63023002748 นางสาวสุทัสสา อึ๊งอาภรณ�
63023002749 นางสาวปภาวดี ไชยวรรณ�
63023002750 นายวิสุทธ์ิ พรทวีวัฒน�
63023002751 นางสาวญาริน ฤทธิVเดช
63023002752 นางสาวจารุวรรณ สืบดี
63023002753 นายธวัชไชย เรืองเดช
63023002754 นายเกรียงไกร ศรีรอบรู&
63023002755 นางสาวกมลทิพย� ซ&ายมี
63023002756 นายสุรชาติ พัฒผล
63023002757 นางสาวพรพิมล ราชสิน
63023002758 นางสาวมณฑิรา อยู7บ&านแพ&ว
63023002759 นางสาวป.ทมา บูชา
63023002760 นางสาวอภิญญา เถลิงศักดาเดช
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63023002761 นายสุวิทย� อ7วมคง
63023002762 นายนัทธพงศ� เจริญศิลปZ
63023002763 นางสาวพรรณทิพา พรมมา
63023002764 นางสาวซิต้ีมาเรียน7า มูหามัดนาซารูดดิน
63023002765 นางสาวอภิชญา ภูนาสรณ�
63023002766 นางสาวศิริยุภา กิตตินุกุลกิจ
63023002767 นายวันเฉลิม ธรรมสนธิเจริญ
63023002768 นางสาวปารวี เบญจโชติพงศ�
63023002769 นางสาวสุจินธร มณีคง
63023002770 นางสาวพัทธนันท� อ7อนวิมล
63023002771 นางสาวศศิมา เกิดสําราญ
63023002772 นายฉัตรชัย ตุ7นเงิน
63023002773 นางสาวอัจฉรา แตงเข็ม
63023002774 นายมูฮํามัดซัยรี บือราเฮง
63023002775 นายนัฐพงษ� สกุลเจริญพร
63023002776 นางสาวอุษา ยงอยู7เย็น
63023002777 นายนฤดล แก&วช&าง
63023002778 นางสาวฟQา สุวรรณเหม
63023002779 นางสาวมุกดา วรพัฒนะไพบูลย�
63023002780 นางสาวกฤติยา อินดี
63023002781 นางสาวอําคา พรมนาม
63023002782 นายวัชรพล โชควิเชียรฉาย
63023002783 นางสาวมนัสนันท� งามวิจิตรนันท�
63023002784 นางสาวนิลชนก คล&ายพงษ�
63023002785 นางสาวพรชิตา แก&วพิชัย
63023002786 นางสาวกันญารัตน� กล่ํากลิ่น
63023002787 นางสาวศิวาพร ใจงาม
63023002788 นายนฤนาท มงกุฎมรกต
63023002789 นางสาวณัฐินีข� โพธิพล
63023002790 สิบเอกปฐมพร สมศักด์ิ
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63023002791 นางสาววรมน ชมภูน&อย
63023002792 นางสาวอารียา โรจนนาค
63023002793 นางสาวสุดารัตน� ใจกล&า
63023002794 นายสิทธิชัย วิมูลชาติ
63023002795 นายนพกร เหลืองเอกตระกูล
63023002796 นางสาววรรณิกา บุญมา
63023002797 นางสาวชุติมา เภาจ๋ี
63023002798 นายวชิรภัทร ลิ้มสกุล
63023002799 นางสาวสุภาพร ก่ิงแก&ว
63023002800 นางสาวอ&อมใจ เอี่ยมสะอาด
63023002801 นางสาวนัฐมณ แก&วงาม
63023002802 นางสาวอมรรัตน� พรหมมา
63023002803 นางสาวบุษรีย� จาแคล7วคล7อง
63023002804 นายสายันต� ศรีกลัดหนู
63023002805 นางสาวสาวิตรี มีมาก
63023002806 นายนพพร ธนวัฒน�วิไล
63023002807 นายรณกฤต จุลละนันทน�
63023002808 นางสาวมธุรดา สุวพันธุ�
63023002809 นางสาววันวิสาข� กลิ่นรัตน�
63023002810 นางสาวอรุณโรจน� สอนไว
63023002811 นางสาวสุพรรณี จิตตวิสุทธิกุล
63023002812 นางสาวชัญญากร วิสุวัฒนะศักด์ิ
63023002813 นางสาวเมรี่ ทองสาดี
63023002814 นางสาววนิดา จตุพรประสิทธ์ิ
63023002815 นางสาวปวีณ�ธิดา ไชยพงษ�
63023002816 นางสาวกัญญ�วรา ฉัตรทอง
63023002817 นางสาวพิมพ�บุญ ชัยทวีอมรนนท�
63023002818 นางสาวจันทร�เพชร พ่ึงไพร
63023002819 นางสาวโกมลชนก อรุณมณี
63023002820 นางสาวกาญจนา กัณหเสลา
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63023002821 นายนันทิช บุญแก&วขวัญ
63023002822 นางสาวนพรัตน� พัฒน�ศรี
63023002823 นางสาวรุจิรา พิมพ�อินทร�
63023002824 นางสาวจารุนิภา หอมเกษร
63023002825 นายภาณุพงศ� พูลสวัสด์ิ
63023002826 นางสาวฉัชมณี เอื้ออารีย�จิต
63023002827 นายระวี คล&ายดวง
63023002828 นางสาวรัฐวรรณ จิตต�การุณย�
63023002829 นางสาวฟQานารี เกษานนท�
63023002830 นายนุติพล ศรีเวียงยา
63023002831 นางสาวจุรีรัตน� จิระรัตนอารีย�
63023002832 นางสาวนฤมล สร&อยทองคํา
63023002833 นางสาวจุฑารัตน� ขันทอง
63023002834 นางสาวชนิษฐา อยู7บุรี
63023002835 นางสาววรางคณา เล็กใหญ7
63023002836 นายอชิระวุทธ์ิ โชคบุณยสิทธ์ิ
63023002837 นางสาวจิรัชยา อุ7นฤทธ์ิ
63023002838 นายวรวุฒิ คะมนตรี
63023002839 นางสาวอรพินท� รุผักชี
63023002840 นายอานุภาพ จิตชัยเจริญ
63023002841 นางสาวรัตนา ศรีตองอ7อน
63023002842 นายณัฐพงศ� ไตรวัฒนวงษ�
63023002843 นางสาวนฤมล เดชมาก
63023002844 นางสาวบุษรารัตน� ทรัพย�กําเนิด
63023002845 นายวรณัฐ วิชัยรัตน�
63023002846 นางสาวศศิชา เหมือนพันธุ�
63023002847 นางสาวกัญญาภัค ใสไหม
63023002848 นางสาวชลธิชา สีระวัฒน�
63023002849 นายดํารงฤทธ์ิ ลัญจกรหิรัญ
63023002850 นางสาวณัฐรัตน� บัวดวง
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63023002851 นายรัชชานนท� แก&วโหมดตาด
63023002852 นางสาววรากร รัตนผล
63023002853 นางสาวชฎาภา ไทยขวัญ
63023002854 นายธวัชชัย ทองสมัย
63023002855 นายราชศักด์ิ จ๋ิวแก&ว
63023002856 นายกิตติพงศ� ชะลูด
63023002857 นายธีรพงศ� สุขชุม
63023002858 นายสมชาย ไทรพงษ�พันธุ�
63023002859 นายกิจจาพงษ� อยู7ไทย
63023002860 นางสาวภิญญา วราเมธาโชติ
63023002861 นางสาวกรอาภา โพธิรัตน�
63023002862 นางสาวจินตนา รักสิการ
63023002863 นางสาวนิรมล สาสิงห�
63023002864 นางสาวพีรัญชา แสงอรุณ
63023002865 นางสาวสุกัญญา คํานุง
63023002866 นางสาวเขมิสรา เผ7าเมือง
63023002867 นายธนกร บัวเอี่ยม
63023002868 นายวิชญ� พงศ�พิมพ�พิพัฒน�
63023002869 นางสาวนันทวรรณ บัวหลวง
63023002870 นางสาวสุนิสา ขันทองดี
63023002871 นางสาวกนกนภา ภัทรดิษย�
63023002872 นายวราศัย แทนเพชร
63023002873 นายอัครวัฒน� เรืองกิตต�ธนากุล
63023002874 นางสาวอรวรรณ คงศรี
63023002875 นางสาวนภสร เผ7าภูรี
63023002876 นางสาวอทิตยา ทองหิน
63023002877 นางสาวปนัดดา พัชราพินิจจัย
63023002878 นางสาวกานต�นิษฐา โพธ์ิไพจิตร
63023002879 นางสาวพัชราภา ผละพล
63023002880 นางสาวจริยา ศรีจันทร�
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63023002881 นางสาวกัญญาณัฐ กํ่าเกลี้ยง
63023002882 นางสาวบุณยาพร สุขโข
63023002883 นางสาวอรอุมา นาอุดม
63023002884 นางสาวขวัญสุรางค� ปราบนิกร
63023002885 นางสาวศุภิกา เกตุอยู7
63023002886 นางสาวนฤนาท โนนศรีโคตร
63023002887 นายคอยรูลฟ.ตฮี ญาติมณี
63023002888 นายเจริญยศ สาระศาลิน
63023002889 นางสาวศศิณัฏฐา ทองเหลา
63023002890 นางสาวคุณาพร คําสอน
63023002891 นางวิลาวรรณ บุญประเสริฐ
63023002892 นางสาวรชาดา เหลืองวิลัย
63023002893 นางสาวรสสุคนธ� ป/Rนกุมภีร�
63023002894 นางสาวลักคณา คงทอง
63023002895 นางสาวลีน7า เซ็นมุกดา
63023002896 นางสาวซูไบดะห� สารีมาแซ
63023002897 นางสาวอารียา เอี่ยมใจดี
63023002898 นางสาวณัฐฐา ทับทิมโต
63023002899 นายสราวุฒิ ศรแก&วดารา
63023002900 นางสาวอังคณา น้ําทิพย�
63023002901 นางสาวศิริพร วงษ�น&อย
63023002902 นางสาวกรวีร� ทุนบุญ
63023002903 นางสาวธันย�ชนก เล&ารัตนานุรักษ�
63023002904 นางสาวโชติกา ขันทองดี
63023002905 นายสมพงค� ยกฉวี
63023002906 นางสาวมัทรี สีหาคํา
63023002907 นางนิตยา นาตา
63023002908 นางสาวสุภัสสรณ� อินทเจริญศานต�
63023002909 นางสาวหฤทัย รื่นรวย
63023002910 นางสาวฤทัยกาญจน� ออมสิน
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63023002911 นางสาวสุวิมล สุโกพันธ�
63023002912 นางสาวเสาวนีย� กุลนิล
63023002913 นางสาวสุนิตา คงใจดี
63023002914 นางสาวชทาธิป ดิษฐ�เอม
63023002915 นายทรงพล กริชพัฒนา
63023002916 นางสาวอุ&มบุญ กล&าหาญ
63023002917 นางสาวกมลพรรณ จ่ันหนู
63023002918 นางสาวเสาวภา ทุมวงษ�
63023002919 นางสาวอริญชย� ณัฏฐวรรธนะ
63023002920 นางสาวอรพรรณ มณีอินทร�
63023002921 นางสาวณภัทร สิงหนาท
63023002922 นางสาวสุวรัช ศิริพิน
63023002923 นางสาววิชกานต� อ7อนสิงห�
63023002924 นายอาทิตย� นิติกูล
63023002925 นางสาวสิโรธร เชื้อรุ7ง
63023002926 ว7าที่ร&อยตรีหญิงกมลชนก กองแก&ว
63023002927 นางสาวฮาวา พิริยานุพงษ�
63023002928 นายบวรรัตน� บุญนาค
63023002929 นายณัฐพัฒน� ศรีมุกด�
63023002930 นางสาวสุภาวดี ศิริพิน
63023002931 นางสาวธารญา เถียรวัฒน�
63023002932 นางสาวกิติยา รัตพร
63023002933 นางสาวปาริตา ปอสูงเนิน
63023002934 ว7าที่ ร.ต.หญิงลาภิสรา ฑีคะพงษ�
63023002935 นางสาวพิมพ�วลัญช� อัศวภาณุภัทร
63023002936 นางสาวศรีกฤติยา น&อยชื่นพันธ�
63023002937 นางสาวจรินพร จันทร�จู
63023002938 นางสาวกนกวรรณ ชื่นอารมณ�
63023002939 นางสาวอังคณา เจริญศรี
63023002940 นางสาวนุชนารถ จันทร�แก&ว
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63023002941 นางสาวกิตติมา ศรีสุพรรณ
63023002942 นางสาวกรองกาญจน� สามสังข�
63023002943 นางสาวธมลวรรณ อําพิน
63023002944 นางสาวนิรมล แซ7ต้ัง
63023002945 นายกิตติศักด์ิ สีน้ําเงิน
63023002946 นางสาวจิตรา ชมภูงาม
63023002947 นายชัชวาล ศิริชาติวัฒนา
63023002948 นายอVิชย� สุเมธะ
63023002949 นางสาวจิตรานุช ร7วมทอง
63023002950 นายธีรวุฒิ ภุมรินทร�
63023002951 นางสาวรวิสรา บุญแต&ม
63023002952 นางสาวกัญญารัตน� สารีพันธ�
63023002953 นางสาวสุภาวดี พรหมพัด
63023002954 นางสาวยุพยง คําหลาย
63023002955 นายธณสรรค� พุมเสน
63023002956 นายวัชรพล โพธ์ิทอง
63023002957 นางสาวศิริวิมล สุขวิทยี
63023002958 นางสาวทิพาพร เต้ียเนตร
63023002959 นางสาวธัญวรัตน� อนันต�โท
63023002960 นางสาวธนาภรณ� หิรัญสุทธ์ิ
63023002961 นางสาวกรรณิการ� เหมือนศรีเพ็ง
63023002962 นายปรัชญา ดอนป/Rนภัย
63023002963 นายสิทธิชัย มีผิวหอม
63023002964 นางสาวอริสา ตาลเจริญ
63023002965 นางสาวจิรกาล จีบโจง
63023002966 นายธีรพงศ� ผิวเหลือง
63023002967 นางสาวหนึ่งฤทัย ภาชีรักษ�
63023002968 นางสาวชญานิศ สินภักดี
63023002969 นางสาวชณัฎฐ�ฑิตา คําพับ
63023002970 นางสาวเบญจพร ยวงสวัสด์ิ
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63023002971 นางสาวกมลรัตน� พงษ�ไพบูลย�
63023002972 นางสาวอาฑิตยา ปานออ
63023002973 นางสาวโยธกา โคตรภูเขียว
63023002974 นางสาวโศภิต ปุกป/งกาศ
63023002975 นางสาวกวิสรา สมภักดี
63023002976 นางสาวรุ7งอรุณ พ7วงไทย
63023002977 นางสาวสุธาสินี พันธ�ลําเจียก
63023002978 นางสาวศิรินภา พุมมา
63023002979 นางสาวณัฐฌา วุฒิโช
63023002980 นางสาวธิดาพร พิมพ�ทอง
63023002981 นางสาวกาญจนา แสงวิเชียร
63023002982 นางสาวรุจิรดา ศิริไพบูลย�
63023002983 นายบรรพต กงเกPอะ
63023002984 นายธนากร จิตตสินนวา
63023002985 นางสาวทักษพร ศรีจันทร�
63023002986 นางสาวกนกพร แก&วเขียว
63023002987 นางสาวดรุณี วิรัชวงศ�
63023002988 นายณัฐพงษ� วิสุธิสิริ
63023002989 นายศิริชัย กันทะหลั่น
63023002990 นางสาวภาสิณี หงษ�มณี
63023002991 นายธไนศวรรย� ชาวปลายนา
63023002992 นางสาวชนากานต� จอมบุญ
63023002993 นายภีมยาพัสร กระแสศัพท�
63023002994 นางสาวปฐมารต ถาวร
63023002995 นายณัฐวุฒิ ทานคํา
63023002996 นางสาวเบญญาภา หม่ันต้ังธรรม
63023002997 นายนราวิชญ� ชาติทอง
63023002998 นางสาวจิระดา เหลืองจินดา
63023002999 นางสาวอรนุช งามดวงเด7น
63023003000 นางสาวพรพิมล เกิดฤทธ์ิ
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63023003001 นางสาวสุภาภร พลรักษา
63023003002 นางสาวรัชนีกร ทองโอ
63023003003 นางสาววรพรรณ จีระสินสมบัติ
63023003004 นายฤกษ�นิธิ เลิศกมลสิน
63023003005 นายชาญยุทธ กันม7วง
63023003006 นางสาวผกามาศ แซ7ด7าน
63023003007 นางสาววรรณรัฐ อยู7เย็น
63023003008 นางสุภัคชญา สีแนน
63023003009 นางสาวเบญญาภา วงค�คํา
63023003010 นางสาวกฤษติยา เกิดสวัสด์ิ
63023003011 นางสาวภัทราภรณ� จงวิเศษโชค
63023003012 นางปรียาภา อํานวยชัย
63023003013 ว7าที่ร&อยตรีชัชพงศ� รัตนกรีฑากุล
63023003014 นางสาวรวิสรา ริยาพันธ�
63023003015 นางสาวสุกัญญา รักษาพล
63023003016 นายณัฐพล ภูทอง
63023003017 นางสาวขนิษฐา สอนเพ็ง
63023003018 นางสาวอารดา ม7วงศรี
63023003019 นายศราวุฒิ ภู7ธวัชชัย
63023003020 นางสาววารีรัตน� อุทัยพันธ�
63023003021 นางสาวนิภารัตน� อุทาลุน
63023003022 นางสาวลออรัตน� จันทสาร
63023003023 นางสาวลาวัลย� วิบูลรังสรรค�
63023003024 นายธีรภัทร เชื้อม่ัง
63023003025 นางสาวยุวธิดา ธนะภูมิชัย
63023003026 นางสาวสมล ป.จจัย
63023003027 นางสาวศิริลักษณ� มนูญผล
63023003028 นางสาวธนพร ปานบุญ
63023003029 นายเอกสิทธ์ิ ใจแก&ว
63023003030 นางสาวกุลธิดา ค&องชัยภูมิ
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63023003031 นางสาวนวินดา มะโนม่ัน
63023003032 นายวีระพงศ� ฉัตร�ทัน
63023003033 นางสาวชนกนาถ ถํ้าเพชร�
63023003034 นางสาวธัณยรัสม� ภาวิจักชัยกุล
63023003035 นางสาววรรณรท งามเสง่ียม
63023003036 นางสาวธารารัตน� คุซิตา
63023003037 นางสาวอาวัล ประยงค�ตระกูล
63023003038 นางรัตตินันท� จันทร�จู
63023003039 นางสาวศวิตา สุขคะละ
63023003040 นายวัชระ สังขมาน
63023003041 นายเอกศิษฐ� จงเจริญเลิศสิน
63023003042 นางสาวปรีดาพร แสงอ7อน
63023003043 นางสาวจิราภรณ� ขวาซุย ขวาซุย
63023003044 นางสาวมณฑิตา เขียวแก&ว
63023003045 นางสาวป/ยวรรณ จันทรอุดม
63023003046 นางสาวณฐมน ตุมกา
63023003047 นายมโนธัช คงวุฒิป.ญญา
63023003048 นางสาวสุภาพร ขาวคง
63023003049 นางสาวเฟWRองฟQา สุ7มมาตย�
63023003050 นางสาวพรรณนิภา กลับทับลัง
63023003051 นางสาวสุพัฒศรณ� สุขศรี
63023003052 นายณรงค�เวทย� จ่ันกรด
63023003053 นางสาวจริยา ศรีประเสริฐ
63023003054 นางสาวธมลวรรณ ผิวนิล
63023003055 นางสาวกิติยา กอประเสริฐย่ิง
63023003056 นางสาวพิมพ�รภัทร เดชะรัตน�
63023003057 นายศักราช รอดภัย
63023003058 นางสาวณฐมน พุ7มงาม
63023003059 นายจิรวัฒน� สมบุญ
63023003060 นายวาทิต ป.ญญาวงค�
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63023003061 นางสาวอมรรัตน� สุระมันคา
63023003062 นายพลกฤต แพบัว
63023003063 นางสาวณัฏฐ�นรี ชื่นวัฒนา
63023003064 นางสาวธารารัตน� หาสุข
63023003065 นายธิติภัทร รอดผุย
63023003066 นายชัยนันท� กิจประชุม
63023003067 นายสิงหราช ทองรอด
63023003068 นางสาวจีระภา ดีลี
63023003069 นางสาววราภรณ� อรรคป.สสา
63023003070 นายสถาพร เรืองพลับพลา
63023003071 นางสาวณัฐธนกันย� เรืองบุบผา
63023003072 นางสาวชนัดดา ศรีวัฒนานนท�
63023003073 นางสาวสิริพร ร&Vงเรืองรอง
63023003074 นางสาวสุพิชญา บัวเทศ
63023003075 นางสาวปภาดา จารุสิริรักษ�
63023003076 นายประวิทย� เวียงจันทร�
63023003077 นายชวลิต เต็งเฉ้ียง
63023003078 นางสาวรัฐนันท� พิมดา
63023003079 นางสาวปวีณา เผื่อนปฐม
63023003080 นางสาววัชราภรณ� สายะสมิต
63023003081 นายศุภวัฒก� เลื่อนสุคันธ�
63023003082 นางสาวพาตีฮะห� ซง
63023003083 นางสาวศรัญยา เสง่ียมพันธ�
63023003084 นางสาวพัชรินทร� เมียวนวม
63023003085 นางสาวอุษา แก&วศรีงาม
63023003086 นางสาวจริยาภรณ� ภาระมามร
63023003087 นางสาวศศิวิมล นามบุตร
63023003088 นายนรวิชญ� ขันทฤทธ์ิ
63023003089 นางสาวจิรัฐติกาล นาคา
63023003090 นางสาวนิภาพร เอียงชัยภูมิ
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63023003091 นางสาววิลาวัณย� เล&งคํา
63023003092 นายกฤษณล โมกขะสมิต
63023003093 นางสาวปาณิสรา ศรีวิชัย
63023003094 นางสาวกนกนิภา สืบพงษ�เสือ
63023003095 นางสาวกุลธิดา เบี้ยวทุ7งน&อย
63023003096 นางสาวกนกพรรณ แอบแฝง
63023003097 นางสาวณัฐปภัสร� เรืองวงค�งาม
63023003098 นางสาวภัทรสุดา มณฑา
63023003099 นางสาวสุนทรี สุนทรวิภาต
63023003100 นายจักรพันธุ� โมบัณฑิตย�
63023003101 นางสาวกาญจนา พรมจันทร�
63023003102 นางสาวป.ณณธร อินทรคุปต�
63023003103 นายป/ยะฉัตร� สุดใจ
63023003104 นางสาววริศรา ยอดนางรอง
63023003105 นายณรงค�เดช หมายชัย
63023003106 นางสาวนทินา ผสม
63023003107 นางสาวภัณฑิรา ชื่นชูวงศ�
63023003108 นางสาวหัถวรรณ เรืองโรจน�
63023003109 นางสาวประภาภรณ� จารุสิริรักษ�
63023003110 นางสาวมนสิชา สมมุ7ง
63023003111 นางสาวชนิตรา คูณทวี
63023003112 นางสาวโชติกา พรหมมี
63023003113 นางสาวพาขวัญ น&อยสมวงษ�
63023003114 นางสาวภูษณิศา สมมา
63023003115 นายชูศักด์ิ ต้ังสติ
63023003116 นางสาวรัญญิการ� ดีเขว&า
63023003117 นายวิริยะ เอื้อพงษ�พันธ�
63023003118 นางสาวธารารัตน� ธาราเวชรักษ�
63023003119 นางสาวสิริญาพัชร การะเกษ
63023003120 นางสาวปณิดา ตะโกใหญ7
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63023003121 นางสาววลัยพร สุบิน
63023003122 นางสาวอริสา สิทธิโชคพันธ�
63023003123 นางสาวนิศาชล เย่ียมโกศรี
63023003124 นายโสภณ ภูมิถาวร
63023003125 นางสาวธนาวดี อยู7เย็นเจริญ
63023003126 นางสาวชนิกานต� ม7วงเสม
63023003127 นายรัฐวิทย� ชังคะรัตน�
63023003128 นายเจตบดินทร� ศรัทธา
63023003129 นายพลวัฒน� รังสุวรรณ�
63023003130 นางสาวหทัยชนก เมืองแก7น
63023003131 นางสาวสุธนี เทพผง
63023003132 นายร่ํารวย ทาถี
63023003133 นางสาวผกามาศ เพชรน&อย
63023003134 นางสาวพนิดา มะลิคง
63023003135 นางสาวเอกนารี ยะทวานนท�
63023003136 นางสาวพัชราภรณ� ม7วงมณี
63023003137 นางสาววิภาวดี คําแดง
63023003138 นางสาวณัฐธิดา แซ7ด7าน
63023003139 นางสาวนภาพร เจริญพันธ�
63023003140 นางสาวสิริยาภรณ� หยวกขาว
63023003141 นายกรวุฒิ นิยมศิลปZ
63023003142 นางสาวลฎาภา วงษ�วรรณ�
63023003143 นางสาวณัฐญา ทับทองดี
63023003144 นางสาวจารุณี ทรดี
63023003145 นายเมธวิน ฌานอภิรักษ�
63023003146 นางสาวนันทพร สกุลอินทร�
63023003147 นางสาวณัฐริกา สุริย�แสง
63023003148 นางสาวนลินรัตน� ห&วยหงษ�ทอง
63023003149 นายคณิต สมประสงค�
63023003150 นายชิตพล ไม&เกตุ
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63023003151 นางสาวสุนันทา จันทร�สม
63023003152 นายทัชชกร อุดมสุด
63023003153 นายภัคคพัชญ� ชนิลกุล
63023003154 นางสาวปุณณพัฒน� แรมกลาง
63023003155 นางสาวชุติสรา พรมมา
63023003156 นางสาวอาภัสรา สิงห�ยะบุศย�
63023003157 นางสาวอัญชลี พร&อมสุขสันต�
63023003158 นางสาวจุฑารัตน� ลิ้มสวัสด์ิ
63023003159 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� สารพันธ�
63023003160 นางสาวสุวรรณพร ยอดกาวี
63023003161 นางสาวชุติมา รัตนพงศ�ธระ
63023003162 นายธีระวุฒิ เหมือนพรรณราย
63023003163 นางสาวนัฐหทัย สมงาม
63023003164 นางสาวสกาวรัตน� สมบูรณ�
63023003165 นายปรมินทร� พ่ึงเดช
63023003166 นางสาวภควรรณ ชิขุนทด
63023003167 นางสาวนฤมล พลอยศรี
63023003168 นางสาวป/ยนุช พลอยงาม
63023003169 นางสาวจิรานุช ยอดย่ิง
63023003170 นายปุรชัย ชัยเลิศวณิชกุล
63023003171 นายจิรวัฒน� ชูแสง
63023003172 นางสาวคารีน7า อุเซ็ง
63023003173 นางสาวสุกาญจนา เตชนวพันธ�
63023003174 นางสาวพรชนก แสงแก&ว
63023003175 นางสาวพรรณพิไล ทองสุภา
63023003176 นางสาวสวรรยา สงวนรักษา
63023003177 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีเรือง
63023003178 นางสาวสุวัจนี สภาพทรัพย�
63023003179 นางสาวอัจฉรา ปริยวาที
63023003180 นายวรพงศ� วงศ�ทอง
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63023003181 นายสมานชัย โพธ์ิทองคํา
63023003182 นางสาวนัดดา วิทยาภรณ�
63023003183 นางสาวน้ําฝน ศิริบุตร
63023003184 นางสาวกุลวรี เพชรลอม
63023003185 นางศิริรัตน� บ7อแก&ว
63023003186 นายอัสรอฟ อาแว
63023003187 นางสุกัญญา กลิ่นสุคนธ�
63023003188 นายภัทรพล พรมบุ
63023003189 นางสาววิมลลักษณ� อินทร�โสม
63023003190 นางสาวอรสา ฉวีจันทร�
63023003191 นายวีรุฒน� แก&วนาเส็ง
63023003192 นายเกรียงไกร จันเมือง
63023003193 นางสาวพบพร จันทับ
63023003194 นางสาวศศินภา ฟ.กประไพ
63023003195 นางสาวภัทรภร มิตรเจริญ
63023003196 นางสาวสิริภา ดีทองงาม
63023003197 นางสาวณัฐนันท� ภูมิวัฒนานนท�
63023003198 นางสาวสุดารัตน� ทวีกุล
63023003199 นางสาวกัญญาวีร� ธารทะเลชล
63023003200 นางสาวอริ สรา สุวรา นนท� 
63023003201 จ7าสิบโทสิขรินทร� แก&วดวง
63023003202 นางสาวขวัญชนก สูก้ี
63023003203 นางสาวมินทร�รฐา อริยะวรารมย�
63023003204 นางสาวรัตนาภรณ� ผลไม&
63023003205 นางสาวผกามาศ สองเมือง
63023003206 นางสาวรชดา วงศ�จารุวรวิทย�
63023003207 นางสาวภัทรานิษฐ� เหลือสาคร
63023003208 นางสาวสิริรักษ� ชนประเสริฐ
63023003209 นางสาววลิดา มาลา
63023003210 นางสาววรพิชชา พลสุวรรณ
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63023003211 นายศุภโชค รองาม
63023003212 นางสาวลัดดาวัลย� ปรองดอง
63023003213 นางสาวกานต�วรางค� ศรีนิล
63023003214 นางสาวณัฐริการ� ดวงละคร
63023003215 นายพรพิพัฒน� พ7งเฟOJยม
63023003216 นางสาวจุฑามาศ วันดี
63023003217 นายวิจิตร เขตเนาว�อนุรักษ�
63023003218 นางสาววิลาวัณย� คลังทอง
63023003219 นางสาวณัฐิกา พวงแก&ว
63023003220 นางสาวดาวเรือง ศรีชนะ
63023003221 นางสาวนาตยา พุ7มสวัสด์ิ
63023003222 นายเกียรติศักด์ิ ทองแดง
63023003223 นางสาวปวิตรา ไปแดน
63023003224 นางสาวสกุลรัตน� เกียรติขจรรัตน�
63023003225 นางสาวพรพิมล บานไม7รู&โรย
63023003226 นางสาวณัชชา พุ7มนาค
63023003227 นายธนนนท� สุกร
63023003228 นายอวิรุทธ� ใยไหม
63023003229 นายพยุงศักด์ิ ศรีหาผล
63023003230 นางสาวเปรมรัศมี บุญตวย
63023003231 นางสาวอวิกา ผลจรุง
63023003232 นายวรวิชญ� พูลดี
63023003233 นางสาวอรรัมภา ประสานชีพ
63023003234 นางสาวอริศรา ไทยพรหมทัต
63023003235 นางสาวสุทธิดา ปาละลักษณ�
63023003236 นายกิตติพันธ� เพชรคนชม
63023003237 นางสาวพัชริดา สีทอง
63023003238 นางสาวธนพร พรเสถียรพงศ�
63023003239 นางสาวทิพย�พาภรณ� งอกงาม
63023003240 นางสาววิภาวดี วังแง7
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63023003241 นางสาวกนกพรรณ พ่ึงถ่ิน
63023003242 นางสาวสุธิดา พิมพทอง
63023003243 นางสาวฤทัย อิ่มสี
63023003244 นางสาวณัชชา พ7วงพรหม
63023003245 นางสาวสุพรรณษา ทองนุ7ม
63023003246 นางสาวสุรัมภา วอเพ็ชร
63023003247 นายณัฐวุฒิ ชมศรี
63023003248 นางสาวขวัญนภา ยศสมบัติ
63023003249 นางสาวศันศกุนต� ขุนศักด์ิศรี
63023003250 นางสาวนิฟารีดา มะแซ
63023003251 นางสาวรพีวรรณ แก&วงาม
63023003252 นางสาวณัฐชา ท&วมดี
63023003253 นายสมพงษ� รักเอี่ยม
63023003254 นายวีรชน มหาชน
63023003255 นางสาวธมลวรรณ ชื่นชม
63023003256 นางสาวชลิตา พูลเลิศ
63023003257 นางสาวณัฏฐ�ชญา จันทร�แฝก
63023003258 นางสาวสุชาดา สุขสําราญ
63023003259 นายธนา รัดพัด
63023003260 นายพงษ�ภัทร ถํ้าเพชร
63023003261 นางสาวสรวรรณ แซ7ลิ้ม
63023003262 นางสาวนิภาพรรณ สังข�เสวก
63023003263 นางสาวกัลยาณี ช7างเหล็ก
63023003264 นางสาวศิริพร บัวโรย
63023003265 นางสาวลัดดาวัลย� คนไว
63023003266 นางสาวป/ยะธิดา พุทธสอน
63023003267 นางสาวดวงจันทร� คล7องแคล7ว
63023003268 นางสาวชนานันท� จิตรโสภา
63023003269 นายธีรพล เริงพิพัฒน�
63023003270 นางสาวศิรินภา ฟองชัย
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63023003271 นางสาวฐิติญา กล7อมจิตร�
63023003272 นางสาวโฉมบจี ทับยาง
63023003273 นางสาวเจนจิรา เซ7งเกลื่อน
63023003274 นางสาวแสงรวี อาภรณ�พิศาล
63023003275 นางสาวอรอุมา ขันทะพุฒ
63023003276 นางสาวพัชรนันท� เมธารัตน�ศศิกุล
63023003277 นางสาวอภิญญา กิตติอภินันท�
63023003278 นางสาวสโรชา สุขโข
63023003279 นางสาวจารุศิริ โพธ์ิเอี่ยม
63023003280 นางสาวศิริพร อินทร�แปQน
63023003281 นายกิตติธัชต� จินดารัตน�
63023003282 นางสาวอรทัย พิมพกรรณ�
63023003283 นางสาวคุณัญญา พ7วงพงษ�
63023003284 นายปฏิวัติ คําปาละ
63023003285 นางสาวณฐพร ศรีทะวงค�
63023003286 นางสาวดวงระวี แปQนประเสริฐ
63023003287 นางสาวนัชชา ทับทิมพวง
63023003288 นางสาวฐิติพรรณ ลดโต
63023003289 นายอณู ดาวเรือง
63023003290 นางสาวอภิญญา เทียมศักด์ิ
63023003291 นายกฤตณัฐ แววบุตร
63023003292 นางสาวศิริพร เมืองนก
63023003293 นายเอกพล น้ําดอกไม&
63023003294 นางสาวจุฑารัตน� ประเสริฐถนอม
63023003295 นางสาวธนัชพร คําหอมรื่น
63023003296 นางสาวธิดารัตน� ไทยอุบล
63023003297 นางสาวจันทร�ฉาย นวลจันทร�
63023003298 นางสาวมณีรัตน� มุลทา
63023003299 นางสาววิภาดา ตรีสุคนธ�พงศ�
63023003300 นางสาวศุภลักษณ� แก&วเกิด
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63023003301 นางสาวบุญญารัตน� ปลาทอง
63023003302 นางสาวปาณิสรา เ
63023003303 นางสาวสุธาวัVลย� ปทุมสูตร
63023003304 นางสาวรุ7งทิวา แสงคํา
63023003305 นางสาวทิพย�เกษร อุปการดี
63023003306 นายณัฐพงศ� จันทร�เจริญ
63023003307 นายอานัส รีเปYง
63023003308 นางสาวอินทุอร ภูฆัง
63023003309 นายตุลาชน แก&ววิเชียร
63023003310 นางสาวธัญศุภางค� เวชสุวรรณมณี
63023003311 นายวันชัย คําพ่ึงพร
63023003312 นายภู7ประดิษฐ คําบุตตา
63023003313 นายวิสิษฐพล ศิริมงคลชัยย่ิง
63023003314 นายสวัสด์ิ แหวนเงิน
63023003315 นายอภิโชติ ม่ันศักด์ิ
63023003316 นายเพชญ�พิชชาคาม พรหมสาส�น
63023003317 นางสาวกาญจน�ธิดา เมืองพูล
63023003318 นางอโณทัย ชนะเจริญกุล
63023003319 นางสาวชญานิน เฉยชิต
63023003320 นางสาวสุจิวรรณ รักภูมิ
63023003321 นางสาวฐาณมาส ชาวบ&านกร7าง
63023003322 นางสาวรัชนิกา อินทร�แก&ว
63023003323 นายเอกนรินทร� สิทธิกรธนานันท�
63023003324 นางสาววรรณศิริ ทองเชื้อ
63023003325 นางสาวสายฝน นมนาน
63023003326 นางสาวณัฐนันท� ข&าวสามรวง
63023003327 นายรัฐพงษ� เจริญลาภ
63023003328 นางสาวนิภารัตน� ลิขิตเขียน
63023003329 นางสาวธัญญธร กลางประพันธ�
63023003330 นางสาวนวรัตน� คุ&มพุ7ม
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63023003331 นางสาวมัทรี สมบูรณ�บัติ
63023003332 นางสาวรัตนาวดี โฮกอ7อน
63023003333 นายหริกานต� วงษ�ท7าเรือ
63023003334 นางสาวนภัสสร โพธ์ิแก&ว
63023003335 นายอนันต� มาประเสริฐ
63023003336 นางสาวผกามาศ ปQองกัน
63023003337 นางสาวอรญา เติมโพก
63023003338 นางสาวเมธปรียา บรรณาการ
63023003339 นางสาวณัฐชนก มานัส
63023003340 นางสาวดวงรัตน� สลับใหม7
63023003341 นางสาวฐิติมา ทองมนต�
63023003342 นางสาวฐิติพร ต้ังไพบูลย�
63023003343 นางสาวไซนะ เจะมะ
63023003344 นางสาวบัณพร มาเต
63023003345 นางสาวสมฤทัย สุขนิยม
63023003346 นางสาวสุทธินันท� ศาสตร�เวช
63023003347 นายอลงกรณ� อู7สุวรรณ
63023003348 นางสาวรุ7งทิพย� แสงสุวรรณภัทร
63023003349 นายเกรียงศักด์ิ การะเวก
63023003350 นางสาวโชติกา นราแก&ว
63023003351 นางสาวญานิกา ศรีทอง
63023003352 นางสาวศรัญญา ลิ้มประเสริฐย่ิง
63023003353 นางสาวรัสม์ิธิตา โยธหะลักษณ�
63023003354 นางสาวรัตนาภรณ� สีแก&ว
63023003355 นางสาวศศิตา นาคพันธวงศ�
63023003356 นายภูตะวัน ภู7ระหงษ�
63023003357 นางสาววิณิชฎา หนูเล็ก
63023003358 นายศรัญ_ู ส7งเจริญทรัพย�
63023003359 นายทศพร มาดี
63023003360 นางสาวจรัสพร พัดชื่น
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63023003361 นางสาวสุชาดา เอกจิตต�พิเชฏฐ�
63023003362 นายภัทรพล ปรีเปรม
63023003363 นายพศวีร� ลิ้มอิ่ม
63023003364 นายนิมิตร ศรีเพียงจันทร�
63023003365 นางสาวกนกวรรณ ทรดี
63023003366 นายธรรม�ณัฏฐ� บุญรอด
63023003367 นายวศิน จิตานนท�
63023003368 นางสาวเกศินี สินสอน
63023003369 นางสาวฐิติมา อินทร�ป/Rน
63023003370 นางสาวพลอยวารินทร� วราศรัย
63023003371 นายวีรพันธุ� เขียวมรกฎ
63023003372 นายณญฐณัฐ พฤกษะวัน
63023003373 นางสาวธมลวรรณ พร&อมไธสง
63023003374 นายเมธาสิทธ์ิ ศิริอนันต�
63023003375 ส.ต.ท.วิชชากร พูลประกอบ
63023003376 นางสาวฑิตยา แกมแก&ว
63023003377 นางสาวจารุวรรณ จํานงประโคน
63023003378 นายพชร ภาณุวงศ�
63023003379 นายวิทยา ทองโชติ
63023003380 นางสาวกัลย�สุดา ศรีวารี
63023003381 นางสาวสุภารัตน� ประดิษฐ
63023003382 นางกรรณิกา โพธ์ิรัง
63023003383 นางสาวศิริลักษณ� สุขประเสริฐ
63023003384 นางสาวพรชนก จันทะวงศ�
63023003385 นายฐิติพงศ� บุญหิรัญ
63023003386 นางสาวทัมรินทร� ผูกสี
63023003387 นางสาวอภิญญา หนองพล
63023003388 นางสาวกัญญาพัชร ผิวสอาด
63023003389 นายวรพล พูลลาภวิวัฒน�
63023003390 นางสาวเนตรนภา เพ็งน&อย
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63023003391 นายฉัตรมงคล แนบเนียน
63023003392 นางสาวชมภูนุช วิทวัสภาส
63023003393 นายชาคริต สีนวล
63023003394 นางสาวรังสิยา ใจดี
63023003395 นางสาวศิรินภา อ7วมทรัพย�
63023003396 นางสาวมณีรัตน� ตรีรส
63023003397 นายบุรโชติ เครือมา
63023003398 นางสาวกนกพิชญ� ไชยสวัสด์ิ
63023003399 นายศรันย� รอดราคา
63023003400 นางสาวอภิชา ธรรมนําดี
63023003401 นางสาวณัฐชนา วาทะเรืองขจร
63023003402 นางสาวชมัยพร สรสินธุ�
63023003403 นายอิศราวิทย� สิทธิวงศ�
63023003404 นายพนัส บัวบาล
63023003405 นางสาวกชกร เดชกําแหง
63023003406 นางสาวนิภาพร จินตกสิกรรม
63023003407 นายภาณุพงษ� ภูนีละมัย
63023003408 นางสาวงามตา อินทร�พงศ�
63023003409 นางชัญญานุช เพ็ชรทอง
63023003410 นายศีกร เทพบุญศรี
63023003411 นางสาวมทินา ปQอมคํา
63023003412 นายทินภัทร ฮะวังจู
63023003413 นางสาวนิธินาถ อริยมงคลชัย
63023003414 นางสาวสิริรัช สุบงกฎ
63023003415 นางสาวศรัญญา หล&าอินเชื้อ
63023003416 นางสาวดวงพร ธัญญากุลวงศ�
63023003417 นางสาวกฤติยาภรณ� ขุนแสน
63023003418 นายอดิเทพ ศรีหว&าสระสม
63023003419 นางสาววิลาวรรณ คลองแห&ง
63023003420 นางพนิดา ภู7ทอง
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63023003421 นางสาวณัชริดา ใจคํา
63023003422 นางสาวศศวรรณ จรัสพูนผล
63023003423 นางสาวสายชล บุญมี
63023003424 นางสาวขัตติยา ทองรักษ�
63023003425 นางสาวเกษศิรินทร� สระเสียงดี
63023003426 นางสาวพลอย มีมาก
63023003427 นางสาวชลธิชา พรมแตง
63023003428 นางสาวหฤทัย คลังทอง
63023003429 นางสาวดวงใจ คงซิเหร7
63023003430 นางสาววศินี ศรีสวัสด์ิ
63023003431 นางสาวสุธินันท� เพชรสีเงิน
63023003432 นายจิรายุ นคราพานิช
63023003433 นางสาวป.ทมา ทองคํา
63023003434 นางสาวสิรีธร จารึกสุวรรณ
63023003435 นางสาวกฤษณา ชูช7วย
63023003436 นางสาวอาทิชา ทองป/ยวัฒน�
63023003437 นายปริวัฒน� กันทะนิด
63023003438 นางสาวปาริฉัตร ถนอมวงษ�
63023003439 นางสาวนิภาพรรณ หงษ�ดําเนิน
63023003440 นางสาวรุ7งทิพย� วงศ�ศิริ
63023003441 นายนฤเดช เพ็ชรรัตน�
63023003442 นางสาวจิณัฐตา สุขสําราญ
63023003443 นางสาวภัทราภรณ� นิลไชย
63023003444 นางสาวพรรณนภา จีนะสอน
63023003445 นางสาวณัชชา ศรีนวล
63023003446 นางสาวณัฐนิช ผานาค
63023003447 นางสาวแพรวลาภิศ ศรีสําราญ
63023003448 นายรวิพันธ� หนูพุม
63023003449 นายนิธิพล ศรวิจิตร
63023003450 นายเทพทัต บัวทอง
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63023003451 นางสาวธีราพร ทองแท&
63023003452 นางสาวจํานัญจา วงษ�พันธุ�
63023003453 นายจิรวัฒน� ฤกษ�เปลี่ยน
63023003454 นายเจษฎาวิชญ� ศรีอ7อน
63023003455 นายปาร�มเมฆ พรมสิงห�
63023003456 นางสาวรัตติยา มากมาย
63023003457 นางสาวสันธิยา จินตวรธรรม
63023003458 นางสาวกาญจนา ศรีกุล
63023003459 นางสาวสุธารัตน� มีจันทร�
63023003460 นางสาววรกานต� จันทร�มาตร�
63023003461 นางสาวสิริกร บุญยืน
63023003462 นางสาวปนัสยา นาทรา
63023003463 นางสาวปวีณา พ่ึงไร7ทอง
63023003464 นางสาวสุดารัตน� พวงงาม
63023003465 นางสาวลักษมณ อินทิราวรนนท�
63023003466 นายชวภณ พรรัตนเมธี
63023003467 นางสาวจันทิมา แก&วแปQนผา
63023003468 นางสาวสุดารัตน� ช&างจ่ัน
63023003469 นายสุวัฒน� ชัย ตPะน้ําอ7าง
63023003470 นางสาวนาตยา เชื้องาม
63023003471 นางสาวชลธิดา สมหมาย
63023003472 นางสาวสมศรี เอ&กาบูลย�
63023003473 นางสาวณัฐธนา พันธุเณร
63023003474 นางสาวดวงใจ นามลังกา
63023003475 นางสาวดวงรัตน� พุฒเอก
63023003476 นายธนากร กกค&างพลู
63023003477 นางสาวนภาวรรณ ทองบ7อ
63023003478 นางสาวป/ณฑิรา เหล7ากิจ
63023003479 นางสาววราภรณ� ภูครองทอง
63023003480 นางสาวจารุวรรณ ปูวิเมฆ
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63023003481 นายเจตนรินทร� สิงห�โตทอง
63023003482 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร
63023003483 นางสาวกานต�พิชชา ศรีเรือง
63023003484 นายภัคพงษ� วิรัตนโภคิน
63023003485 นางสาวภัทรสุดา สาสุธรรม
63023003486 นางสาวพุธินีย�พร คําแผง
63023003487 นายสุเมธ โพธ์ิบุญ
63023003488 สิบตํารวจโทณัฐพล คลี่เกษร
63023003489 นางสาวประกายแก&ว สินลิขิตกุล
63023003490 นางสาวพรทิพย� ฝ.ดค&า
63023003491 นางสาวพรนภัส รุ7งเรือง
63023003492 นางสาวอรัญชนก จินดาเพ็ง
63023003493 นางสาวศิริลักษณ� ศิริเวช
63023003494 นางสาวภัทรานิษฐ� อัครเดชพงศ�กวี
63023003495 นางสาวเกศกนก ศรีสุริยวงศ�
63023003496 นางสาวชนัญญา สอนขํา
63023003497 นางสาวกมลทิพย� แก&วชิงดวง
63023003498 นางสาวศิริรัตน� เยรัมย�
63023003499 นางสาวพัทธนันท� กาญจนวรวงศ�
63023003500 นางสาวธิดารัตน� ประวิทย�สกุล
63023003501 นางสาวสุพรรณี ชูเงิน
63023003502 นายอภินันท� หวังผล
63023003503 นางสาวณัฐกานต� สุขมา
63023003504 นางสาวเกศริน สังข�ยุทธ�
63023003505 นางสาวศุลีพร แย&มชื่นจิตร
63023003506 นางสาววนิดา ฉิมเฟWRอง
63023003507 นางสาวลักษมณ ไทศรีวิชัย
63023003508 นางสาวฐาปนา ศรีแดน
63023003509 นายป/ยวัฒน� สุขเเจ7ม
63023003510 นางสาวศันสนีย� วิโรจน�รัตนกุล
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63023003511 นางสาวขนิษฐา อินศิริ
63023003512 นางสาวรัตติยา ศรัณย�วิริยะพงศ�
63023003513 นางสาวชนุดา ธีระชาติ
63023003514 นายซอลาห� บูละ
63023003515 นายสิริณัฎฐ� รักอักษร
63023003516 นางสาวณัฐิดา กลั่นสระน&อย
63023003517 นางสาวรัสรินทร� ยุกตะไชยบูลย�
63023003518 นายกฤษณพงษ� ห7อทอง
63023003519 นายวัชรพล ทิพานําชัย
63023003520 นางสาวกมนธิดา แผ7นทอง
63023003521 นางสาวจิราจินต� โขเมษฐวัฒน�
63023003522 นางสาวปาริชาติ ชัยมณี
63023003523 นางสาวพัชริดา หงษ�สมบุญ
63023003524 นางสวิตตา ปราณีธยาศัย
63023003525 นางสาวกาญจนา นามอ&าย
63023003526 นางสาวเพลินตา อุปชัย
63023003527 นางสาวอุมาพร ดําสิโก
63023003528 นางสาวจีรภัทร� แก&วอําไพ
63023003529 นายทศพล รุ7งมณี
63023003530 นางสาวอภิญญา ไชยสวาท
63023003531 นางสาวอมิตา อุ7มรูปงาม
63023003532 นางสาวธัญญาภรณ� ขําดี
63023003533 นางสาวสิริญา ไทยภักดี
63023003534 นางสาวสุกฤตา คงความสุข
63023003535 นางสาวศราวรรณ เชื้อชมกุล
63023003536 นายธนาคม พรมเดช
63023003537 นายสฤษณ�นันท� หยุ7นเพ็ญ
63023003538 นางสาวณัตชา แดงแก&ว
63023003539 นายฺป/ยพัทธ� จารุเศรณี
63023003540 นางสาววิภารัตน� อ7อนนาน
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63023003541 นางสาวคุณัญญา ศิลปไพราช
63023003542 นางสาวรัตนาภรณ� บุญพจน�
63023003543 นางสาวนริศรา ทัศนสุวรรณ
63023003544 นางสาวกมลชน เพชรสงคราม
63023003545 นางสาวศศิธร เล&าประดิษฐ�
63023003546 นางสาววนิดา ว7องวิไล
63023003547 นางสาวนิตยา ชูทรัพย�
63023003548 นายยศนากร ใจดี
63023003549 นางสาวณัฐภา พันธ�จบสิงห�
63023003550 นางสาวปรางทิพย� เถ่ือนคนรัก
63023003551 นางวีรวัลย� จันทร�เพ็ญ
63023003552 นางสาวณัฐสุดา พลเวียง
63023003553 นายอาทิตย� ยศสมบัติ
63023003554 นางสาวนุชนาฏ หลักดี
63023003555 นางสาวศิวพร คําสวัสด์ิ
63023003556 นายชวลิต ศุภอรรถจรรยา
63023003557 นางสาวสุนิสา กลิ่นพิกุล
63023003558 นางชิดจันทร� แสงระบิล
63023003559 นางสาวป.ณฑิตยา ด&วงโสน
63023003560 นายแดน ป/Rนเฉลียว
63023003561 นายศราวุฒิ สว7างประเสริฐ
63023003562 นางสาวเสาวลักษณ� ธนาภิวัฒน�
63023003563 นางสาวเกศสิรินทร� สมฤทธ์ิ
63023003564 นายโสภณ กุศลรอด
63023003565 นางสาวดารณี ทองอยู7
63023003566 นางสาวเรืองระวี มะลิเจริญวงศ�
63023003567 นางสาวมัลลิกา ปานสมทรง
63023003568 นางสาวสุพรรษา ไม&สังข�
63023003569 นางสาวนุชรี สินเทา
63023003570 นายวีระพล เทพอาจ
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63023003571 นายอติชาติ คําจันทร�
63023003572 นายอุทัย สืบศิริ
63023003573 นางสาวพรพิมล โตงาม
63023003574 นางสาวภาพวาด ภิรมย�อยู7
63023003575 นางสาวอุทัยรัตน� กุลสุทธ์ิ
63023003576 นางสาวจิราพัชร ศรีศักดา
63023003577 นายปรีชา ประยูรวงค�
63023003578 นางสาววนารินทร� ศรีตPะวรรณ�
63023003579 นางสาวอพัตรา สิงห�สุข
63023003580 นางสาวสุพัตรา ไชยศรี
63023003581 นางสาวณัฎฐณิชา หุ7นเจริญ
63023003582 นายฐิติวัฒน� พิพัฒน�ฐิติกร
63023003583 นางสาวอัจฉริยา พัฒนภรณ�
63023003584 นางสาวนวพร ถ่ินมาบแค
63023003585 นางสาวฐิติมา ผาสุขวงษ�
63023003586 นางสาวปารมี ศิริ ยอด 
63023003587 นางสาวรัศม์ีรวี หล7อเพชร
63023003588 นางสาวสุกัญญา รัตนเจริญชัย
63023003589 นายสกนธ� เฟWRองสิริมงคล
63023003590 นางสาวอรวีรา ศิริสิมะ
63023003591 นายกิตติคุณ กุมาทะ
63023003592 นางสาวนารถลดา หลงสมบุญ
63023003593 นางสาวณัฐฤดี บุญทอง
63023003594 นางสาวเสาวนี หลงละลวด
63023003595 นายศุภณัฐ ศรีจรัส
63023003596 นายธนากร หนูกลัด
63023003597 นางสาวณัชชา เสาแก&ว
63023003598 นางสาวพิชริญา แซ7อิ้ว
63023003599 นางสาวอัมพร อํานวยผล
63023003600 นางสาวนนทนา ดวงกระโทก
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63023003601 นางสาวนฤมล ทองสําฤทธ์ิ
63023003602 นางสาวแจ7มสิริ ทองเลิศ
63023003603 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีอุ7นศรี
63023003604 นายชิษณุพงศ� กลิ่นขจร
63023003605 นางสาวสุภัสตรา ม7วงโพธ์ิเงิน
63023003606 นายตวงสิทธิ ระหว7างบ&าน
63023003607 นางสาวนารีมะห� มามะ
63023003608 นางสาวภัสร�สรณ� กิจสวัสด์ิ
63023003609 นางสาวพิมพิไล อินอ7อน
63023003610 นางสาวสวรรญา สามสีทอง
63023003611 นายสยาม แก&วฉาย
63023003612 นางสาวเกศสุดา แสงทองดี
63023003613 นางสาวมณินทร รอดอยู7
63023003614 นายพงษ�รวี ชาวบ&านกร7าง
63023003615 นางสาวศุภาวรรณ ภู7แกมแก&ว
63023003616 นางสาวเปรมกมล เกษหญีต
63023003617 นางสาวสุดารัตน� แดงจีน
63023003618 นางสาวกนกพรรณ เอื้อทยา
63023003619 นายรัฐพล ทองแปQน
63023003620 นางสาวอินทิศร สายรีรักษ�
63023003621 นางสาวสุภาพร แก&วคงคา
63023003622 นายธนบดี เปลี่ยนรุ7ง
63023003623 นายปาณัสม� โตนดดง
63023003624 นายศุภวิชญ� เชาว�กิจค&า
63023003625 นางสาววศินี สีนิล
63023003626 นางสาวอติพร ศรีงาม
63023003627 นางสาวภัทธีมา แม7นสอน
63023003628 นางสาวสิรินาถ เสือเขียว
63023003629 นางสาวประภาพรรณ ตุ&มทองคํา
63023003630 นางสาวภาณิน ป/ยะกุล
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63023003631 นายศุภณัฐ ก&อนเงิน
63023003632 นายผดุงเกียรติ ป.นดี
63023003633 นางสาวปรวรรณ สุทวีทรัพย�
63023003634 นางสาววรัญญา อิ่มโอชา
63023003635 นางสาวภากร สายแสงธรรม
63023003636 นางสาวจุฑามาศ สมบัติ
63023003637 นางสาวนัชชา สระสมทรัพย�
63023003638 นางสาวณัฐริกา วิทยากาศ
63023003639 นายพงศกร สังข�เงิน
63023003640 นางสาวงามสิรี สีหะวงษ�
63023003641 นางสาวศกลวรรณ เอี่ยมภักตร�
63023003642 นายวายุภักด์ิ หัสดี
63023003643 นายธนรัตน� คันธจันทน�
63023003644 นางสาววรกร ดิษกุลวัฒนา
63023003645 นางสาวนันทวัน ทองปลิว
63023003646 นางสาวกรรณิการ� ทองธรรมชาติ
63023003647 นางสาวสิริลักษณ� เส็งเจริญ
63023003648 นางสาวธัญลักษณ� เสืองามเอี่ยม
63023003649 นางสาวสุรีย� แก&ววิไล
63023003650 นางสาวรุ7งฤดี งอกนาวัง
63023003651 นางสาวภิญญาดา ทองแพง
63023003652 นางสาวพิมพา เสนาพันธ�
63023003653 นางสาวณัฐณิชา เล็กบุรุษ
63023003654 นางสาวกมลชนก สวนไพรินทร�
63023003655 นางสาวสิรภัทร สมจิตต�
63023003656 นางสาวพัณณ�ชุดา นามาบ
63023003657 นางสาวกุลนิษฐ� ม่ิงมิตรวิบูลย�
63023003658 นางสาวธีรนาฏ แดงสวัสด์ิ
63023003659 นายทินกร มโนภิรมย�กุล
63023003660 นายเกียรติศักด์ิ เขียววิราช
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63023003661 นางสาวนันทิวา วรวงศ�
63023003662 นางสาวณัฐวดี พรหมสุทธ์ิ
63023003663 นางสาวณัฐธิดา ศิรินรกุล
63023003664 นายชัชชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63023003665 นางสาวบุญนิสา ส7งกิจ
63023003666 นางสาวธัญวรัตน� เมตตาจิตต�
63023003667 นางสาวเกศสุดา สุมาลี
63023003668 นางสาวชลลินี หนูทอง
63023003669 นางสาวศิริเพ็ญ ชูท&าว
63023003670 นายธนาวัฒน� ประยูรเวชสุนทร
63023003671 นางสาวเพ็ญพร หลงสมบูรณ�
63023003672 นางสาวสิริรัตน� วาสนาเพ่ิมพูน
63023003673 นางสาวธมลวรรณ เทียมศรี
63023003674 นางสาวจีรวรรณ ฉิมสมบัติ
63023003675 นางสาวลัดดาวัลย� ไทรเมือง
63023003676 นางสาวอัญชลี นาคนุ7ม
63023003677 นางสาวมนชิตา เกศดี
63023003678 นายอดิศร ชาวบ&านใหม7
63023003679 นางสาวศศิวิมล อินวันนา
63023003680 นายอดิศักด์ิ พลยุทธ
63023003681 นางสาวกชพร สุนทรพงศ�
63023003682 นายสุธิ เหล็กดี
63023003683 นายสุวิชาญ ฮั่วลี้
63023003684 นางสาวป/ยาภรณ� กลัดเล็ก
63023003685 นางสาวสมสุภัท ปาระวัฒน�
63023003686 นายณัฐพร หิรัญอ7อน
63023003687 นางสาวศิริวิภา จับแก&ว
63023003688 นางสาววัลวิภา เมืองนาม
63023003689 นายป/ยะบุตร เล็กเจริญ
63023003690 นางสาวขนิษฐา สมศรี
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63023003691 นายธนวินท� นุชประเสริฐ
63023003692 นางสาวจันจิรา ฝุ^นตะคุ
63023003693 นายวุฒิไกร นาคแท&
63023003694 นางสาวกรรณิกา เหล7าปาสี
63023003695 นายสราวุธ เรียบสันเทียะ
63023003696 นางสาวมณณิกา แสนแก&ว
63023003697 นางสาวณีรนุช ป/นะถา
63023003698 นางสาวสายฝน แช7มใย
63023003699 นางสาวกัญญารัตน� ทองคํานุช
63023003700 นางสาวจริณี พลันการ
63023003701 นางสาวกนกกาญจนา เจริญสุข
63023003702 นางสาวธัญลักษณ� สาธรวัฒนกุล
63023003703 นายมงคล ขาวขํา
63023003704 นางสาวชฎาพร ชาญณรงค�
63023003705 นายธนพันธุ� ฉิมเรือง
63023003706 นายนัฐทวี ดีคล&าย
63023003707 นางสาวจุฑามาศ จังธนะสมบัติ
63023003708 นางสาววันวิสาข� นิ่มเนียม
63023003709 นายพุทธิชัย ดวงคํา
63023003710 นายรุ7งเพชร สงวนพันธุ�
63023003711 พันจ7าอากาศเอกณัฏฐสรรค� เทียมเมฆา
63023003712 นางสาวศศิธร ละออ
63023003713 นางสาวสิริพักตร� จุ7นบุญ
63023003714 นายชยารักษ� สินธพเรืองชัย
63023003715 นางสาวนพมาศ มาลีรส
63023003716 นางสาวเนตรนภา เจียมไพเราะ
63023003717 นายวริษฐ� ท&วมสอาด
63023003718 นางสาวณิชาภา คงคีรี
63023003719 นางสาวฟาดีลPะ ดาคาเฮง
63023003720 นางสาวอัจฉราภัสร� อัจฉริยะจิต
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63023003721 นางสาวพุฐธิพร ภูผา
63023003722 นางสาวเกศกนก ยังแสง
63023003723 นางสาวศิรณี พระวิชัย
63023003724 นางสาวเบญจวรรณ พันธ�คํา
63023003725 นางสาวลภัสรดา ศรีศักดา
63023003726 นางสาวพัชราภรณ� บุญโยธา
63023003727 นางสาวจันทิรา ศรีเหรา
63023003728 นายยุทธนา จงรวมกลาง
63023003729 นางสาวอภิญญา ศรีภักดี
63023003730 นางสาวเจนจิรา ถึกบางพรม
63023003731 นางสาวขจีวรรณ พันธ�ผึ้ง
63023003732 นางสาวกชกร ฉายาศรี
63023003733 นายบุญฤทธ์ิ นาคใหญ7
63023003734 นางสาวสุนันทา เสือบางพระ
63023003735 นางสาวกนกกาญจน� โคจรนา
63023003736 นางสาวธิชานันท� บรรณาการ
63023003737 นายพงศ�ศรัณย� อ7อนสมบูรณ�
63023003738 นางสาวศิลามล ศิริชาติ
63023003739 นางสาวสุชาดา ทองเล7ม
63023003740 นายวิศรุต รัตนภักดี
63023003741 นายเกียรติธร พูลทอง
63023003742 นางสาวรุ7งรวีวรรณ อุบลเสมา
63023003743 นายณัฐวัฒน� โชคมงคล
63023003744 นายบุญฤทธ์ิ พ7วงวงษ�
63023003745 นางสาวมนัสวี ศรีรัตนอารักษ�
63023003746 นางสาวสุพัตรา ทัพทวี
63023003747 นางสาวสุปวีณ� พุกยม
63023003748 นางสาวจุฑารัตน� โสนารถ
63023003749 นางสาวสุนิษา จามรี
63023003750 นางสาวจิดาภา ศรีนาค

หน&า 125 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023003751 นางสาวชยุตรา พลายงาม
63023003752 นางสาวป.ญจพัฒน� สรณะพิบูลย�
63023003753 นางสาวมรกต ฉวยฉาบ
63023003754 นางสาวกาญจนา วงศ�เปORยมทรัพย�
63023003755 นางสาวกัลยรัตน� ขันทะบุตร
63023003756 นางสาววีรวรรณ รักวงษ�
63023003757 นายพีรศิลปZ สูงสุมาลย�
63023003758 นางสาวสุชาดา เรืองอร7าม
63023003759 นางสาวสุทาทิพย� เตชะธัญญะพงศ�
63023003760 นางสาวสิราวรรณ นิลออ
63023003761 นางสาวจุฑาทิพย� ทับเทศ
63023003762 นายทวีศักด์ิ หาญสมัย
63023003763 นางสาวฉัตรชนก ฤทธ์ิจรูญ
63023003764 นางสาววิภาดา พรมสุภา
63023003765 นายศรัณยพงศ� สีมาวงค�
63023003766 นางสาวธันยมัย มาดทอง
63023003767 นายอนุสรณ� อุดปา
63023003768 นายนิมิตร เดชปราบ
63023003769 นางสาววนิดา ผลานิสงค�
63023003770 นางสาวอารยา ปานทัง
63023003771 นางสาวญาณิศา เฉลิมวรรณ
63023003772 นางสาวอัษราณีย� สุกุลธนาศร
63023003773 นางสาวชรียา มุ7งหมาย
63023003774 นางสาวชลิตา ยนทิม
63023003775 นางสาวธัญญ�นภัส จีราภัคค�สุวิน
63023003776 นายณัฏฐภัทร� ชะเกตุ
63023003777 นางสาวพิสมัย อินทรกล่ํา
63023003778 นางสาวกชกร ตรีอุบล
63023003779 นางสาวสรัญญา พูนขวัญ
63023003780 นายโอมอินทร� ทองแก&ว 
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63023003781 นางสาววิภาวี ประคองกลาง
63023003782 นางสาวชนากานต� สุวรรณเมฆ
63023003783 นายทรงวุฒิ ม่ันคง
63023003784 นายณัฐชนน กาญจนาธิโชติ
63023003785 นางสาวภูริตา สุขสวัสด์ิ
63023003786 นางสาวสมปรารถนา พูคํา
63023003787 นางสาวจุฑาภรณ� ประภากรเจริญ
63023003788 นางสาวกิตติมา ศิริพิศ
63023003789 นายชัยภักด์ิ มีทองคํา
63023003790 นางศรีทอง ครุทพันธ�
63023003791 นางสาวเกศกัญญา คชชาญ
63023003792 นางสาวสวิชญา ศักด์ิบริบูรณ�
63023003793 นางสาวอินทุอร เกทิพย�
63023003794 นายวีรวัฒน� เจตน�ตะพุก
63023003795 ว7าที่ร&อยตรีหญิงปานชนก เมฆา
63023003796 นางสาวอรวรรณ แก&วมหา
63023003797 นางสาวธัญญลักษณ� โคกแก&ว
63023003798 นางสาวพัฐชญาญ� เนตรนุช
63023003799 นางสาวสุภาพักตร� เรืองไชย
63023003800 นางสาวศศินภา เลิศพรรักษ�
63023003801 นางสาวหทัยรัตน� คลังทอง
63023003802 นายศิริชัย หุมสุข
63023003803 นางสาวณัฐริกา ทองพุ7ม
63023003804 นางสาววิไลวรรณ สารพงษ�
63023003805 นางสาวณัฐชนก ม่ิงศิริธรรม
63023003806 นางสาวอชิรญา สิริกอแก&ว
63023003807 นางสาวอัจฉรา ยากุ
63023003808 นายวสันต� ปรัง
63023003809 นางสาวนิศาชล สามาทอง
63023003810 นายธนบดี สุวรรณบํารุงชัย
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63023003811 นางสาวช7อผกา ท&วมอ&น
63023003812 นางสาวกมลพรรณ เกตุอู7ทอง
63023003813 นางสาวดานุวรรณ พันธ�แจ7ม
63023003814 นางสาววศินี ลิมป/ตานนท�ชัย
63023003815 นางสาวตวงพร แพ7งแสง
63023003816 นายพลวัต แซ7จ่ัน
63023003817 นายณฐกานต� ภูศรี
63023003818 นางสาวพัทยา วิจิตขะจี
63023003819 นายสิทธิชัย ชุมเก้ือ
63023003820 ว7าที่ร&อยตรีภูไท แสงจันทร�
63023003821 นางสาวศิราพร ดีอินทร�
63023003822 นายณรงค�ศักด์ิ มรรคสินธุ�
63023003823 นางสาววิสา ป.ดตาล
63023003824 นางสาวพัชรี สง7าอารีย�กุล
63023003825 นางสาวมนทิกาญจน� สําลีอ7อน
63023003826 นางสาวพรนภา สารย่ิง
63023003827 นางสาวนริศรา อยู7เอี่ยม
63023003828 นางสาวนัทธีกานต� แย&มยม
63023003829 นางสาวธาริณี โสสลาม
63023003830 นางสาวจิตรลดา แสงศรี
63023003831 นางสาวจุฑาทิพย� เสมแปQน
63023003832 นางสาววรรณพร มีการุณ
63023003833 นางสาวพิชญาภรณ� เภาเกิด
63023003834 นางสาวจิตตวิสุทธ์ิ คงทิม
63023003835 นายสันติสุข พรหมสุข
63023003836 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณโชติ
63023003837 นางสาวกชกร เต็งเจริญ
63023003838 นายวัชระ พุทธคุณากร
63023003839 นางสาวนภัชญา โคตรเข่ือน
63023003840 นายมารุต ดําขํา
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63023003841 นางสาวสุภัสตรา สัจจนวล
63023003842 นางสาวปภาวรินท� กิติกรเศรษฐ�
63023003843 นางสาวอุษณีย� โสมา
63023003844 นายวชราวุฒิ เครือช&าง
63023003845 นางสาวภาวินี ปุยภูเขียว
63023003846 นางปวีณา ทวนทอว
63023003847 นายธนวัฒน� เหล7าบ&านเหนือ
63023003848 นางสาววิไลวรรณ พลายโถ
63023003849 นางสาวจุฑามาศ เต็มใจรัก
63023003850 นายอติเทพ ภัทราคม
63023003851 นางสาวชฎาทร พลศรี
63023003852 นางสาวจิราพร พรหมภักดี
63023003853 นางสาวหทัยกาญจน� กัณทะวงค�
63023003854 นางสาวรักษิณา พุฒิประภา
63023003855 นางสาววิชญาดา เข็มชาติ
63023003856 นางสาว.ธันยาภรณ� ธูปบูชา
63023003857 นายปารย�เปศล ลิ้มเฉลิม
63023003858 นางสาวอรอนงค� คงเสมา
63023003859 นายภิเษก ศิริสวัสิด์ิ
63023003860 นางสาวจาฏbพัจน� สินธุ
63023003861 นายพรเทพ บุญยัง
63023003862 นางสาวมัลลิกา ไวพยาบาล
63023003863 นางสาวกานต�ชนก สระประเทศ
63023003864 นายสิทธิพงษ� คงประพันธ�
63023003865 นายจามร ดวงตาสวรรค�
63023003866 นายปฏิญญา จันทร�อ&น
63023003867 นายอิทธิพล ป/ติสิริกุล
63023003868 นางสาวภัคจิราพร ไวยพัฒน�
63023003869 นายชัยนันท� ควรสนอง
63023003870 นางสาวจันทร�จิรา อ7อนภักดี
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63023003871 นายภูริวัฒน� จันทร�เพชร
63023003872 นายอนันต� หงษ�โต
63023003873 นางสาวธิดารัตน� พูลทรัพย�
63023003874 นางสาวจันทร�จิรา อิ่มสะอาด
63023003875 นางสาวภัทรวดี ยอดศรีทอง
63023003876 นางสาวรัติยา รีพล
63023003877 นางสาวอัญชลี ทาคํา
63023003878 นางสาวนิรมล เส็งสมวงศ�
63023003879 นายกิตติกร โตรื่น
63023003880 นางสาวโสภา ลัดกรูด
63023003881 นางสาวณัฐนันท� สุขสงวน
63023003882 นายรัฐพงศ� เครือทอง
63023003883 นางสาววิภาวินี คําเขียว
63023003884 นางสาวอภิสรชา วิเชียร
63023003885 นางสาวพนิดา คําดี
63023003886 นางสาววรุจจิรา ชูแสง
63023003887 นางสาวจารุวรรณ เอี้ยงใจดี
63023003888 ส.ต.สมิทธ� เทพกุล
63023003889 นายอินทร นวลแยง
63023003890 นางสาวดวงฤดี วงศ�พรัด
63023003891 นางสาวเจนจิรา เก7งชัย
63023003892 นายปรมินทร� จีนหวาด
63023003893 นายภาณุเดช หนูตันสาลี
63023003894 นางสาววิชญาดา ป/ยะดา
63023003895 นายเอกกฤต ผอมจีน
63023003896 นายภูวรินทร� ป/ยวนิชพงษ�
63023003897 นางสาวดลภัส ศรศิลปZ
63023003898 นางสาวพรรณนภา ช7วยสุวรรณ�
63023003899 นายณัฐวุฒิ สว7างทอง
63023003900 นางสาวพรรทิชา ทองดอนน&อย
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63023003901 นางสาวมลชนก ฉัตรสิริม่ันคง
63023003902 นายภานุพงษ� จันทร�ชุม
63023003903 นายอัครพัชร� ภู7คํา
63023003904 นายภูเบศน� สาบลือนาม
63023003905 นายวุฒิชัย แซ7โค&ว
63023003906 นางสาวถิรดา เชียงสิน
63023003907 นายรุจิภาส ป/Rนสกุล
63023003908 นางสาวชัชรี โชครัศมีศิริ
63023003909 นายภาคิน สุนทรวงศกร
63023003910 นางสาวเบญจมาภรณ� ไทรนนทรีย�
63023003911 นางสาวปภาภัทร แจ7มนิยม
63023003912 นายสุรชัย รัตนบุรี
63023003913 นางสาวอัญชลี ศาลา
63023003914 นางสาววรรณรัตน� สุขอุบล
63023003915 นางสาวมนิสา ดีสดใส
63023003916 นายอตินัย อินทร�ทอง
63023003917 นางสาวสุภาวรรณ เย็นกาย
63023003918 นางสาวจุฑามาศ จาวยนต�
63023003919 นายจิรสิน ขันทอง
63023003920 นายสิทธิเดช สุขช7วย
63023003921 นางสาวหทัยชนก มาตรักษ�
63023003922 นายจิตพร เกษตรสุวรรณ
63023003923 นายภานุ แก&วชมร
63023003924 นายนันทชัย นุ7มน&อย
63023003925 นางสาวศุภาวรรณ คําฮอม
63023003926 นางสาวพัชรมนต� รอดผล
63023003927 นายธีรากาญจน� บุญรอด
63023003928 นางสาวภณิดา บุญศิลปZ
63023003929 นางสาวบุญตา เฟWRองกฤษฎา
63023003930 นางสาวพิมพ�พัสร� เลาหถาวรศิรินาม
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63023003931 นายวิพุธ มูลทองเนียม
63023003932 นางสาวนภัสกร ประเสริฐนู
63023003933 นางสาวกชกร อภัยรัตน�
63023003934 นายภาติยะ สีมาพานิช
63023003935 นายศุภกร กรคณฑี
63023003936 นางสาวณศิภัสร� อัครกังวาลวัชร�
63023003937 นางสาวสิริพัฒน� กระสันต�
63023003938 นางสาวสาลินี จําสนอง
63023003939 นายวิชญะ พงษ�วิทยภานุ
63023003940 นายธนกร ตาลพันธุ�
63023003941 นางสาวชนิตา เอกจิโรภาส
63023003942 นายพรกิตต์ิ สะสุนทร
63023003943 นางสาวอทิตตา พิกุลทอง
63023003944 นางสาวศุภิสรา พิเชียรโสภณ
63023003945 นายสรชา สุจจิตรจูล
63023003946 นางสาววรรณรัตน� บานแย&ม
63023003947 นางสาวกาญจนาพร นุชดํารงค�
63023003948 นางสาวกาญจนา สาวน&อย
63023003949 นางสาวกาญจนา เอี่ยมอําพันธุ�
63023003950 นายปกรณ� สุริยะมล
63023003951 นางปรียานุช ไชยเสน
63023003952 นางสาวชนกานต� วงค�ตระกูล
63023003953 นางสาวนลินี โตงาม
63023003954 นางสาวเบญจรัตน� กิจเจริญสูง
63023003955 นางสาวนันทิกานต� ทรงศิลปZ
63023003956 นางสาวชลธิชา กูดมา
63023003957 นางสาวไอฟQา แซ7ลิ้ม
63023003958 นางสาวนุชจรินทร� ดวงเนตร
63023003959 นางสาวธนัชพร โพธ์ิร7มเย็น
63023003960 นายกิตติพงษ� ภัสสร
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63023003961 นางสาวนันทวัน จันทรวรรณ
63023003962 นางสาวกมลวรรณ แซ7จัง
63023003963 นายวทัญ_ู ภูชะหาร
63023003964 นางสาววรดี อ7วมเจริญ
63023003965 นางสาวอภิญญา ช&อยสามนาค
63023003966 นางสาวจิรนันท� จรัสกุล
63023003967 นางสาวโชติรส บุณยเก้ือกูล
63023003968 นายจารุทัศน� เสนาะพิณ
63023003969 นางสาวพรนภา ภูมิใจ
63023003970 นางสาวโชติกา ตวงสิทธิตานนท�
63023003971 นางสาวศกลวรรณ หาฤกษ�ดี
63023003972 นางสาวขนิษฐา แก&วบัวดี
63023003973 นางสาวณัฐณิชาช� เอื้อเฟWJอสุข
63023003974 นางสาวป/ยะนุช มีศิริ
63023003975 นางสาวนรรษมณ ศรีสุวรรณ
63023003976 นางสาวนุชจรี งามขํา
63023003977 นายธวัชชัย ปุผาโต
63023003978 นางสาวอรวี ศรีวิโน
63023003979 นางสาวทิพวัลย� สุดเต&
63023003980 นางสาวมัชฌิมา วงศ�มาสา
63023003981 นางสาวเจติยา โคละทัต
63023003982 นายจตุพร ศรประเสริฐ
63023003983 นายปรางค�นัฐกร นาคะวัจนะ
63023003984 นางสาวธัญญรัตน� นทีทอง
63023003985 นางสาวธิดารัตน� ธัมม�บันดาลสุข
63023003986 นางสาวณัฐฐาพร คําหอม
63023003987 นางสาวพิรญาณ� ศรีเพียงจันทร�
63023003988 นายสุวินัย ศิริชัย
63023003989 นางสาวภัทรศยา เพชรยวน
63023003990 นายภูมิภัทร คําเกลี้ยง
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63023003991 นายฉลองชัย ทองสร&าง
63023003992 นางสาวณัฐธิดา ฤดีสุขสกุล
63023003993 นายสุภลักษณ� หล&าธรรม
63023003994 นายธิติพัทธ� ศักด์ิฉัตรมงคล
63023003995 นางสาวขวัญชนก บวกเอี๋ยว
63023003996 นายกิตติคุณ ศรีเปรม
63023003997 ว7าที่ ร.ต.ธีระเจษฎ� จPะสุนา
63023003998 นายปฎิพนธ� สายสนองยศ
63023003999 นางสาวป.ทมาวรรณ วงศ�ฤทธ์ิ
63023004000 นางสาวเพ็ญพิชชา วงษ�สังข�
63023004001 นายป/ยภัทร� ป/Rนกุมภีร�
63023004002 นางสาวมณีรัตน� สนิท
63023004003 นางสาวพิชชาพร ลิ้มประไพพงษ�
63023004004 นายหัสดินทร� อุ7นไพร
63023004005 นางสาววริศรา เชื้ออยู7
63023004006 นางสาวสุภาวดี มณีฉาย
63023004007 นางสาวอุบลวรรณ หมดภัย
63023004008 นางสาวพรพรรณ แสงทอง
63023004009 นายบัณฑิต อ7อนเกตุพล
63023004010 นางสาวอุษา กุนากุล
63023004011 นางสาวลัคนา เนียมฉาย
63023004012 นางสาวธารทิพย� แจ7มจํารัส
63023004013 นางสาวพรทิพย� ศรีษะ
63023004014 นางสาวป/นประภา พิรุณ
63023004015 นางสาวชวาลา จันทร�ตรง
63023004016 นายธุวชิต โชติกะคาม
63023004017 นางสาวชฎิลดา พิพัฒน�เอี่ยมทอง
63023004018 นายพงศธร แก&วปาน
63023004019 นางสาวอุษณีย� สังข�วิเศษ
63023004020 นางสาวกานดา คําดี
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63023004021 นางสาวพัชรินทร� เชาวลิต
63023004022 นางสาวณัฐธิดา จินศรีพานิช
63023004023 นางสาวสุดารัตน� เงินเย็น
63023004024 นางสาวปาริตา สินคุ&ม
63023004025 นางสาวภคพร แสงสว7าง
63023004026 ว7าที่ร&อยเอกกรณภว� กนกลภัสกุล
63023004027 นางสาวนุชชนก นวลขาว
63023004028 นางสาวปรารถนา หาญอาสา
63023004029 นางสาวชัชฏาพร แจ&งเกิด
63023004030 นางสาวสมัชชา ลับบัวงาม
63023004031 นายชัชศรัณย� มิตรอัครสิน
63023004032 นางสาวภัทราพร สุขสมกิจ
63023004033 นางสาวทักษพร ตะพัง
63023004034 นายสุทธิพงศ� ชื่นชมน&อย
63023004035 นายเทิดศักด์ิ สามศรีโพธ์ิแก&ว
63023004036 นายจิระเดช พ่ึงครุฑ
63023004037 นางสาวนิรมล เอี่ยมสําอางค�
63023004038 นางสาวสุกัญญา ช7วยสุข
63023004039 นายชยิน ไทรสําลี
63023004040 นายธนกร น&อยหร7าย
63023004041 นางสาวอุษามาศ พุ7มเรืองนาม
63023004042 นางสาวธันว�ศิธร อัชชวานิช
63023004043 นางสาวกนกรัตน� เอื้อมงคลรัตน�
63023004044 นางสาวนุชสะนีย� จันขัน
63023004045 นางสาวศุภาพิชญ� เปORยมส&ม
63023004046 นายภานุพงศ� ภาคภูมิ
63023004047 นางสาวธนาภรณ� วงษ�นายะ
63023004048 นายนนทวัฒน� มักย้ิม
63023004049 นายณภัทร ป/ยศุภรกุล
63023004050 นางสาวสารส กcงแก7น
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63023004051 นางสาวพรชิตา คงศิลา
63023004052 นายพีระ สวัสดี
63023004053 นายตุลพงษ� บุญคง
63023004054 นางสาวปริยาภัทร เทพประดิษฐ�
63023004055 นางสาวภัสสร คําจันดา
63023004056 นางสาวพิไลพร บริสุทธ์ิ
63023004057 นางสาวสุทธิดา นวลเอี่ยม
63023004058 นางสาวรติมา ขุนจงแก&ว
63023004059 นางสาวชลิษา ตัณฑะเตมีย�
63023004060 นางสาวปาจรีย� เสง่ียมจิตร
63023004061 นายอนันต� เจนคจบ
63023004062 นายชินกร สังข�งาม
63023004063 นายวีรพล ศรีปากแพรก
63023004064 นางสาวเกตุนภา ยศเจริญสุข
63023004065 นายกมล กระแหน7
63023004066 นางสาวพิชาพัทธ� ธนาธรณ�คุณานนท�
63023004067 นายกิตติพล ขัมภรัตน�
63023004068 นางสาวสุพัตรา สว7างแจ&ง
63023004069 นายปุญญพัฒน� โพธ์ิศรี
63023004070 นางสาวดวงแก&ว สมศรีรื่น
63023004071 นายธนวรรษ ภุมมาลา
63023004072 นางสาวศศิพร ศรีสนิท
63023004073 นางสาวพัชญ�ฐิตา บุณรัตนวนิช
63023004074 นายกฤษณะ พันทะบัวศรี
63023004075 นางสาวอรพรรณ แก&วเอียด
63023004076 นายเศรษฐวิทย� คํากอง
63023004077 นายอนุชิต ศรีถม
63023004078 นางสาวสุธาทิพย� บุตรถาวรศักด์ิ
63023004079 นายสุธี ศรีลาวงษ�
63023004080 นายเสรี เดชไธสงค�
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63023004081 นางสาวชุติกาญจน� เพชรศิลปZ
63023004082 นางสาวณัฐมน ภู7แพร
63023004083 นายกิตติภณ แสงรักษาวงษ�
63023004084 นางสาววิลาสินี ยงตาบ
63023004085 นางสาวประภัสสร เจริญพรหม
63023004086 นายณัฐพล นาคพุก
63023004087 นายอภิชาติ พาสนไกรศร
63023004088 นางสาวบารมิตา เดิมยิริง
63023004089 นางสาวสกุลลักษณ� แสงท&าว
63023004090 นายอิทธิชัย กิตติธรทรัพย�
63023004091 นางสาวลฏิยา เร&าใจ
63023004092 นางสาวปริญญา มรดกพนา
63023004093 นางสาวนภาพร จันทร�เทพ
63023004094 นายทัพพสาร จันทร�มาก
63023004095 นางสาวเพ็ญนภา เหล7ากสิกิจ
63023004096 นางสาวอัจฉรา ขันตี
63023004097 นายปราโมทย� คุระทอง
63023004098 นางสาวทัชรินทร� เจริญสุข
63023004099 นายมารุต พิชิ
63023004100 นางสาวธัญวรรณ ไทยคํา
63023004101 นายณัฐพล ดวงจันทร�
63023004102 นายณัฐกานต� หมุกแก&ว
63023004103 นางสาวประภารัตน� ทับทอง
63023004104 นายชุมพล ชัยบุรินทร�
63023004105 นางสาวสุพิชชา จิรสกุลรักษ�
63023004106 นายทินกร ป.ทเมฆ
63023004107 นางชนฐิตา โชติกันตะ
63023004108 นางสาววารุนีย� หอกก่ิง
63023004109 นายสุรวิชญ� ตันสกุล
63023004110 นายปรีชา เลื่อนไชย
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63023004111 นางสาวเมธิดา กัลโยธิน
63023004112 นายวิทวัฒน� ศรีสะอาด
63023004113 นายทศพล เสมรับ
63023004114 นางสาวพรนภา สกลหล&า
63023004115 น.ส.ชุลีพร สมเหมาะ
63023004116 นายโชคิรัตน� โชคิรัตน�ศรีวิรัตน�
63023004117 นางสาวณัชปภา ต้ังเจริญกร
63023004118 นางสาวขวัญฤทัย กลั่นความดี
63023004119 นางสาวพรศิริ ศรีคํา
63023004120 นางสาวสุภัทรธิดา ถึงสุข
63023004121 นายธนาวิทย� รัตนพร
63023004122 นางสาวกุลริศา รัชตะวุฒิ
63023004123 นางสาวกชพร ชัยมงคล
63023004124 นางสาวจิราวรรณ มากบ&านดอน
63023004125 นายเอกลักษณ� มีพันธ�
63023004126 นางสาวสินาภรณ� บํารุงเพ็ชร
63023004127 นายยุทธพิชัย แก&วกอง
63023004128 นางสาววรพร แก&วอําไพ
63023004129 นายศุภณัฐ สุขเสริม
63023004130 ว7าที่ร&อยตรีจรูญรุ7ง บุญที
63023004131 นายภาณุวัฒน� คํากาง
63023004132 นางสาวทักษพร จันทร�งาม
63023004133 นางสาวอภิชาดา ปฐมรุ7งเรืองกุล
63023004134 นายกิตติภพ มาคํา
63023004135 นางสาววรารัตน� พงษ�เสน7ห�
63023004136 นายป.ณณพัฒน� เรืองจิรัชยา
63023004137 นางสาวจุฑามาศ ตันตระกูล
63023004138 นายกฤษฏิชัย เดชทวีวัฒน�
63023004139 นายสุรเชษฐ บัวงาม
63023004140 นางสาวสุวดี คงนุ7น
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63023004141 นายธนพล วันพุฒ
63023004142 นายปฏิภาณ ทองดอนเอ
63023004143 นางสาวรติมา ภูบุญลาภ
63023004144 นายเชาว�รินทร� เทียมหงษ�
63023004145 นางสาวจิรนันท� อ7อนนาน
63023004146 นายกฤษณะ กองผุย
63023004147 นางสาวขวัญฤดี เผ7าพันธุ�
63023004148 นายวุฒิชัย สุขสมบูรณ�
63023004149 นางสาวอรสา แก&วเรือง
63023004150 นางสาวจีรดา เชยชิต
63023004151 นางสาวกวินนา จันทะวงศ�
63023004152 นางสาวศศิธร ศิริพิน
63023004153 นางสาวศศิเกตุ นิลผาย
63023004154 นางสาวจริยา ศรีเฟWRองฟุQง
63023004155 นายประสิทธ์ิ ทองดี
63023004156 นายศราวุฒิ สุขสมบูรณ�
63023004157 นางสาวสุทิศสา ท&าวมา
63023004158 นางสาวจิดาภา พูลจันทร�
63023004159 นางสาวปาวีณา กัลยาดี
63023004160 นางสาวพรไรวินท� ลีลาสมานชัย
63023004161 นางสาวพรรณธิรา ปรียงค�
63023004162 นางสาวปภัสสา พุ7มปรีชา
63023004163 นายมนชิต ทองหล7อ
63023004164 นางสาววรญา พิมที
63023004165 นางสาวฐิตาภรณ� พันตาวงษ�
63023004166 นายมัฆวาน คําสอน
63023004167 นางสาวหัทยา เซ็นนันท�
63023004168 นายภูสิษฐ� โภคมงคลทิวัตถ�
63023004169 นางสาวนภาลัย นิสสัย
63023004170 นายอานนท� เกียรตินันท�
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63023004171 นางสาวสิริวรรณ ทองไถ7ผา
63023004172 นางสาววราภัสร� พงษ�ประพันธ�
63023004173 นางสาวภิรมณ�ยา ปาทํามา
63023004174 นายศุภวิชญ� วุฒิไกรรัตน�
63023004175 นายณัฐนนท� ปรีชา
63023004176 นายพิชญ�กานต� สุดห&าว
63023004177 นางสาวบุษรินทร� จีนเกิดทรัพย�
63023004178 นางสาวจุฑาภัสร� แตงจ่ัน
63023004179 นางสาวอนัญญา ภาษาสุข
63023004180 นางสาวสุภาภรณ� เนียลเซ็น
63023004181 นางสาวณัฐธร เพียรบัณฑิต
63023004182 นางสาวนภาพร จวงศร
63023004183 นายกิตติพร รักษ�ไทย
63023004184 นางสาวจิตติมา ศิริวัฒน�
63023004185 นายกิตติพัทธ� กุลธนวิวัฒน�
63023004186 นางสาวอมรรัตน� รอดจาก
63023004187 นางสาวธมลวรรณ ตวงสิทธิตานนท�
63023004188 นายชิษณุพงศ� สุภารส
63023004189 นายเมธี จันหอม
63023004190 นายชัยสิทธ์ิ สมัครรัฐกิจ
63023004191 นางสาวณัฐญา ประมูลวงษ�
63023004192 นางสาวมินนารัตน� เพชรสุวรรณ
63023004193 นายณรงค�พล สร&างกุศล
63023004194 นางสาวนิดา สําเนียงหวาน
63023004195 นายณัฐภัณฑ� พงษ�ณะเรศ
63023004196 นายธนวิชญ� สายแปง
63023004197 นางสาวภัทรพรรณ สําเภาทอง
63023004198 นางสาวณัฐพร ยะปะนันท�
63023004199 นางสาวธนากานต� สารศรี
63023004200 นายศราวุฒิ โนนทิง
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63023004201 พันจ7าเอกกัณวัฒน� ทวีวัฒนศิริ
63023004202 นางสาวมาฆะมาศ จรบํารุง
63023004203 นางสาวขณิษฐา ชาวม7วงขวัญ
63023004204 นางสาวประภาภรณ� กอนผึ้ง
63023004205 นางสาวมนตร�สมร รัตนโกสีย�กิจ
63023004206 นางสาวมาลิณี ต้ังกิจกุลโสภา
63023004207 นายอดิศักด์ิ วงศ�ทองคํา
63023004208 นางสาวธิติมา ชีพนุรัตน�
63023004209 นางสาววันวิสา ไชยโย
63023004210 นางสาวหทัยทิพย� นพคุณ
63023004211 นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ�
63023004212 นายศุภณัฐ เทิดเกียรติขจร
63023004213 นางสาวปวีณา ห&วยหงษ�ทอง
63023004214 นางสาวณัฐณิชาช� บุญเฉย
63023004215 นางสาวจุฑาพร ทองสุข
63023004216 นายภัคศักด์ิ เชาวน�ฤทธ์ิ
63023004217 นางสาวสุภัคสิริ สอาดฤทธ์ิ
63023004218 นายจิรเมธ เปรมปรี
63023004219 นางสาวดาววิจิตร พิมเสน
63023004220 นายเอกวรวีย� ชัยตามล
63023004221 นางสาวพรรัตน� พันธ�มงคล
63023004222 นางสาวสุรีย�พร ผาคํา
63023004223 นางสาวกุลสตรี เคณาอุประ
63023004224 นายพีระภัทร ทองมาก
63023004225 นางสาวชนานันท� นิติกุล
63023004226 นางสาวชัญญนุช รูปสม
63023004227 นางสาวธัญญารัตน� ไชยติขะ
63023004228 นางสาวปาริชาต ลับเลิศลบ
63023004229 นางสาวป/ยะฉัตร เพียงจันทึก
63023004230 นางสาวเบญญาภา ก๊ัวะ
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63023004231 นางสาวทัศวรรณ เชื้อโตหลวง
63023004232 นายชาลี โลหะธนวณิชย�
63023004233 นางสาวจิตรลดา นรสาร
63023004234 นางสาวชนิกานต� พอประดิษฐ�
63023004235 นางสาวพัชรินทร� บุญสูง
63023004236 นางรัตติยา ฉิมสุวรรณ
63023004237 นางสาวกนกวรรณ โตอวยพร
63023004238 นางสาวอรทัย อิ่มปาน
63023004239 นางสาวบุปผา มุ7งใฝ^ดี
63023004240 นางสาวนีรนุช กันภัยชร
63023004241 นายวราวุฒิ ไกรตรี
63023004242 นางสาวช7อผกา มณีโชติ
63023004243 นางสาวกมลวรรณ เวชประเสริฐ
63023004244 นางสาวสุชาดา เทศน&อย
63023004245 นายภัทธิยะ จันทร�ทิพย�
63023004246 นางสาวบุษบาวรรณ ชาวบางน้ําวน
63023004247 นางสาวจุรีพร พิมพา
63023004248 นายเดชา ไชยเคน
63023004249 นางสาวยุวคล บุญอินทร�
63023004250 นางสาวมาธุสร กิจผลิต
63023004251 นายพลเดช ดิลกดําเกิง
63023004252 นางสาวทิพย�วัลย� จันทร�มา
63023004253 นายสุวิทย� ถํ้ากระแสร�
63023004254 นางสาวนิภากร ไชยยงค�
63023004255 นางสาวอัญชิสา เผือกผ7อง
63023004256 นางสาวจตุรพร หอมดวง
63023004257 นางสาววิลาวรรณ โมเล็ก
63023004258 นางสาวสุภาทิพย� ศรีแต
63023004259 จ7าอากาศโทพรพิพัฒน� ศัตรูพินาศ
63023004260 นางสาวกรรณิการ� ทองสุข
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63023004261 นางสาวสุรวีร� คชชะ
63023004262 นางสาวปาริชา กิตติโชติธนกุล
63023004263 นางสาวพริ้งพิไล ผิวขํา
63023004264 นางสาวนภสร มาตรา
63023004265 นางสาวศรีสุดา สอนเทศ
63023004266 นายสรรเสริญ แก&วกลัด
63023004267 นางสาวสิริรัตน� กันทอง
63023004268 นางสาวดลฤดี ดวงประทุม
63023004269 นางสาวปทิดา แสงสุริยงค�
63023004270 นางสาวภัทรศยา แย&มประชา
63023004271 นายนพรัตน� บัวขํา
63023004272 นางสาวศิรินภา สายคง
63023004273 นางสาวจิตติรัตน� กิจแก&ว
63023004274 นายนาสือรี โซPะรี
63023004275 นางสาวอนุตรา เอี่ยมย่ังยืน
63023004276 นางสาวณัฐนันท� เนตตกุล
63023004277 นางสาวนลินธา ศรีสวย
63023004278 นางสาวนิศากาญจน� จรเข&
63023004279 นายสาคร ตาระพันธ�
63023004280 นางสาวภัทรวดี จงสุกใส
63023004281 นายวิศรุต วงษ�น&อม
63023004282 นางสาวกนกวรรณ พวงใย
63023004283 นางสาวจุฑามาศ นนท�นภา
63023004284 นางสาวเพ็ญพรรณ เพ็ชรสว7าง
63023004285 นางสาวจันทร�จิรา สิทธิโชค
63023004286 นายนิวัฒน� วราสินธุVV
63023004287 นางสาวบุษบากร สระทองยอด
63023004288 นางสาวอุทัยทิพย� จงใจรักษ�
63023004289 นางสาวจิภาพันธ� ปรัชญาเดชากูล
63023004290 นางสาวเบญญาดา โปQสูงเนิน
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63023004291 นางสาวกุลลดา มังคุด
63023004292 นายณัฐกร มีแจ&
63023004293 นางสาวณครัส ก&องสุธิตธารา
63023004294 นางสาวนันทชา มานะสุข
63023004295 นายเกียรติศักด์ิ ดําคําทา
63023004296 นายเกรียงไกร สงวนสัตย�
63023004297 นางสาวนวรัตน� เพชรแอ
63023004298 นายธงชัย วรนุชโสภาพรรณ
63023004299 นางสาวดาริณี จันทิมา
63023004300 นางสาวสมฤดี วรรณชาติ
63023004301 นางสาวชญาณี คุปตะสิน
63023004302 นางสาวนพรัตน� หอมอุบล
63023004303 นางสาวกมลลักษณ� ศรีวิเชียร
63023004304 นางสาวดวงฤทัย เนียมประพันธ�
63023004305 นายนครินทร� จันทร�มา
63023004306 นางสาวอริศชา สิงหมงคล
63023004307 นางบุษกร เกียรติอมรเวช
63023004308 นางสาวภัทรภร วงษ�ที
63023004309 นางสาวดวงกมล มงคลเกต
63023004310 นางสาวอาภาพรรณ บุญพันธ�
63023004311 นางสาวเพชรมณี ซ&ายจันทร�
63023004312 นางสาวสไลลา มูฮําหมัด
63023004313 นางสุทธนุช สีงาม
63023004314 นางอนุสรา ปาณะศรี
63023004315 นางสาวสุพรรณรัตน� วงษ�สกุลดี
63023004316 นางสาวนพมาศ น7วมปฐม
63023004317 นางสาวกฤติยาภรณ� เบ&าทอง
63023004318 นายประทีป อิ่มรัมย�
63023004319 นางสาววิลดาณีย� ปะอาเดะ
63023004320 นายณัฐพงษ� ทิวันทา
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63023004321 นางสาวพัชราภรณ� เล&าอรุณ
63023004322 นางสาวรวิษฎา ป.ทมเรขา
63023004323 นางสาวจุฑารัตน� แซ7ปง
63023004324 นายธีรพัตน� เรียมศรี
63023004325 นางสาวสุทธิกานต� แย&มลังกา
63023004326 นางสาวจิราพัชร� พิมลรัศม์ิธาดา
63023004327 นายวีระพัน ดวงทิพย�
63023004328 นางสาวนฤมล สว7างเกียรติกุล
63023004329 นางสาววรารัตน� เปQาจันทึก
63023004330 นางสาวอรวรรณ จุวรรณ
63023004331 นางสาวสุกัญญา นากลาง
63023004332 นางสาวนารีรัตน� ประกอบธรรม
63023004333 นางสาวลลิตา แสนสนุก
63023004334 นางสาววิจิตรา มาตย�ภูธร
63023004335 นายเดชพิณทอง ลาภพณิชพูลผล
63023004336 นางสาวพณิดา เชือดรัมย�
63023004337 นางสาวพัชรีภรณ� ไชยกุล
63023004338 นางสาววลีวรรณ สีรักษา
63023004339 นางสาวอารีวรรณ ระกาพันธ�
63023004340 นายนฤเบศร� อักษรเงิน
63023004341 นายณัฐวุฒิ ใจงามดี
63023004342 นางสาวสิตานันท� ปารมีศรีจรรยา
63023004343 นางสาวศศิธร คล&ายสมบัติ
63023004344 นางสาวอมรรัตน� มีสันเทียะ
63023004345 นางสาวหทัยพัชร� มีฟ.ก
63023004346 นางสาวโศภิชา พ7วงพี
63023004347 นางสาวหทัยรัตน� สมสมัย
63023004348 นายกิตติคุณ สว7างศรี
63023004349 นางสาวชนันพร สามสาหร7าย
63023004350 นายธรรมรัตน� ใจกล&า
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63023004351 นางสาวอภิชญา ไกรฤกษ�
63023004352 นางสาวชนนิกานต� ชุ7มชัง
63023004353 นางสาวเบญจวรรณ พุทธจักรศรี
63023004354 นายริณริท ชูดี
63023004355 นางสาวพนิดา กุลไพรสาร
63023004356 นางสาวกองกาญจน� รักศรี
63023004357 นายธนกร รักไพบูลย�ภรณ�
63023004358 นายณฐพล ศรีภิรมย�
63023004359 นางสาวดารกา ช7อฉาย
63023004360 นางสาวเวณิกา นาวัลย�
63023004361 นายวีระพจน� เทพยศ
63023004362 นางสาวนรินทร อ7อนพิมพ�
63023004363 นางสาวสิรินทิพย� ชมสินทรัพย�
63023004364 นางสาวไอรดา แก&วสมบัติ
63023004365 นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ
63023004366 นางสาวธนันญา ม7วงมูล
63023004367 นายอัฐพล สุนทรวิภาต
63023004368 นางสาวปาริฉัตร ถ่ินไทยแท&
63023004369 นายณัฐติกร ม่ันใจจริง
63023004370 นางสาวภาวิณี สิงห�จารย�
63023004371 นายณัชพล มณีพราย
63023004372 นางสาวเฉลิมขวัญ ม่ันคง
63023004373 นายสุรเดช รัตนเจริญชัย
63023004374 นางสาวพิมพ�พา ไข7มุก
63023004375 นางสาวดารินทร มณีแสงอโณทัย
63023004376 นายก&องเกียรติ บุญศิริ
63023004377 นางสาวนัฐพร ป.กษี
63023004378 นายกฤษณรักษ� คเชนทร�
63023004379 นายกฤษฏ์ิ วิทยวราวัฒน�
63023004380 นางสาวประหยัด เวฬุวนารักษ�
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63023004381 นางสาวจิตรวดี เพ็งภิญโญ
63023004382 นายธิติพันธุ� เรียมทอง
63023004383 นางสาววราวรรณ ป/Rนภู7
63023004384 นางสาววิไลพร กล7อมจิต
63023004385 นางสาวสุนิสา มูลไชยภูม์ิ
63023004386 นายภูวนนท� หล7อพูลกิจสกุล
63023004387 นางสาวณัฐกาญจน� จงชิดกลาง
63023004388 นางสาวธัญญาลักษณ� ชูเกณ
63023004389 นางสาวรุจิรดา อ7อนโคราช
63023004390 นายอิศรา วงษ�อ7อน
63023004391 นายประดิษฐ� จันตรี
63023004392 นางสาวป/ติพร เจตบุตร
63023004393 นางสาวอัจฉราพรรณ กลมกล7อม
63023004394 นางสาวโสภิดา บรรจง
63023004395 นายพลวัฒน� อึ๊งโชติพันธ�
63023004396 นางสาวภาราดา อุปสันโต
63023004397 นางสาวจิราภรณ� มีลักษณะ
63023004398 นางสาวทิพวรรณ โมฬี
63023004399 นางสาวอนัตตา คนแรงดี
63023004400 นางสาวพิณทิพย� โพธ์ิพันธุ�
63023004401 นางสาวช7อผกา เพ็ชรคํา
63023004402 นายอรรถชัย จวงแดง
63023004403 นางสาวอภิญญา สนเจริญ
63023004404 นางสาวเพ็ญสุภา พรมก่ิง
63023004405 นายณัฐพงศ� อนันต�นิล
63023004406 นางสาววันวิสาข� เมฆฉาย
63023004407 นางสาวนิรดา ทองระยา
63023004408 นายธรรมนูญ ก&านเหลือง
63023004409 นางสาววรัญญา ผิวเกลี้ยง
63023004410 นางสาวอุษา วงษ�บุตรดา
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63023004411 นางสาวศิริรัตน� มีถาวร
63023004412 นางสาววณิชยา กุลชาติ
63023004413 นางสาวธัญพร ศักด์ิบุญญารัตน�
63023004414 นายศิวกร มุจลินทร�
63023004415 นายภัทรพล ภู7ทอง
63023004416 นางสาวธัญชนก รัตนคช
63023004417 นางสาวพรสุวรรณ สันทัด
63023004418 นางสาววรรณา ลิมปนชัยพรกุล
63023004419 นางสาวอริสา สามงามน&อย
63023004420 นางสาวป.ญจพร อรรถรัฐ
63023004421 นางสาวโชติกา ย้ิมแย&ม
63023004422 นางสาวอนงค�นาฎ ทินอยู7วงษ�
63023004423 นายธีรุตม� คุณาบัณฑิตย�
63023004424 นายเอกลักษณ� ใสจุล
63023004425 นางสาวพัทยา โตไร7
63023004426 นางสาวทิพวรรณ ไวว7องวิทยการ
63023004427 นายภัควัฒน� มากจงดี
63023004428 นางสาวพรปวีณ� รัตนพันธ�
63023004429 นายอินทนนท� กองตระการ
63023004430 นางสาวอริศรา ภักดี
63023004431 นางสาวเบญจมาศ ยาวิชัย
63023004432 นางสาวธนาพร ผุดผ7องใส
63023004433 นางสาวชนาพร ส7องแสงกาญจนา
63023004434 นายภานุวัฒน� เหมือนวงศ�ธรรม
63023004435 นางสาววณิชยา พรายแก&ว
63023004436 นางสาวณิชาภัทร มหาพัณณาภรณ�
63023004437 นางสาวณัฐพัชร� ยอดหล&า
63023004438 นางสาวจันทภา น้ําใจสุข
63023004439 นายจักรพันธุ� พันธ�มาก
63023004440 นางสาวสุพรรณษา คล&ายสุบรรณ
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63023004441 นางสาวอิสรีย� เลิศวิทยภูมิ
63023004442 นางสาวพิมพ�ณดา ชัยอนันตพงศ�
63023004443 นางสาวพรสวรรค� วุ7นซ้ิว
63023004444 นางสาวสุจิตรา อินอุเทน
63023004445 นายภาณุมาศ ศิริม่ัว
63023004446 นางสาวอิสเรศ แป`ะม่ันคง
63023004447 นางสาวอรทิพา เปล7งเจริญศิริชัย
63023004448 นางสาวอัจจิมา พิมพ�แสง
63023004449 นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณสาร
63023004450 นางสาวพัชนี แท7นทอง
63023004451 นางสาวธารารัตน� วรรณทอง
63023004452 นางสาวสุภาพันธุ� สุวรรณศรี
63023004453 นายฐกฤต อบเชย
63023004454 นางสาวศรีประภา สุ7มอุดม
63023004455 นางสาวจิตตินันท� โอภาสรัตนพร
63023004456 นายอานันท� อรวิบูลย�ศิริ
63023004457 นางสาวณัฐพร ขําดี
63023004458 นายธีรวัฒน� สถาปนพิทักษ�กิจ
63023004459 นายธีรวัฒน� ฉัตรแถม
63023004460 นางสาวณพสร ยอดนวล
63023004461 นางสาวธัญญาวดี ทิพย�ลาย
63023004462 นายจิรพงศ� ทองสุขใส
63023004463 นายพุทธิพงศ� ไศลบาท
63023004464 นางสาวภัคจิรา ชูเมือง
63023004465 นางสาวลลินรษา ศรีภักดี
63023004466 นางสาวภิราวัน ผูกพันธ�
63023004467 นายภมร ไกลถ่ิน
63023004468 นายรชต เหลืองสถิตย�
63023004469 นายกันต�ดนัย ศิริสาห�
63023004470 นางสาวชนัญชิดา สาสุข
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63023004471 นายธนวรรธน� อนุวัตมงคลชัย
63023004472 นางสาวศศิอาภา อุ7นศิริ
63023004473 นางสาวพรป/ยดาภา สุขประสงค�
63023004474 นางสาวชุติมา นุชนารถ
63023004475 นางสาวน้ําเพชร คงใจดี
63023004476 นายภาวัต จรลีรัตน�
63023004477 นางสาวรถมณี พันธุวงศ�
63023004478 นางวิยะดา รวมธรรม
63023004479 นางสาวอุไรวรรณ บุญเส็ง
63023004480 นางสาววัลลภา ขันติพร&อมผล
63023004481 นายจักรพัชร เทพวงษ�
63023004482 นายสุระสิทธ์ิ สุภะเดช
63023004483 นางสาวน้ําผึ้ง ไกรพัฒน�
63023004484 นางสาวหรรษา สิมมา
63023004485 นายทรงพล ภู7มาลี
63023004486 นายเอกพงศ� ถึงนาค
63023004487 นายณัฐวุฒิ รักษายศ
63023004488 นายอิสมาแอ หะยีลาเตPะ
63023004489 นางสาวอรสา กอลาพันธ�
63023004490 นายมานพ จันทะสาร
63023004491 นางสาวภัทรวดี หนูอินทร�
63023004492 นางสาวชาลินี รอดสงฆ�
63023004493 นางสาวสมพร นาเลี้ยง
63023004494 นางสาวจิรวรรณ ประภานาวิน
63023004495 นางสาวสุทธินี สินทวี
63023004496 นางสาวอารีรัตน� คลี่สุวรรณ
63023004497 นายธรรมสรณ� กูลประดิษฐ�
63023004498 นางสาวพริษฐ�ฌา ดวงพุฒ
63023004499 นายกฤษฎา ศิริพงศ�
63023004500 นางสาวรวิพร นฤดีศรีอุทัย
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63023004501 นางสาวณฐา ภานุกรกิตติกุล
63023004502 นางสาวสาวิตรี เทียนทอง
63023004503 นางสาวนรากร สอนอินทร�
63023004504 นางสาวณเพชร สุระโคตร
63023004505 นางสาวธัญณิชา เขียวบํารุง
63023004506 นางสาววิมลวรรณ พิชิตมงคลชัย
63023004507 นางสาวพลอย กว&านวิพิธกาญจน�
63023004508 นางสาวจิตติมา รุ7งฟQา
63023004509 นางสาวมาริษา เพ็งโตวงษ�
63023004510 นางสาวปณิตา อุดมธนาโชติ
63023004511 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยโรจน�นิพัฒน�
63023004512 นายกรัณย�ยศ วุฒิวงศ�เสรี
63023004513 นางสาวนันทภรณ� ผลเล็ก
63023004514 นางสาวอรณภา ป.ทมสถาพร
63023004515 นายเจษฎา ผลพานิช
63023004516 นายกฤษฎากรณ� ชุมศร
63023004517 นางสาววัลวลี วงศ�รส
63023004518 นางสาวปณิตา ลําทา
63023004519 นางสาวมานิตา สุขสมัย
63023004520 นางสาวณิชากร อินทร�น&อย
63023004521 นางสาวกานต�ธิดา จันทร�แก&ว
63023004522 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทิพย�กาวี
63023004523 นายนราวิชญ� พวกยะ
63023004524 นางสาวรัตติยา อ7วมใจหนัก
63023004525 นายสุทิน ยางก&อน
63023004526 นายอภิรุจ ทองพรหม
63023004527 นางสาวณัฐรดา ยอดเสน7ห�
63023004528 นางสาวรุ7งฤดี นิลเพชร
63023004529 นายป/ยะนันต� จันพุทธา
63023004530 นายณภพ สระเนียม
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63023004531 นางสาววานิชญาพร เหมหมัด
63023004532 นางสาวลัดดาวัลย� พันธ�ออง
63023004533 นายวัฒนา แสงสารวัด
63023004534 นายสันติ จันทวงษ�
63023004535 นางสาวรุจิรา นาเมือง
63023004536 นางสาวนุจรีย� วรนาม
63023004537 นายประหยัด ห7อทรัพย�
63023004538 นางสาวจุฑามาศ ศรีน7วม
63023004539 นางสาวจิรวรรธ ชาวศรีทอง
63023004540 นายกิตตินันท� การะเกตุ
63023004541 นางสาวรมิดา ศุภมงคล
63023004542 นางสาวพิศมัย นุรักษ�
63023004543 นายอุ&มบุญ ต้ังบุณยเกียรติ
63023004544 นางสาวสุรีรัตน� เดชเดชะ
63023004545 นางสาวศศิโรมณ� ชมชื่น
63023004546 นางสาวเบญจรัตน� ธนะจินดานนท�
63023004547 นางสาวชุลีภรณ� พงษ�ดี
63023004548 นางสาวสราลี นุชม่ัน
63023004549 นางสาวพิมพ�พร บัวงาม
63023004550 นางสาวสุวนันท� พ่ึงจะคลี่
63023004551 นางสาวกฤติยา พรมจันทา
63023004552 นางสาวกชกร บุญจูง
63023004553 นางสาวญาสุมินทร� อมรกิตติโรจน�
63023004554 นายพศวัต ล7าโสตร�
63023004555 นางสาวจิรัชยาพร สะอาด
63023004556 ว7าที่ร&อยตรีวรพงศ� อําไพ
63023004557 นางสาวชนิตา คล้ําสี
63023004558 นางสาวณิชาพร เจริญศิลป
63023004559 นายพิเชษฐ� พนมไพร
63023004560 นางสาวพิมพ�ทิชา วงศ�จตุพัฒน�
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63023004561 นางสาววิสา สระทองอุ7น
63023004562 นายวรวัฒน� ปานทอง
63023004563 นางสาวมะลิวัลย� สกุลณีย�
63023004564 นายมาตภูมิ เพ่ิมวัฒนา
63023004565 นางสาวปรียานุช คุ&มสมบัติ
63023004566 นายณัฐวุฒิ ลือชา
63023004567 นายรวิภาส ชุมชาติ
63023004568 นายชวลิต เดชธนาดิษย�
63023004569 นางสาวภาวินี นาคํา
63023004570 นายภาณุวัฒน� นิ่มนวล
63023004571 นางสาวณิชนันทน� เรืองตระกูล
63023004572 นางสาวภัคพิชา เนื่องนุ&ย
63023004573 นายกชพัฒน� ฮวบสวรรค�
63023004574 นายธีร�มนิต หทัยอาภา
63023004575 นางสาวลักษมณ อาจคิดการ
63023004576 นายเอกอมร กาฬภักดี
63023004577 นายวีรพงศ� พิชัยเสนาณรงค�
63023004578 นางสาวศิริพร เวียงสมุทร
63023004579 นางสาวสุจิตตรา หวานชิต
63023004580 นางสาวปุณณมาส แสงมณี
63023004581 นางสาวหทัยรัตน� ชื่นชมน&อย
63023004582 นายอดิศักด์ิ จันทร�ไกร
63023004583 นางสาวภรภัค สายบัวทอง
63023004584 นางสาวนันท�นภัส วัดอักษร
63023004585 นางสาวชนิดา จันทร�นาราเลิศ
63023004586 นางสาวอุไรวรรณ กาฬภักดี
63023004587 นายนิติพัฒน� งามขํา
63023004588 นางสาวสุพัตตรา บุญรอด
63023004589 นางสาวเบญญทิพย� อาทิตยศรัณยากร
63023004590 นางสาวธรรมรัต ตุ&มนิลกาล
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63023004591 นายกิตติธัช สุวรรณนิยม
63023004592 นายวิศกรณ� พรมโคตร
63023004593 นางสาวปราชญา ศรัทธา
63023004594 นางสาวพรพิมล โพธ์ิเพียรทอง
63023004595 นางสาวเจนจิรา ต้ังใจ
63023004596 นางสาวสุปรียา แก&วเจริญ
63023004597 นายชาคริต ยอดวัลลภ
63023004598 นางสาวนรีรัตน� สายหอม
63023004599 นางสาวกัญญาณัฐ รักภูมิ
63023004600 นายณัฐฐนปราชญ� บรรจงจิตต�
63023004601 นางสาวณัฐฌา พงศ�สิริประยูร
63023004602 นางสาวพีรดา ต7ายจันทร�
63023004603 นางสาวสุนิสา ชินวงษ�จุ&ย
63023004604 นางสาวอาภาภรณ� นฤมลนภาลัย
63023004605 นางสาวสุภัคณ�จิรา สกุลณี
63023004606 นางสาวเบญจวรรณ พัดสําฤทธิผล
63023004607 นายภูมินทร� ชูเทียน
63023004608 นายอริธัชย� สิทธิกิตติยานนท�
63023004609 นางสาวเบญจวรรณ เพชรหยอย
63023004610 นางสาวอัญฑิกา ปานสกุล
63023004611 นางสาวเบญจพร เย็นกาย
63023004612 นางสาวสมฤทัย สระทองแก&ว
63023004613 นายพัทธนันท� ตาตPะ
63023004614 นางสาวสรณ�สิริ แสงสําลี
63023004615 นายวิษณุ หมกทอง
63023004616 นายบัญชา ป/Rนนิวงษ�
63023004617 นายอภิสิทธ์ิ หรับหลี
63023004618 นางสาวรุ7งนภา ทาโส
63023004619 นางสาวกันต�สิริ ตามพานนท�
63023004620 นางสาวพรรณิภา สระทองแซว
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63023004621 นางสาววรีญา พานทอง
63023004622 นางสาวสุทัตตา เกิดประสิทธ์ิ
63023004623 นางสาวสิรินยา ไชยเพ็ชร
63023004624 นายณัฐนันท� นวอนุศาสตร�
63023004625 นางสาวนริศรา สูพิภักด์ิ
63023004626 นางสาวพิมพ�พจี วิชัยคํา
63023004627 นายฤทธิเดช สุขโสม
63023004628 นางสาววีกมล แง&เจริญกุล
63023004629 นางสาวรัตนาภรณ� เรียบทวี
63023004630 นายธนัชทัศน� มาลัยทองแก&วสุภา
63023004631 นางสาวกานต�สินี สง7าชู
63023004632 นางสาวลักขณา สภาชัย
63023004633 นางสาวกนกพร ทองสุก
63023004634 นางสาวนาถลดา ชาติพงศ�
63023004635 นายรัฐชัย บํารุง
63023004636 นางสาววิลาสินี บานสว7าง
63023004637 นายรัตนกร เหล7าเรือง
63023004638 นายนพดล กวยรักษา
63023004639 นางสาวจิรวรรณ วันสามง7าม
63023004640 นางสาวเกศแก&ว เกิดน&อย
63023004641 นางสาวสมรัก หม่ืนฤทธ์ิ
63023004642 นางสาวอมรรัตน� ศรสุรินทร�
63023004643 นายศุภชัย กาฬภักดี
63023004644 นายรังสรรค� หนองหงอก
63023004645 นางสาวพีรพร มุ7งพันธ�กลาง
63023004646 นางสาวภรสุภา วิลาศวรยศ
63023004647 นายอภิสิทธ์ิ เสถียร กิจ
63023004648 นางสาวสุชาวลี ยากลิ่นหอม
63023004649 นางสาวอารียา วิเศษมาก
63023004650 นางสาวสุภาพร จํารุราย
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63023004651 นายสุรศักด์ิ สุระเกตุ
63023004652 นายสุรศักด์ิ หอมศรีประเสริฐ
63023004653 นายสันติสุข สุ&นก้ี
63023004654 นายอลงกรณ� เอี่ยมสุดแสง
63023004655 นางสาวนัชชา สาโรชสกุลชัย
63023004656 นางสาวป.ญธิมา สุดสาย
63023004657 นายทรงเกียรต์ิ คุณโตนด
63023004658 นายอภิสิทธ์ิ กรัตพงษ�
63023004659 นายวัชรินทร� วรรณโชติ
63023004660 นายป/ยะ เมืองวงษ�
63023004661 นายณัฐพงศ� การดําริห�
63023004662 นางสาวมณีรัตน� วงษ�เซ็น
63023004663 นางสาวชฎาพร โพธ์ิทอง
63023004664 นางสาวอรณัส เพ็ชรทวี
63023004665 นางสาววรรณิสา ขันแข็ง
63023004666 นางสาวศรัณย�พร ไถ&บ&านกวย
63023004667 นางสาววิภาพร สิทธิจันทร�
63023004668 นายธีระพล เกิดโพธ์ิทอง
63023004669 นายวัชรินทร� นวลปาน
63023004670 นางสาวปุณณดา ศิลาเงิน
63023004671 นางสาวหทัยรัตน� กล&ากสิกิจ
63023004672 นางสาวนัฐพร กลิ่นหอม
63023004673 นายเจตศักด์ิดา สุทันรัมย�
63023004674 นางสาวนันทฉัตร อักษรศักด์ิ
63023004675 นายสิทธิภัท หทัยธรรม
63023004676 นางสาวกมลพรรณ แก&วงาม
63023004677 นางสาวพิชยาณิรินฐ� วิวัฒน�
63023004678 นางสาวศุภักด์ิษร ศรีแก&ว
63023004679 นายธนศักด์ิ บัวบาน
63023004680 นางสาวสุพรรษา พงษ�สุระ
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63023004681 ว7าที่ ร.ต.หญิงจารวี สีแหล&
63023004682 นายภูวสิษฏ� ว7องสิริโรจน�
63023004683 นางสาวกนกกาญจน� รับพรพระ
63023004684 นางสาวอาภากร ปานสกุล
63023004685 นางสาวปรียานุช อัศวไกรศรี
63023004686 นางสาวกาญจนา ยืนยง
63023004687 นางสาวเนาวรัตน� ศรีสังข�
63023004688 นางสาวแสงเดือน เที่ยงวงษ�
63023004689 นางสาววงษ�สุดา มาหัวเขา
63023004690 นางสาววีรวรรณ ทรัพย�มาก
63023004691 นางสาวรังสิมา กําแพงนิล
63023004692 นายเอนก ป.นทะนา
63023004693 นางสาวอรทัย สมบุญจันทร�
63023004694 นายธีระพงษ� จะตุเทน
63023004695 นางอิษยา บุณยายน
63023004696 นายวัชรพงษ� ดงปาลี
63023004697 นางสาววิภาวี ตรีศิลา
63023004698 นางสาวลิศา ศิริฤกษ�
63023004699 นายอชิรวัชร� ธนานิรันดร�กุล
63023004700 นายสาร�วัจน� เขาสกุล
63023004701 นางสาวพนิดา อินทะเรืองศร
63023004702 นางสาวณัฐนิชา แขสว7าง
63023004703 นายศุภณัฐ ด7านหงส�สุวรรณ
63023004704 นางสาวภัทราภรณ� กัณหะสินวัฒนา
63023004705 นางสาวชิดชนก กองก่ิง
63023004706 นางสาวรัตติยาภรณ� วงษ�ศิริ
63023004707 นางสาวสุฐิตา เจริญธนกิจ
63023004708 นายภูริศ พอจิต
63023004709 นางสาววัลลี สาริยา
63023004710 นางสาวสร&อยฟQา สิงห�ทองคํา
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63023004711 นางสาววงศ�เกศพัฒน� ทองนพคุณ
63023004712 นายแสงสุริยา มารยาท
63023004713 นางสาวอัญญมาศ ก&องชลาลัย
63023004714 นายวัชระ มีวันรวย
63023004715 นางสาวศิรินทรา ดาไธสงค�
63023004716 นางสาวอนุสรา สระทองล&วน
63023004717 นางสาวสุพรรษา ฝอยทอง
63023004718 นางสาวนวพรรษ ป.Jนรัตน�
63023004719 นายณัฐพล มณีโชติ
63023004720 นางสาวจุไรพร เจียมตัว
63023004721 นางสาวเกวลิน ศรีขวัญใจ
63023004722 นางสาวรัชภร นาคขํา
63023004723 นางสาวปภาดา แสนทวีสุข
63023004724 นายทรงพล ไวว7อง
63023004725 นางสาวสุชาดา น&อมนําทรัพย�
63023004726 นายวีรเดช คงแจ7ม
63023004727 นายวินัย พลบุบผา
63023004728 นางสาวอรุณวรรณ จันทรประภา
63023004729 นายสมบูรณ� ทองนา
63023004730 นางสาวปานรดา ชาญณรงค�
63023004731 นางสาวัVVVVจุฑามาศ ศรีโปฎก
63023004732 นางสาวนภสรณ� อําพัฒน�
63023004733 นางสาวจิรัฐิติ เลือดฉิม
63023004734 นางสาวบุณยานุช เดชจินดา
63023004735 นางสาวสุรัสวดี จันทร�สุนทร
63023004736 นางสาวชยาภรณ� หลักเพชร
63023004737 นางสาววรดา ทองเปรม
63023004738 นางสาวปาลิตา ลีฉลาด
63023004739 นางสาวชุติมา ทองมี
63023004740 นายพงศธร ภูหม่ืน
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63023004741 นายณัฐวุฒิ จันทร�พันธุ�
63023004742 นางสาวทัศนีย� ทัศโนทัย
63023004743 นางสาวรัตติยา เสาวงจันทร�
63023004744 นางสาววาสนา วงศาพูนทรัพย�
63023004745 นางสาวอุทุมพร เหลืองชัยพร
63023004746 นางสาวภรวิมล ปกสุข
63023004747 นางสาวปาริชาติ ผลานิสงค�
63023004748 นางสาวสุจาฑิวรรณ ชุนเกษา
63023004749 นางสาวชนิญาดา ภู7ระหงษ�
63023004750 นางสาวพิมพ�ลดา จอมเมืองมา
63023004751 นางสาวสุวิมล วานิลทิพย�
63023004752 นางสาวฐานวีร� โอทอง
63023004753 นางบุษยรัตน� ไทยวงษ�
63023004754 นางสาวธวัลรัตน� เลิศนภาทรัพย�
63023004755 นางสาวสุรีรัตน� วงษ�โพธ์ิ
63023004756 นางสาวสุกัญญา หงษ�ทอง
63023004757 นางสาวเจนตินา คงตระกูลชัยเดช
63023004758 นายภาวีช เทียนไสว
63023004759 นางสาวลัดดาวัลย� คูณพงษ�
63023004760 นางสาววราวรรณ กันทรากรสิริกุล
63023004761 นางสาวญาณิฐา เภอบางเข็ม
63023004762 นางสาวอิงอร รูวิชิตร
63023004763 นายมงคลชัย ศรีอินทร�สุทธ์ิ
63023004764 นางสาวพิชชาอร อุงจิตต�ตระกูล
63023004765 นางสาวสุพิชญา คฤหเขมา
63023004766 นางสาววัชราภรณ� ชัยมณี
63023004767 นายวรพล เกตุตรง
63023004768 นายปกรณ� บุญญะฐี
63023004769 นางสาววรัญญา ทะวงษ�
63023004770 นางสาวจันทรารัตน� ปรีสงค�
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63023004771 นางสาวมยุรี ปนชัยภูมิ
63023004772 นายประวิทย� ยอดแก&ว
63023004773 นางสาวสลิดา ทัพธานี
63023004774 นางสาวจินห�นิภา เกชฎา
63023004775 นางสาวจริยาวัฒน� ลี้พันธ�
63023004776 นายเสกสรรค� สวัสดิรักษา
63023004777 นางสาววริศรา จงไพศาล
63023004778 นายกิตติศักด์ิ ตู&สมบัติ
63023004779 นายตรัยภพ ปฐมกนก
63023004780 นางสาวธิติยา บัวสี
63023004781 นางสาวโสภิตา สัมมาทัต
63023004782 นางสาวศิริวรรณ เตียเป/Jน
63023004783 นางสาวปาริฉัตร ใจเสง่ียม
63023004784 นางสาวกนกวรรณ อังกุลดี
63023004785 นางสาวรัตน�ธิดาภรณ� บุตรศรี
63023004786 นางสาวมาศร�ศิริ เย็นภักดี
63023004787 นางสาวธนิษฐา บุญนาค
63023004788 นางสาวณัชชา พุทธิมาโน
63023004789 นางสาวสุกัญญา ร7วมใจ
63023004790 นายมูฮํามัดอิฟฟ.ต ปาทาน
63023004791 นางสาวสรัลพร กระฐินหอม
63023004792 นายลัทธพล แจ7มจํารัส
63023004793 นายอนันต� แรงครุธ
63023004794 นางสาวณัฐฐา สกุลพาณิชย�
63023004795 นางสาวพัชรี ศิริรัตนพันธุ�
63023004796 นางสาวลัดดาวัลย� วงษ�สุวรรณ
63023004797 นางสาวปติญญา จ&อยร7อย
63023004798 นางสาวเพ็ญพิชชา สังวรวงศา
63023004799 นางสาวปริศนา ชาวนาฟาง
63023004800 นายอานุภาพ พันธุ�สําลี
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63023004801 นางสาววริศรา วงษ�ทวีทรัพย�
63023004802 นางสาวศุทธินี คงตุก
63023004803 นางสาววรรณพร พรมพงค�
63023004804 นางสาวจินดารัตน� เรืองฤทธ์ิ
63023004805 นางสาวสุจิตรา พวงบุบผา
63023004806 นายบุญญฤทธ์ิ เชี่ยวชาญ
63023004807 นายกฤชวัฏ บุษบาวศินกุล
63023004808 นายภูริฉัตร กองค&า
63023004809 นางสาวน้ําทิพย� มีชัย
63023004810 นางสาวทิพย�สุภา อํานวยผล
63023004811 นางสาวกานติญา แก&วทวี
63023004812 นายโชคชัย ย้ังประยุทธ�
63023004813 นายสุพจน� อมรประเสริฐศรี
63023004814 นางสาวอารีรัตน� ป/Rนทับทิม
63023004815 นางสาวธัญวรรณ วรรณโต
63023004816 นายณัฐนันท� ฉันท�บุญญวัฒน�
63023004817 นางสาววัลลีรัตน� คงบุญ
63023004818 นางสาวสุทธิกานต� วาศิฏฐิภาคย�
63023004819 นางสาวญาณิกา แก&วรัก
63023004820 นายพงศธร แก&วชล
63023004821 นางสาวสุพินดา ลวสินอาภรณ�
63023004822 นางสาวจรรยเรศ สาคเรศไพศาล
63023004823 นางสาวเมธาดา ยอดแก&ว
63023004824 นางสาวพัชราภรณ� ศรีวิรัตนกุล
63023004825 นางสาวนภาพร เกตุปลี
63023004826 นายอลังการ ตันติยาภรณ�
63023004827 นางสาวศิริญาภรณ� ชูสาย
63023004828 นางสาวทิพวรรณ ไหลหาโคตร
63023004829 นางสาวบุศรินทร� อ7องแก&ว
63023004830 นายณัฐดนัย ถ่ินพังงา
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63023004831 นางสาวณัฐสุดา บัวแก&ว
63023004832 นางสาวปาริฉัตร พุ7มทอง
63023004833 นางสาวรุ7งทิพย� พงษ�ศักด์ิ
63023004834 นางสาวนันทิดา รื่นเกิด
63023004835 นายจิรกิตต� ปานมณี
63023004836 นางสาวทศพร เอี่ยมสะอาด
63023004837 นางสาวศศิธร ทองนวล
63023004838 นางสาวเบญจมาศ แก&วพิจิตร
63023004839 นางสาวเกวลิน คล&ายแดง
63023004840 นางสาวภาวิดา ม่ันเกิด
63023004841 นางสาวเกสรา พูลขุมทรัพย�
63023004842 นางสาวปวีณา ชาวเวียง
63023004843 นางสาวกรณิศาภรณ� ขวัญสิริบุญมี
63023004844 นางสาวปาริฉัตร เบ็ญพาด
63023004845 นางสาววัลภา โพธ์ิจันทร�
63023004846 นายธีระ เอื้อพรเจริญกุล
63023004847 นายปรมัตย� อิ่มจิตต�
63023004848 ว7าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ� เทียนเหลือง
63023004849 นายรัชพล เจษฎาลักษณ�
63023004850 นางสาวแวววิมล สระทองทิว
63023004851 นายอธิพัฒน� แสงสว7าง
63023004852 นางสาวสุพรรษา โพธ์ิแก&ว
63023004853 นางสาวป/ยะรัตน� สุวรรณนภา
63023004854 นางสาวนฤมล ทิพย�หมัด
63023004855 นางสาวกนกวรรณ คณะค7าย
63023004856 นางสาวรุ7งระพี บูชา
63023004857 นางสาวจิราภรณ� อินทร�ดวง
63023004858 นางสาวเจนจิรา นาคาธร
63023004859 นางสาวจุฑามาศ ชมภูนิช
63023004860 นายกนล นวลนิ่ม
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63023004861 นายจักรกฤษณ� จุมพรม
63023004862 นางสาวชไมพร นาคินทร�สิริชัย
63023004863 นางสาวพนิดา พิราชัย
63023004864 นายพงศ�ปรีดา ก่ิงวัฒนกุล
63023004865 นายธวัชชัย แตงดี
63023004866 นางสาวณัฐริกา ภูมิลา
63023004867 นายศราวุธ ศรีระแก&ว
63023004868 นางสาวกัลยา กลิ่นเสน7ห�
63023004869 นางสาวกาญจนา บุตรน้ําเพชร
63023004870 นางสาวณัฐณิชา พัชรเดชานนท�
63023004871 จ7าอากาศโทอัครวิน โรจนประดิษฐ
63023004872 นางสาวเบญจมาภรณ� บุญญานันท�
63023004873 นางสาวรจนา แก&วล&วน
63023004874 นายปริญญา คลายเพ็ชร
63023004875 นางสาววริศรา บัวแจ7ม
63023004876 นางสาวรักษ�ณัทฤดี ศรีประภาธนาเลิศ
63023004877 นางสาวธฤตาณัฏฐ� พวงไพโรจน�
63023004878 นางสาวจุฑามณี รุ7งทวีชัย
63023004879 นายณัฐพงษ� ตู&สมบัติ
63023004880 นางสาวภานุมาศ บุญเกิด
63023004881 นางสาวจินตรา บุตรศาสตร�
63023004882 นางสาวสรารัตน� ประกอบใจ
63023004883 นายภูเบศ ศรีศิริ
63023004884 นางสาวนุชจรี อ7าวม7วง
63023004885 นางสาวภรณ�ทิพย� วนิชาชีวะ
63023004886 นางสาววิมลภรณ� ผ7องอําไพ
63023004887 นางสาวอันตรา ชลานุเคราะห�
63023004888 นางสาวพรนภา จิระเกษมนุกูล
63023004889 นางสาวปรียานุช พรรณแดง
63023004890 นายสนธิ บุญศรี
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63023004891 นางสาวสุภารดี โพธ์ิศรี
63023004892 นางสาวธมนรัตน� ภคทองไพโรจน�
63023004893 นายปภาวิน ลิ้มบารมีกุล
63023004894 นายกิตติพงษ� บัวแก&ว
63023004895 นางสาวจิตรา มีประมูล
63023004896 นางสาวอภิญญา เมธาศพล
63023004897 นายเกริกพล ชัยวงศ�
63023004898 นางสาวจิตกรานต� ผิวอ7อนดี
63023004899 นางจุฑาทิพย� แบบกัน
63023004900 นางสาวจิตรานุช วันหลัง
63023004901 นายศักรินทร� ศรีคํามูล
63023004902 นางสาวพัชราพร สุขศรี
63023004903 นายศตวรรษ ทองประทัด
63023004904 นางสาวกมลวรรณ สังข�เงิน
63023004905 นางสาวพัชราภรณ� บุตรวัง
63023004906 นางสาวป.ญญดา ยางแดง
63023004907 นางสาวกานต�รวี ว7องวัฒนกูล
63023004908 นางสาวพัชราภรณ� ม่ิงขวัญ
63023004909 นางสาวณัฏฐา เปOยถนอม
63023004910 นางสาวเสาวลักษณ� พิมพ�โพธ์ิกลาง
63023004911 นางสาวนิศรา ศรีชัย
63023004912 นายณัฐวัตร ภู7พันธ�ศรี
63023004913 นางสาวนาตยา พูดดี
63023004914 นายอนุกูล พวงบอน
63023004915 นางสาวณิรถา นราโชติเมธี
63023004916 นางสาวกรรณิกา ใจซ่ือ
63023004917 นางสาวคุณภัทร อักษรนํา
63023004918 นางสาวเกสรา เกษร
63023004919 นางสาวปฏิพัทธ� ครุฑชา
63023004920 นางสาววารี ลิมปนะย่ิงยง
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63023004921 นางสาวกัญญารัตน� ศรีเดช
63023004922 นางสาววรรณวิสา ป/ยะแสง
63023004923 นางสาวมณียา จิตธิวงษ�
63023004924 นางสาวอริสรา พ่ึงชะอุ7ม
63023004925 นางสาวทิพยารัตน� ธรรมเจริญ
63023004926 นางสาวฏิฏิภัทฏ� เหล7าพิเดช
63023004927 นางสาวกชกร ดิษสุวรรณ
63023004928 นางสาวกมลรัตน� อภัยรัตน�
63023004929 นางสาวณัฐกฤตา อร7ามพยอม
63023004930 นางสาวจิราวรรณ แผนสมบูรณ�
63023004931 นางสาววรรณวลี ศรีอ7วมบู7
63023004932 นางสาวสลิล สันติพันธ�พิทักษ�
63023004933 นางสาวสุนันทา พลายระหาร
63023004934 นางสาวชลิตา บุญมาก
63023004935 นายปริพัฒน� สุป/นตา
63023004936 นางสาววรัญญา พันโทเอก
63023004937 นางสาวอัจฉราพรรณ พานิช
63023004938 นางสาวศศิธร ปะจุดทะกา
63023004939 นางสาวจุฬีรัตน� ศรีแสง
63023004940 นางสาวชไมพร แท7นทอง
63023004941 นางสาวกรรณิกา เกิดสุข
63023004942 นางสาววาสนา จิตรบวรวงศ�
63023004943 นายสุทธิรัตน� พุ7มทอง
63023004944 นางสาวเบญจมาภรณ� เกตุแก&ว
63023004945 นายณิชกมล การะกรณ�
63023004946 นายนราวิชญ� สนิทจันทร�แจ&ง
63023004947 นางสาวกนกวลัยลักษณ� นาคโครพ
63023004948 นางสาวดวงกมล สุวรรณเกิด
63023004949 นางสาวกชพรรณ ณ น7าน
63023004950 นางสาวอัญญาภรณ� นันทหาญ
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63023004951 นางสาวป/ยะโสภิชา นาคพงษ�
63023004952 นายอนันต� นาคเงิน
63023004953 นายธีภพ พานิชประเสริฐ
63023004954 นายวัชรทัศน� วิมุตตา
63023004955 นางสาวณัชชา ภูรพีระวงษ�
63023004956 นางสาวธันยชนก สังข�จุฑาพัส
63023004957 นางสาวรัตนาพร ฝ.ดค&า
63023004958 นางสาวบุษกร สุขพร
63023004959 นางสาวปวีณ รุ7งทวีชัย
63023004960 นางสาวฐิดาพร ม7วงชื่น
63023004961 นางสาวกัญญาพัชร ดอนประทุม
63023004962 นางสาวญาดา จันทมะณี
63023004963 นางสาวจุฑาทิพย� ยุกติชาติ
63023004964 นางสาวกมลชนก ลักษณาทรัพย�
63023004965 นางสาวแสงจันทร� ใจชื้น
63023004966 นางสาวนันทวรรณ หิรัญญการ
63023004967 นายณัฐกุล ปราณอมรกิจ
63023004968 นางสาวก่ิงกาญจน� โสภา
63023004969 นางสาวณัฐวรรณ สุขบรรเทิง
63023004970 นางสาวอภิญญา ป.ญญาอินทร�
63023004971 นางสาวกัณฐมณี คณศิษฐ�ภรสุทธะ
63023004972 นางสาวเพชรัตน� ต7างงาม
63023004973 นางสาวสุรัชดา บุญคล&าย
63023004974 นางสาวสุนิษา จิตร�สุพร
63023004975 นางสาวอุทุมพร เหมือนวงษ�ธรรม
63023004976 นายสนธยา แสงสินธ�
63023004977 นางสาวกชพร วงค�เครือ
63023004978 นางสาวยลดา ศรีเดชาวงษ�
63023004979 นางสาวกัญญาวีร� หวานล้ํา
63023004980 นางสาวรสสุคนธ� สีนวล
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63023004981 นายพิชัยยุทธ งามเสน7ห�
63023004982 นางสาวนลพรรณ หน7อนิล
63023004983 นางสาวณัฐธิดา ชัยศาสตร�
63023004984 นายเชาวนเลิศ สานตPะ
63023004985 นายกฤติน เซ่ียงฉิน
63023004986 นางสาวกนกพร ขวัญทอง
63023004987 นางสาวลฎาภา อยู7ชัยกิจ
63023004988 นางสาวสมฤดี ไตรพิษม�
63023004989 นายสถิต บัวเผื่อน
63023004990 นายศิงขร เตชะบุตรม่ัน
63023004991 นางสาวกมลวรรณ ทองเปรม
63023004992 นางสาวเพชราภรณ� อิ่มอารมย�
63023004993 นางสาวกฤติมา อ่ําชูศรี
63023004994 นางสาวกมลพัทน� ขวดทอง
63023004995 นางสาวกรณัฐฐ� กฤติยา
63023004996 นายภูมินทร� สุรินทร�
63023004997 นายจีระวัฒน� เข็มดี
63023004998 นางสาวกมลรัตน� ชื่นไพศาล
63023004999 นางสาวธันญรัตน� พ่ึงศรีไสย
63023005000 นางสาวป/ยาภรณ� เดชสุภา
63023005001 นายจีระศักด์ิ ขวัญดํา
63023005002 นางสาวนิศาชล ปรีดี
63023005003 นางสาวธนิษฐาน� อัครทวีธราธรณ�
63023005004 นางสาววนิดา ไชยวงศ�
63023005005 นางสาวกันต� ใสติด
63023005006 นางสาวสุภคินี เหมรัตน�
63023005007 นางสาววนัสนันท� หม&อทิพย�
63023005008 นางสาวกนกวรรณ ทับแก&ว
63023005009 นางสาวสุทธิณี วงษ�สมบัติ
63023005010 นางสาวณัฐยาวีร� ผลิเจริญผล
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63023005011 นางสาวธิดาพร สัมมาคาม
63023005012 นางสาวฐานันท�ดา บัวทองพีรสิริ
63023005013 นางสาวสมฤทัย ลัดดากุล
63023005014 นางสาวจันทร�ทิมา กรแก&ว
63023005015 นางสาวพิมพ�ชนก วรดนูพันธ�
63023005016 นางสาวปรียาพร กระวีพันธุ�
63023005017 นายณรงค�เวทย� รัตนชาลี
63023005018 นางสาววันทณี ฟ.กหอมเกร็ด
63023005019 นางสาวสีตีฟาตีเมPาะ หะรามี
63023005020 นางสาวเพชรรัตน� สุขจินดา
63023005021 นายณัฐพล นิดคง
63023005022 นางสาวศุภนัน โพธ์ิม่ัน
63023005023 นายนนท�ชนันท�กรณ� ฝ^ายเทศ
63023005024 นางสาวศรสวรรค� พงษ�พัว
63023005025 นางสาวสรัสนันท� เลขธรากร
63023005026 นางสาวศศิมาภรณ� สวัสด์ิไธสงค�
63023005027 นายอํานาจ ศรเดช
63023005028 นายศรัณย� เกิดสุข
63023005029 นายพงศกร เกิดสีชัง
63023005030 นางสาวลดารัตน� ธรรมภักดีวิมล
63023005031 นางสาวนิติยา ห&าวหาญ
63023005032 นายทวีกุล โคสุวรรณ
63023005033 นางสาวมนัสวี ต้ังธงชัย
63023005034 นางสาวอลิสา เกษมสุข
63023005035 นายภูชิต ม่ิงเมือง
63023005036 นางสาวสุภาวดี ป/ยะ
63023005037 นายทรงยศ พลทะขันธุ�
63023005038 นางสาวธาริกา โสภัณนา
63023005039 นายสุพศิน มหาวรรณ�
63023005040 นายวีรยุทธ บุญจีน

หน&า 168 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023005041 นายตะวัน เต็มใจ
63023005042 นางสาวพนิดา มะโน
63023005043 นางสาวภัศรา ล้ําเจริญทรัพย�
63023005044 นางสาวยลรดี มณฑาสุวรรณ
63023005045 นายระพีพัฒน� ชิตท&วม
63023005046 นายศิวะ รัตนเมธางกูร
63023005047 นางสาวชนกานต� เพ็ชร�อยู7
63023005048 นางสาวนันทพร ลูกอินทร�
63023005049 นางสาวจิตเกษม ศรีระบาย
63023005050 นายภัทรดิฐษ� ฟุQงทวีวงศ�
63023005051 นางสาวญาณิศา นกน7วม
63023005052 นางสาวธิปย�พรดาห� ศรีบุญเพ็ง
63023005053 นายธนภัทร เจียนจันทร�วงศ�
63023005054 ว7าที่ร&อยตรีธนวัฒน� ศรีดาวเรือง
63023005055 นางสาวพลอยไพลิน โรจนกุล
63023005056 นางสาวรัตนาภรณ� ไข7ลือนาม
63023005057 นายณัฐพัชร� ธีระวงศ�ภิญโญ
63023005058 นายภาคิน ทองพิชัย
63023005059 นายกฤตนันท� ทองด&วง
63023005060 นางสาวสมฤทัย มะเจียกจร
63023005061 นางสาวสุดา สุขเสือหึง
63023005062 นางสาวกันต�กมล ชัยโรจน�สัมพันธ�
63023005063 นางสาววันนิตษา อ&วนสะอาด
63023005064 นายณัฐกาญจน� แสงดิษฐ
63023005065 นายวรากร ทนเถ่ือน
63023005066 นางสาวกันตา กันตะปOติ
63023005067 นางสาวจารุรัตน� ผลมะเฟWอง
63023005068 นางสาววชิราภรณ� ลิขิตผลิน
63023005069 นายวัชระ ขาวบริสุทธ์ิ
63023005070 นายธวัชชัย อุปละ
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63023005071 นางสาวสิชานาถ ลูกฟ.ก
63023005072 นางสาวอรวรรณ เทพกร
63023005073 นายภาคิน พิมพา
63023005074 นายธนิน ทิมทับ
63023005075 ว7าที่ ร.ต.หญิงเพชรนาฎ เสียงสูง
63023005076 นางเบญจพร โมดทอง
63023005077 นายกฤษณะ ศรีเจริญ
63023005078 นางสาววีรภรณ� แสงรุ7งเพชร
63023005079 นางสาวศิรนาท เอกสินิทธ�กุล
63023005080 นางสาวมนต�ภัค พฤฒิถาวร
63023005081 นายธนารักษ� แสดกระโทก
63023005082 นางสาวภัทรธิดา เสืองามเอี่ยม
63023005083 นางสาวทิพย�วารี นุ7มสิน
63023005084 นายกันตพงศ� คาดการณ�ไกล
63023005085 นางวีณารัตน� วรนาม
63023005086 นางสาวศิริลักษณ� อัมรัตน�
63023005087 นางสาวพัชราภรณ� สุการะกิจ
63023005088 นายเอกพงศ� กงวิรัตน�
63023005089 นางสาวจันทิมา ตองแก&ว
63023005090 นายธนพล แก&วทองคํา
63023005091 นางสาวอุดมศรี แดงดี
63023005092 นางสาวมาริษา อุไร
63023005093 นางสาวสุดา นราพล
63023005094 นายปราการ ดอกจอก
63023005095 นายธัญวิชญ� เทพญา
63023005096 นายป/ยวัฒน� ขําสาคร
63023005097 นายหาญศักด์ิ สวยงาม
63023005098 นางสาวศิริธารา ตะเพียนทอง
63023005099 นายนันทศักด์ิ เกลี้ยงประดิษฐ�
63023005100 นางสาวกุลยา ชิณณะพินิต
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63023005101 นายณฐพล สินธุมงคล
63023005102 นางสาวธัญญารัตน� เรืองบุญ
63023005103 นายวีระศักด์ิ ลาภา
63023005104 นายอรรถพล อ7อนสําอางค�
63023005105 นางสาวโชติกา เหล7าเอี่ยม
63023005106 นายป.ณณธร ฤทธิโต
63023005107 นางสาวชวิศา สุวรรณสูร
63023005108 นางสาวจิราวรรณ ภูมิสิงห�
63023005109 นางสาวพิชญานี ไข7นาค
63023005110 นางสาวจิรนันท� พระคําจันทึก
63023005111 นางสาวฑิฆัมพร น&อยจริง
63023005112 นางสาวกณิฑภัณฐ� มนต�พิทักษ�
63023005113 นางสาวสุจินันท� แร7เพชร
63023005114 นางสาวภูริดา ทับกริ
63023005115 นายภาคภูมิ ฟ.กประดิษศร
63023005116 นางสาวศศิธร น้ําสมบูรณ�
63023005117 นางสาวภคมน พันเพลิงฤกษ�
63023005118 นายอภิชาณัท ศรีคํานวน
63023005119 นางสาวรัฐธิดา ตามาสี
63023005120 นายธนัท เลิศอัครพล
63023005121 นางสาวมานิตา เรืองเพ่ิมพูล
63023005122 นางสาวเปรมฤทัย ทองประสาน
63023005123 นายนิติพล เอื้อพันธุ�พงศ�
63023005124 นายพงศ�ธร ผลพัฒนาสกุลชัย
63023005125 นางสาวสิริญญา ย่ิงเภตรา
63023005126 นางสาวพิมพ�นภา สินค&าเจริญ
63023005127 นางสาวภรภัทร สุดแสวง
63023005128 นางสาวปรัชญาภรณ� ด7านพงษ�
63023005129 นางสาวนุจรี ขาวเจริญ
63023005130 นางสาวศิริประภา มากสุริวงศ�
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63023005131 นางสาวนิรมน ดาวกระจ7าง
63023005132 นางสุภาณี วิบูลย�ศิริชัย
63023005133 นางสาวธีรกานต� เหลืองไพโรจน�
63023005134 นายอดิศัย กอเกียรตินันท�
63023005135 นางสาวธัญสินี วรนัยพินิจ
63023005136 นายวีรวัฒน� อินทอง
63023005137 นางสาวอลิสรา พ่ึงแย&ม
63023005138 นางสาวทักษวรรณ เมฆาวรรณ�
63023005139 นางสาวเจPะการีมะห� ลาเตPะ
63023005140 นางสาวรวิวรรณ มานะจักร�
63023005141 นางสาวดารินทร� อู7อรุณ
63023005142 นางสาวนัฐฐาพร ศรีโปฎก
63023005143 นายจีระพงค� ศรีขวัญ
63023005144 นางสาวกนกวรรณ ม่ันคง
63023005145 นายสุขสันติ แสงประเสริฐ
63023005146 นายป/ยะพงษ� ลามาลี
63023005147 นางสาวป/Vยะพร พงษ�ปธาร
63023005148 นางสาววิภาดา ศุภดล
63023005149 นางสาวสมสิริ ตวงทรัพย�ถาวร
63023005150 นายกันตภณ หวังพัฒน�
63023005151 นางสาวธันย�ชนก พรมพิงค�
63023005152 นางสาวสุภัทษา สนธิช7วย
63023005153 นายดินภูฟQา ประชาภิไธยกุล
63023005154 นางสาวนฤมล ทดสูงเนิน
63023005155 นางสาวนภัสสร อยู7สุข
63023005156 นายพิพัฒน� นุชนิจ
63023005157 นายประวิทย� บ7อคํา
63023005158 นางสาวณัฎฐิดา เนียมประดิษฐ�
63023005159 นางสาวอารยา สุขแดง
63023005160 นางสาวนันตพร วงษ�ทองดี

หน&า 172 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023005161 นางสาวจามจุรี หลวงนันท�
63023005162 นางสาวกนกวรรณ บุญพินิจ
63023005163 นางสาวณัชชา เชื้อจีน
63023005164 นางสาวจินตนา แก&วมณี
63023005165 นางสาวสโรชา เอาไชย
63023005166 นางสาวจิตร�ใจงาม จันทรโชติ
63023005167 นางสาวศิรดา เจียรพงศ�ปกรณ�
63023005168 นางสาววราวิณี เจิมขุนทด
63023005169 นางสาวกชพร แสงอนันต�
63023005170 นางสาวพัชราภรณ� ศรีเวช
63023005171 นางสาวฉวีวรรณ ปaอพริ้ง
63023005172 นายเมธี หงษ�สุกฤษณ�
63023005173 นางสาวนัฐพร ใจป/ง
63023005174 นางสาวอรสา ขุนนามวงศ�
63023005175 นายณรัตน� นิษุณะรัตน
63023005176 นางสาวศจีรัตน� วุฒิไกรมงคล
63023005177 นางสาวณฐพร นันทิวัฒน�
63023005178 นายธีรพงษ� โพนยงค�
63023005179 นางสาวอารีย� เก7งจริง
63023005180 นายสมพล ศิริสุขชัยวุฒิ
63023005181 นางสาวจิตตินันท� ช7วยคํา
63023005182 นางสาวตรีรัตน� กุยเพ็ชร
63023005183 นางสาวพัชรีภรณ� คงอัครเดชา
63023005184 นางสาววิภาพร โตแดง
63023005185 นางสาวศศิธร วะน้ําค&าง
63023005186 นายชาญวิทย� รัตนวงศ�
63023005187 นางชมพูนุช กองศิลปZ
63023005188 นางสาวจริยา เบ็ญจวรรณ�
63023005189 นายวินิจชัย พลเดช
63023005190 นางสาวลลิตา รุ7งเรือง
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63023005191 นางสาวกัณฐิกา สิงหราช
63023005192 นายวทัญ_ู วิชาเกรียงไกร
63023005193 นางสาวณิชมน พิสณุพงศ�
63023005194 นางสาวดวงรัตน� เวชปรีชา
63023005195 นางสาวพรณัช นุ7นน&อย
63023005196 นางสาวปวีณา พรมวิชา
63023005197 นายสมชาย แซ7เตcง
63023005198 นางสาวพิมพ�พร ลิ้มสุวรรณ
63023005199 นางสาวเนตรนภา แซ7ลิ้ม
63023005200 นางสาวศศิมาภรณ� โมกขาว
63023005201 นางอรสา เฮงนิรันดร�
63023005202 นางสาวอรนลิน พึงพิพัฒน�
63023005203 นางสาวนทิตา ต7อรัตนวัฒนา
63023005204 นางสาววันทนา นิยมพานิช
63023005205 นางสาววายุรี พรมสุรินทร�
63023005206 นางสาวสุฮัยน7า เบ็ญอาหลี
63023005207 นางสาวระวีวรรณ ศิริโอฬารสกุล
63023005208 นางสาวกนกกร อีหว่ัน
63023005209 นางสาวศศิธร เลี้ยงมณี
63023005210 นางสาวนิรมล เมาะราษี
63023005211 นางสาวสุกัญณี กลั้งเนียม
63023005212 นางสาวพิชญา แซ7เตียว
63023005213 นางสาวกรกนก คงดี
63023005214 นางสาวชนกนันต� จันดี
63023005215 นางสาวศิริจันทร� จันทร�ทาศรี
63023005216 นางสาวธัญรดี บริสุทธินันท�
63023005217 นางสาวดวงหทัย เนื้อมี
63023005218 นางสาวกนิษฐา บุมี
63023005219 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด
63023005220 นางสาวญาณัชฌาน� สุขศิริ
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63023005221 นางสาวอ&อมฤทัย เดชพิชัย
63023005222 นางสาวปุณยาพร สนประเสริฐ
63023005223 นางสาวป/ยะมาศ กองนิมิตร
63023005224 นางสาวขวัญฤทัย ชาวบ&านเกาะ
63023005225 นางสาวนิตยา สอนจันซือ
63023005226 นางสาวธิติสุดา ศรีสุขอร7าม
63023005227 นางสาวสุนิษา จันณรงค�
63023005228 นางสาวชลธิชา สังขานวม
63023005229 นางสิริพร สว7างศรี
63023005230 นางสาวหทัยภัทร เหลืองพิทักษ�
63023005231 นางสาวนริน จําปาแก&ว
63023005232 นางสาวธิดารัตน� พรมมีเดช
63023005233 นางสาวภัสสร มีบริบูรณ�
63023005234 นางสาวสุคนธารัตน� ธนชิตสกุลพงศ�
63023005235 นางสาวสุธาวัลย� พงศ�พิริยะจิต
63023005236 นางสาวจุรีพร พ7วงฉํ่า
63023005237 นางสาวลวัณรัตน� อาจวิชัย
63023005238 นางสาวกาญจนา สุดใจ
63023005239 นางสาวหัทยา นาใจ
63023005240 นางสาวบุหลัน หาญสุโพธ์ิ
63023005241 นางสาวปวีณา รุจิภานนท�
63023005242 นางสาวจอมขวัญ จาดไร7ขิง
63023005243 นางสาวมาวรีย� แจ7มพงษ�
63023005244 นางสาวปุญญพัฒน� วุฒิแก&ว
63023005245 นายวิศัลย� คชภักดี
63023005246 นางสาวณัฐกานต� มูลเกษ
63023005247 นางสาวภูษณิศา ฉันทธรรม
63023005248 นางสาวอารดา วิถีชัย
63023005249 นางสาวชญภัทรนันทน� ม7วงวิโรจน�
63023005250 นายธนกร ศรีสุข
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63023005251 นางสาวธัญลักษณ� สามงามแก&ว
63023005252 นายเอกพันธ� นาคประเสริฐ
63023005253 นางสาวนีรชา ปานขวัญ
63023005254 นางสาววรรณิษา เกียรติสกุลทอง
63023005255 นางสาวกรองทอง เอื้อเเสงสุวรรณ
63023005256 นางสาวชลธิชา ศรีโสภา
63023005257 นายโชคอนันต� แสงอ7อน
63023005258 นางสาวโสภารัตน� วิสมิตตนันท�
63023005259 นางสาวศศิวิมล ทองอาบ
63023005260 นางสาวอนุธิดา เกตุรัตน�
63023005261 นายตนุภัทร ยุทธมณีธรรม
63023005262 นางสาวบุบผาทิพย� ดีดสี
63023005263 นางสาวยลดา ภูห&องไสย
63023005264 นางสาวรัสยา เมตตาประชารักษ�
63023005265 นางสาวจิราภรณ� บัณฑิต
63023005266 นางสาวเสาวลักษณ� ขันธลี
63023005267 นางวิชชุดา ทรงกําพล
63023005268 นางสาวพนาวรรณ เพ็ชรน&อย
63023005269 นายรัฐวิทย� เดชดิษฐวัฒน�
63023005270 นางสาวเบญญาภา ไตรสุทธ์ิ
63023005271 นายณัฐวุฒิ กล7อมดวงจันทร�
63023005272 นางสาวเบญจพร แสนสด
63023005273 นายวิรัตน� กระสังข�
63023005274 นางสาวธนัญญา ประ กรณ�
63023005275 นางสาวมาลินี ป/นะสา
63023005276 นางสาวภัทราภา เนียมจีน
63023005277 นางสาวสุดาวรรณ ประกิตวรกุล
63023005278 นางสาวสุวรรณี ปะณะสุข
63023005279 นางสาวธันยาพร พัฒนกุลอนันต�
63023005280 จ.ส.ท.ไพโรจน� ชูสุทธิสกุล
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63023005281 นางสาวสาธิยา บุตรลี้
63023005282 นางสาวณัชดาภรณ� จิวพัฒนกิจ
63023005283 นางสาวเอวิกา ป.กษาศิลปZ
63023005284 นางสาวศิริอนงค� กากแก&ว
63023005285 นางสาวกรชนก โลวะกิจ
63023005286 นางสาวไคริกา วิจิตรเวชการ
63023005287 นางสาวกรรณิการ� ทองคงหาญ
63023005288 นายกฤติกานต� แก&วมา
63023005289 นางสาวศิริพร เชื้อสอน
63023005290 นางสาวศิริรัตน� สังข�ด&วง
63023005291 นายประทีป ตัณฑวุฑโฒ
63023005292 นางสาวกนกพร ดอนไพรรอด
63023005293 นายเอเซีย หยุ7นจิตต�
63023005294 นางสาวจิราภรณ� นิวงษา
63023005295 นางสาวอภิญญา รุ7งกาญจนพันธ�
63023005296 นางสาวมริษา เพียรตา
63023005297 นางสาวฐิติพร ซงเขียวชุมพล
63023005298 นางสาวปรียานุช วงษ�มงคล
63023005299 นางสาวสุพัตรา ลิมปนวิสุทธ์ิ
63023005300 นางสาวณัฐวดี มังกรงาม
63023005301 นางสาวสุดารัตน� ชูวงศ�วาลย�
63023005302 นางสาวชนมน ปฐมกนก
63023005303 นายปณชัย สภาพญาติ
63023005304 นางสาวจริยา โยจินา
63023005305 นางสาวจิรฐา ใจภักดี
63023005306 นางสาวชลธิชา แจะซ&าย
63023005307 นายธีรวิทย� เดชปQอง
63023005308 นางสาวอารีรัตน� นวลจันทร�
63023005309 นางสาวชนัญญา เลือดฉิม
63023005310 นางสาวอาทิตยา สง7าแสง
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63023005311 นางสาวนันทิชา กับรัมย�
63023005312 นายจรูญ จันทร�แจ7ม
63023005313 นางสาวกนกวรรณ เพ็งโตวงษ�
63023005314 นางสาวธนิษฐา สว7างศรี
63023005315 นายณัฐกิจ นิลนิสสัย
63023005316 นายวรา วาสนา
63023005317 นางสาวทิพย�วรรณ ดอกไม&
63023005318 นางสาวพรรณภัทร มนพลับ
63023005319 นายศราวุฒิ เหมือนกล7อม
63023005320 นางสาวรัตนา ธัญญเจริญ
63023005321 นางสาวยุคลรัตน� ราชวัตร
63023005322 นางสาวจิราภรณ� ศรถวิล
63023005323 นายชลชาติ แซ7แต&
63023005324 นางสาวศิริจันทร� สุขญาติเจริญ
63023005325 นายจิรพัทธ� ทองใย
63023005326 นางสาวนฤมล ตาพันไกล
63023005327 นางสาวสกุล ตรา วิเชียร กุล 
63023005328 นางสาวจุฑาทิพย� คํากลั่น
63023005329 นางสาวสุนันทา แก&วกัลป
63023005330 นางสุชาดา ราชธา
63023005331 นางสาวป/ตินันต� นิลประเสริฐ
63023005332 นางสาวกัญชรส สําราญ
63023005333 นางสาวรวิกานต� ชันวิรอุตสาหะกุล
63023005334 นายพีรพงศ� ภู7อร7าม
63023005335 นางสาวฉันทณัฏฐ� อ7วมสืบเชื้อ
63023005336 นางสาวสุรีย�พร สุขอยู7
63023005337 นางสาวจตุพร อ7วมอ7อง
63023005338 นางสาวกัลยาพร เรืองมณีชัชวาล
63023005339 นางสาวอาทิตยา ศรีอมร
63023005340 นายอิทธิพล ใคร7ครวญ
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63023005341 นางสาวรุจิรัตน� บุตรหนู
63023005342 นางสาวรดานันท� คนไว
63023005343 นางสาวอัยยา อัจฉริยะประสิทธ์ิ
63023005344 นางสาวชวิศา ไชยยะ
63023005345 นางปริยากร หงษ�วานิชย�
63023005346 นายพัศวีร� ศรีบุญเอียด
63023005347 นางสาวสุพัตรา มณีวงษ�
63023005348 นางสาวฐาปนีย� ปราณีตพลารักษ�
63023005349 นางสาวพัชราภรณ� เฟWRองฟู
63023005350 นางสาวอธิชา แสงจันทร�
63023005351 นางสาวจิดาภา กองทิพย�
63023005352 นางสาวสิญาณี ดวงเสมอ
63023005353 นางสาวชนิดา รองดอน
63023005354 นายกิตติพุทธ พวงทอง
63023005355 นายชุติพงค� โฮมหงษ�
63023005356 นายจิรวัฒน� ทินาทิน
63023005357 นายปริญญา นาควัชระ
63023005358 นางสาวนิศาชล หอมพรหม
63023005359 นางสาววาสนา หงษ�สุด
63023005360 นางสาววะลูณ เกษมสุข
63023005361 นางพีรยา ปานศรี
63023005362 นายชัชวาลย� แย&มพ7วง
63023005363 นางสาวสุภารัตน� ประพันธ�
63023005364 นางสาววรรษมน โพธ์ินาคเงิน
63023005365 นายธนพนธ� ตันสุขี
63023005366 นายคณพล จิตโสภิณ
63023005367 นางสาวทิพวรรณ มีถาวร
63023005368 นางสาวอุษา แสงสว7าง
63023005369 นางสาววรรณศิริ ศรีนวล
63023005370 นายสุนิทัศน� ไทรไกรกระ
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63023005371 นางสาวศิรัชย�ชา เลิศพิสิฐไพศาล
63023005372 นางสาวสิริรัตน� คําดี
63023005373 นายวิชิษศักด์ิ วิไลแก&ว
63023005374 นางสาวญาณิศา อนันต�
63023005375 นางสาวอาภาพร ศรีเทพย�
63023005376 นางสาวปนัดดา เจ&าย7าน
63023005377 นางสาวสุนันทา สังข�ทองงาม
63023005378 นางสาวหทัยชนก เหลืองขม้ิน
63023005379 นางสาวธันย�ชนก แสงทองดี
63023005380 นายธนพร ครุธทะยาน
63023005381 นางสาวอาภาพัชร� เหมมินทร�
63023005382 นางสาวนพมาศ พิมพะวงษ�
63023005383 นายกิตติศักด์ิ ม่ังทรัพย�
63023005384 นายกฤษดา ประชาธนานุกิจ
63023005385 นางสาวชนิดาภา แสนลําพรวน
63023005386 นางสาวสุพัชชา ณ สงขลา
63023005387 นางสาวขนิษฐา แสงเงิน
63023005388 นางสาวฉัตรมณี สุวรรณวรวิกิจ
63023005389 นายพิฆเณศร� ไพบูลย�วัฒนกิจ
63023005390 นางสาวเบญจภรณ� ลิมพสูตร
63023005391 นางสาวธิดา หุ7นภู
63023005392 นางสาวธนพร หนูเกตุ
63023005393 นายปรัชญาชัย วงศ�ตาผา
63023005394 นายกฤติธีร� ธีระโสพิศ
63023005395 นายไพรวัลย� อู7ตะเภา
63023005396 นางสาวปาณิศา ส&มแปQน
63023005397 นางสาวปนัดดา หรบรรพ�
63023005398 นางสาวสโรชา คนึงญาติ
63023005399 นางสาววนัสนันท� เรืองเดช
63023005400 นางสาวศิรประภา แก&วเรือง
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63023005401 นายวทัญ_ู ธงย่ีสิบสอง
63023005402 นายเกียรติศักด์ิ ศรีพรมทอง
63023005403 นางสาวนันทวรรณ สว7างสุข
63023005404 นายธนาวุฒิ อนัณสโรจ
63023005405 นางสาวเวสาตรี ละมูล
63023005406 นางสาววริศรา ปQอมน&อย
63023005407 นางสาวชนาพร กร7างปรีชา
63023005408 นางสาวรสรินทร� ชมภูนิช
63023005409 นางสาวภัสสร คําเคน
63023005410 นางสาวชนนิกานต� ถาถ&วย
63023005411 นายตันติกร ดิษเทศ
63023005412 นายวรินทร สังขละบุตร
63023005413 นางสาวอรุณรัตน� ชูช7วย
63023005414 นางสาวขวัญกมล สนั่นป^า
63023005415 นายวัฒนชัย นุชโสภา
63023005416 นางสาวอมรรัตน� มุกดาสาคร
63023005417 นางสาวศิริวิมล โสพันธ�
63023005418 นายสุรชัย ชาญไชย
63023005419 นายป/ยะพงษ� ที่ชอบ
63023005420 นายบรรหาร ตะวันแสงธรรม
63023005421 นางสาวกาญจนา เปรมใจชน
63023005422 นางสาวชลธิชาดา วงษ�วาลย�
63023005423 นางสาวพิมพ�อร พะสะสุ
63023005424 นางสาวพัชรี ถันเฝQา
63023005425 นางสาวขนิษฐา ยอดไทร
63023005426 นายบุญญฤทธ์ิ ชัยมาลา
63023005427 นางสาวรัตน�ตวัลย� สินโต
63023005428 นางสาวพิชชานนท� โสนิลาด
63023005429 นางสาวเพชรรัตน� บึงราษฎร�
63023005430 นางสาวศากุล หวานอารมณ�
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63023005431 นายภาณุพงศ� รอดปรีชา
63023005432 นายประภาพ สวนจันทร�
63023005433 นายธีระวัฒน� จันทอง
63023005434 นางสาวป.ญณิกา พวงบุบผา
63023005435 นางสาวทิพวรรณ อินทร�สัน
63023005436 นางสาวอติญา วิเศษวงษ�
63023005437 นางสาวศศิวิมล ลอดอุปโป
63023005438 นายณัฐพล ปาลพันธุ�
63023005439 นางสาวพิมพ�มาดา ขําสีเมฆ
63023005440 นางสาวจารุลักษณ� อึ้งทอง
63023005441 นางสาวสุภาพร ศรีณรงค�
63023005442 นายชัชนันท� ไผทสิทธิกุล
63023005443 นางสาววรรวิษา พะวงจิตร
63023005444 ว7าที่ร.ต.ณัฏฐ�ดนัย แจ7มสุวรรณ
63023005445 ส.ต.ต.ปองพล ยอดทอง
63023005446 นางสาวสุชาวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63023005447 นางสาววิรัญชนา คําเงิน
63023005448 นายอนุวัฒน� จันทร�ขาว
63023005449 นางสาวสุธิดา บุกสันเทียะ
63023005450 นางสาวจิตรกัญญา เล&าโสภณเจริญกุล
63023005451 นางสาวป.ทมาพร มณีวงค�
63023005452 นายณัฐกิตต์ิ เหลืองสมบัติ
63023005453 นางสาวณพวรรณ คุ&มโรจนรัตน�
63023005454 นางสาวกชกร หงษ�ทอง
63023005455 นางสาวณัฏฐพิชา พรหมศร
63023005456 นางสาวเมธินี ถาพา
63023005457 นางสาวจิราวรรณ บุญนํา
63023005458 นายอาทิตย� คล&ายแดงคล้ํา
63023005459 นางสาวมณีรัตน� นวลนิล
63023005460 นายศุภสีห� เครือวัลย�
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63023005461 นายรังสรรค� ป.ญญาสุทธิกิจ
63023005462 นายธนกฤต พุฒิเนาวรัตน�
63023005463 นางสาวเยาวพร ยอดอ7อน
63023005464 นางสาวศิริลักษณ� เหลาบัว
63023005465 นางสาวหทัยชนก สมแจ&ง
63023005466 นายธีรานนท� จําปาเงิน
63023005467 นายพศิน รอดเดช
63023005468 นางสาวสร&อยทิพย� แก&วประพันธ�
63023005469 นางสาววิรัตน� บุญวงษ�
63023005470 นางสาวพรพิมล กายา
63023005471 นางสาววลัยลักษณ� สิริไพโรจน�
63023005472 นางสาวปวีณา ธงชัย
63023005473 นายศิลา แท7นนิล
63023005474 นางสาวประภัสสร งามย่ิง
63023005475 นางสาวสวรรยา โลหากาศ
63023005476 นางสาวน้ําฝน แก&วมงคล
63023005477 นางสาวประภาพรรณ เสนสีทอง
63023005478 นางสาวกมลทิพย� พุ7มตะโก
63023005479 นางสาวกิตติญา คะใจ
63023005480 นายพรเทพ พุทธา
63023005481 นางสาวจิรัฐติกาล สระเสียงดี
63023005482 นางสาวอรจิรา นิ่มนวล
63023005483 นางสาวรัชฎาพร สุขยัง
63023005484 นายศตวรรษ เทพวิชัยศิลปกุล
63023005485 นายกฤชสุพัฒน� เลื่อนสุคันธ�
63023005486 นางสาวเสาวลักษณ� พูลโคก
63023005487 นางสาวสุวิมล เลื่อนแก&ว
63023005488 นางสาวกนกวรรณ เกิดดี
63023005489 นางสาวอําไพ เฆ7ดี
63023005490 นางสาวอนุธิดา เล็กท7าไม&
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63023005491 นางสาวเหมือนตะวัน คําสิงห�
63023005492 นางสาวปฐมาภรณ� จันทุดม
63023005493 นางสาวทิพรัตน� สุกิจดํารงกุล
63023005494 นายสาธิต ทองนิล
63023005495 นางสาวสิริมา ทวิชาชาติ
63023005496 นางสาวสุภาพร บัวบุตร
63023005497 นางสาวนพมาศสิริ จรัสวิกรัยกุล
63023005498 นางสาวพินิดา ทองเกียว
63023005499 นายกฤตนัย ขจรโยธิน
63023005500 นายสาธิต อุบลวงษ�ศรี
63023005501 นางสาวพัชราพรรณ ไทยสุวรรณ
63023005502 นางสาวภรณ�ทิพย� นําเจริญลาภ
63023005503 นางสาวสุวรรณา ท7าผา
63023005504 นางสาวคณิตตา ถึงสุข
63023005505 นางสาวปวีณา สาลีศรี
63023005506 นางสาวหทัยชนก พุ7มไสล
63023005507 นางสาวนิตยา ศรีบานเย็น
63023005508 นางสาวปทุมวัลย� นาชัยโชติ
63023005509 นางสาววันวิสาข� อ&นพวงรัตน�
63023005510 นางสาววิมลรัตน� จ7ายก
63023005511 นางสาวณัฐริกา อธิษฐานรัตน�
63023005512 นางสาวยลดา แก&วประชา
63023005513 นางสาวณัฐนรี กากะนิก
63023005514 นางสาวสุพัตรา ดํานิล
63023005515 นางสาวชวนสิริ ชวนดี
63023005516 นายปรานต�กฤษฏ์ิ คงฤทธ์ิ
63023005517 นายภาณุวัฒน� บรรพชาติ
63023005518 นางสาวสุพรรษา เติมธนะศักด์ิ
63023005519 นางสาวอรอุมา สีดาฟอง
63023005520 นางสาวพรพรรณ มะกรูดอินทร�
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63023005521 ว7าที่ ร.ต.หญิงปภิณวิช ป.ฐมชณัษฎา
63023005522 นางสาวนภัสวรรณ จันทีเทศ
63023005523 นางสาวสุธินี สวัสดี
63023005524 นางสาวสุกัญญา เพ็งพาจร
63023005525 นางสาวพิยดา แก&วพิชัย
63023005526 นางสาวคณิตญา พรหมสร
63023005527 นางสาวเจนจิรา มารุ7งเรือง
63023005528 นายวิทยา นิยะมะ
63023005529 นางสาวบุญศิริ บุญวงษ�
63023005530 นางสาวพรพิมล ไทยมีสุข
63023005531 นางสาวบุณฑริกา ภุมมา
63023005532 นางสาวณัฐริกา จันขอนแก7น
63023005533 นายปฏิภาณ พินิจ
63023005534 นางสาวสายทิพย� ศรีพรรณทอง
63023005535 นายศิรสิทธ์ิ สุ7มสม
63023005536 นายสุทธิฤทธ์ิ โมเครือ
63023005537 นางสาวศศิประภา นุชสายทอง
63023005538 นางสาววัชราภรณ� หัสแดง
63023005539 นายกิตติวัฒน� สุวรรณประเสริฐ
63023005540 นางสาววรกมล ทิพทรัพย�
63023005541 นายศรศกด์ิ โกญจนรัตน�
63023005542 นางสาวณิชนิตา แช7มเล็ก
63023005543 นายสิทธโชค ร7วมยอด
63023005544 นางสาวพรทิพย� สมจิตร
63023005545 นายจามร อัศวราพานิช
63023005546 นางสาวกัลยรัตน� พรประสิทธ์ิ
63023005547 นายศิริวัฒน� ลานทอง
63023005548 นางสาวสุไพลิน ศรีกงพาน
63023005549 นางสาวชลลดา คําเกลี้ยง
63023005550 นายจตุฤทธ์ิ ธํารงค�สุด
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63023005551 นายสุมะนัส โคมเปWอย
63023005552 นางสาวพรพิมล แจ7มจํารัส
63023005553 นางสาวสุภาพัฒน� บัวระพา
63023005554 นางสาวขจิตธรรม เจือจาน
63023005555 นางสาวจิดาภา อินทรบุญสม
63023005556 นางสาวณัฐพร สุริยะฉาย
63023005557 นางสาวสุพัตรา รอดภัย
63023005558 นางสาวปรวัย� สุนทรา
63023005559 นางสาวอวิกา หอมหวล
63023005560 นายไกรทิศ เพ็ชรไส
63023005561 นายชัยเกียรต์ิ สืบตระกูล
63023005562 นางสาวศศิธร กลิ่นเจริญ
63023005563 นางสาวภิญญดา พุตติ
63023005564 นางสาวประภัสรา เพียงเสมอ
63023005565 นางสาวเพชรรัตน� แซ7โล&
63023005566 นายนิรุต ขวัญพราย
63023005567 นายภานุวัฒน� อมาตยกุล
63023005568 นางสาวชุดา บินกลาง
63023005569 นางสาวสมศรี สมใจ
63023005570 นางสาวพลอยไพลิน รัตนวราภรณ�
63023005571 นางสาวสุพรรษา เขตประชาพัฒน
63023005572 นางสาววิลาสินี ภูศรี
63023005573 นายภาณุพงศ� เอี่ยมวงษา
63023005574 นางสาวประภานิช บางย่ีขัน
63023005575 นางสาวปรียา รามจุล
63023005576 นายวุฒิพงศ� เกตุนาคมณี
63023005577 นางสาวสิรินภา นาคฟ.ก
63023005578 นายธนกร ขุนเที่ยงธรรม
63023005579 นางสาวสุนิสา ฟุ̂มเฟWอย
63023005580 นางสาวสุภาวดี อุทก
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63023005581 นายสุเมธัส เนียมแก&ว
63023005582 นายกมลภพ รูปดีเหมาะ
63023005583 นายกิตติธร เจือบุญ
63023005584 นายอภิชา วามนตรี
63023005585 นางเบญจพร วชิรัคกุล
63023005586 นางสาวดวงกมล นาคพานิช
63023005587 นางสาวชลธิชา พูพวง
63023005588 นางสาวปาริชา ปราการะนันทน�
63023005589 นายพงษ�ศธร เกาะแก&ว
63023005590 นางสาวจิรารัตน� แพทย�นาดี
63023005591 นายทศพล แก&วมณี
63023005592 นายสุเมธ ทมมืด
63023005593 นางสาวสุพรรษา บุญมา
63023005594 นางสาวศิริพร ฟ.กศรีเมือง
63023005595 นางสาวนฤมล ศิลพร
63023005596 นายณัฐพงษ� วรประเสริฐ
63023005597 นางสาวภาณุมาศ เมืองวุฒฑานันท�
63023005598 นางสาวพัชรา กกเปWอย
63023005599 นายวชิระ สว7างจิตร�
63023005600 นายทศพล บํารุงผล
63023005601 นางสาวพลอยวิไล ศรีเงิน
63023005602 นางสาวอภัสชา เครือแก&ว
63023005603 นายประภาส ขจรเดชชัยยง
63023005604 นางสาวสุดารัตน� พูลจักร�
63023005605 นายภูมิพัฒน� จิรรัตน�สกุล
63023005606 นายนันทวิทย� เสวตามร
63023005607 นายพุทธสงฆ� สังข�วรรณ
63023005608 นางสาวยอดขวัญ ลัพธิพรชัย
63023005609 นายศุภกร เที่ยงธรรม
63023005610 นางสาวสุชาวดี แย&มภิรมย�ศรี
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63023005611 นางสาวชนาเนษฎ� นาระกันทา
63023005612 นางสาวนวพร เคนอ7อน
63023005613 นายณัฐพล ม7านโคกสูง
63023005614 นางสาวรุจิรา โดยคําดี
63023005615 นายอรรถพล รื่นเริง
63023005616 นางสาวพวงพร โทกวิน
63023005617 นางสาวสิริวรรณ จันทร�ฉาย
63023005618 นายวชิรวิชญ� พงษ�ประพันธุ�
63023005619 นายณัฐพงษ� ศรีสําราญ
63023005620 นางสาวแพทอง นามจําปา
63023005621 นายสุรพงค� เขียวขํา
63023005622 นางสาวณัฐสิมา พันยุโดด
63023005623 นางสาวกมลวรรณ กรอบทอง
63023005624 นางสาวอมลดา สามารถ
63023005625 นางสาวศิลารักษ� เนตะเวณ
63023005626 นายวิทยา กันพรมกาศ
63023005627 นางสาวแสงดาว ศิริวงค�
63023005628 นายยุทธนา จันทร�เรืองโรจน�
63023005629 นางสาวฐิติมา ชนะชัยธนกุล
63023005630 นางสาวพรศิริ แหวนเพชร
63023005631 นายธนายุทธ มาลา
63023005632 นางสาวสุชาดา วริสาร
63023005633 นายทศวรรษ นิระพันธ�
63023005634 นางสาววิภาพร ไหมทอง
63023005635 นางสาวสรสิชา สุคโต
63023005636 นายกิตติพงศ� ท7าผา
63023005637 นางสาวเกวลี ผดุงสันต�
63023005638 นางสาวสิรินทิพย� พลอยดี
63023005639 นายชาญคริสต� นพรัตน�
63023005640 นายภูเบศ แสงสุวรรณ
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63023005641 นายชาญวิทย� มีดี
63023005642 นายวิเชียร เหมลินี
63023005643 นางสาวตติยา น&อยมี
63023005644 นางสาวเกศสินี พันธ�พลับ
63023005645 นายกมล เหมือนเพิก
63023005646 นางสาวณัฐกฤตา คงฤทธ์ิ
63023005647 นางสาวชลระวี ทองชัยเดช
63023005648 นางสาวชลธิชา แก&วตา
63023005649 นายอภิเชษฐ� พูลทอง
63023005650 นางสาวฑิฆัมภรณ� ฉายแสงจันทร�
63023005651 นางวันดี ปรัง
63023005652 นางสาวพจนา จันทร�คํา
63023005653 นางสาวชาลินี เวชอินทร�
63023005654 นางสาวพัณณิตา ชูมณี
63023005655 นายวสันต� สาหล&า
63023005656 นายศรายุทธ จุมครอง
63023005657 นายศักด์ิสิทธ์ิ รอดศรี
63023005658 นางสาวชนิดา สุจริต
63023005659 นางสาวอรพรรณ สว7างใจธรรม
63023005660 นายอนุศิษฎ� สนสมบัติ
63023005661 นางสาวเบญจวรรณ จะรา
63023005662 นายระพี เบญจอุณห�
63023005663 นางสาวกนกวรรณ สมตัว
63023005664 นางสาวจูน กล่ําเจ็ก
63023005665 นายศานติ สังข�ทอง
63023005666 นางสาวทักษพร อPอสวงศ�
63023005667 นายนครินทร� ไกรสอน
63023005668 นางสาวดลยา ผิวสอาด
63023005669 นางสาวสโรชา ศรีบัว
63023005670 นางสาวอัจฉราภรณ� อินดี
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63023005671 นางสาวรัตติยาภรณ� เท7าเทียม
63023005672 นางสาวป/ยะวรรณ ศรีสวัสด์ิ
63023005673 นายณัฐธัญ เก้ือกอบ
63023005674 นายธเนศ เย็นชัยภูมิ
63023005675 นางสาวปุณยนุช นูมหันต�
63023005676 นางสาววิมลรัตน� จินดารัตน�
63023005677 นางสาวภาณิศา สกุลเวียงกาญจน�
63023005678 นายวีรยุทธ บุญประคม
63023005679 นางสาวป.ณณิกา กระจายกลาง
63023005680 นางสาวณัฏฐ�พัชร� แย&มวงค�
63023005681 นางสาวกนกกร เอี่ยมวิริยะกุล
63023005682 นายธีรวุฒิ ชื่นเจริญ
63023005683 นางสาวธนพรรณ กูลอิสสริยะ
63023005684 นายวีรภัทร ภูริทัตมงคล
63023005685 นางสาวอรัญญา สามกรีกัณฑ�
63023005686 นางสาวสุภชา นครพัฒน�
63023005687 นางสาวณัฐติญา เปาประดิษฐ�
63023005688 นายพัชร แก&วเพ็ชร
63023005689 นายนพรัตน� ป/Rนชัย
63023005690 นางสาวภัทรวดี รัตนป.ญญา
63023005691 นางสาวนภสร ศรีสวัสด์ิ
63023005692 นางสาวชนัญษมณฑ� อนุเวช
63023005693 นางสาวกนกพร มีเจริญ
63023005694 นางสาวอารีรัตน� มีถาวร
63023005695 นางสาวพัชราภรณ� พวงสมบัติ
63023005696 นางสาวรดามณี เรืองประโคน
63023005697 นางสาวสรัลชนา สันติกฤษณเลิศ
63023005698 นายคุณานนท� ชูมณีโชติ
63023005699 นายสุวัฒน� ภิรมย�รักษ�
63023005700 นายคุณากร นุ7มนวล

หน&า 190 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023005701 นางสาวสุดารัตน� บุญเฉย
63023005702 นางสาวรัชนีกร จบมะรุม
63023005703 นางสาวสุทิวา ยืนยงกุล
63023005704 นางสาวนภสร รักษาศีล
63023005705 นางสาวศิริพร จันดวง
63023005706 นายพิสิษฐ� สัมฤทธ์ิวัชฌาสัย
63023005707 นายคเณศ ใจเก7งกาจ
63023005708 นายชัยวุฒิ วงษ�จันทร�
63023005709 นางสาวสิรินดา เจริญชาศรี
63023005710 นางสาวอภิชญา มีศิล
63023005711 จ7าอากาศเอกไตรรงค� นามวงค�
63023005712 นางสาวกันตินันท� ครุฑจร
63023005713 นางสาวพิมพ�ชนก สิงห�ไชย
63023005714 นางสาวณัฐฐา แจ&งอักษร
63023005715 นางสาวนลิตา ทองคํา
63023005716 นางสาวศุทธินี สุภรังษี
63023005717 นางสาวมณฑกานต� ผุดเพชรแก&ว
63023005718 นางสาวกาญจนา พิกุลขาว
63023005719 นางสาวปฐมพร จิรวุฒิวรนาถ
63023005720 นางสาวแสงระวี แย&มอุ7ม
63023005721 นางสาวสุนันทา พานะกิจ
63023005722 นางฐิติรัตน� ไหวคิด
63023005723 นายสิทธิศักด์ิ เอียดนุ&ย
63023005724 นางสาวศศิรัศม์ิ เพ็งผอม
63023005725 นางสาวนิภาพร พันเลียว
63023005726 นางสาวแววตา มุขจร
63023005727 นายพงศา โพชัย
63023005728 นางสาวสุพัตรา เอกจีน
63023005729 นายธนาคาร สุทธิ
63023005730 นางสาวก่ิงแก&ว โพธิรัตน�
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63023005731 นางสาวสิริกาญจน� พลชัยธนรัชต�
63023005732 นางสาวบุศกรณ� ศรีเมือง
63023005733 นายป.ญญา เพลินสุข
63023005734 นายณรงกรณ� กรึงไกร
63023005735 นางสาวภัทรวดี งามประดิษฐ�
63023005736 นางสาวจิตสุภา คําสาลี
63023005737 นายเอกราช อินตุ&ย
63023005738 นางสาวกุลพัชร หนองเพียน
63023005739 นางสาวยุพาวัลย� สว7างภพ
63023005740 นายปฐมพร ด&วงเดช
63023005741 นางสาวอักษรสิริ พรหมพิพัฒน�สิริ
63023005742 นายเมธา สงวนไว&
63023005743 นางสาวอารยา ธูปเทียนทอง
63023005744 นางสาวปรีชญา รุ7งวิกรัยกานต�
63023005745 นางสาวทิพาพร เขียวสด
63023005746 นายวัชรพล ใจโลกา
63023005747 นางสาววัสมล สําราญ
63023005748 นางสาวสถาพร พิกล
63023005749 นายกันตภณ รอดทุกข�
63023005750 นายครรชิต อมรแก&ว
63023005751 นางสาวกาญจนาภรณ� ธรรมดี
63023005752 นายสกุล ทองดอนเกรื่อง
63023005753 นายศุภรัตน� ชีชะนะ
63023005754 นางสาวธนิดา จิตรลดาพงศ�
63023005755 นางสาวศุภรัตน� สืบดา
63023005756 นางสาวจุฑาทิพย� พรหมอินทร�
63023005757 นางสาวสุทธญาณ� สาแหยม
63023005758 นางสาวอชิรญาณ� เพชรจรัส
63023005759 นางสาววนัชพร โอบอ&อม
63023005760 นางสาวจารุพร ทองรักษ�
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63023005761 นางสาวเสาวลักษณ� วรนาม
63023005762 นางสาวอุบลวรรณ สวนาการณ�
63023005763 นางสาวธฤษวรรณ อิ่มอ&วน
63023005764 นางสาวธนภรณ� สุพรรณโรจน�
63023005765 นางสาวดวงฤทัย จงเทพ
63023005766 นางสาวณัชชา พฤกษารัตนนนท�
63023005767 นายชยุตม� รงค�วราโรจน�
63023005768 นางสาวกานต�ปภา มะโนสัพย�
63023005769 นางสาวสุพรรณิการ� อายุวัฒน�
63023005770 นางสาวชนม�นิภาชนก แสงอรุณ
63023005771 นายไพรัช ซ7อนกลิ่น
63023005772 นายวรยศ นามเกิด
63023005773 นางสาวจิราพร สวัสดิวงศ�
63023005774 นายณจอมพล เขียวมีส7วน
63023005775 นางสาวน้ําผึ้ง คชชา
63023005776 นางสาวจิตวรรณ คณะวาปO
63023005777 นายขุนศีก สังข�ด&วงยา
63023005778 นางสาวมลฤดี ดอนวงค�
63023005779 นางสาวสุภาพร กcาแก&ว
63023005780 นางสาวนันทินี บุญยปรารภชัย
63023005781 นางสาวเจนสิริ รุจิเสถียร
63023005782 นางสาวกวิสรา แสงกุดเลาะ
63023005783 นางสาวรัฏฏิการ� รุ7งเรือง
63023005784 นางสาวรพินทร�นิภา ทรัพย�สําเริง
63023005785 นางสาวกุลณัฐ ศรีโนพันธ�
63023005786 นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร�
63023005787 นางสาววรรษมน แก&วสระแสน
63023005788 นางสาวอภัสรา จิตรชอุ7ม
63023005789 นางสาวกัญญารัตน� จันทะพรม
63023005790 นางสาวป/ยาภรณ� กัดสูงเนิน
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63023005791 นางสาวอริสรา รักษ�วงค�
63023005792 นางสาววรพรรณ วรรณบวร
63023005793 นางสาวศิริญา มงคลสุคนธรัก
63023005794 นางสาวจันทิมา แข็งแรง
63023005795 นายป/ยะ บุญมี
63023005796 นางสาวณัฐมัทธุรส มากสุริวงศ�
63023005797 นางธัญยธรณ� ประพันธ�กุลรัตน�
63023005798 นางสาวประภาพรรณ ห&วยหงษ�ทอง
63023005799 ว7าที่ร&อยตรีหญิงอรอุมา รุ7งสว7าง
63023005800 นางสาวสิริกุล เสนาะศัพท�
63023005801 นางสาวเยาวลักษณ� ไชยณรงค�
63023005802 นางสาววธูสิริ เกษลักษณ�
63023005803 นายอัครพล จิณณฉัตร
63023005804 นางสาวเสาวลีย� สายนุ&ย
63023005805 นางสาวพัชชรี อ7อนเที่ยง
63023005806 นางสาวธาริตรี เทพพิทักษ�
63023005807 นายณัฐวัชร โพธิพันธ�
63023005808 นางสาววรินดา ด&วยรักษา
63023005809 นางสาวชนาพร ขําไข7
63023005810 นายนครินทร� ขันทเขตต�
63023005811 นายสุวัฒน� กลีบเมฆ
63023005812 นางสาวสกุลตรา นิลน&อย
63023005813 นางสาวจินตนา อิ่มคํา
63023005814 นางสาวอารียา โสะสมาคม
63023005815 นางสาวศิริพร กังน&อย
63023005816 นายธนพล โวหาร
63023005817 นายวรายุทธ ศิริอัฐ
63023005818 นางสาวนริสา โพธิวิหค
63023005819 นางสาวป/ยะมาส ถํ้าเพชร�
63023005820 นางสาวสุกฤตา ดีไชย
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63023005821 นางสาววรัญญา เอี่ยมพิทักษ�พร
63023005822 นางสาวจารุวรรณ บูรณสมภพ
63023005823 นางสาวชฎาพร โพธ์ิป/ดทอง
63023005824 นางสาวนิศาชล เตชะบุญสวัสด์ิ
63023005825 นางสาวโสฬส บุญอร7าม
63023005826 นางสาวธนัชพร ค้ิวเที่ยง
63023005827 นางสาวดนิตา อยู7สุขวรกุล
63023005828 นางสาวสุทธิดา เลื่อนลอย
63023005829 นางสาวธมลวรรณ ลีธีระ
63023005830 นางสาวพรพิมล ตะโพนทอง
63023005831 นางสาวมนชนก บุญชัย
63023005832 นางสาวฤทัย ลาภสมบูรณ�ชัย
63023005833 นายจตุพล สีทา
63023005834 นางสาวสาธิดา จีนสุข
63023005835 นางสาวชนานนท� หล7อวงศ�ตระกูล
63023005836 นางสาวพิชกมล เกียรติไพบูลย�
63023005837 นายวสันต� โชคพรเจริญ
63023005838 นางสาวศิรินันท� บุญเชิญศิริ
63023005839 นายฐิติวัฒน� สระสม
63023005840 นายปฏิภาณ เปYนสุข
63023005841 นายณัฐวุมิ หมุกแก&ว
63023005842 นางสาวธนพร เอี่ยมสุนทร
63023005843 นางสาวธมกร ทรัพย�ศิริกาญจนา
63023005844 นายกิตติเชษฐ� ถึงรัตนตรัย
63023005845 นางสาวชุติมณฑน� พวงมาลัย
63023005846 นายรัฐธรรมนูญ สวนจันทร�
63023005847 นางสาวมณฑนา ชัยสนิท
63023005848 นายสาโรจน� เที่ยงวงษ�
63023005849 นางสาววสุกมล ช
63023005850 นางสาวปาริฉัตร ดอกพรม
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63023005851 นางสาวศิรินทร� ทิพย�สอน
63023005852 นายณัชพล พ7วงพงษ�
63023005853 นางสาวจันทิมา พัฒเงิน
63023005854 นางสาวพิมพ�ใจ บูชา
63023005855 นางสาวชลธิชา พวงแก&ว
63023005856 นายอนิรุทธ� ชุมแสง
63023005857 นางสาวนุสรา เทพบุตร
63023005858 นายธีรวัฒน� แจ&งเศรษฐ
63023005859 นายวรพงศ� บุญป.Jน
63023005860 นางสาวทฤฒมน ชูเถ่ือน
63023005861 นางสาวมุชลิน อุปถัมภ�
63023005862 นางสาวเหมือนจันทร� สุดคิด
63023005863 นางสาวฉลองสิริ สระทองหน
63023005864 นางสาวพราวฝน ฐิติเมธิยกุล
63023005865 นายรัฐเขตต� ถ่ินมาบแค
63023005866 นายปณวัตร มาตพงษ�
63023005867 นายกันรบ หูแก&ว
63023005868 นางสาวกีรตี ริดตา
63023005869 นายปวรุตม� แสงเพลิง
63023005870 นางสาววีณา ลิขิตไพบูลย�ชัย
63023005871 นางสาวอรอนงค� เสือโห&
63023005872 นางอารดา ทวีศรี
63023005873 นางสาวชนกนาถ ตรุษะ
63023005874 นางสาวธิดารัตน� บุญจันทร�
63023005875 นางสาวสุพัตรา ฉายแหลมหลัก
63023005876 นางสาวละมัย ไชยจันทร�ดี
63023005877 นางสาวสุนิสา สภาชัย
63023005878 นางสาวปวีณา กิตติธงชัยกุล
63023005879 นางสาวจิราวรรณ อินทร�สม
63023005880 นางสาวณัฐกานต� อินทรโพธ์ิ
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63023005881 นางสาวนฤมล พรมวัน
63023005882 นายสมชัย สุขสว7าง
63023005883 นางสาวศุภวรรณ แจ7มจํารัส
63023005884 นายคุณากร หนูอ&น
63023005885 นายสุนทร เซ็นหลวง
63023005886 นางสาวเบญจา คล&ายทอง
63023005887 นายศรัณยู บุญสุข
63023005888 นางสาวพัชริตากานต� วิริยะ
63023005889 นายสุรชัย อุตสาหะเพียรกิจ
63023005890 นางสาวกรภัคณัชส� คีรินทร�
63023005891 นายเมธา บุดดา
63023005892 นางสาวนฤมล ประทุมวัน
63023005893 นางสาวธนัชพร แสงทับ
63023005894 นางสาววรางคณา ตรงตามคํา
63023005895 นางสาวนภัสสรณ� เจริญศิริสุทธิกุล
63023005896 นายอดิพงษ� บุปผาโท
63023005897 นางสาวสุฑามาศ คํารุ7ง
63023005898 นายพลพจน� ชีวโรจน�ณรงค�
63023005899 นางสาวกรองกาญน� ผเด็จพล
63023005900 นายอรรถยา ทับเม่ียง
63023005901 นายภาณุพัชร โพธ์ิจ่ันเพ็ชร
63023005902 นางสาวเฉลิมรัตน� อินทร�ทิพย�
63023005903 นางสาวธนาภรณ� ดาสากุล
63023005904 นางสาวปวีณ�กร อิสรานนทกุล
63023005905 นางสาวจันทรรัตน� สูก้ี
63023005906 นายวีระพร รัฐสมุทร
63023005907 นายศิราวุธ เสนาสนะ
63023005908 นางสาวปดิษฐา ใจยินดี
63023005909 นางสาวสุจิณณา วรรณราช
63023005910 นางสาวอิชรีย� ต&นเจริญรัศมี

หน&า 197 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023005911 นางสาวประทุมทิพย� บัวสละ
63023005912 นางกมลวรรณ ชะโนวรรณะ
63023005913 นางสาวนัตติญา สิงห�อินทร�
63023005914 นางสาวดวงกมล นาคพะงาด
63023005915 นายอภิสิทธ์ิ บุญรักษา
63023005916 นางสาวเนตรนภา แก&วสาสุข
63023005917 นางสาววารุณี ศรีสุย่ิง
63023005918 นางสาววารินทร� เกิดเอกี
63023005919 นางสาวนงลักษณ� ป^วงกระโทก
63023005920 นายธีรชัย ครองระวะ
63023005921 นางสาววนิษา สิทธิ
63023005922 นางสาวจิราภา เรืองกิจ
63023005923 นางสาวนิตรชา สารีผล
63023005924 นางสาวกมลทิพย� อยู7เจริญสุข
63023005925 นายกรรชัย เรืองรังษี
63023005926 นายธงชัย ป.ญโญศัดด์ิ
63023005927 นายมนตรี จุลเกลี้ยง
63023005928 นายอนุภาพ ไตรยวุฒิ
63023005929 นายทรงกฤต หารคําธุย
63023005930 นางสาวอภิชญา กันเชียง
63023005931 นางสาวลภัสรฎา จันทรา
63023005932 นางสาวเมวิกา วิชาฮาด
63023005933 นางสาวสาลิณี พรมเดช
63023005934 นางสาวสุนารี บัวสมบูรณ�
63023005935 นางสาวพีรดา เมฆพัฒน�
63023005936 นายปรีดา ศุภกาญจนนาท
63023005937 นางสาวศศินา บัวแย&ม
63023005938 นายภิเษก อินทร�โต
63023005939 นางสาวสิริยาภรณ� พุทธจักร
63023005940 นางสาวรัตติกาญ ป/Rนเทศ
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63023005941 นางสาวพนิดา นาคชํานาญ
63023005942 นางสาวอัญชลี ทองประสิทธ์ิ
63023005943 นางสาวณัฐริตรา เปรมชู
63023005944 นางสาวเบญญาภา จิรปุณณัฏฐา
63023005945 นายณัฐพัชร� ล7าเพ็ง
63023005946 นางสาวปลัดดา สัตนาโค
63023005947 นางสาวกรรณิการ� น&องรัก
63023005948 นางสาววรภาดา พ่ึงประยูร
63023005949 นางสาวพิมพิกา อยู7วัด
63023005950 นางสาวศิริขวัญ มาศขาว
63023005951 นางสาวอมรดา พจนา
63023005952 นางสาววทันยา เกิดอ่ํา
63023005953 นางสาวรชยา บู7สามสาย
63023005954 นางสาวจิรดา พรามณีย�
63023005955 นางสาวทิพย�มณฑา สร&อยมณี
63023005956 นายอดิศักด์ิ ฉันทวิเศษกุล
63023005957 นางสาวสุนิษา ถกลสาครรัตน�
63023005958 นายธีระวัฒน� พวงอินทร�
63023005959 นางสาววราภรณ� พุทธวงษ�
63023005960 นางสาวจิรินันท� เหล็งบํารุง
63023005961 นายศักดินันท� สุวลักษณ�
63023005962 นายนภพล มิตรวงค�
63023005963 นางสาวมลิษา ทองรัก
63023005964 นางสาวสิริรัตน� แสงหิรัญ
63023005965 นางสาวธันยพร บ7อสิน
63023005966 นางสาวอารยา กลิ่นสุคนธ�
63023005967 นางสาวทิพยรัตน� แฝงป.ญญา
63023005968 นายเนติพงศ� ศรีสว7าง
63023005969 นางสาวกชกร ชาวไพร7
63023005970 นางสาวณัชชา ม่ันการ
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63023005971 นางสาวรักชฎาภรณ� โพธ์ิทอง
63023005972 นายสมยศ โตมา
63023005973 นางสาวอัมพร กิจการจรัส
63023005974 นายธวัช เพ็ชร�รักษ�
63023005975 นายชัยชนะ นันทวะกุล
63023005976 นางสาวน้ําฝน โพธ์ิงาม
63023005977 นางสาวกัญญามาศ อําพรรณ
63023005978 นางสาวพรทิพย� ด7านกลาง
63023005979 นางนงค�ลักษณ� เกิดแก&ว
63023005980 นายชวาล ก้ัวะห&วยขวาง
63023005981 นายสิรวิชญ� บุญเเต7ง
63023005982 นายกิจจา สุทธิศักดา
63023005983 นางสาวศุภสุดา จีนประชา
63023005984 นางสาวชยาภรณ� อยู7ร7วม
63023005985 นางสาวอรชุดา ชื่นใจฉํ่า
63023005986 นางสาวอังศนา อู7รัชตมาศ
63023005987 นางสาวสาVตรี สอนใจ
63023005988 นายกิตติธัช พุ7มพวง
63023005989 นางกวิสรา ผิวละออง
63023005990 นายธาวิน วัฒนพิทักษ�พงศ�
63023005991 นายธีรพล รักอักษร
63023005992 นายพรประการ พรเจริญมุสิกุล
63023005993 นางสาวเมธาวี แก7นนาค
63023005994 นางสาวมาลัย มาสุข
63023005995 นายเจตวัฒน� แก&ววรรณา
63023005996 นายนรเสรฏฐ� สําราญเลิศฤทธ์ิ
63023005997 นายอธิวัฒน� กําเนิด
63023005998 นางสาวป.ทมา ประเสริฐสําราญ
63023005999 นางสาวกัญญาภัค เสนางาม
63023006000 นางสาวจรีรัตน� พรมดี
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63023006001 นางสาวเบญจวรรณ บํารุงสิน
63023006002 นายวัชรนันท� ชิณวงศ�พรหม
63023006003 นายธนากร โชติดิฐสกุล
63023006004 นางสาวณัฐกาญจน� โพธ์ิกลิ่น
63023006005 นางสาวธนสิตา เอี่ยมตะโก
63023006006 นางสาวทิพย�สุดา อภิรักษ�สันติ
63023006007 นางสาวณัฐจิรพัส ศรีพัฒนพงศ�
63023006008 นางสาวศุภมณฑา ไวยเจริญกุล
63023006009 นางสาวสาธิดา พันธ�ใย
63023006010 นางสาวปณิดา รอดจารุวัฒน�
63023006011 นางสาวระพีพร พรมหงษ�
63023006012 นายสุภัทร มะโนสา
63023006013 นางสาวณัฏฐนันท� เพ็งพันลํา
63023006014 นายรัฐประชา กลัดสุข
63023006015 นายชวัสรัฏฐ� นาคแสงจันทร�
63023006016 นางสาวปรียาภรณ� คลังธารณ�
63023006017 นายธีรศักด์ิ เอมกริช
63023006018 นางสาวศุภลักษณ� จัVนทร�เจริญ
63023006019 นางสาวแวววรรณ ช7วยชูหนู
63023006020 นางสาวสุริษา เกิดลับ
63023006021 นางสาวสายรุ&ง กาบแก&ว
63023006022 นายสุรพงษ� ภาคภูมิ
63023006023 นางสาวนวพร จันทร�นาค
63023006024 นางสาวพิชชาภา กัลปตานนท�
63023006025 นางสาวสุมินตรา สีสด
63023006026 นายวัลลภ โภชพันธ�
63023006027 นางสาวนิภาพร เดชานุภานนท�
63023006028 นางสาววันทนา คํามาก
63023006029 นายกลการ วันดี
63023006030 นายสหรัฐ สุขมาก
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63023006031 นางสาวพิมพ�อร ย้ิมย7อง
63023006032 นางสาวกนกพร ทองธานี
63023006033 นางสาวจตุพร มรรคมนตรี
63023006034 นางสาวฌนันญา รารามนัส
63023006035 นายอํานาจ อุ7นเมือง
63023006036 นางสาวณัฐกานต� อ7วมคร&าม
63023006037 นางสาววิกานดา โนนไธสง
63023006038 นางสาวทิพย�วรรณ คุปตวัช
63023006039 นางสาวกรรณิการ� สังขทิม
63023006040 นางสาวอริสรา พ่ึงบุญ
63023006041 นายชัยภัทร� ภาสบุตร
63023006042 นางสาววรรณวลี ลิขิตทรงชัย
63023006043 นางสาวกรพัตร� กาช7อง
63023006044 นางสาวธนพร ภาคภูมิ
63023006045 นางสาวศันสนีย� ฤกษ�ชัยมงคล
63023006046 นายธีระศักด์ิ ลังกา
63023006047 นางสาวฐิติชญา วิไล
63023006048 นางสาวชลิตา ผิวอ7อนดี
63023006049 นางสาววัลภา มณีรัตน�
63023006050 นางสาวพีรดา ปลื้มจิตต�
63023006051 นางสาวศศิธร ซ&ายหนองขาม
63023006052 นางสาววันณิสา พูลเดช
63023006053 นายสืบสกุล เสมอเหมือน
63023006054 นางสาววรรณภา อรุณศิริ
63023006055 นายธนา เกตุนาค
63023006056 นายวีระ แหวนทองคํา
63023006057 นายกิตติศักด์ิ จันทรสิทธิผล
63023006058 นายปฏิภาณ ไพโรจน�
63023006059 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ
63023006060 นางสาวณัฐณาวดี มณีกุล
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63023006061 นางสาวอรอนงค� ฝางแก&ว
63023006062 นายเกียรติศักด์ิ เทียนเจริญ
63023006063 นางสาวสุรางคณา เกิดสมบูรณ�
63023006064 นางสาวสุธิดา สุขสําราญ
63023006065 นายสมัชชน ริยาย
63023006066 นางสาวกรกนก นิยมเสถียร
63023006067 นางสาววิชญาพร ขันทอง
63023006068 นางสาวปนัดดา หนองนา
63023006069 นายเกริกพล ทรัพย�วโรบล
63023006070 นายบริพัฒน� จันทร�ทอง
63023006071 นางอังคณา โมระกานต�
63023006072 นางสาวป/ญานันท� วรรยนิตย�
63023006073 นางสาวชนิสรา อนุศิลปZ
63023006074 นายเสถียรพงษ� ผดุงลักษณ�
63023006075 นางสาวณิชา หระดี
63023006076 นางสาวเกตุวดี ต่ีอ่ํา
63023006077 ว7าที่ ร.ต.สุดรัก อาภรณ�พิศาล
63023006078 นางสาวพิมลพรรณ ป.ญญาเร็ว
63023006079 นางสาวอรนุช ฉ่ิงทองคํา
63023006080 นางสาวนูรีซัน สะมะแอ
63023006081 นางสาวสกุลรัตน� พัดชื่น
63023006082 นายณัฐชนน เกตุเพ็ง
63023006083 นางสาวสุรีย�พร แนบทางดี
63023006084 นางสาวจิราพร บุญสุข
63023006085 นางสาวภัทราภรณ� อึกทองจอม
63023006086 นางสาวกนกวรรณ แพรอัตถ�
63023006087 นางสาวสิริยา แซ7จิว
63023006088 นางสาวธิดา เผ7าพงศ�ษา
63023006089 นางสาวก่ิงกาญจน� ยะติ
63023006090 นางสาวพิมลวรรณ ชินวงษ�เขียว
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63023006091 นางสาวสุทธิตา คํานวน
63023006092 นายวงศพัทธ� กิมน&อย
63023006093 นางสาวกชกร สังข�ทับ
63023006094 นายเอกสิทธ์ิ พรามกุล
63023006095 นางสาวป/ยวรรณ แดงดอนไพร
63023006096 นายสิทธิชัย เรืองขันธ�
63023006097 นายอิศศราภรณ� คันโทแก&ว
63023006098 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมสําอางค�
63023006099 นางสาวชัญญานุช อ7วมสาสตร�
63023006100 นางสาวรุ7งฤดี มะณี
63023006101 นางสาวโชติกา โพธิยา
63023006102 นางสาวไซหนับ นิจา
63023006103 นายเชวงวิชญ� โนนคํา
63023006104 นายศุภางค�ชนันท� แสนไชย
63023006105 นายพิตตินัทธ� ลิ้มสวัสด์ิ
63023006106 นางสาวกนกพร มะโนใจ
63023006107 นางสาวณัฐวรรณ เจตนาภิวัฒน�
63023006108 นางสาวสุทธินี ศรีกันไชย
63023006109 นางสาววรรณศิริ บุญศรี
63023006110 นางสาวธวัลรัตน� สนธิเณร
63023006111 นางสาวจันทิมา แต7แดงเพชร
63023006112 นางสาวกนกวรรณ อักษรวงศ�
63023006113 นางสาวพาขวัญ ผิวงาม
63023006114 นายอัธพล อานมณี
63023006115 นายชัยวัฒน� วัฒนสกุลพงศ�
63023006116 นายอินทราชัย เงินงาม
63023006117 นางสาวนงนุช แนวน&อย
63023006118 นางสาวกนกวรรณ กันยะ
63023006119 นางสาววันวิสาข� สมพนตา
63023006120 นางสาววรันทร�ธร ลาภเจริญไพศาล
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63023006121 นางสาวชุติภัทร แก&วสระสุข
63023006122 นางสาวดวงพร รัตนากรพันธุ�
63023006123 นายสิริวัฒน� อังเพชร
63023006124 นางสาวโชติกานต� อ7วมชื่น
63023006125 นางสาวศกลวรรณ เสกตระกูล
63023006126 นางสาวเบญจวรรณ พิศเพ็ง
63023006127 นางสาวกรกนก สามบุญเที่ยง
63023006128 นางสาวสุพัตรา ด7านปราจีน
63023006129 นางสาววิภาดา พุฒเทศ
63023006130 นายสุวิทย� วงศ�สุวรรณ
63023006131 นางสาวพรชิตา เที่ยงตรง
63023006132 นางสาวศิริพร พันธ�ประชา
63023006133 นายทรงพล สีมารัตน�
63023006134 นางสาววนิดา ทองพิกุล
63023006135 นางสาวพิมลวรรณ ธ.น.ดี
63023006136 นางสาวสุภาภรณ� บุญโสม
63023006137 นางสาววิชชุลดา สีตPะสาร
63023006138 นางสาวสุจิตรา บุญประสพ
63023006139 นางสาวอัจฉรียา ศรีบัวพันธุ�
63023006140 นางสาวสิริปุณยากร ช7างสลัก
63023006141 นายณัฐพล สว7างศรี
63023006142 นางสาวสุดาภรณ� ม่ันดี
63023006143 นายธนภัทร ลิ้นหล7อ
63023006144 นางสาวป/ยพร รัศมี
63023006145 นางสาวกีรติกา ดําจะโปะ
63023006146 นางสาวนิรมล สระเสียงดี
63023006147 นางสาวขนิษฐา อินทร�รักษา
63023006148 นางสาวกชกร หลักแหลม
63023006149 นายอัครพล ขําคม
63023006150 นางสาวสราภา คล7องใจ
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63023006151 นายกฤชพล แย&มประยูร
63023006152 นางสาวนิรมล บัวบุตร
63023006153 นายดิลก แช7มม่ันคง
63023006154 นางนารีรัตน� พูลสุวรรณ
63023006155 นางสาวปนัดดา เหล7าสิม
63023006156 นายทนงศักด์ิ สีสัน
63023006157 นายพีรวุฒิ ผาสุขภักดี
63023006158 นางสาวขนิษฐา เลาหบุตร
63023006159 นางสาววรรณนิสา สมบุญจันทร�
63023006160 นางสาวอธิชา ดีเรือง
63023006161 นางสาวอันธิกา สระทองปลั่ง
63023006162 นายกฤตยชญ� ทิศาชล
63023006163 นางสาวกาญจนาพร พันธไชย
63023006164 นางสาวนวรัตน� กีตา
63023006165 นางสาวอรอุมา โพธ์ิประจันทร�
63023006166 นางสาวตรีรัตน� พ7วงศรีรักษา
63023006167 นางสาวมิยูกิ คุริยาม7า
63023006168 นางสาวโศภิญญา ประดิษฐค7าย
63023006169 ว7าที่ร&อยตรีหญิงกมลพรรณ อยู7อักษร
63023006170 นายธนากร ประสิทธิโชค
63023006171 นางสาวอรอนงค� คําพูเพชร
63023006172 นางสาวนาตชา สิงห�ทอง
63023006173 นางสาวณัฐธิดา วงค�กาป/น
63023006174 ว7าที่ร&อยตรีวสันต� สหชัย
63023006175 นางสาวจีระประภา ผิวทองงาม
63023006176 นางสาวป/ยะรัตน� แตงสีนวล
63023006177 นางสาวอรอนงค� อยู7ขาว
63023006178 นางสาวสุนันทา เดชมณีรัตน�
63023006179 นางสาวอภิกษณา จิตรเกาะ
63023006180 นางสาวอุไรวรรณ พุฒิชน
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63023006181 นายศุภากร ชางฉ่ิง
63023006182 นายณัฐพล คงบุญมี
63023006183 นางสาวสุภาภรณ� ต้ังสมสุข
63023006184 นายประยูร แก&วสอาด
63023006185 นางสาวนุชจรี พิลารัตน�
63023006186 นางสาวรวีวรรณ ปฐมสุริยะพร
63023006187 นายวงศกร เปORยมสอาด
63023006188 นางสาวนพวรรณ ธรรมสติ
63023006189 นางสาวสุริตา พ่ึงพุ7ม
63023006190 นางสาวพัชรี แต&ยินดี
63023006191 นางสาวศิรินทิพย� นาดี
63023006192 นางสาวกีรติญา คําเทพ
63023006193 นายพงศธร หงษ�ศิริ
63023006194 นางสาวจิตรานุช ท7วมเพ็ชร
63023006195 นายสุรพงษ� ธรรมมา
63023006196 นายพรอนันต� ทองขํา
63023006197 นางสาวศุภาพิชญ� ไชยโสภาพ
63023006198 นางสาวแพรทอง อิศรางกูร ณ อยุธยา
63023006199 นายกรุณชาติ พระปฐมนาวี
63023006200 นางสาววิไลวรรณ พิมพวง
63023006201 นางสาวจัVนทร�จิรา มูลปQอม
63023006202 นางสาวณุชรดา หม่ืนเมือง
63023006203 นางสาวสุรีรัตน� สวัสด์ิจุ&ย
63023006204 นางสาวพรประภา โพธิชัย
63023006205 นางสาวสุวพัชร สุรีย�พงษ�
63023006206 นางสาวศรันยา ชื่นจิตร
63023006207 นายนัทธวุฒิ นาคใหญ7
63023006208 นางสาวพัชรี ศรีจันทร�
63023006209 นางสาวมินตา พุฒิเอก
63023006210 นางสาวณัฐอร แจ7มน7าน
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63023006211 นางสาวรัตนา สีดี
63023006212 นายเจษฎา แก&วแดง
63023006213 นางสาวเอริชณ�ยา พลดี
63023006214 นายอติเทพ ทองเทือก
63023006215 นายกันต� เมืองนิล
63023006216 นางสาวปุณณดา สะอาดแก&ว
63023006217 นางสาวปาริชาติ เชื้อฉํ่าหลวง
63023006218 นางสาววันวิสาข� สุขเอก
63023006219 นางสาวพิมพ�กานต� สุขสัมผัส
63023006220 นางสาวสิรินยา ยีหวังกอง
63023006221 นางสาวผกาวรรณ ลุนบง
63023006222 นางสาวณัฐฐินันท� ใจดี
63023006223 นางสาวสุนิสา กิตติธงชัยกุล
63023006224 นางสาวลัขนา วารี
63023006225 นางสาวปาริฉัตร เจือจันทร�
63023006226 ว7าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ใจแก&ว
63023006227 นายสุวรรณ บุญเหลือ
63023006228 นางสาวณัฐฐา รัตนมาตร�
63023006229 นางสาวเมธินี วิศวเจริญ
63023006230 ว7าที่ ร.ต.พันธ�วริศ โชติทรัพย�จรูญ
63023006231 นางสาวนิธินาถ รวิภาสพงศา
63023006232 นางสาวโยษิตา แก&วรอด
63023006233 นางสาวมณีรัตน� สารัญ
63023006234 นางสาวสุกัญญา โภคะทวี
63023006235 นางสาวกชพรรณ จันทรมณี
63023006236 นางสาวชมภูนุช คําเข่ือน
63023006237 นายภัทรกฤต พุฒิเนตรคง
63023006238 นายธรานนท� แฟQมคลองขอม
63023006239 นายอธิป ลิ้มม่ัง
63023006240 นางสาวรัชนีกร แก7นแก&ว
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63023006241 นายดํารงศักด์ิ เชื่อมชิต
63023006242 นางสาวกาญจนา ชอบเก้ือ
63023006243 นางสาวภัทธิรา วิฑูรย�พันธุ�
63023006244 นายวัลลภ ชาวเวียง
63023006245 นางสาวทัศวรรณ รักม่ัน
63023006246 นางสาวภัททิยา วิริยะยุทธการกุล
63023006247 นางสาววราพร สุดตา
63023006248 นางสาวนันทพร ตุ&งสวัสด์ิ
63023006249 นายภาณุวัฒน� สงวนวงษ�
63023006250 นายวฤธ กมลเวช
63023006251 นายไชยพร ศรีกําพล
63023006252 นางสาวรวีวรรณ โพธ์ิทอง
63023006253 นางสาวสิริพร หอวังปอ
63023006254 นายเจนธรรม จันทร�เสริมพงศ�
63023006255 นายณัฐพล ขุนทอง
63023006256 นางสาวศิริพร กาลวิไล
63023006257 นางสาวสุพิชชา แดงนวล
63023006258 นางสาวภคภรณ� สุขเกิด
63023006259 นางสาวชนิกานต� พูนวศินมงคล
63023006260 นางสาวธีมาพร บุญไทยกลาง
63023006261 นายไพฑูรย� อ7อนแช7ม
63023006262 นางสาวดารารัตน� มีเหลือ
63023006263 นางสาวปรียานุช จันทร�หอม
63023006264 นายนพรัตน� แก&วแสนตอ
63023006265 นางสาวน.ส.กัณฐมณี แหล7ทองคํา
63023006266 นางสาวณัฐวดี คงแก&ว
63023006267 นายอิทธิศักด์ิ ธรรมสา
63023006268 นายชัชวินทร� เมฆฉิม
63023006269 นางสาวศิริพร กฤษวงค�
63023006270 นางสาวผกามาศ แก&วชูกุล
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63023006271 นางสาวเหมือนขวัญ แสงสุวรรณ
63023006272 นายสรพงษ� ชํานาญ
63023006273 นางสาวนภิสา อรัญพฤกษ�
63023006274 นางสาวอ7Vนเรือน หยงเมือง
63023006275 นางสาวปริชญา สุทธิราช
63023006276 นางสาวสุดารัตน� อ7อนสด
63023006277 นางสาวจินตนา ธรรมสาลี
63023006278 นางสาวภิรุฬกาญจน� ใสยะลา
63023006279 นายบุญญฤทธ์ิ สังขะไชย
63023006280 นางสาวพัณธนันก� ปฏิพิมพาคม
63023006281 นางสาวเกศินี สันติอดิศัย
63023006282 นายนิรัติศรัย อรุณวิง
63023006283 นางสาวอนัญญา คชกฤษ
63023006284 นางสาวจิราวรรณ พิมภูเขียว
63023006285 นางสาวดวงกมล ทรัพย�วิริยะกุล
63023006286 นายอติเทพ ศรีรื่น
63023006287 นางสาวศิริวรรณ ไกรษรวงค�
63023006288 นางนฤมล บุญฤทธ์ิ
63023006289 นางสาวสุทธินี ทองภูเบศร�
63023006290 นางสาวกฤษณา ดีลางาม
63023006291 นางสาวนิธิกานต� ทองบรรเทิง
63023006292 นายสถาพร ตุ7มภักดี
63023006293 นางสาวเบญจภรณ� สุภัทรกิจวิบูลย�
63023006294 ว7าที่ร&อยตรีธเนส เพ็งหนู
63023006295 นางสาวบุญทิวา กิจบําเรอ
63023006296 นายสิทธิพงษ� อินทร�โต
63023006297 นางสาวณัชทริกา เพ7งผล
63023006298 นางสาวณัฐริกา ขอบใจ
63023006299 นางสาวณัฏฐภัค วัฒนาสวัสด์ิ
63023006300 นางสาวดนยา สุเวทเวทิน
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63023006301 นางสาวนัฐเกล&า เรืองศรี
63023006302 นางสาวอัญมณี ปQองกัน
63023006303 นางสาวลําพูน ศรีจันทร�อ7อน
63023006304 นายธีรชัย ชินชํานาญ
63023006305 นางสาวเมษนีย� พิริยาภัทร�
63023006306 นายเถลิงศักด์ิ มูลอุดม
63023006307 นางสาวพัทธ�ธีรา ไพรศรีจันทร�
63023006308 นางสาวแก&วใจ ชัยวงค�
63023006309 นางสาวณัฐพร สันทัด
63023006310 นายฤทธิเดช พุทธิสุทโธ
63023006311 นางสาววัลวดี ไชยสงคราม
63023006312 นางสาวสุมณฑา ยอดย่ิง
63023006313 นางสาวแวนาเดีย แวบราเฮง
63023006314 นางสาวพิยาพร จินดาสิงห�
63023006315 นางสาวรัตน�นันท� ส&มเกลี้ยง
63023006316 นางสาวกกกนก ลือประเสริฐ
63023006317 นางสาววิภาวดี บูชา
63023006318 นายวรายุทธ� ซอหมัด
63023006319 นางสาวชนารัญช� ตันธนะชัย
63023006320 นางสาวอริสา ศรียอด
63023006321 นายณัฐวุฒิ เกษสุพรรณ�
63023006322 นางสาวอริศา โพธ์ิทิพย�
63023006323 นางสาวจุฑาทิพย� เนตรวัฒน�
63023006324 นายธีรวัช เย็นใจ
63023006325 นางสาวดาร�หรา ถ่ินวงษ�แดง
63023006326 นางสาวจารุณี เสนชู
63023006327 นางสาววีณา แก7นจันทร�
63023006328 นางสาวนิโลบล แก&วคนฑา
63023006329 นางสาวณัฐกมล อยู7คํา
63023006330 นางสาวกัญญ�ปภัส บุษย�จาโรจน�
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63023006331 นางสาวศิริรัตน� บํารุงเสนา
63023006332 นายนิรันดร� นุ7มประชา
63023006333 นางสาวธัฏภรณ� ก&านจันทร�
63023006334 นางอัญมณี สิงหวิสัยธร
63023006335 นางสาวบุษกร บุญโพธ์ิ
63023006336 นางสาวณัฐวรรณ ตันตระรัตนะ
63023006337 นางสาวนิภาพร พลายระหาร
63023006338 นางสาวชนิดา แสนศรี
63023006339 นายชนสรณ� โออวด
63023006340 นายภานุวิชญ� สุขสอาด
63023006341 นายอนุทัย ขําหิรัญ
63023006342 นางสาวจาริยา ใจสุทธ์ิ
63023006343 นางสาวสุชาดา สุขประเสริฐ
63023006344 นางสาวพัชรี ด7อนสิงหะ
63023006345 นายประพัฒน� แก&วเจริญ
63023006346 นายวิวัฒน� สวาทชาติ
63023006347 นางสาวสุนิตา ทองดอนพัว
63023006348 นายจิตติ เที่ยงสันเทียะ
63023006349 นายเมธี อินสะละ
63023006350 นางสาวอรอุมา พรมตู&
63023006351 นางสาวยุพาภรณ� นารีรัตน�
63023006352 นายอิสรา ระวาสเสริฐ
63023006353 นางสาวอภิรดี บุญมีกํ่า
63023006354 นายวรกันต� นาคแท&
63023006355 นางสาวอภิญญา สถิตพงศ�ชัย
63023006356 นางสาวราวรรณ� อารีย�
63023006357 นายสุรศักด์ิ พลับนิ่ม
63023006358 นางสาวจุฬาลักษณ� จะงาม
63023006359 นางสาวจุรีรัตน� มารี
63023006360 นางสาวเมธาวดี แสงมะลิ
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63023006361 นางสาวภัทราพร สุทธิ
63023006362 นางสาวศรีประภา ชื่นอารมย�
63023006363 นางสาวภัทราภรณ� เพชรโต
63023006364 นายสุคนธ� สุวรรณขวา
63023006365 นายสหัสชา นิ่มนุช
63023006366 นางสาวน้ําหวาน ด&วยโชติ
63023006367 นางสาวกนกวรรณ ตันจ&อย
63023006368 นางสาวสิริพร ป/ยะพันธ�
63023006369 นางสาวกันยา ฉลองบุญ
63023006370 นางสาววรรณชนก แจ7มพุ7ม
63023006371 นางสาวจิรัชญา แสงกะหนึก
63023006372 นางสาวนาตยา ย้ิมจันทร�
63023006373 นางสาวกาญจนาพร สุขอุบล
63023006374 นายณธัช ศิวะพรชัย
63023006375 นางสาวสุภาพร วังมูล
63023006376 นายกิตติธัช กล7อมจิตต�
63023006377 นางสาวณัฐชา พบสุภาพ
63023006378 นางสาวทัศสินีย� สูงศักด์ิ
63023006379 นางสาวเบญจรัตน� กลิ่นผล
63023006380 นางสาวมานิตา คําแปQน
63023006381 นางสาวพิมพ�มาดา รุ7งเรือง
63023006382 นางสาวณัฐณิชา เครือรุ7งเรือง
63023006383 นางสาววศินี แซ7น&า
63023006384 นางสาวจุรีพร ขุนสอาดศรี
63023006385 นางสาวปาลิดา ด&วงสํารวย
63023006386 นางสาวภัณฑิรา ภัทรทิยากร
63023006387 นายปริญญา จํานงค�รัตน�
63023006388 นางสาวจริยาพร รักษ�บํารุง
63023006389 นางสาวนันท�ริญาภัสส� ปานบ&านเกร็ด
63023006390 นางสาวนวพร สุนเลี้ยง
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63023006391 นางสาวชนัญชิดา นิลชู
63023006392 นางสาวเมรัญญา มานะพงศ�
63023006393 นายสุรพร ประเสริฐสังข�
63023006394 นางสาวสุชาลินี เสารางทอย
63023006395 นายอภิสิทธ์ิ ขาวผ7อง
63023006396 นายจักรพันธ� ผิวงาม
63023006397 นายภานุวัฒน� ศรีเสน
63023006398 นางสาวอุไรรัตน� ป.Jนพงษ�
63023006399 นางสาวพีชญาดา คล&ายบรรจง
63023006400 นางสาวพิมพ�สุภัค เอกธารารัตน�
63023006401 นางสาวจิตตา แดนแก&ว
63023006402 นางสาวศรัณย�ณัฐ รัชพันธ�
63023006403 นางสาวสุพิชชา คิมประเสริฐ
63023006404 นางสาวจิรานุช อนุกูลสวัสด์ิ
63023006405 นายเดชบัณฑิต ผ7องกัล
63023006406 นางสาวธนัญชนก คุ&มรัตน�
63023006407 นางสาวจันทร�เพ็ญ พาสง7า
63023006408 นางสาวจิราวรรณ อาจหาญ
63023006409 นางสาวนิศากร ผลอินทร�
63023006410 นางสาวดารารัตน� ตPะนะสา
63023006411 นางสาวจันทิมา ศรีเบญจวรรณ
63023006412 นางสาวณัฐสรัญ ร7วมดี
63023006413 นางสาวจตุพร บุญปก
63023006414 นางสาวกุลจิรัฏ ทรัพย�สมบัติ
63023006415 นางสาวจริญา เกตุสาย
63023006416 นางสาวศุภานัน ปรุรัตน�
63023006417 นางสาวบุษกร กลิ่นผล
63023006418 นางสาวผลิตา สระเกษ
63023006419 นางสาวสุดารัตน� ใจซ่ือ
63023006420 นายฮูไซฟO ซีนา
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63023006421 นายปริญญา บุญภิมุข
63023006422 นางสาวจณิสตา สาริกา
63023006423 นางสาวประภาพิมพ� ฐิติพิทักษ�ธรรม
63023006424 นางสาวเยาวลักษณ� ชาติไทย
63023006425 นางสาวจุไรรัตน� สาระพล
63023006426 นางสาวเจนจิรา เจริญผล
63023006427 นางสาวศิรประภา พรรณราย
63023006428 นางสาวสุมณทิพย� สร&างเขตร�
63023006429 นายวิทยาวุธ ม7วงนา
63023006430 นางสาวทัศนีย� ช7างกลึงดี
63023006431 นางสาวยุพิน ป.Jนประดับ
63023006432 นางสาวณิชกานต� ตันติโรจน�
63023006433 นายอรรคพล วงศ�สกุล
63023006434 นางสาวรัตติกาล พ่ึงแพง
63023006435 นางสาวณัฏฐวณีย� สุรินทร�
63023006436 นางสาวนันทินี แซ7เฮง
63023006437 นางสาวฉัตรนภา สมัครเขตการณ�
63023006438 นางสาวป.ทมพร ศรีธัญรัตน�
63023006439 นางสาวฐิติรัตน� สังข�สมุทร
63023006440 นางสาวจารุวรรณ แก&วเรือง
63023006441 นางสาวอรอนงค� รักษา 
63023006442 นางสุภัตตรา โมสิแก&ว
63023006443 นางสาวมัณฑนา จันทร
63023006444 นางสาวธัญญาพร เลิศพันธ�วิจิตร
63023006445 นางสาวประภามาตย� เสกประเสริฐ
63023006446 นางสาวปภาวี กลิ่นจันทร�
63023006447 นายพงษ�ศิริ โชคถาวร
63023006448 นางสาวรัตนา น&อยสมวงษ�
63023006449 นางสาวดาริกา โคตมะณี
63023006450 นายประทิน ณัฐกิจสกุลชัย
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63023006451 นายนิรุตติ แสงเดชะ
63023006452 นางสาวนฤมล พรมณีวรรณทวี
63023006453 นางสาวปวีณ�สุดา สานิสี
63023006454 นางสาววริศรา แซ7ต้ัน
63023006455 นางสาวณฐิกา ศรีพานทอง
63023006456 นางสาวชญาภา บัวเจริญ
63023006457 นางสาวสุพันณิตา หมอแพทย�
63023006458 นางสาวพุทธเนตร คุณส7งสมบัติ
63023006459 นางสาวชนกนันท� วิมูลชาติ
63023006460 นายยศพร ท7าใหญ7
63023006461 นางสาวจุฑามาศ นวนิยม
63023006462 นางสาวบุษกร แฝงจันดา
63023006463 นางสาวสุพัตรา บุญชม
63023006464 นายบิลลี่ ดีจริง
63023006465 นางสาวณัฐมณฑน� กิจชัยสกุลฤทธ์ิ
63023006466 นางสาวพรพรรณ ชูชะรา
63023006467 นางสาวปณัชชยา กิตติพิชัย
63023006468 นายธนทัศน� พันธุ�ปาน
63023006469 นางสาวสุนิสา นุ7มดี
63023006470 นายกิตติวินท� สําเภาทอง
63023006471 นายกิตติพงษ� คงทับ
63023006472 นางสาวจุฬารัตน� อัจฉริยาการุณ
63023006473 นายชาคริต ธีระวิจิตร
63023006474 นางสาวศุภางค�พิชญ� ยินดี
63023006475 นายจักรพันธุ� ยัดไธสง
63023006476 นางสาวเบญจพร เข็มทอง
63023006477 นางสาวขวัญฟQา ไชยคราม
63023006478 นางสาวหทัยรัตน� รุ7งประถม
63023006479 นางสาวศศิชา มงคลธนตระกูล
63023006480 นางสาวนินิชดาภา สรรพราช
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63023006481 นายอํานาจ เนติเจียม
63023006482 นางสาวชฎาพร พานทอง
63023006483 นางสาวญาณิศา ป.ญกุล
63023006484 นางสาวฐิชาดา ไข7แก&ว
63023006485 นางสาวสุภาพร สุระเนตร
63023006486 นายพิพัฒน� สุนทรพัฒนะกุล
63023006487 นางสาวศิริรัตน� ด&วงแก&ว
63023006488 นางสาวอรทัย ศรีจันทร�
63023006489 นายนพพร สินสวัสด์ิ
63023006490 นางสาวนันท�สินี ตรีภพศรีสกุล
63023006491 นายธนสิทธ� จันทร�ศรี
63023006492 นางสาวจันทรพร โอโน
63023006493 นางสาวรังสี ขวัญยายสพ
63023006494 นางสาวจุไรรัตน� อ&อยบํารุง
63023006495 นางสาวสุวรรณา ทองอุทัย
63023006496 นายประภาส สุขสมพงษ�
63023006497 นางสาวป/ยะธิดา ยอยรู&รอบ
63023006498 นางสาวอิสราภรณ� เทพพานิช
63023006499 นางสาวอัญชัน สารีสูนย�
63023006500 นางสาวมนัสนันท� หัตถา
63023006501 นายศักด์ิดา โพธ์ิขาว
63023006502 นางสาวป.ณณพร ผลพฤกษา
63023006503 นางสาวน้ําทิพย� วระสาร
63023006504 นางสาวเปรมปวีร� พงษ�ประพันธ�
63023006505 นางสาวทัศนาวรรณ ญาติสูงเนิน
63023006506 นายวสันต� มาตรศรี
63023006507 นางสาวพิมลวรรณ ต้ังถาวร
63023006508 นายชนาธิป ตันประสิทธ์ิวัฒน�
63023006509 นางสาววราภรณ� ขําวิไล
63023006510 นายสิริโยธิน ไหลกูล
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63023006511 นายธนากร ศรีตนไชย
63023006512 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�เด่ียว
63023006513 นางสาวมณทาทิพย� ยอดไสว
63023006514 นางเดือนนภา หวังกีรติกุล
63023006515 นางสาวสุดารัตน� ทองผา
63023006516 นางสาวศศิชา เมธาวี
63023006517 นายกนกพร ผลประดิษฐ�
63023006518 นางสาววรนาถ ขวัญไตรรงค�
63023006519 นายพีระพล บุญป.ญญา
63023006520 นางสาววรรณกร ทองอ7อน
63023006521 นายภาณุวัฒน� หนูพุก
63023006522 นายอภิชัย ผดุงพัฒโนดม
63023006523 นางสาวกนกวรรณ ชื่นโพธ์ิ
63023006524 นางสาวณัฎฐาภรณ� ปูคะธรรม
63023006525 นางสาวดวงกมล วงศ�แสนสิน
63023006526 นายศวรรส สุรมิตรไมตรี
63023006527 นางสาวพัชรนรินทร� รักษาธรรมป.ถย�
63023006528 นายธนพงษ� ทรายน&อย
63023006529 นางสาวปริมล คําปุ`
63023006530 นายชนาธิป หม่ันเพียรสุข
63023006531 นางสาวเบญญาพร ใหม7ด&วง
63023006532 นางสาวจิรพร กิติยายาม
63023006533 นายอภิสิทธ์ิ สิทธิสร
63023006534 นายธนภูมิ จาตุรัส
63023006535 นายทรงฤทธ์ิ โคตรมณี
63023006536 นางสาวจันทร�จิรา แสงพันตา
63023006537 นางสาวจันทิมา อิ่มนาง
63023006538 นางสาวญาณิศา ทองยุทธการ
63023006539 นางสาวภรินทร�ธร จิรโชคพงษ�ประภา
63023006540 นางสาวสุทธิตา ภาระเวช
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63023006541 นางสาวกมลฉัตร มาลัย
63023006542 นายยุรนันท� นันโท
63023006543 นางสาวชุติกาญจน� ภูวกาญจนะ
63023006544 นางสาวอังศณา หลิ่มประมาณ
63023006545 นายเอกชาติ ภูมิถาวร
63023006546 นางสาวภัททิยา นามนาวา
63023006547 นางสาวทัตชญา เฮ&าสกุล
63023006548 นางสาวชนิกา คํามีศรี
63023006549 นางสาวปาริชาติ นิลบุญ
63023006550 นางสาวชุติมา อุดมเสรีเลิศ
63023006551 นางสาวกมลพร เตียวตcอย
63023006552 นางสาวศรวนีย� นาคา
63023006553 นางสาวพนิตสุภา คชวงษ�
63023006554 นางสาวพิมพ�ใจ ฤทธ์ิเดช
63023006555 นางสาวกนกนุช สิรวณิชย�
63023006556 นางสาวกรวรรณ ภูมิเทศ
63023006557 นางสาวอรณัชชา เหล็กอิ่ม
63023006558 นายวิทูรย� จันทร�ขาว
63023006559 นางสาวสุรีย�พร จันทร�ศรีอาพร
63023006560 นายธีระศักด์ิ คล&ายเมือง
63023006561 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทรวงษ�
63023006562 นางสาวสุธาวัลย� ไกรตน
63023006563 นางสาวสิริกัญญา เกิดโตนด
63023006564 นางสาวสุนิสา กูลวงค�
63023006565 นายพลทัต นวลแหยม
63023006566 นางสาวศุลีพร หยีตระกูลรัตน�
63023006567 นางสาวเกศินี ทั่งทอง
63023006568 นางสาวชนัดดา จันโท
63023006569 นายพงษ�ศักด์ิ ทรัพยาสาร
63023006570 นายวีรภัทร รามณี
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63023006571 นางศิริธร นุ7มเจริญ
63023006572 นางสาวญาธิดา สงวนกิจ
63023006573 นางสาวกนกพร ดํานิล
63023006574 นางสาวสาวิณี มาสุข
63023006575 นางสาวพรนภา เสมาทอง
63023006576 นางสาววรรรณภา ลีกุดเลาะ
63023006577 นางสาวสุมนา จุลโพธ์ิ
63023006578 นางสาวสุชัญญา สุวรรณประทีป
63023006579 นางสาววิรัลรัตน� พลายชุมพล
63023006580 นายภาณุวิชญ� บุญประสิทธ์ิ
63023006581 นางสาวพิมพร โรจนกุล
63023006582 นางสาวสิตาภา โพธิประเสริฐ
63023006583 นายนัฐพงษ� แก&วเมิน
63023006584 นางสาวสุภัทรา กอประเสริฐสุด
63023006585 นางสาวมะลิดา ตลิเชษฐ�
63023006586 นางสาวณัฐรดา ศรีไพโรจน�
63023006587 นางสาวภัทรภร มูสิกะ
63023006588 นายบดินทร� อุณหเลขจิตร
63023006589 นายกิตติพงษ� สายจันเกตุ
63023006590 นางสาวสุดารัตน� เมืองมา
63023006591 นางสาวนภสร เพ็งสอน
63023006592 นายรังสิมันตุ� กันแคล&ว
63023006593 นางสาวเกศฎาพร เวียงยศ
63023006594 นางสาวพรธียา ความดี
63023006595 นางสาวสุกัญญา ทองภู
63023006596 นางสาวปราณี รับรอง
63023006597 นางสาวสุภาศิริ เหลืองใหม7เอี่ยม
63023006598 นายสมหวัง สัจจวิโส
63023006599 นายคฑาศักด์ิ ล&วนศิริภาพ
63023006600 นางสาวรุ7งอรุณ ขุนไชย
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63023006601 นางสาวสุริษา ดอเลPาะ
63023006602 นางสาวลักขณา ป/Rนแก&ว
63023006603 นายอุดร ยอดแก&ว
63023006604 นายสุทธกิตต� จิราธิวัฒน�
63023006605 นางสาววรัญญา อ7อมแก&ว
63023006606 นางสาวศุทธินี มีป.ดชา
63023006607 นายณัฐชนน ชาวบ&านกร7าง
63023006608 นางสาวดวงใจ กงจันทร�
63023006609 นางสาวป.ทมา มูลรินทร�
63023006610 นางสาววรัสนันท� เหล7าจารุวัฒน�
63023006611 นางสาวประภัสสร ธรรมบัญชร
63023006612 นางสาวรัชนิดา สุขพันธ�
63023006613 นายชญานนท� นาควิลัย
63023006614 นายพุฒภูมิ สุมาลัย
63023006615 นายวิศรุทธ์ิ เอี่ยมสอาด
63023006616 นางสาวอัญญาลักษณ� ศิริ
63023006617 นางสาวรวีพร สุนทรมิตร
63023006618 นางสาวพนิดา พุทธรัตน�รักษา
63023006619 นายธนาชัย เกริกก&องเกียรติ
63023006620 นางสาวอินนุอร แปQนเครือ
63023006621 นางสาวพรไพริน ใจภักดี
63023006622 นางสาวศิริวรรณ พันธุ
63023006623 นายศรายุธ เตียวตcอย
63023006624 นางสาวณัฏฐา รุ7งมงคลรัตน�
63023006625 นางสาวปวีณา ฟ.กช&าง
63023006626 นายวันชนะ ผิวงาม
63023006627 นางสาวบุญประคอง นิลคุณ
63023006628 นายเอกพิชญ� พุ7มไม&
63023006629 นายสุธานนท� เรนภักดี
63023006630 นายกฤตนัย อุ7นจิตร

หน&า 221 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023006631 นางสาวมรกต เหล็กดี
63023006632 นางสาวภูคณิศา รักษารุจสิน
63023006633 นายณัฐพล เหลือสาคร
63023006634 นางสาวจิรัศยา สุพรรณา
63023006635 นางสาววริสราภัทร ชมชิด
63023006636 นางสาวชญาดา กะณะศิริ
63023006637 นางสาวมธุรส เปรมจิตต�
63023006638 นางสาวศศิพร เปOยไพบูลย�
63023006639 นางสาวนภัสสร เทียนทอง
63023006640 นางสาวโยทะกา เอี่ยมคงศรี
63023006641 นางสาวณัฐมล ผัดอิ่นแก&ว
63023006642 นางสาวสายฝน อินธิสาร
63023006643 นางสาวนิภาวรรณ แสงวรราช
63023006644 นางสาวจิตตราภรณ� ปานเลิศ
63023006645 นายอธิคม จารุกานนท�
63023006646 นายณัฐฤกษ� รัตนวารินทร�
63023006647 นางสาวภูริยตา วิเศษโวหาร
63023006648 นางสาวอรพรรณ เซ่ียงลี่
63023006649 นางสาวน้ําฝน ศรีทองหลาง
63023006650 นางสาววรกัญญา ทาจวง
63023006651 ว7าที่ ร.ต.นวพล เขตภัทรพาณิชย�
63023006652 นายศรัณยู ไกรลํา
63023006653 นางสาวนูราฟOซา รือสะ
63023006654 ว7าที่ร&อยตรีวัชรพล ปQองเรือ
63023006655 นางสาววสิษฐา รอดช&างเผือก
63023006656 นางสาวศิจารินี สู7เสน
63023006657 นางสาวจิดาภา ศรีจรัสวัฒนชัย
63023006658 นายป/ยะพงษ� แก&วบุญเพ่ิม
63023006659 นางสาวเบญจวรรณ ตันติพิริยะ
63023006660 นางสาวกนกรดา คงทวี
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63023006661 นายวิทวัส บุญยัง
63023006662 นางสาวสิริพร สิทธิไกร
63023006663 นายอภิสิทธ์ิ มีลาภ
63023006664 นายสรากร พรมเขียว
63023006665 นางสาวศศินิภา องอาจ
63023006666 นางสาวสุพัตรา วันหากิจ
63023006667 นางสาวกรกมล ชัยชิต
63023006668 นายศุภรักษ� กระตุดเงิน
63023006669 นางสาวจินดารัตน� จิตนิยม
63023006670 นายพสิษฐ� บุญถนอม
63023006671 นางสาวศิริรัตน� ประดิษฐพจน�
63023006672 นางสาวชนนิกานต� จิรธรรมกูล
63023006673 นางสาวพรทิพย� เค&าแดง
63023006674 นางสาวพรวัฒนา พรหมจํารัส
63023006675 นางสาวสุฑารัตน� เจริญทรัพย�สันติ
63023006676 นางสาวสกุลรัตน� พรมบุญชู
63023006677 นางสาววรรณกาญจณ� ค้ิวศรีประเสริฐ
63023006678 นางสาวหัสยา วีระสมวงศ�
63023006679 นายสันติกร ศรีเดช
63023006680 นางสาวสุภาภรณ� แปQนทอง
63023006681 นางสาวจุฑาทิพย� ฤทธ์ิเดช
63023006682 นางสาวเพียงฟQา ยวงแก&ว
63023006683 นายยุรนันท� สุวรรณดี
63023006684 นายสุธิศักด์ิ เขียวสองห&อง
63023006685 นางสาวป/วรา พีรพรวิพุธ 
63023006686 นายวิสูตร สมภักดี
63023006687 นางสาวมยุริญ ชมสารวิวัฒน�
63023006688 นางสาวอารีย� รักหุ7น
63023006689 นางสาวชนิดา สงวนศักด์ิ
63023006690 นางสาวจุฬาลักษณ� อยู7คงพัน
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63023006691 นายจิรภัทร บุณยศิริศรี
63023006692 นายเกียรติศักด์ิ สิทธิสังข�
63023006693 นางสาวปนัสยา โพธ์ิทอง
63023006694 นางสาวอรัญญา วาดวารี
63023006695 นางสาวศยามล ท&วมอ&น
63023006696 นางสาวรพีพรรณ นามบุรินทร�
63023006697 นายจิราวัฒน� ไพวัน
63023006698 นางสาวพรนภา ใจเที่ยงแท&
63023006699 นางสาวนภัสรพี บาระมี
63023006700 นางสาวขวัญจิรา พรมสุวรรณ
63023006701 นางสาวปริศนา พุ7มประจํา
63023006702 นายสันติ ศิลประเสริฐ
63023006703 นางสาววรารี สุวรรณพันชู
63023006704 นายจิตรทิวัส บุญเหลี่ยม
63023006705 นายวิริทธ์ิพล จอมใจปQอ
63023006706 นางสาวจอมขวัญ ทรัพย�ฤทธา
63023006707 นางสาววิวรรณธนี พิลา
63023006708 นางสาวศุภิสรา วงษ�วีระขันธ�
63023006709 นายมัชณัญ เจียมสระน&อย
63023006710 นายจิรายุ คุณมณี
63023006711 นางสาวจิดาภา พูนเฉลียว
63023006712 นางสาวชยาภรณ� สุพระบุตร�
63023006713 นางสาวณัฐพร ม่ันคง
63023006714 นางสาวจีรภรณ� พหลโยธิน
63023006715 นางสาวชนิสรา คงใจดี
63023006716 นายกฤษณศักด์ิ เทพจันทร�
63023006717 นางสาวสุจารี โพธ์ิเรือนดี
63023006718 นายปฎิภาณ ศรีปุริ
63023006719 นางสาวเจนจิรา เนตรพล
63023006720 นางสาวกรรณิการ� เพชรดี
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63023006721 นางสาวชนิภา นาคทรัพย�
63023006722 นางสาวกัญญาภัทร เพียรธรรม
63023006723 นางสาวกัญชริญา พรมแพน
63023006724 นางสาวภัสรา ดวงอาทิตย�
63023006725 นางสาวกัญญาพัชร วงค�พูล
63023006726 นายตติยะ พัลลับโพธ์ิ
63023006727 นางสาวภัทรวดี พิมสุตตะ
63023006728 นางสาวดาราพร ทิมเทียน
63023006729 นายณัฐพล จิรัตนานนท�
63023006730 นางสาวชมพูนุท เดชปQอง
63023006731 นายเปรมศักด์ิ จีนะสอน
63023006732 นายปฏิภาณ ทับทิมศรี
63023006733 นางสาวกุลิศาภัสร� คงสุข
63023006734 นายอสงไขย แสนบัลลังก�เพชร
63023006735 นายวิศรุตน� นามวงษ�
63023006736 ว7าที่ร&อยตรีณัฐธวัช ภู7เกตุ
63023006737 นางสาวอังคณา ลัทธิจิตต�
63023006738 นายชนมติ มะโนจิต
63023006739 นางสาววีรกานต� กสิกรรม
63023006740 นางสาวอัจฉรา น้ําใจดี
63023006741 นางสาวประกายทิพย� วรรณสิงห�
63023006742 นางสาววิชชุตา สายวารี
63023006743 นางสาวรุจิเรศ ปานณรงค�
63023006744 นางสาวอัจฉราภรณ� ทองมาก
63023006745 นางสาวศุภิสรา ทิพยธร
63023006746 นางสาวมิณณา อัตพุฒ
63023006747 นางสาวอรวรรณ น&อยจัตุรัส
63023006748 นายศุภวิชญ� อภิวงศ�
63023006749 นางสาวโชติกา หลวงอินทร�
63023006750 นายยุทธนา สุทธิเกษมวิบูลย�
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63023006751 นางสาวดวงรัตน� สินนารถ
63023006752 นางสาวนภัส ภัทรพรไพโรจน  �
63023006753 นางสาวศิริรัตน� แสนคํา
63023006754 นางสาวนัฐฑริกา สงวนดี
63023006755 นางสาวอภิชญา ตันกุลโรจน�
63023006756 นางสาวมยุรี วุสันเทียะ
63023006757 นางสาววิภารัตน� จริงวัฒนเศรษฐ
63023006758 นางสาวปาณิสรา มากสมบูรณ�
63023006759 นางสาวขนิษฐา สายน้ําผึ้ง
63023006760 นางสาวชนิดา จ่ันประภา
63023006761 นางสาวธาริณี แก7นจันดา
63023006762 นายวานิช เนียมศักด์ิ
63023006763 นางสาวกัสมีนี บาโอะ
63023006764 นางสาวปุณญวดี ศรีมงคล
63023006765 นางสาวแววดาว จันทร�กระจ7าง
63023006766 นางสาวสมิตา เพ็ชรวงษ�
63023006767 นางสาวเมธิศา โพธ์ิเงิน
63023006768 นายยุทธนา นุ&ยทวี
63023006769 นายกวิน สุขสมวงษ�
63023006770 นางสาวธนิตา ฤกษธนากฤต
63023006771 นางสาวพัชรี คําภา
63023006772 นางสาวเจนจิรา เจียรบุตร
63023006773 นางสาววรพร พลอยสุกใส
63023006774 นางสาวกัณชริชฌาย� ยะเสนจรัสกุล
63023006775 นายภาคภูมิ วัฒน�ผดุงเกียรติ
63023006776 นางสาวรัชนี ทองไชย
63023006777 นางสาวกุลวดี แซ7เจ่ีย
63023006778 นายพิชญะพงศ� ม่ังทอง
63023006779 นางสาวพรพรรณ เจริญไชยศรี
63023006780 นายจุตินันท� สุวรรณศรี
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63023006781 นางสาวเบญจมาศ ศรีคําภา
63023006782 นางสาวพัชรดา โตPะชื่นดี
63023006783 นางสาวอภิญญา พันธไชย
63023006784 นายมะตามีซี มะเม็ง
63023006785 นายกฤตณัฐ เกษมปุระ
63023006786 นางสาวพุธิตา พลอยงาม
63023006787 นางสาวป/ยธิดา แพ ทย�ศาสตร� 
63023006788 นางสาววันณภา ฉิมวัย
63023006789 นายทินกร ทอนสาเกษ
63023006790 นายชนาธิป เมืองช&าง
63023006791 นายจารุบุตร ศรVีสนิท
63023006792 นางสาววราพร ซังทิพย�
63023006793 นายธารินทร� ขาวเงิน
63023006794 นายธรรมนิตย� อุดแก&ว
63023006795 นางสาวบัวเงิน วิเศษพงษ�
63023006796 นางสาวเสาวลักษณ� สมผิว
63023006797 นางสาววาสินา ถวิลวิสาร
63023006798 นางสาววงศ�ชนก สิงห�วงศ�
63023006799 นางสาวภัทรวดี ชูดอกไม&
63023006800 นางสาวนารินทร� พรดี
63023006801 นางสาวธนาพร ประทุมสาร
63023006802 นางชมพูนุช บุญนาวงษ�
63023006803 นางสาวจรัญญา โคตะ
63023006804 นางสาวจิรนันท� ทองสวัสด์ิ
63023006805 นางสาวตรีทิพย� แกล&วกล&า
63023006806 นางสาวณัชจิราภรณ� เอี่ยมละออ
63023006807 นายนันทิพัฒน� ใจซ่ือ
63023006808 นางสาวศิริธร ศรีธร
63023006809 นายตระการ แซ7ลิ้ม
63023006810 นางสาวชัญญาณัฏฐ� ผุยคําสิงห�
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63023006811 นายอภิเดช ฤทธิวงศ�
63023006812 นางสาวสุริวัสสา บัวเหม
63023006813 นายธนชิต แสงฉลวย
63023006814 นางสาวนภัสสร คล7องพยาบาล
63023006815 นางสาววรรณศิริ หลิมเจริญสิริ
63023006816 นายอาพันธ�ชนก บุญมี
63023006817 นางสาววันทกานต� สอนทอง
63023006818 นางสาวธิติอร เบิกไพร
63023006819 นางสาวกรกฎ เกตุแก&ว
63023006820 นางสาวปณิตรา ขําสุวรรณ
63023006821 นายการุณ เทียมทรัพย�
63023006822 นางสาวทิชากร พรกระจ7าง
63023006823 นายนัทธพงศ� ม่ังมี
63023006824 นางสาวกรทิพย� มาตรเจริญ
63023006825 นางสาวนพเก&า จันทร�ทุ7งใหญ7
63023006826 นางสาวชณิตา เถลิงศักดาเดช
63023006827 นางสาวหทัยทิพย� สอนคราม
63023006828 นางสาวสุชาดา ศรีจงใจ
63023006829 นางสาวจันทร�ทิมา แก&วแท&
63023006830 นางสาววิไลลักษณ� สุขปานกลาง
63023006831 นางสาวนวพร บุญเส็ง
63023006832 นายป/ติภัทร ป/Rนบุตร
63023006833 นางสาวชมพูนุท คําทองดี
63023006834 นายอนนท� มีดี
63023006835 นางสาวณิชาภัทร ศรีสุคนธ�
63023006836 นางสาวพรไพลิน จวงสอน
63023006837 นางสาวป/ยานุช จึงเจริญ
63023006838 นางสาวสุพิชชา ลอนหิน
63023006839 นายเกรียงศักด์ิ ก่ิงทอง
63023006840 นางสาวดวงกมล ทองดอนเหมือน
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63023006841 นางสาวพีรณัฐ รวยบุญส7ง
63023006842 นางพัฒนรัตน� หัสชู
63023006843 นางสาวอารีย� วราศรี
63023006844 นางสาววรรทณี เทศพุ7ม
63023006845 นางสาวชิษณุชา เสนานุวงศ�
63023006846 นายกิตติศักด์ิ คํามา
63023006847 นางสาวพัชราพร หนูผึ้ง
63023006848 นางสาวณิชมน อยู7เย็น
63023006849 นายนพพล บุญมาศ
63023006850 นายจักรภัทร ตุ&มทอง
63023006851 นางสาวสายป^าน ป/ยะนันท�
63023006852 นางสาวสุจิตา ถวัลย�วีนัสพันธ�
63023006853 นายเกียรติศักด์ิ จันทร�รักษา
63023006854 นางสาวเจนจิรา ปทุมสูติ
63023006855 นางสาวพิณนภา เลขนอก
63023006856 นายธีทัต ธรรศโสภณ
63023006857 นางสาววรัญญา อยู7โพชนา
63023006858 นางสาวธาราวดี วงษา
63023006859 นางสาวณิชา สุนทรธรรมกิจ
63023006860 นางสาวจารุวรรณ เจียดอนไพร
63023006861 นางสาวขนิษฐา สดวิไล
63023006862 นายก7อพงศ� ศรีสุขใส
63023006863 นางสาวจุฑาภรณ� คล&ายฉํ่า
63023006864 นางสาวนวลพรรณ ชื่นชมภู
63023006865 นางสาวณัฐพร ทองกรณ�
63023006866 นางสาวชนากานต� พรหมสุวรรณ
63023006867 นายสุริยัน พรหมมา
63023006868 นางสาวขนิษฐา ใจม่ัน
63023006869 นางสาวมณีวรรณ สุทธิรัตน�
63023006870 นายธนวัฒน� โพธิจันทร�
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63023006871 นายอภิวัฒน� ลิมปธิติกุล
63023006872 นางสาวนิธินาถ เลี้ยวรุ7งโรจน�
63023006873 นางกัญชรส เสนานุช
63023006874 นางสาวนัฐธิดา เทพวงษ�
63023006875 นางสาวสุนิภา ใจงาม
63023006876 นายยุทธนา ผลสะอาด
63023006877 นางสาวนันทิชา สระทองอุ7น
63023006878 นางสาวสิริจรรยา คุยลําเจียม
63023006879 นางสาวอังคณา ป.จศรี
63023006880 นางสาวพรรณี ธรรมมี
63023006881 นางสาวนภัสสร ดวงแก&ว
63023006882 นางสาวสลิลทิพย� กุศลธรรมรัตน�
63023006883 นางสาวสุชาดา พิณกมล
63023006884 นางสาวณัฐกานต� องค�ประเสริฐ
63023006885 นางสาวสิรีธร ภักดีวรกิจกุล
63023006886 นางสาวศศิตา อ&นแก&ว
63023006887 นายสุรกานต� กรานชง
63023006888 นายสรสิช โยชนะ
63023006889 นางสาวสุดารัตน� ถ่ินวงค�ม7อม
63023006890 นายมงคล ปรัชญาวุฒิรัตน�
63023006891 นายอนุรุต วรรณเสริฐ
63023006892 นายสุรศักด์ิ สีดารอด
63023006893 นางสาวอุษณีย� วงษ�ภูเขียว
63023006894 นางสาวธัญพิชชา ปทุมานนท�
63023006895 นายพชรพล แดงอุไร
63023006896 นางสาวพรรณวรท สุทธิเวช
63023006897 นายส7งศักด์ิ เสือผู&
63023006898 นางสาวสิริเพ็ญ สุทธาวรรณ�
63023006899 นางสาวชนาพร พูลทอง
63023006900 นางสาวนฤมล ทุมมี
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63023006901 นางสาวรจนา สายวัน
63023006902 นายณัฐวรา เชื้อหมอ
63023006903 นางสาวณัฐธิดา กาฬภักดี
63023006904 นางสาวขจีรัตน� แสงทิม
63023006905 นายประชุม ทวนเงิน
63023006906 นายธนศิลปZ ช&างเขียว
63023006907 นางสาวนิชาภัทร แสงหล่ํา
63023006908 นายป/ยศักด์ิ ทองรัตนะ
63023006909 นางสาวศิริพร แสงทอง
63023006910 นางสาวสุดารัตน� ทรัพย�สินไพบูลย�
63023006911 นางสาวชนิสรา สิงหเสรี
63023006912 นางสาวขวัญสิริ ช7วงเปOย
63023006913 นางสาวจุฑารัตน� ชัยพฤกษ�
63023006914 นางสาวชัญญา เสมอเหมือน
63023006915 นางสาวขวัญฤดี ช&างสาร
63023006916 นางสาวธารินี ชื่นแดง
63023006917 นางสาวชลิดา อยู7ชัยกิจ
63023006918 นายชนินทร� ศักด์ิสุภาพ
63023006919 นางสาวพัชราวรรณ เม7นแต&ม
63023006920 นางสาวประภัสสร พุทธิสัตย�
63023006921 นางสาวกุลสตรี พรมเนตร�
63023006922 นายวิทวัฒน� วงศ�อักษร
63023006923 นางสาววารุณี เหมือนทัด
63023006924 นายจิรายุ เฉิดมนูเสถียร
63023006925 นางสาวธันยารัตน จันดี
63023006926 นางสาวสุภารัตน� โสพิมพ�
63023006927 นายสิรภพ บุญสิรนันท�
63023006928 นางสาวกรรณิการ� เนเต็ก
63023006929 นางสาวกุลวรรณ พูลเพ่ิมทรัพย�
63023006930 นางสาววรกมล ไตรรัตนานนท�
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63023006931 นางสาวพรพรรณ สิงห�กุรัง
63023006932 นางสาวฐิติมา ป.นโสม
63023006933 นางสาวณัฐกานต� ศรีกะแจะ
63023006934 นางสาวนภัสนันท� ศักดิเศรษฐ�
63023006935 นางสาวสิริรัตน� พุมมาเกิด
63023006936 นายศิวกร ใบพลูทอง
63023006937 นางวาสนา เขียวพรม
63023006938 นางสาวสิริพร เดชป.ญญาวัฒน�
63023006939 นางสาวสุชญา ศิริชนะ
63023006940 นางสาวสินีนาฎ โภควรรณวิทย�
63023006941 นางสาวกุลจิรา บุญพรม
63023006942 นางสาวธัณย�สิตา เอกธนาดุลภัสสร�
63023006943 นางสาวพิริยา ไพรสนธ์ิ
63023006944 นางสาวจันทิมา จันทร�รัตน�
63023006945 นายจิรวัฒน� ป.ญญาสงค�
63023006946 นางสาวนิษกา อมรวัฒนา
63023006947 นางสาวนิภาพร สุทธิบุตร
63023006948 นางสาวสมพร แก&วเสริม
63023006949 นางสาววรลักษณ� จันทร�ศรีบุตร
63023006950 นายอาทิตย� ชมภูวิเศษ
63023006951 นางอาทิตยา พิริยะกูลธร
63023006952 นายศิริรัตน� ธรรมปราณีสุข
63023006953 นายร7มธรรม ประดิษฐ�
63023006954 นายสมเจตน� บุญอยู7
63023006955 นางสาวประภัสสร ใครสุวรรณ�
63023006956 นางสาวกิตติยาภรณ� กิตติวานิข
63023006957 นายเฉลิมฤทธ์ิ บุญศิริชัย
63023006958 นางสาวเพ็ญนภา ทาระสาร
63023006959 นางสาวณปภา ประยูรวงษ�
63023006960 นางสาวทัดดาว บุญโชติ
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63023006961 นายติณณภพ เพ7งผล
63023006962 นางสาววันวิสาข� มูลทันกัน
63023006963 นางกัลยรัชต� นิธิยศภวนันท�
63023006964 นางสาวอริศรา นพมาศ
63023006965 นางสาวกชกร ศิริแหยม
63023006966 นายประกาศิต แจ&งคต
63023006967 นายสิทธ์ิพงค� ลิ่มวีระกุล
63023006968 นางสาวนงนพัฒ อุดมศิลปZ
63023006969 นางสาวแพรวรี ตะเพียนทอง
63023006970 นายทวีป กลิ่นทอง
63023006971 นางปริญดา เกตุแก&ว
63023006972 นางสาวป/ยพรรณ สาวันดี
63023006973 นางสาวรักสุมน ตันบุตร
63023006974 นางสาวสุพิชชา รุผักชี
63023006975 นางสาวมาติกา อินทิทัน
63023006976 นางสาวสาวิตรี รามจุล
63023006977 นางสาวขนิษฐา อินทรพานิช
63023006978 นางสาวปวริศา พรเจรVิญ
63023006979 นางสาวปทุมวดี แสงอรุณ
63023006980 นายไพฑูรย� รุ7งรอด
63023006981 นางสาวรัตนาภรณ� พินิจการ
63023006982 นางสาวพิมลมาส หงษ�นิมิตร
63023006983 นางรักตาภา อัฑฒพงษ�
63023006984 นางสาวอังสนา กันทะวงศ�
63023006985 นายวรวิทย� กลิ่นสุข
63023006986 นางสาวสโรชา ทองร&อยชั่ง
63023006987 นางสาวธันยรัตน� เสริมเสนาพร
63023006988 นายณิศร หอมหวล
63023006989 นางสาวนัทธมน กองวิเชียร
63023006990 นางวราพร ยอดพันธ�
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63023006991 นางสาวรวีวรรณ จ๋ิวพลับ
63023006992 นางสาวอาฟOฟะห� บือราเฮง
63023006993 นางสาววรางคนาง แก7นทิพย�
63023006994 นางสาวพรรณพิมล ธรรมสุทธ์ิ
63023006995 นางสาวปนัดดา โพธ์ิเทศ
63023006996 นางสาวศุภรดา ปฏิสนธิเมธี
63023006997 นางสาวจุฑามาส ดอนไพรที
63023006998 นางสาวจารุวรรณ ประสพสิน
63023006999 นายชวลิต คําโสภา
63023007000 นายอดิศร กันยะเส
63023007001 นายดํารงค�ฤทธ์ิ แร7เพชร
63023007002 นายบุญส7ง โพธ์ิศรีทอง
63023007003 นางสาวทับทิม เหมลี
63023007004 นางสาวกนกรัตน� ทองมอญ
63023007005 นายจักรวาล จันทวงษ�
63023007006 นางสาวกาญจนา กันทะวงศ�
63023007007 นายพิสิษฐ� เพชรรัตน�
63023007008 นายนครินทร� ผลจันทร�
63023007009 นางสาวสุภิดา ตPะปdง
63023007010 นางสาวพิมพาภรณ� สุริย�แสง
63023007011 นายพสิษฐ ลิบลับ
63023007012 นางสาวชนากานต� ศรีสินธุ�
63023007013 นางสาววรรณภา บุญธรรม
63023007014 นายนิธิวัฒน� รังสิตวัธน�
63023007015 นางสาวอรทัย จิตพรมมา
63023007016 นางสาวศิริพร อ7อนสี
63023007017 นางสาวจุฑารัตน� ธัญญเจริญ
63023007018 นางสาวจุฬาลักษณ� รุ7งมงคลทรัพย�
63023007019 นางสาวจุฑามาศ พูนวศินมงคล
63023007020 นางสาวณัฐภาวิณี เชี่ยวรุ7งโรจน�
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63023007021 นางสาวปวีณา ม7วงคํา
63023007022 นางสาวนัฐมลเทียร อาจยุทธ�
63023007023 นางสาววิภา คําสิงห�
63023007024 นางสาวนุชรีพร เมฆขุนทด
63023007025 นายวัลลภ คุณวัชระกิจ
63023007026 นางสาววีนัส โพธ์ิถนอม
63023007027 นายวรวุฒิ คุณาธรรม
63023007028 นางสาวดวงฤทัย แสงสาคร
63023007029 นางสาวชาลิสา ป/Rนทอง
63023007030 นางสาวสุจิตรา มณีกุล
63023007031 นายนพรัตน� อุดมสกุล
63023007032 นางสาวโนรกัสมา ยีระ
63023007033 นายวีรสิทธ์ิ ธรรมเก้ือกูล
63023007034 นางสาวคัทลียา ดีคล&าย
63023007035 นายนคร เชียงของ
63023007036 นางสาวชนันรัตน� โภคินธนันวัฒน�
63023007037 นางสาวจุฑารัตน� แก&วประดิษฐ�
63023007038 นางสาวศศิวิมล รินคํา
63023007039 นางสาวจิราภรณ� ดวงมณี
63023007040 นายชัยภักด์ิ เจิมทา
63023007041 นายวณัฐพงศ� อยู7คงพัน
63023007042 นางสาวประพาพันธ� แตงจ่ัน
63023007043 นายธีระพงศ� ต7ายพัก
63023007044 นางสาวธนิดา ศรีสัมฤทธ์ิ
63023007045 นางสาวสุวนันท� พิบูลย�
63023007046 นางสาวนัดดามาส เเตงอ7อน
63023007047 นางสาวรวิกานต� สุริยะ
63023007048 นางสาวประภาศรี สุวรรณเนตร�
63023007049 นางสาวพรทิพย� มดน&อย
63023007050 นางสาวนูรีฮา มายิ

หน&า 235 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023007051 นางสาวอุไรวรรณ คล&ายช7วย
63023007052 นางสาวพรชนก จุลเกษร
63023007053 นางสาวพัชรี ยงเขตกิจ
63023007054 นางสาวไอลดา ทิพย�เสนา
63023007055 นางสาวสุภารัตน� ภู7ห&อย
63023007056 นายไพฑูรย� ม่ังจุ7น
63023007057 นางสาวสุธิดา อาแว
63023007058 นายวัชพล ป^งแก&ว
63023007059 นางสาวกาญจนา นาคอ7อน
63023007060 นางสาวจารุวรรณ ทองใบ
63023007061 นางสาวเบญจาพร เพชรมีดี
63023007062 นางสาวจีรนันท� ทองใหม7
63023007063 นางสาวณัฐณิชา เหล7างาม
63023007064 นายศุภณัฐ ถึงมาก
63023007065 นางดวงใจ ศรีทองอินทร�
63023007066 นายเลอลพ ดอนป.ต
63023007067 นางสาวอริสา บุราคร
63023007068 นางสาวสิริยากร นาคขํา
63023007069 นางสาววิสุภา ม่ันยา
63023007070 นายวิทวัส สุภาเพ็ชร
63023007071 นายกิตติพศ กิจศิริไพบูลย�
63023007072 นางสาววิภาวรรณ อุดด&วง
63023007073 นายพุทธิพงศ� โฆษิตวานิช
63023007074 นางสาวญาณิศา จีนเจนกิจ
63023007075 นางสาวกวิสสรา อ7อนอําไพ
63023007076 นายศิวฤทธ์ิ ศิลางาม
63023007077 นายกฤชตะวัน อิทธิวิริยกุล
63023007078 นางสาวป/ยะนุช พุทธคาวี
63023007079 นายพลวุฒิ คงสุดดี
63023007080 นางสาวจันทนี เซ่ียงค้ิว
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63023007081 นางสาวจีระประภา ช&าเบ็ญจา
63023007082 นายวงศกร ขําวิลัย
63023007083 นางสาวณัฏนภา ปลั่งดี
63023007084 นายสุวิรัตน� เวระนะ
63023007085 นางสาวหทัยภัทร ภู7ระย&า
63023007086 นายอภิศักด์ิ สวยสม
63023007087 นางสาวสุดารัตน� ราชซุยแสน
63023007088 นางสาวอริสา ไตรยราช
63023007089 นางสาวพิมผกา ชาระมาลย�
63023007090 นางสาวนฤนันท� ศรีสุข
63023007091 นางสาวศิริวรรณ ศรีวลัย
63023007092 นางสาววราภรณ� โพทูล
63023007093 ว7าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา สุวรรณสิงห�
63023007094 นางสาวสุณิสา วิบูลมงคล
63023007095 นางสาววัณทนิตย� บัวเจริญ
63023007096 นางสาวนริสรา บุดดา
63023007097 นายสมประสงค� พรชัย
63023007098 นายสุขวิสันต� อุราเลิศ
63023007099 นายธารา แช7มเสถียร
63023007100 นางสาวสุฑาทิพย� ม7วงใจ
63023007101 นางสาววรรณรดา แท7นหยู
63023007102 นายสมนึก หอมระรื่น
63023007103 นางสาวณิชาภัทร ยะชะระ
63023007104 นางสาวนิพัทธา กายเย็น
63023007105 นายเมธาวี กืกทอง
63023007106 นางสาวกัลป.งหา มังคราช
63023007107 นางสาวณฐพร สิงห�โตทอง
63023007108 นางสาวไพลิน ธรรมลังกา
63023007109 นางสาวสุรัตนา ทรงศิลปZ
63023007110 นายชิษณุพงศ� สุมนัส
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63023007111 นายองอาจ อ7อนปรางค�
63023007112 นายนราวิชญ� ทับทิมโต
63023007113 นางสาวดวงกมล บุญลือเเก&ว
63023007114 นางสาวพรรณวรท ภูเวียง
63023007115 นายศราวุธ พันธี
63023007116 นางสาวภานุดา พันธุ�พานิชย�
63023007117 นางสาวศิริรัตน� เสมสุข
63023007118 นางสาวขนิษฐา จันโต
63023007119 นางสาวลักษมี สระทองอินทร�
63023007120 นายนพณัฐ คชาวงศ�
63023007121 นางสาวอินทุอร พุกเปลี่ยน
63023007122 นางสาวฐิติมา ชาวเพชรดี
63023007123 นางสาวณิชกานต� นุชประเสริฐ
63023007124 นายนภนันท� สิงห�สม
63023007125 นางสาวป.ณณิตา แม&นศรี
63023007126 นางสาวศันสนีย� หารสุโพธ์ิ
63023007127 นายเฉลิมเกียรติ น้ําเพชร
63023007128 นายอนุชัย อุ7นหะวงษ�
63023007129 นางสาวกฤติมา พรหมบุปผา
63023007130 นายกีรติกา สุขศิริ
63023007131 นางสาวนฤมล สุวรรณเดช
63023007132 นางสาวธนิศรา กาฬภักดี
63023007133 นางสาวณัฐชา คงเจริญ
63023007134 นางสาวสุภัค สําราญราษฏร�
63023007135 นางสาวอภิญญา สองสี
63023007136 นางสาวนิรมล เข็มเงิน
63023007137 นายทรงพล แช7มชื่น
63023007138 นางสาวสุรีย� ม่ิงขวัญ
63023007139 นางสาวภภัสสร ธนเสฐภักดี
63023007140 นางสาวรัตนาภรณ� เด7นดวง
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63023007141 นายเพชร ศรีดี
63023007142 นางสาวภคมน ยมะคุปต�
63023007143 นางสาวศุภวรรณ ป.Jนดา
63023007144 นางสาววริษฐา ยมพูล
63023007145 นางสาวพุทธชาติ ปQองขันธ�
63023007146 นายเสฎฐวุฒิ นุรักษ�
63023007147 นายรัฐพล สว7างเดือน
63023007148 นายประสาน นิธิพงศ�พันธุ�
63023007149 นางสาวสุพัตรา วิเศษสุวรรณวัต
63023007150 นายวสุพล วงศ�ทวีทรัพย�
63023007151 นางสาวยศวดี จตุรวิทยาภรณ�
63023007152 นายซูกิฟลี เจะนะ
63023007153 นางสาววันวิสา เอียดประพาล
63023007154 นางสาวขวัญฤทัย เขียววร
63023007155 นายณัฐิวุฒิ ใจตรง
63023007156 นายชยาบดินทร� พรมเมฆ
63023007157 นายศรราม ศรีบุญเพ็ง
63023007158 จ7าเอกชยพล บุตรแสง
63023007159 นายชัยพัฒน� พิรุณ ทอง
63023007160 นางสาวอาภากร อักษรวงศ�
63023007161 นางสาวธัญญรัตน� ยอดแก&ว
63023007162 นางสาวอนัญญา จันสนาท
63023007163 นายพรชัย แสงศรี
63023007164 นางสาวกมลชนก วรเลข
63023007165 นายณัฐพล อินทรวิชัย
63023007166 นางสาวรัตนากร ชาวนาผล
63023007167 นายเกรียงไกร กันศิริ
63023007168 นางสาวพรพิมล ปู^หม7อง
63023007169 นายธีรพล พันธุ�เปรม
63023007170 นายนรภัทร รักษ�สาคร
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63023007171 นางสาวพัชรินทร� คล&ายมงคล
63023007172 นางสาวสุภาภรณ� แก&วสลุด
63023007173 นายไววิทย� อารีย�
63023007174 นางสาวทิพวัลย� สาสาย
63023007175 นายณัฐภัทร ม่ันพิริยะกุล
63023007176 นายวุฒิชัย จาวสุวรรณวงษ�
63023007177 นางสาวชลธิชา จิตรซ่ือ
63023007178 นายวรรณธนะ กู&ตระกูล
63023007179 นางสาวป/ยดา ประมงค�
63023007180 นางสาวเกตุกนก ประนิสอน
63023007181 นางสาวโสรญา แก&วนรินทร�
63023007182 นางสาวอภิสราพร คงบุญวิจิตร�
63023007183 นางสาววาวิณี อิ่มจิตร
63023007184 นางสาวธิติสุดา วาสิงหน
63023007185 นางสาวรุจิเรข อรรถพูลทรัพย�
63023007186 นางสาวเพชรรัตน� พุ7มเข็ม
63023007187 นายอํานาจ ชนะอินทร�
63023007188 นายดลพัฒน� อินทร�นาค
63023007189 นางสาวปาลิตา อิ่นจ๋ี
63023007190 นายธีรพัฒน� เกษมสิริกาญจน�
63023007191 นายณัฐวุฒิ พิมพ�สะอาด
63023007192 นายณัฐกิตต์ิ กันศิริ
63023007193 นางสาวเกษมศรี บัวทอง
63023007194 นางสาวกัญญาพัชร สูตะบุตร
63023007195 นางสาวพัชรณัฏฐ� เสาร�หงษ�
63023007196 นางสาวธมลวรรณ ชะตารัตน�
63023007197 นางสาวเกศินี ศิริสวัสด์ิ
63023007198 นางสาววรกมล ลือชาชาญเดช
63023007199 นายธิติพันธุ� ส7งเจริญทรัพย�
63023007200 นายจิรายุ คงเมือง
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63023007201 นางสาวธิตินันท� เหลืองทอง
63023007202 นายณัฐภัทร จิรพนาสม
63023007203 นางสาวพรทิพย� สว7างสุข
63023007204 นางสาวสิริรัตน� ทับเณร
63023007205 นางสาวปรียาวดี วัลลา
63023007206 นางสาวศันสนีย� ฤทธ์ิแรง
63023007207 นางสาวชยานันท� ไชยยะ
63023007208 นางสาวฮายามี เจะโนะ
63023007209 นางสาววรรณวิสา รื่นจินดา
63023007210 นางสาวป.ณฑิตา ปOมณี
63023007211 นายศิริพงษ� คําเนตร
63023007212 นางสาวรสสุคนธ� นามวงษ�
63023007213 นางสาวสุณัชชา แก&วละมณ
63023007214 นางสาวศุทธินี จันทร�อุดม
63023007215 นางสาวณัฐรดา เดชบุญญาภิชาติ
63023007216 นางสาวสุนารี แซ7ว&าน
63023007217 นางสาวอัจณาภรณ� ต๊ิบใจ
63023007218 นายนัฐพงศ� เทียมเงิน
63023007219 นางสาวชญาภรณ� เพียรพิทักษ�
63023007220 นางสาวหทัยภัทร นุสโร
63023007221 นายนนทวัฒน� ทัศน�ศรีสกุล
63023007222 นางสาวอมราพร พานทอง
63023007223 นางสาวพณิชนันท� เจริญพาณิชย�พันธ�
63023007224 นางสาวพรวิภา ผลาผล
63023007225 นายชัยนันท� ย้ิมสีใส
63023007226 นางสาวสุปราณี มีสง7า
63023007227 นายทศพลณ� เอี่ยมโนรีย�
63023007228 นางสาวเกษศิรินทร� ทองหล7อ
63023007229 นางสาวชนัญญา อยู7นาม
63023007230 ว7าที่ ร.ต.หญิงจารุวรรณ รามจุล
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63023007231 นายพันธกานต� สายทอง
63023007232 นายณัฐกร บัวนุ&ย
63023007233 นางสาวกันต�กนิษฐ� แจ7มประเสริฐ
63023007234 นางสาวพิมพ�ธชา คงดี
63023007235 นางสาวอังสุมารินทร� ณ ไทร
63023007236 นายนิธิพัฒ จินตวรรณ
63023007237 นายสาคร ด&วงไข7
63023007238 นางสาวจินนาภา วิชัยดิษฐ�
63023007239 นางสาวกนิษฐา เชื้อเล็ก
63023007240 นายอนุชัย ศิริสัมพันธ�
63023007241 นางสาวพรภิรมย� ส7วนเสน7ห�
63023007242 นางสาวดวงกมล หม่ืนจง
63023007243 นางสาวอุษณิษา บุญชู
63023007244 นางสาวลภัสรดา สุขเกษม
63023007245 นางสาวนงรัตน� จําปาทอง
63023007246 นางสาวพัฒนกาญจน� คําแห7
63023007247 นายจัตตุดนัย กิตติชัยพัฒน�
63023007248 นางสาวขนิษฐา เปล7งผึ้ง
63023007249 นายสุพรชัย รุ7งเรือง
63023007250 นางสาวณิชมน จันทรศิริ
63023007251 นางสาวกัญพิญพักต� เลิศนฤมิตกุล
63023007252 นางสาวสุรีย�รัตน� บุญยืน
63023007253 นางสาวพรรณลิการ� ชุ7มบุญชู
63023007254 นางสาวอุษา ห&วยหงษ�ทอง
63023007255 นางสาวศิริมาศ ราชวงค�
63023007256 นางสาวสายใจ แย&มเจริญ
63023007257 นายนิพัทธ� จิรณรงค�พัฒน�
63023007258 ส.ต.อ.หญิงรัชนิกร เรืองศักด์ิ
63023007259 ว7าที่ ร.ต.หญิงจุไรรัตน� หิรัญญาเดชาวัฒน�
63023007260 นางสาวนวรัตน� วีรวินันทนกุล
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63023007261 นางสาวนัทมล กองแก&ว
63023007262 นางสาวณัฐณิชา ภาคภูมิ
63023007263 นางสาวอมรา เลิศวิจิตรสกุล
63023007264 นายเจษฎา คล&ายทอง
63023007265 นางสาวเอื้อมพร เลือดกุมภา
63023007266 นางสาวหัสยา โพธ์ิศรีแก&ว
63023007267 นายทวีชัย ลี้ไพบูลย�
63023007268 นางสาวภคมญ พรหมจันทร�
63023007269 นางสาวปนัดดา สมพูน
63023007270 นางสาวนันท�นภัส ตรีสุคนธ�พงศ�
63023007271 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุริยวงศ�
63023007272 นางสาววนิดา จันทะเบ&า
63023007273 นายโฆษิต สุคง
63023007274 นางสาวอภิชญานันท� เผ7าผาง
63023007275 นางสาวปรารถนา วงษ�ศรีนาค
63023007276 นายอิสราศักด์ิ สวัสด์ิพานิช
63023007277 นางสาวกรรณิการ� เกิดอุดม
63023007278 นายมีชัยธร สาลี
63023007279 นางสาวสุมาลี ผิวขาว
63023007280 นายธนภาค ธัญสหวิภา
63023007281 นางสาวสาวิตรี คนคล7อง
63023007282 นายศุภวิชญ� ส7งศักด์ิเสรี
63023007283 นางสาวกชกร ศรีอุทัย
63023007284 นางสาวภูริชญา งามเอกอุดมพงศ�
63023007285 นางสาวสรรัตน� งามฉ7องสกุล
63023007286 นางสาวพิศมัย แซ7เจ&า
63023007287 นางสาวณัฐกานต� บุรวงค�
63023007288 นางสาวมยุรี แดงบัวทอง
63023007289 นางสาววิภาวี คุณวุฒิ
63023007290 นายศรุติพงศ� จากนอก
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63023007291 นางสาวศรีพลอย ภูมิโคกรักษ�
63023007292 นางสาวพรรณวดี พัดทอง
63023007293 นางสาวศศิธร พลศรี
63023007294 นางสาวอาริษา สุขสี
63023007295 นางสาววราภรณ� นุชาดี
63023007296 นางสาวปาลิตา เหรียญทอง
63023007297 นางสาวลภัสรดา คชวงษ�
63023007298 นายณัฐพงศ� ธรรมจะดี
63023007299 นางสาวอรพรรณ ปานมีทรัพย�
63023007300 นายกิตติศักด์ิ แพงพงา
63023007301 นางสาวฉัตรนฤมล จงเจริญ
63023007302 นายปาราเมศ ชัยศิริ
63023007303 นางสาวสิรินยา ทองนุ7ม
63023007304 นายอรุณ อินทร�ดิษฐ�
63023007305 นางสาวรวิภา โฆษโน
63023007306 นางสาวเตชินี เหลียวตระกูล
63023007307 นางสาวนิชานันท� เรืองไทย
63023007308 นายสิปปวัฒน� กัมทรทิพย�
63023007309 นางสาวธนาภรณ� ศรีเพ็ง
63023007310 นางสุริวัสสา ประเสริฐศิริกูล
63023007311 นางสาวพิมพ�ชนก ชักชวน
63023007312 นางสาวญาณิศา ดีไพบูลย�
63023007313 นางสาวปฐมาวดี เกิดยงค�
63023007314 นายปกรณ� ทัวะนาพญา
63023007315 นางสาวมนัสวี ขําดี
63023007316 นายอนุวัฒน� ทองเรือง
63023007317 นายวิรัตน�ชัย พันอุโมงค�
63023007318 นางสาวกนิษฐา โนนลือชา
63023007319 นางสาวสุพิชญา ขุนทรง
63023007320 นางสาวอรอุมา หม่ืนเอ
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63023007321 นางสาวณัฐทิชา บัวหลวง
63023007322 นางสาวสุพันตรี พัฒโนทัย
63023007323 นางสาวศิริพร เหล7าเท&ง
63023007324 นางสาวปาณิสรา สุรกาหล
63023007325 นางสาวศิริพร รังษีสุวกุล
63023007326 นางสาวป.ญญาพร คุ&มกัน
63023007327 นายเจนวิทย� บุญช7วย
63023007328 นางสาวป/ยะพร พันธุ�น&อย
63023007329 นางสาวพิชชากานต� จัดสนาม
63023007330 นางสาวดลฤดี ตุ7นเงิน
63023007331 นางสาวจันทร�จิรา แย&มแก&ว
63023007332 นางสาวอรวรรณ นพเนตร
63023007333 นางสาวพจมาลย� ศรีมากเปORยม
63023007334 นางสาวมลปภา นาถึง
63023007335 นางสาวกลองกมล ทองเล็ก
63023007336 นางสาวสุธิตา ขนุนนิล
63023007337 นางสาวสุทธาทิพย� สงคง
63023007338 นางสาวศุภาพิศญ� ศรีแถลง
63023007339 นายวรเมธ โผนประสิทธ์ิ
63023007340 นางสาวณัฐสุดา เหมือนรุ&ง
63023007341 นางสาวมณฑิรัตน� ศรีนรจันทร�
63023007342 นางสาวสุพัศชญา หนูอิ้ม
63023007343 นางสาวศิรินภา นาแซง
63023007344 นางสาวปภาวี ว7องวรากร
63023007345 นางสาวธัญวรัตม� ยาสุข
63023007346 นางสาวกิตยาภรณ� ฤทธิโชติ
63023007347 นางสาวภิมลรัตน� เถรกุล
63023007348 นางสาวกนกพร เหลืองพิทักษ�
63023007349 นางสาวสมาพร แก&วสกุล
63023007350 นายอรรถพล ไชยเพชร
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63023007351 นายกันตณัช เร7งดารา
63023007352 นางสาวปรีชญา อินทนชิตจุ&ย
63023007353 นางสาวสโรชา บุญมา
63023007354 นางสาวสาวรส ภูมิชัย
63023007355 นางสาวศศิธร ศรีสังวาลย�
63023007356 นางสาวจุฑามาส แขวงสวัสด์ิ
63023007357 นางสาวสุวพร เจริญสุข
63023007358 นางสาวสุจิตา แสงประทุม
63023007359 นางสาวกนกวรรณ คําแสน
63023007360 นางสาวน้ําฝน วัชวงษ�
63023007361 ว7าที่ร&อยตรีวราพล แนบเนียน
63023007362 นางสาวรัฐพร อมรวัฒนา
63023007363 นางสาวฐาปนี เขม&นการไถ
63023007364 นายชัยวัฒน� ทองฤทธ์ิ
63023007365 นางสาวศิริพร ศุภเอม
63023007366 นางสาวสิริมา ประสิทธ์ิชัยพันธ�
63023007367 นางสาวกนกวรรณ ขําง้ิว
63023007368 นางสาวอารียา จันทร�โท
63023007369 นายเทอดพงษ� ใจตรง
63023007370 นางสาวอัจฉรา หม7อมฤทธ์ิ
63023007371 นางสาวรวีวรรณ เชียงกา
63023007372 นางสาวนาอีเมาะ ปะดอมะ
63023007373 นายเอกพจน� รุ7งโรจน�รัตน�
63023007374 นายปราโมทย� เทพอยู7
63023007375 นางสาวพนิดา วันทอง
63023007376 นางสาวชิรารัตน� พงษ�ไพบูลย�
63023007377 นางสาวจิราวรรณ นามมนตรี
63023007378 นางสาวอาทิตยา จิตรศิลปZ
63023007379 นางสาวชัชฎาพร สังข�วรรณะ
63023007380 นางสาวสุพัตรา กาญจนวิบูรณ�
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63023007381 นางสาวดารุณี เปYงบุญมา
63023007382 นายอิทธิพัทธ� เจริญ
63023007383 นางสาวเกศวรา จินเฉียวฉุน
63023007384 นายอรรถพร ปานคล&าย
63023007385 นายสมพงค� เชื่อมสุข
63023007386 นางสาววัลภา โกPะเจริญ
63023007387 นายวัชรชัย บุญถนอม
63023007388 นางสาวสุธามาศ เบ็ญพาด
63023007389 นางสรัลลัทธ� อมรฤทธิเกียรติ
63023007390 นางสาวป.ทมาวรรณ จันทร�แจ7มใส
63023007391 นางสาวจิรประภา คําจันทร�
63023007392 นางสาวสุพรรษา ศิลาทอง
63023007393 นายพรรษา มีชํานาญ
63023007394 นางสาวณัฐฐากรณ� ยะคะเรศ
63023007395 นายธนพัฒน� คําตา
63023007396 นายประวิทย� ลําพาย
63023007397 นางสาวศรนภา แสงสุข
63023007398 นางสาวสุจิตรา รักเสมอวงศ�
63023007399 นายตอเฮด หมัด
63023007400 นางสาวแพรวพรรณ ชาวบ&านบึง
63023007401 นางสาววิรุณรัตน� เหล7าสาย
63023007402 นายภาวิต อุดมภูวดลธาดา
63023007403 นางสาววิรากานต� คงแปQน
63023007404 นายณัฏฐกิตต์ิ เสียดขุนทด
63023007405 นางสาวสุทธภา หยิบจันทร�
63023007406 นางสาวปนัดดา อินทพงษ�
63023007407 นางสาววรรณทิพย� พรมเมือง
63023007408 นางสาวปราณี คําพุช
63023007409 นายสรวิศ มีสุข
63023007410 นายขจรพล จุนเจือ
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63023007411 นางสาวศุภากร อู7สุวรรณ
63023007412 นางสาวเจนจิรา ทาเขียว
63023007413 นางสาวศุภัคษร คันทะ
63023007414 นางสาวลลิตา ฤทธ์ิคง
63023007415 นางสาวสลิลรัตน� กิมพิทักษ�
63023007416 นางสาวธัญญารัตน� โอดเฮิง
63023007417 นายธวัชชัย มนไธสง
63023007418 นางสาวปฐมรัตน� กิจทวีสมบูรณ�
63023007419 นางสาววาสนา อินทร�แก&ว
63023007420 นางสาวฉันชนก สุวรรณแสง
63023007421 นายวราวุฒิ ราชสงค�
63023007422 นายเจษฎา ส่ําประเสริฐ
63023007423 นางสาวศิริวรรณ พันแจ7ม
63023007424 นายชินวัฒน� เกียรติเสาวคนธ�
63023007425 นางสาวยุพาลักษณ� สิทธิคง
63023007426 นางสาวศิริขวัญ ศิริ
63023007427 นางสาวนรมน ชลพิทักษ�
63023007428 นางสาวพัชชาพลอย พวงสําลีกุล
63023007429 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�กลั่น
63023007430 นางสาวปริญดา โพธ์ิทอง
63023007431 นางสาวจรีรัตน� ซุ&นเจริญ
63023007432 นายกฤษณะ สุวรรณประเสริฐ
63023007433 นางสาวพัชรี กาขาว
63023007434 นางสาวกนกอร หอมจัด
63023007435 นางสาวอาภัสรา บัวเงิน
63023007436 นางสาวนรีพัตน� ภัทรมนพันธ�
63023007437 นายกิตติกุล ดวงราษี
63023007438 นางสาวจันทร�สุดา บุญเชิด
63023007439 นางสาวศุภศิณีย� กลั่นอักโข
63023007440 นางสาวภัทราวดี วัดรัด
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63023007441 นางสาวณัฐวรรณ ดีสวัสด์ิ
63023007442 นางสาวนุชจรี เฉลิมรัมย�
63023007443 นางสาวพรทิพย� บุญยะมูล
63023007444 นายภัทรคุณ อินพลับ
63023007445 นางสาวณัฐกานต� โกเฮี้ยน
63023007446 นางสาวปนัดดา แนวนาค
63023007447 นางสาวลักขณา ทองผาสุข
63023007448 นางสาวกัลยรักษ� ธนสิทธ์ิพิธากุล
63023007449 นางสาวชัญญานุช คงคาเขตร
63023007450 นางสาวณรัณนันท� จันทร�วรรณ�
63023007451 นางสาวสุวนันท� สุดรอด
63023007452 นายชุติพนธ� เเจ&งธรรม
63023007453 นางสาวสุวิมล ปานศิลา
63023007454 นายเกชา ปงลังกา
63023007455 ว7าที่ร&อยตรีทัตพลฒ� บัวขาว
63023007456 นางสาวกชพร แย&มนิ่มนวล
63023007457 นางสาวสโรชา เทียมจิตรตรักษา
63023007458 นางสาวชมพูนุช พุ7มพฤกษา
63023007459 นางสาวชฎาธาร อินตาโย
63023007460 นายวุฒิ ไชยราช
63023007461 นางสาวธนาภรณ� รัตนโชติกุล
63023007462 นางสาวอัมริกา พงศ�ศักด์ิสิริ
63023007463 นางสาวสุพิชญ�ชญา เจนกิจณรงค�
63023007464 นายเอนก อเนกมงคลชัย
63023007465 นางสาวนาถนภา นกดี
63023007466 นางสาวยุวดี กาสิงห�
63023007467 นางสาวศุทธิรัตน� โดดย้ิม
63023007468 นางสาววันวิสาข� แซ7จึง
63023007469 ว7าที่ร&อยตรีจิระพงศ� สามงามตัน
63023007470 นางสาวกนกวรรณ เล7ห�ประกัน
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63023007471 ว7าที่ร&อยตรีหญิงลีลาวดี พุธสีเสน
63023007472 นายเปรมยศ ประสมศักด์ิ
63023007473 นางสาวธนนันท� เก&าเอี้ยน
63023007474 นางสาวพิชชาภา บุญวงษ�
63023007475 นางสาวปวีณา แช7มม่ันคง
63023007476 นางสาวกาญจนา อู7โภคิน
63023007477 นางสาวภาวิณี พงศ�โชติวัฒน�
63023007478 นางสาวรวิวรรณ เพ่ิมสุธาโภชน�
63023007479 นางสาวปภัสมน ทองศรี
63023007480 นายฤาชา ตุวิตราภรณ�
63023007481 นางสาวจิตติญาภา กู&ก&องเกียรติ
63023007482 นายนุกูล ส7งสมบูรณ�
63023007483 นางสาวจิณณ�ณิชา นนท�ตา
63023007484 นายพิสิทธ� กลิ่นลออ
63023007485 นางสาวศศิประภา เตยสุวรรณ
63023007486 นางสาวนิรมล ธุระพันธ�
63023007487 นางสาวสนธยา วงษ�ทิม
63023007488 นายศรายุทธ หอมแก&ว
63023007489 นางสาวณัฐชยา พ7วงลา
63023007490 นางสาวจิราภรณ� แสงประทุม
63023007491 นางสาววราพร มีทวี
63023007492 นายบวรวงศ� ตPะเอ&ย
63023007493 ว7าที่ ร.ต.หญิงจงกล โชติประภา
63023007494 นางสาววันเพ็ญ แก&วบังเกิด
63023007495 นางสาวอัจฉริยาภรณ� อ&นกรูด
63023007496 นางสาวกานต�สินี แหลมเฉียบ
63023007497 นางสาวแพรวโพยม จักสาน
63023007498 นางสาวพรนิกาญจน� เฟWRองฟูพิทักษ�
63023007499 นายวัชรพนธ� สนิทนาน
63023007500 นางมะลิวัลย� พิมพ�โยยาง
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63023007501 นางสาวปาณิสรา แสงสอาด
63023007502 นางสาววิริยา ต7ายแย&ม
63023007503 นางสาวไพรัตน� เขียวสันเทียะ
63023007504 นางสาวศุภจิรา จ&อยเผ7าพันธุ�
63023007505 นางสาวพรทิพย� ไหลล&น
63023007506 นางสาวกมลชนก นาคเณรพะเนาว�
63023007507 นางสาวกนกวรรณ นวลสาหร7าย
63023007508 นางสาวอนุสรา สรนุวัตร
63023007509 นายเสกประสิทธ์ิ หนูอุไร
63023007510 นางสาวมาลี รอดดอนไพร
63023007511 นายศุภกฤตษ� จิตตภัทราวงศ�
63023007512 นางสาวธัญพิมล สวัสด์ิจุ&น
63023007513 นางสาวณัฎฐาพร เมฆะ
63023007514 นางสาวเปรมฤดี พวงจันทร�
63023007515 นายปภัสชล อู7เงิน
63023007516 นายเสตฐวุฒิ ขนาบแก&ว
63023007517 นายวรวัฒน� อื้อศรีสกุล
63023007518 นางสาวสมร จันทราศรี
63023007519 นายเอกพิสิษฐ� หวังดี
63023007520 นายปฏิภาณ มงคลแก7นทราย
63023007521 นางสาวปรียาภรณ� รวยสวัสด์ิ
63023007522 นายภาคภูมิ จรัสพันธุ�
63023007523 นางสาวพรทิพย� แสงสว7าง
63023007524 นางสาวภัทรา ประภาโส
63023007525 นางสาวรัตนาวดี ตันแขมรัตน�
63023007526 นายสรศักด์ิ ต้ังเส&ง
63023007527 นางสาวชลันดา พราหมณ�มณี
63023007528 นางสาวชณิตษ�นันท� สุพรรณชาติ
63023007529 นางสาวมาธิกา เอี่ยมเมือง
63023007530 นางสาวธิดา อาชาประดิษฐ�

หน&า 251 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023007531 นางสาวอรจิรา นิลวรรณ
63023007532 นางสาวต&นกนก ทัศนวงศ�วรา
63023007533 นางสาวจันจิรา มาลา
63023007534 นายศราวุธ สว7างวงษ�
63023007535 นายอนุรัตน� แจ&งล&อม
63023007536 นายรัตนทัศน� เด็กแก&ว
63023007537 นายส7งศักด์ิ แก&ววันทา
63023007538 นายวีระวัฒน� พิมพ�ตะคลอง
63023007539 นางสาวเรวดี เหรียญเงิน
63023007540 นายปรัชญา ศรีผ7าน
63023007541 นายวีระยุทธ อินเหี้ยน
63023007542 นางสาวภัทราพร ศรีคําหู&
63023007543 นางสาวสิริหทัย พรหมจันทร�
63023007544 นายภัทรวรรธน� ไอยสุวรรณ�
63023007545 นายธีรภัทร เอี่ยมสุนทร
63023007546 นางสาวจุติพรรณ อ7วมเปORยม
63023007547 นางสาววรลักษณ� ขันทอง
63023007548 นางสาวป.ณฑ�ชนิต เหลืองมาตรฐาน
63023007549 นายชัยปกรณ� ศรีลาจันทร�
63023007550 นางสาวชลิดา สงวนจิตต�
63023007551 นางสาวจุฑารัตน� บวกไธสง
63023007552 นางสาววรรณพร ปฐมเพทาย
63023007553 นางสาวธัญญลักษณ� วิบูลย�โชติกร
63023007554 นางสาวกติญาภรณ� พลเย่ียม
63023007555 นางสาวกุลธิดา ยาจาติ
63023007556 นายพงศกร ปงรังษี
63023007557 นางสาวพรสุดา ปรากฎ
63023007558 นางสาววิภารัตน� ชมภูพิศมร
63023007559 นางสาววรัทย�ฐา โพธ์ิไพจิตร
63023007560 นายกฤษณะ สงชุม
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63023007561 นางสาวรุ&งทราย ด&วงช&าง
63023007562 นางสาวพรชิตา โสภา
63023007563 นางสาวชนัฐนันท� น้ําสา
63023007564 นางสาวณัฐธิดา อังเพชร
63023007565 นางสาวมณีจันทร� อุ&ยฟ.ก
63023007566 นางสาววารี แก&วใหญ7
63023007567 นายกฤษติธี กาทอง
63023007568 นางสาวสุพัชรี อินคชสาร
63023007569 นางสาวฐิตาภรณ� เหลืองทองคํา
63023007570 นายนิธิวิทย� ขาวประเสริฐ
63023007571 นายกฤษณะ สุภาพิน
63023007572 นางสาวภานุรัตน� ทนหมัด
63023007573 นางอมรรัตน� หนูก่ึง
63023007574 นางสาวอโนทัย พลายระหาร
63023007575 นางสาวณัชฌา มะจุเงิน
63023007576 นางสาวธรธีราพร ดนัยสิริชัยชล
63023007577 นายธนธรณ� เฟWRองขจร
63023007578 นางสาวฉัตรมณี สุนสาย
63023007579 นายกฤษณ� ก้ันเกษ
63023007580 นางสาวรัตนาวลี ขวัญกลาง
63023007581 นางสาวสุดารัตน� ทัศนวิจิตรพันธ�
63023007582 นางนิพาดา ธนพิทักษ�
63023007583 นางสาวศิรินยา ศรีสุวรรณ
63023007584 นางสาวอัสมะ กามะซือเก
63023007585 นางสาวป/ยวดี มีวรรณ
63023007586 นางสาวเพ็ญพิชชา สอนพรม
63023007587 นางสาวณัฐมน ดิษฐประชา
63023007588 นายเฉลิมชัย สัจจวีรวรรณ
63023007589 นางสาวรัตน�ระพินทร� แสงพิทักษ�
63023007590 นายวรวุฒิ วิเวก
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63023007591 นางสาวเสาวรส อินทนู
63023007592 นางสาวรัตติยา เนียมจันทร�
63023007593 นายวีระ จิรธรรมมงคล
63023007594 นางสาวปนัสยา เสง่ียมงาม
63023007595 นางสาวไพจิตร ภูฆัง
63023007596 นายศักด์ิพล ดีสม
63023007597 นางสาวสิรินยา ศิริมหาวรรณ
63023007598 นางสาวชญานิษฐ� แซ7อู&
63023007599 นายเสกข�จิรา วาสไปรยากาญจ�
63023007600 นางสาวธนพร ป/ยวชิรานนท�
63023007601 นางสาวอัจฉรา หน7อทิม
63023007602 นางสาวสุภาวิตา ลิ้มบ&วน
63023007603 นางสาวธิติญา ใจดี
63023007604 นางสาวธิดารัตน� คําเหลือ
63023007605 นางสาวกรกนก สมงาม
63023007606 นางสาวณัฏฐาลักษณ� กําเนิดรัตน�
63023007607 นางสาวภาณุชกานต� ตระกูลสุนทร
63023007608 นายณัฐชานนท� ประสพพฤกษ�
63023007609 นางสาวเบญจวรรณ สอนซี
63023007610 นายนพพร คล&ายสอน
63023007611 นางสาวพัชรียา จักรแก&ว
63023007612 นายอัษฎางค� โคตรภูธร
63023007613 นางสาวรักษ�ใจ อาจสาครมงคล
63023007614 นางสาววริดา เอี่ยมรอด
63023007615 นางสาวสุพัตรา เบญจมาศ
63023007616 นางสาวขนิษฐา เนียมมณี
63023007617 นางสาวธันยธร วาสุกรี
63023007618 นางสาวศศิธร พ่ึงพร
63023007619 นางสาวณัฐริกา ป/Rนแก&ว
63023007620 นางสาวชนิดา มากพรมทอง
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63023007621 นายอภิเดช ภูมิพัฒน�
63023007622 นายสุพิชัย กระเช&าเพชร
63023007623 นางสาวศิรินภา แซ7ต๊ัง
63023007624 นางสาวชยาภินันท� จิตตรึก
63023007625 นางสาวมาลิตา ทิศกระโทก
63023007626 นางสาวกุลณิชา วงษ�แปQน
63023007627 นางสาวอัจฉรา โสนนอก
63023007628 นายณรงค�ฤทธ์ิ เอกมงคลชัยกุล
63023007629 นางสาววารุณี พ่ึงวร
63023007630 นายธนากร ศรีนวล
63023007631 นางสาวจินดารัตน� คล&ายเจPก
63023007632 นางสาวป/ยวรรณ ทองไสว
63023007633 นายสร&างสรรค� พุกบ&านยาง
63023007634 นายนันทิพัฒน� แก&วบุญ
63023007635 นางสาวภาสินี ทองรอบพิทักษ�
63023007636 นางสาวอาทิตยา เอกณัฐพจน�
63023007637 นายพีรพัฒน� อุดมธรรมรักษ�
63023007638 นางสาวพรนภา กาสิงห�
63023007639 นางสาวสิรินาถ ชอ&อนชม
63023007640 นางสาวบุษบา ธนูศิลปZ
63023007641 นางสาวสุกัญญา ไชยฉิม
63023007642 นางสาวกชกร ปราดเปรียว
63023007643 นางสาวอชิรญาณ� สายวิภู
63023007644 ว7าที่ร&อยตรีหญิงนราขวัญ นาคนาคา
63023007645 นายชยพล ฉัตรพัฒนเดช
63023007646 นายธนิษฐ� โพธ์ิทอง
63023007647 นายภัทรพล สระทองยอด
63023007648 นางสาวเบญญทิพย� ข7าตัน
63023007649 นางสาวสิริฟQา อัครกิจเดชา
63023007650 นายรัฐภูมิ กิตติวิริยะการ
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63023007651 นางสาวเบญจวรรณ บุญแต7ง
63023007652 นางสาวสุรีพร เนตรแสงสี
63023007653 นางสาวสิรีธร ชมสุข
63023007654 นายนิลรัตชัย ดวงดี
63023007655 นางสาวอัจฉรา พิมพ�พิทักษ�
63023007656 นางสาวจิราวรรณ ณ บางช&าง
63023007657 นางสาวมณธิรา นิยาย
63023007658 นางสาวจุฑามาศ ชื่นแก&ว
63023007659 นายภาณุวัฒน� รุจินานนท�
63023007660 นางสาวชุติกาญจน� ปานมา
63023007661 นางสาวขวัญจิรา แสนตา
63023007662 นางสาวปณธร ธราธารกุลวัฒนา
63023007663 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา
63023007664 นางสาวพิชญ�สุกานต� อําพันแสง
63023007665 นางสาวธนัญญ�นภัสร เย่ียงกาย
63023007666 นางสาวป.ณชญา สุนทโร
63023007667 นางสาวจิตต�กาญจนา โสดามา
63023007668 นายคณพศ จันทุม
63023007669 นางสาวรัตติยา อิ่มรัง
63023007670 นายอริพันธ�  Vีรัตนพันธ�
63023007671 นางสาววัVรญา ย่ิงงาม
63023007672 นางสาวฐิติภัชร� ทองสุข
63023007673 นางสาวอังษิมา อารีย�
63023007674 นางสาวพัชรินทร� บุญนิยม
63023007675 นางจิราวดี มาระวิชัย
63023007676 นางสาวพิชาธร หิริกุล
63023007677 นางสาวชวัลลักษณ� ภมรพงษ�
63023007678 นายภูชิต จันนุบิน
63023007679 นางสาวจันทรกานต� เถาตะกู
63023007680 นางสาวจิราภรณ� มากยอด
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63023007681 นายรัฐศาสตร� ทับแสง
63023007682 นางสาวนภัทร�สรา อินทร�ไทร
63023007683 นางสาวจริยา เรืองประชา
63023007684 นายอานนท� สุขสมบัติ
63023007685 นางสุพัชนี เพชรรัตน�
63023007686 นายพิชิตชัย อรุณสินประเสริฐ
63023007687 นายเอกณัฐ พงศ�ศิรฐาบุตร
63023007688 นางสาวจรุวรรณ เพชรสุทธ์ิ
63023007689 นางสาวจันทิมา จูงใจ
63023007690 นางสาวมยุรี กันหาสียา
63023007691 นายวรวิทย� นาวีระ
63023007692 นางสาวกัลยาภรณ� ห7วงไธสง
63023007693 นางสาวมณีรัตน� ต&นยาง
63023007694 นางสาวรวิพร มนตรีวงษ�
63023007695 นายธีรนัย จันทร�ทูล
63023007696 นางสาวสุดฤทัย สมนึก
63023007697 นางสาวป/ยาภรณ� ชินวงค�พรหม
63023007698 นายนันทวัฒน� ฮกมาลี
63023007699 นางสาวดรุณี หล&าใจ
63023007700 นางสาวรัตน�ดาวรรณ สุนารักษ�
63023007701 นางสาวนภัสศรณ� สีสุวัน
63023007702 นายชาญชัย วงศ�อินทร�อยู7
63023007703 นายปฐวี กันยายาว
63023007704 นายพรพิพัฒน� ศรีสําราญ
63023007705 นางสาวนภาพร แสงรวีวรรณ
63023007706 นายอิศรารัฐ ไชยเกตุ
63023007707 ว7าที่ร.ต.หญิงเกศสิริกาญจน� สิริภัทรป.ญญรัช
63023007708 นางสาวณัฐนิชา ศรีโปฎก
63023007709 นางสาวจิตตมาศ มังกรแสงแก&ว
63023007710 นายกิตติพงศ� บุญสงค�

หน&า 257 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023007711 นางสาวดาวเรือง สัตย�สูง
63023007712 นางสาววิไลพร กะลําพัก
63023007713 นางสาวจุฑามาศ จุมพรม
63023007714 นางสาวดวงพร เกิดเจริญ
63023007715 นางสาวธัญญารัตน� รองเดช
63023007716 นางสาวธาดารัตน� แก&วเรือง
63023007717 นางสาวประไพพร บุญกระสินธุ�
63023007718 นายสมบัติ ยัญนะ
63023007719 นายวันอัลวี อดุลยศาสน�
63023007720 นางสาวเจนจิรา ลอยเจริญ
63023007721 นางสาวสิริลักษณ� ก&องสุรกาญจน�
63023007722 นางสาวฐิติยาภรณ� พิลาทอง
63023007723 นายกีรติ สิรินุสรณ�
63023007724 นายธนวัฒน� ชูรังสฤษฎ์ิ
63023007725 นางสาวณัฐกานต� สกุลพราหมณ�
63023007726 นางสาวรัชดาภรณ� เหลื้อมแก&ว
63023007727 นายชีวพัฒน� อินธิราช
63023007728 นางสาวป/ยเรศ ศรีประยูร
63023007729 นางสาวพลอยชยา ชื่นบาล
63023007730 นายกานต� มีสัตย�ธรรม
63023007731 นางสาวสุพัตรา กาฬภักดี
63023007732 นายเมธาสิทธ์ิ อภิสกุVลโรจน�
63023007733 นายวรพจน� เผ7าจ้ือ
63023007734 นางสาวพรพรรณ กิจเจริญ
63023007735 นายภาณุพันธ� ทองสกุล
63023007736 นางสาวนาฏยา มีจันทร
63023007737 นายจารุเดช เจริญสุข
63023007738 นายประภาส พรมวันนา
63023007739 นางสาวรัตติกาล รวิเดช
63023007740 นางสาวนิชธาวัลย� ศรีผ7อง
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63023007741 นางสาวณัชชา จันทร�ส7องแสง
63023007742 นางสาวณัฏฐา บัวหลั่น
63023007743 นางสาวณิชกานต� พรึงลําภู
63023007744 นางสาวนิรมิต ธีระมิตร
63023007745 นายวุฒิพงศ� บัวเจริญ
63023007746 นางสาวสุรีย�วรรณ สิงห�อยู7
63023007747 นางสาวป/ติพร ทองประเสริฐ
63023007748 นางสาวอริษา พูลกําลัง
63023007749 นางสาวศศิธร อินทราภา
63023007750 นางสาวนภัสสร จิรณรงค�พัฒน�
63023007751 นางสาวพัชมล พูลเพ่ิม
63023007752 นางสาวฐิติพร ท7าไว
63023007753 นางสาวพรินทร�ธร พิมพ�ไทย
63023007754 นางสาวสุชานุช หนุนจันทร�
63023007755 นางสาวนิสารัตน� ภู7รักสกุล
63023007756 นายจรัส อัตโน
63023007757 นางสาวเกษร สามตรีกัน
63023007758 นางสาวป.ณณิกา โขขัด
63023007759 นายกวิน ภูสิต
63023007760 นางสาวปทิดา พุ7มประจํา
63023007761 นายไกรวุฒิ ทุตะกิจ
63023007762 นางสาวณิชมน เจริญทั่ว
63023007763 นางนิรมล ทองคง
63023007764 นางสาววนัชพร ฉาดจันทึก
63023007765 นางสาวรุจิรา วุฒิเสลา
63023007766 ว7าที่ รต.หญิงนวรัตน� พวงพ่ัวเพชร
63023007767 นางสาวจิรัชยา มาพระลับ
63023007768 นายทัศน�พงษ� สระทองแยง
63023007769 นางสาวธัญญลักษณ� โชตะศรีศิริ
63023007770 นางสาวภรนัท นภัสกรสกล
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63023007771 นางสาวอรยา นาง้ิว
63023007772 นายสมศักด์ิ สมาทอง
63023007773 นางสาวสุภาวิตา คงแจ7ม
63023007774 นางสาวพรพิมล จอมพงษ�
63023007775 นางสาวพิกุล ห&วยหงษ�ทอง
63023007776 นางสาวอมรเลิศ พันธ�แจ7ม
63023007777 นางสาวธนัชชา ภิบาลวงษ�
63023007778 นางสาวอุษณี ขันอาสา
63023007779 นางสาวพิชชาพร ศิริอังกานนท�
63023007780 นางสาวเสาวลักษณ� โพธ์ิวงศ�
63023007781 นางสาวจันทิมา เกิดแก&ว
63023007782 นางสาวชฎาภรณ� ราตรี
63023007783 นางสาวภัทรวดี ใยน&อย
63023007784 นางสาววรรณา อยู7สุขสวัสด์ิ
63023007785 นายภัคกฤต ดิษฐประชา
63023007786 นางสาวทวีพร ท&าวลา
63023007787 นางสาวสุทธิรัตน� ห&วยหงษ�ทอง
63023007788 นายวิชัย แก&วสอน
63023007789 นางสาวศิริกัญญา พงษ�ลิ้ม
63023007790 นางสาวเมธาวี คํามีสว7าง
63023007791 นายภิเษก ป/Rนประเสริฐ
63023007792 นางสาวฉัตรวรินทร� สุทธิพณิชพงศ�
63023007793 นางสาวสุวิชาดา ศรีสัมฤทธ์ิ
63023007794 นางสาวอนงนุช วาสุโพธ์ิ
63023007795 นางสาวพัทธวรรณ พูลเกษม
63023007796 นายวราคม ณรงค�ชัย
63023007797 นางสาวโสภา ระยาย&อย
63023007798 นางสาวธัญญารักษ� เงินเต็มเปORยม
63023007799 นางสาววันวิสาข� สาทิม
63023007800 นางสาวพรทิพย� ยางศรี
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63023007801 นายโยธิน เทพวัลย�
63023007802 นางสาวจุติมา เครือวัลย�
63023007803 นายนาวิน กฐินะเสถียร
63023007804 นางสาวพงศ�พัชรา โปยกัก
63023007805 นายภูมิพันธุ� พิณพาทย�
63023007806 นางสาวคณิติน นิยม
63023007807 นางสาวเบญจมาศ อินทร�บํารุง
63023007808 นางสาวพรนภัส พินิจมนตรี
63023007809 นายณัฐพงศ� ต&อยปาน
63023007810 นางสาวศุภลักษณ� ปานา
63023007811 นางสาวรัชฎาภรณ� มูลแก&ว
63023007812 นางสาวดลชนก พันดา
63023007813 นายจักรกฤษณ� จงสืบสุข
63023007814 นางสาวอมรรัตน� ภัทรทวี
63023007815 นางสาวปารติยา โคตรสุโน
63023007816 นางสาวป.ทมา บุบโพ
63023007817 นางสาวจุฑามาศ คชเดช
63023007818 นางสาวอรจิรา ชัชวาลย�
63023007819 นายวชิรพงศ� ชูเลิศ
63023007820 จ.ส.อ.หญิงป/ยะพร รอดทรัพย�
63023007821 นางสาวปาริชาติ แก&วกาญจน�
63023007822 นางสาวพิมทิพา พรมสุริย�
63023007823 นายอภิวัฒน� ขุมทรัพย�
63023007824 นายสิทธิภูมิ เก้ือสกุล
63023007825 นางสาวภัคจิรา สุขเกตุ
63023007826 นางสาวฐานิกา เจริญวานิช
63023007827 นางสาววรรณิดา ขุนหม่ืน
63023007828 นางสาวภรณ�กมล ณัฐวุฒิ
63023007829 นางสาวภัทราวดี ดอกไม&หอม
63023007830 นายธีรยุทธ คงขาว
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63023007831 นางสาวสุนิสา ลอยฟู
63023007832 นางสาวนฤพร มีประเสริฐ
63023007833 นางสาวสกลสุภา จารุพงศ�
63023007834 นางสาวกัลลิกา เสนาพันธ�
63023007835 นายพงษ�สันต์ิ โสโท
63023007836 นางสาวขนบวรรณ เอกป.จฉิมศิริ
63023007837 นางสาวเจ นจิ รา ดวงสอนแสง
63023007838 นางสาววนิดา ภูผา
63023007839 นางสาวเบญจมาศ อุบลชาติ
63023007840 นางสาวปาณิสรา โกมลวิทย�
63023007841 นางสาวอรทัย ไทรสังขเฉลาพร
63023007842 นางสาวสุจินดา บริสุทธ์ิ
63023007843 นางสาวทิตา น&อยพันธุ�
63023007844 นางสาวกมลพรรณ พาชีรัก
63023007845 นางสาวขนิษฐา สุริยจักร
63023007846 นางสาวปาริชาติ เงินเต็มเปORยม
63023007847 นายทศพล ศิริรัมย�
63023007848 นายสุวิจักขณ� ผิวพอใช&
63023007849 นายภัทรภูมิ เสฏฐ�คณา
63023007850 นางสาวจุฑารัตน� ทองเพ็ง
63023007851 นายกิตติพงศ� เทวัญประทานพร
63023007852 นางสาวมัลลิกา อยู7สบาย
63023007853 นางสาวหนึ่งฤทัย สวนแก&ว
63023007854 นางสาวธัญญารัตน� แก&วกันดา
63023007855 นางสาววาสิตา ทองตา
63023007856 นางสาวสุชาดา หงษ�จันทร�
63023007857 นางสาวโชติกา บารมี
63023007858 นางสาวพิชญา นิธิภัคสิริ
63023007859 นายวงศกร ย้ิมชื่น
63023007860 นางสาวโสรยา สมยาประเสริฐ
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63023007861 นางสาวชุติกานต� บุตรปอด
63023007862 นายปฐมพงษ� แซ7ลี้
63023007863 นายวิริน ว7องวาณิช
63023007864 นางสาวธนัญญา ทองธรรมจินดา
63023007865 นายวชิระ ขุนรุ7งเรือง
63023007866 นางสาวอารยา รัตนชํานอง
63023007867 นางสาวสุพรรษา เบ็ญมาศ
63023007868 นางสาวสุธิศรี ถมยาพันธ�
63023007869 นางสาวภัทรานิษฐ� ทองสามสี
63023007870 นางสาวอาภาศิริ สระทองร&อย
63023007871 นางสาวสุชาวะดี วาณียากุล
63023007872 นายไชยเชษฐ นวมนิ่มอนงค�
63023007873 นายกิตติคุณ ไผ7งาม
63023007874 นางสาวกรวรา เอกมงคลชัยกุล
63023007875 นางสาวพิชชาภา ธนวิโรจน�กุล
63023007876 นางสาวไปยรัตน� ไชยบอน
63023007877 นางสาววิชญาพร กิจประชุม
63023007878 นายธนบรรณ แก&วไทรหาญ
63023007879 นางสาวพัชรี พรมใจ
63023007880 นางสาวสาริศา แย&มเย้ือน
63023007881 นางสาวชลิตา ลือหาร
63023007882 นายกิติศักด์ิ ฉุยฉาย
63023007883 นางสาวเสาวภา แก&วแท&
63023007884 นางสาวรัชนี เหมือนวงษ�ธรรม
63023007885 นางสาวนัทธมน อิ่มสมบัติ
63023007886 ว7าที่ ร.ต.จิรวัฒน� เลิศสุวรรณโรจน�
63023007887 นางสาวเพ็ญญาพร หม่ืนพรมมา
63023007888 นางสาววรรธิดา ฉายอรุณ
63023007889 นางสาวจุฑามาศ สร&อยทอง
63023007890 นายศุภกิจ บรรจบสมัย
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63023007891 นางสาวนันทวรรณ อักษรวงศ�
63023007892 นายพร&อมพงศ� เทพมนถี
63023007893 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ทองแก&ว
63023007894 นางสาวสโรชา ใจเย็น
63023007895 นางสาวธิดารัตน� ประทุมตรี
63023007896 นางสาวโชติกา ตรีอินทอง
63023007897 นางสาวนุสรา แก&วทวี
63023007898 นางสาวพิมพ�วลัญช� ปริยกร
63023007899 นางสาวอุษา ย่ิงกว7าชาติ
63023007900 นางสาวณัฐณิชา จีนโหงว
63023007901 นางสาวนิระชา แก&วคุ&มครอง
63023007902 นางสาวอารยา บุญสุขเกิด
63023007903 นายฐิติวัฒน� สายมาอินทร�
63023007904 นางสาวณัชชา เครือย้ิม
63023007905 นางสาวจันทร�จิรา กันแก&ว
63023007906 นางสาวอารียา ด7านน&อย
63023007907 นายวรรณพร ตรีพร
63023007908 นายอรรถพล สุดใจ
63023007909 นางสาวนฤวดี แก&วอําไพ
63023007910 นางสาววรัญญา เกียรติวรศรีกุล
63023007911 นายอนุพงศ� สอนอ&อ
63023007912 นางสาวสาวิตรี ไทยงามศิลปZ
63023007913 นางสาวชรินรัตน� รัตนโพธ์ิ
63023007914 นางสาววรกานต� วิวัฎฎ�กุลธร
63023007915 นางสาววิวรรณ วรพรรณโสภาค
63023007916 นางสาวอัจฉริกา สินธพานินท�
63023007917 นายณัทพงศ� พุกบุตร�
63023007918 นางสาวภัสรา อาจอ7อนศรี
63023007919 นางสาวดุษฎี เลี้ยงบุญญพันธ�
63023007920 นางสาวปณิตา เสถียรพานิช
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63023007921 นางสาวสุมิตตรา อยู7เจ้ียม
63023007922 นางสาววลัยลักษณ� คงเขียว
63023007923 นางสาวนันทนา บาลเพชร
63023007924 นางสาวภรณ�สุดา แก&วประเสริฐ
63023007925 นายสุเมธ พ7วงพรหม
63023007926 นางสาวณัฐนิชา สัจจศิลา
63023007927 นางสาวสมฤดี พวงจันทร�
63023007928 นางสาวอภิชญา จันทร�อ7อน
63023007929 นางสาวพัชราภรณ� มูลทองสงค�
63023007930 นายอุดมศักด์ิ หมอกมี
63023007931 นางสาวกมนวรรณ แก&วสายปาน
63023007932 นางสาวชนกานต� ดีคล&าย
63023007933 นางสาวอมรรัตน� ทําทัน
63023007934 นางสาวสุมินตรา เมืองม่ิง
63023007935 นางสาวนิสา ใจบุญ
63023007936 นางสาวสิรภัทร ศรัทธาผล
63023007937 นายนิวิฐพล เธียรจารุมาศ
63023007938 นายวิชยะ ศิริพบพร
63023007939 นางสาวทรายแก&ว เกสรพฤกษาทิพย�
63023007940 นางสาวสุวภาพร เขียวสอาด
63023007941 นางสาวธนารัตน� บัวบาน
63023007942 นายป.ณฑ�กรณ� หรูรักวิทย�
63023007943 นางสาวสรณ�สิริ เจริญศรี
63023007944 นางสาวปรีดาภรณ� สร&อยศรี
63023007945 นางสาวลิลาพรณ� ดีสา
63023007946 นางสาวนิธิภรณ� หิ้นฮั้น
63023007947 นางสาวสุภาภรณ� แก&วบัวดี
63023007948 นางสาวพัตรพิมล เหลืองจันทร�
63023007949 นางสาวสุนิตา ธูปหอม
63023007950 นางสาวกัลสุดา กวนมูล
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63023007951 นางสาวศิรินันท� นาใจนึก
63023007952 นางสาวจิรภาส สีมืด
63023007953 นางสาวป/ยนันท� คงพุ7ม
63023007954 นางสาวธิติพร แซ7อึ้ง
63023007955 นายศุภโชค เดชจําเริญ
63023007956 นางสาวมริสสา เก้ือกอบ
63023007957 นายพิชชากร คู7ชัยภูมิ
63023007958 นางสาวบัวแก&ว มากเพ็ง
63023007959 นางสาวปลายดาว ศิริมงคล
63023007960 นางสาวป.ทมวรรณ ดีบัว
63023007961 นางสาวสุวาจา กระจายศรี
63023007962 นางสาวจันทร�สุดา นาสําแดง
63023007963 นางสาววรัณญา เหลืองวัฒนวิไล
63023007964 นางสาวฐิติรัตน� วิริต
63023007965 นางสาวศิริพร วงศ�วิสิฐตระกูล
63023007966 นายขวัญ ศิริตันติวัฒน�
63023007967 นางสาวกชกร จันทร�แจ7มใย
63023007968 นางสาวดวงหทัย บัวอ7อน
63023007969 นายมงคลชัย แก&วภมร
63023007970 นายวรวิช ประวิงวงศ�
63023007971 นางสาวอรอุมา ทองทับ
63023007972 นางสาวนภสร เมธังกรวงศ�
63023007973 นางสาวชุติมน ปานอําพันธ�
63023007974 นายปฏิภาณ ถึงหม่ืน
63023007975 นางสาวเปมิกา สุโชคธนากุล
63023007976 นางสาวณัฐฐา พลอยเขียว
63023007977 นางสาวติญาณี อริยมงคลชัย
63023007978 นายชินพัฒน� พิมสุวรรณ
63023007979 นางสาวพิริยาภรณ� ประสพสุข
63023007980 นายฐณพัฃญ� ชนะทาน
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63023007981 นางสาวเบญจมาศ หาบสา
63023007982 นายชุมพล บุญเสริม
63023007983 นางสาวพิมพ�วิภา เพชรน&อย
63023007984 นายกฤษฎา ชูมงคล
63023007985 นายจิรศักด์ิ เหลาโชติ
63023007986 นางสาวนนทสรวง นันทยานนท�
63023007987 นางสาวจริยา เกษรเงิน
63023007988 นางสาวเบญจรัตน� ภาณุโรจน�
63023007989 นายนิติพนธ� ใจบุญดี
63023007990 นางสาวประภัสสร ชูราศรี
63023007991 นายเพ่ิมศักด์ิ แจ7มจํารัส
63023007992 นายศรัณยู ลิ้มเนาวรัตน�
63023007993 นางสาวรัตนาภรณ� สุขชัยศรี
63023007994 นางสาวสุมิตรา กมศิลปZ
63023007995 นายเอกพงษ� ณัฐโสนามัย
63023007996 นางสาวชนิกา เทศถนอม
63023007997 นายอธิวัฒน� พนิตเจริญพงษ�
63023007998 นางสาวชวัลรัตน� ศรีประภาภรณ�
63023007999 นางสาวศิราภร ทองดอนเถ่ิง
63023008000 นายนูรูดิง สาแม
63023008001 นายป/โยภาสน� ปOตวัฒนกุล
63023008002 นางสาวธัญชนก กลัดกลีบ
63023008003 นายนัฐพล สดมพฤกษ�
63023008004 นายกษิรา นิติธนนันต�
63023008005 นายทัตเทพ แสงประทีป
63023008006 นางสาวญดา จรดล
63023008007 นางสาวกฤษณา คําทอง
63023008008 นางสาวปานรวี จอมรุ7งเสรี
63023008009 นางสาวจิรนันท� คณฑา
63023008010 นางสาวพรนิภา น&อยอยู7
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63023008011 นายอาทิตย� เมฆฉาย
63023008012 นางสาวธาราทิพย� บุญคุ&ม
63023008013 นายอธิพัชร� โสภณวัฒนโรจน�
63023008014 นางสาวปวันรัตน� ชื่นด&วง
63023008015 นางสาวบุญญิสา ตะโกภู7
63023008016 นางสาวรัตนาภรณ� สกุลณา
63023008017 นางสาวศิริวรรณ สีลาเวียง
63023008018 นายสุทธิพงศ� สุขพิสิษฐ
63023008019 นางสาวอาภาภรณ� สุขพัฒน�
63023008020 นางสาวฐิติมา เงินพูลทรัพย�
63023008021 นางสาวสุธีรา สงวนรักษา
63023008022 นางสาวณิชนันทน� เดชแพง
63023008023 นายภากร มีประมูล
63023008024 นางสาวเกศกนก นรสิทธ์ิ
63023008025 นายนพญัฐ พุทธิรานนท�
63023008026 นางสาวมณีรัตน� มะนาวหวาน
63023008027 นายพิช_ุตม� กุลภู7พรทิพย�
63023008028 นางสาวพิมพ�นารา อาจจินดา
63023008029 นางสาวสุดารัตน� รักฐิติธรรม
63023008030 นางสาวอภิรดี พันโส
63023008031 นางสาวสรรัตน� บุญเกิด
63023008032 นางสาวอักษรพัทธ� พวงสําลีกุล
63023008033 นางป.ฐมา ศรีเกตุสุข
63023008034 นางสาววรรณภา สุขโหมด
63023008035 นางสาวสมสุจิญ เทพโพธ์ิพันธ�
63023008036 นายกฤษณะ แก&วศรีงาม
63023008037 นายประสิทธิชัย กาญจนสวัสด์ิ
63023008038 นางสาวปรียาณัฐ อริยานนท�
63023008039 นางสาวรัตนาภรณ� สิทธิฤทธ์ิ
63023008040 นายสิงหราช ประดิษฐาน
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63023008041 นายภูวไนย อินจาด
63023008042 นางสาวพรชนก สุขธรรม
63023008043 นางสาวจุลลดา ศรีวัฒนตระกูล
63023008044 นางสาววรรณวลิต หิรัณย�รัศมี
63023008045 นางสาวราตรี สิงห�บุตร
63023008046 นายดนุพล แก&วไทรฮุ7น
63023008047 นางสาวสุรินทร�ยา เต&งชู
63023008048 นายกฤษฎา พุทธกูล
63023008049 นางสาวพัทธนันท� เพ็งศรี
63023008050 นายปกรณ� ผิวงาม
63023008051 นายคมกริช สุขแก&ว
63023008052 นางสาวกมลชนก ช&างดํา
63023008053 นางสาวจรรจิรา เยาวนิจ
63023008054 นางสาววรรณภา โฉมเชิด
63023008055 นางสาววัชรีวรรณ โชติช7วงศรีสกุล
63023008056 นางสาวศุภกาญจน� คงแก&ว
63023008057 นางสาวเก็จมณี ตรีพาทย�
63023008058 นายปรีดี เบญจรงคพันธุ�
63023008059 นางสาวจิราพร ปานแสงเพ็ชร
63023008060 นายฉัตรชนก อ7อนเที่ยง
63023008061 นายณัฐธีร� วงศ�ฉัตรชลีกุล
63023008062 นายณัฏฐ�พัฒน� แจ7มนาม
63023008063 นางสาววิลี จีนดํา
63023008064 นางสาวชลิตา พลจางวาง
63023008065 นางสาวสุปรียา สุขาบูรณ�
63023008066 นายณัฐพล ราชสภา
63023008067 นางสาวเบญจพร พูลแก&ว
63023008068 นางสาวอรอุมา อักษรกาญจน�
63023008069 นายศฏพรรษ ใจแจ&ง
63023008070 นางสาวกนกวรรณ เขียนแป`ะ
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63023008071 นายณัฐพล ศรีบุญเรือง
63023008072 นางสาวอาภาพร เสน7ห�ไทย
63023008073 นางสาวณัชชา โชควาณิชย�
63023008074 นางสาววสุพัชร� วัฒนดิษฐจันทร�
63023008075 นางสาวสโรชา ผิวอ7อน
63023008076 นางสาววรัชญาน� วรรณวงค�
63023008077 นายกาลัญ_ู มงคลชาติ
63023008078 นายเมธพนธ� ใจซ่ือกุล
63023008079 นายณภัฑร นราภักด์ิ
63023008080 นางสาวชุติกาญจน� ไกรสา
63023008081 นายสถาพร เชี่ยวพฤก
63023008082 นางสาวกาญฏิมา จันป.ญญา
63023008083 นายบุณยกร อาภรณ�พัฒนสิริ
63023008084 นางสาวมณทิชา วัฒนะ
63023008085 นายป/ยะวัฒน� จูพัฒนาศิลปZ
63023008086 นางสาวป.ทมาศ พรหมดวง
63023008087 นางสาวช7อผกา เวฬุวนารักษ�
63023008088 นางสาวกมลวรรณ สรรพกิจเจริญ
63023008089 นางสาวกุลิสรา เต็มบุญโชติ
63023008090 นางสาวณัฐชา อุทัย
63023008091 นายธนกฤต ทองขํา
63023008092 นางสาวนันท�ธีมา กิตต์ิพิมลสิน
63023008093 นางสาวชนิศา รัตนอําพัน
63023008094 นางสาวภิญญาพัชญ� เพ็ชร�วงษ�
63023008095 นางสาวสุรัชนีกร ตัลยารักษ�
63023008096 นางสาวปรียาภรณ� สอนใจ
63023008097 นางสาวจีราภรณ� เจริญสิทธ์ิ
63023008098 นายน้ําเอก สนทะมิโน
63023008099 นางสาวประภาพร สุดนาลาว
63023008100 นางสาวสุมิตรา เพ็ชรหนู
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63023008101 นางสาวอนุสรา มีจ่ันเพชร
63023008102 นางสาวสุนิสา พูลแสวง
63023008103 นายณัฐพล เกษมณี
63023008104 นางสาวบัณฑิตา สังขะไชย
63023008105 นางสาวจิรพรรณ� เลาดี
63023008106 นายภาณุวัฒน� ทองคงหาญ
63023008107 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีทอง
63023008108 นางสาวทิสตยา จุ&ยโหมด
63023008109 นางสาวสุมิตตา สุขสมกิจ
63023008110 นายกิตต์ิธเนศ โชติสินทิพานนท�
63023008111 นางสาวอําไพ ธีภูเวียง
63023008112 นางสาวเบญจวรรณ บรรเทาทุกข�
63023008113 นายธันวา เพชรวงค�
63023008114 นายอภิสิทธ์ิ การะวงษ�
63023008115 นางสาวป.ณธิสา ธูสรานนท�
63023008116 นางสาวอลิสา กองทิพย�
63023008117 นางสาวธัญญาภรณ� อธิวัฒน�โภคิน
63023008118 นางสาวภณิตา พงษ�เดช
63023008119 นางสาวฐิติพร ทองโพธ์ิ
63023008120 นางสาวอุมาวดี แสนรักษ�
63023008121 นางสาวปรียาภรณ� กลิ่นหอม
63023008122 นางสาวโชติญา เพ7งพินิจ
63023008123 นางสาวศรัญญา ทองคํา
63023008124 นางสาววรารี สุทธิสิทธ์ิ
63023008125 นางสาวนลินี หอมสุวรรณ
63023008126 นางสาวผกากรอง มาลัยเปOย
63023008127 นางสาวมัตติกา ยกพล
63023008128 นางสาวประภาศิริ หวานใจ
63023008129 นายธิติฐ� คํารอบ
63023008130 นางสาวกมลวรรณ สมบูรณ�ศิริ
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63023008131 นางสาวฐาปนี เจียดอนไพร
63023008132 นางสาวรัศมี เเซ7หว้ือ
63023008133 นายกิจติการ หงษ�โต
63023008134 นางสาวกมลรัตน� ผิวขาว
63023008135 นางสาวปทุมพร สมพงษ�
63023008136 นายณัฐพล เกตุแก&ว
63023008137 นายธนทัต สกุลพราหมณ�
63023008138 นางสาวนงลักษณ� ไชยรัตน�
63023008139 นางสาวสิวารินทร� สุรกิจจานุฤทธ์ิ
63023008140 นางสาวสิริวิมล พัวพันธ�
63023008141 นางสาวนริสรา สารพันธุ�
63023008142 นางนงเยาว� รัฐการ
63023008143 นายสหรัฐ จับทอง
63023008144 นายพรภูบดี จรรยาวัฒน�กุล
63023008145 นายเอกวัฒน� ประกอบปราณ
63023008146 นางสาวนุตจารี วงษ�น&อย
63023008147 นายพัฒนพงษ� อาจอาคม
63023008148 นางสาววรัญญา ย้ิมประเสริฐ
63023008149 นายธรรมภณ นน ทา รักษ� 
63023008150 นางสาวศิรประภา แสงสมเรือง
63023008151 นางสาวนฤมล ไกรสอน
63023008152 นางสาวอลิสา ทิพย�ปาน
63023008153 นายลัทธพล คะมิ
63023008154 นางสาวจิรติ ศิริสันติกุล
63023008155 นายนันทพงศื สารีโท
63023008156 นายชาญวิทย� กอเกียรตินันท�
63023008157 นางสาวศิริลักษณ� ขุนณรงค�
63023008158 นางสาวรัชณุ มาใย
63023008159 นางสาวตวงทิพย� เตป.ญญา
63023008160 นายสืบสวัสด์ิ ใบแย&ม
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63023008161 นายจักรพงศ� พรหมณะ
63023008162 นางสาวประภาพร บุญกัน
63023008163 นางสาววรรณวิษา เป/นสมุทร
63023008164 นายวิศาล โสดดี
63023008165 นางสาวรัญญาภรณ� นิธิศุภชาติ
63023008166 นางสาวอุทัยวรรณ รอดเริงรื่น
63023008167 นางสาวธิดารัตน� นาคงาม
63023008168 นางสาวรุ&งตะวัน วรรณคร
63023008169 นางสาวป/ยวรรณ ชาวชัยนาท
63023008170 นางสาวนัฐวดี แดงพยนต�
63023008171 นางสาวพัชราภา นาธงชัย
63023008172 นางสาวกนกพร ฐานะกาญจน�
63023008173 นางสาวปณิฏฐา ผุยรอด
63023008174 นางสาวภัทรศยา ลิ้มกิตติชัยกุล
63023008175 นายเกรียงศักด์ิ บุณยเพ็ญ
63023008176 นายจิรวัชร กุลเจริญ
63023008177 นายวสันชัย อินนาค
63023008178 นางสาวณัฐพร จวนลูกบัว
63023008179 นางนนทกานท� บรรยงค�
63023008180 นางสาวโชติกา ชลานุเคราะห�
63023008181 นางสาวสิริมนต� อ7วมสุวรรณ
63023008182 นางสาวรัตนภรณ� ศรีประเสริฐ
63023008183 ส.ต.ท.หาญชัย ขุนทอง
63023008184 นายจิรวัฒน� วงษ�คงคํา
63023008185 นายกฤษดา ประจําถ่ิน
63023008186 นางสาวจิดาภา ไล&รักษา
63023008187 นายณรงค�กฤตย� ศิลกุล
63023008188 นางสาวสุวนันท� บุตรดี
63023008189 นายเจนภพ ภิรมย�เอี่ยม
63023008190 นายสุนทร ภาคภูมิ
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63023008191 นางสาวมนทิรา เทศสาลี
63023008192 นางสาวกุลญาณัฎฐ� ส&มเกิด
63023008193 นางสาวลักษณา จันทร�ตาแก&ว
63023008194 นางสาวนิธิดา ซ่ือสัตย�
63023008195 นางสาวสุพัชสรณ� จ&อยเจริญ
63023008196 นางสาวอรพรรณ ซาเสน
63023008197 นางสาวพรสินี จักขุจันทร�
63023008198 นายณัฐพล พิโสรมย�
63023008199 นางสาวมณีนุช คําเสียง
63023008200 นายกุลชาติ เขาดี
63023008201 นางสาววันดี น&อมไม&
63023008202 นายทรงยศ เหลืองวิชชเจริญ
63023008203 นายนันทภพ เจริญไชย
63023008204 นายอภิชาติ อินทรเศียร
63023008205 นางสาวภัทรภร ทําประโยชน�
63023008206 นางสาวจุฑารัตน� ช7วยดี
63023008207 นางสาวศิริลักษณ� ศิวะนาวิน
63023008208 นางสาวภัทราภรณ� เต้ียทอง
63023008209 นายณัฐพงศ� ทองชัย
63023008210 นางสาวชนันพร หวังจิตต�
63023008211 นางสาวสุจารี สอนฮั้ว
63023008212 นางสาวสุดารัตน� วณิชยาพันธุ�
63023008213 นางสาวอันดามัน สัจจาพันธ�
63023008214 นางสาวมลฤดี ชมชาญวิทย�
63023008215 นางสาวกมลวรรณ มณีรัตน�พิพัฒน�
63023008216 นางสาวณัฐพร แก&วสว7าง
63023008217 นายชาญวิทย� รามมาก
63023008218 นางสาวประภัสสร อะสาระเวช
63023008219 นายธนาวุฒิ ต้ังมโนเทียนชัย
63023008220 นางสาวแพรพรรณ โกวิทพิทยาการ
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63023008221 นางสาวจารุมาศ คร&ามพิมพ�
63023008222 นางสาวสวรรยา ใจโส
63023008223 นายศิริพงษ� หงษ�ประเสริฐ
63023008224 นางสาวพิรญาณ� ลาภทิพมนต�
63023008225 นายปริวรรต พงษ�ศรีเกิด
63023008226 นางสาวชนินญานันท� เหลาเลิศ
63023008227 นางสาวพัชรนันท� คงดี
63023008228 นางสาวกิตติมา พรหมสุข
63023008229 นางณิชรัตน� ทองศรี
63023008230 นางสาวสุดารัตน� อร7ามต&อย
63023008231 นางสาวชมพูนุช อุปพงษ�
63023008232 นางสาวสุวรรณาภรณ� นาคภู7
63023008233 นางสาวโชติกา แจ7มจํารัส
63023008234 นางสาวพิชยา แก&วมณี
63023008235 นางสาวณัฏฐยา สมถวิล
63023008236 นางสาววิลาวรรณ ตาคุ
63023008237 นางสาวสุนิสา เหมกุล
63023008238 นายธีรนัย เจริญศรี
63023008239 นางสาวจินดาพร ต7วนโต
63023008240 นางสาวพัชรี ทองขาว
63023008241 นายภูมินทร ขวัญเกตุ
63023008242 นางสาวจิราภรณ� รสสุคนท�
63023008243 นายพลัฎฐ� คําวงษา
63023008244 นางสาวศิริกาญจน� ธงยศ
63023008245 นางสาวพรรณวีรา ผลประเสริฐ
63023008246 นางสาวทวินันท� จันน&อย
63023008247 นายรัฐเขตต� ประพฤติ
63023008248 นางสาวชิดชนก เงินทิม
63023008249 นางสาวสุธิดา ศรีสุวรรณ
63023008250 นายวรวัฒน� เพลินสุข
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63023008251 นายชาญวิทย� ช7องคันปอน
63023008252 นางสาวจีราพรรณ อยู7ดี
63023008253 นางสาวถิรัชนันท� ทองแท&
63023008254 นางสาวปภานิจ อินปาน
63023008255 นางสาวกัลยา อินยิน
63023008256 นางสาวธีรนันท� อินนุรักษ�
63023008257 นางสาวกนกวรรณ แก&วเนิน
63023008258 นายสราวุฒิ จันทร�เศษ
63023008259 นางสาวสลิลทิพย� ภู7กลาง
63023008260 นางสาวสุกานดา สุทธิบุตร
63023008261 นายตติยะ พานิชย�ศุภมงคล
63023008262 นางสาวศิริวรรณ โมกกงจักร
63023008263 นางสาวพัทธนันต� งอกงามดี
63023008264 นายพิชยากร พันบด
63023008265 นางสาวชไมพร จันงาม
63023008266 นางสาวกนกวรรณ ชมภูพงษ�
63023008267 นายประพนธ� กาฬภักดี
63023008268 นางสาวรนิชา ม่ันคง
63023008269 นายเจษฎาภรณ� สุขแก&วฟQา
63023008270 นางสาววาสนา ไชยชนะ
63023008271 นายภาสกร ศรีวิบูลย�
63023008272 นายธเนศ คล&ายเมือง
63023008273 นางสาวกนกวรรณ รอดประสิทธิ
63023008274 นายกฤษดา ฮีมวิเศษ
63023008275 นางสาวแพวพรรณ� การภักดี
63023008276 นางสาวหทัยภัทร ดาย่ี
63023008277 นายนฤพงศ� ศักด์ิทอง
63023008278 นางสาววิภาวดี ใจกล&า
63023008279 นางสาวเพชรไพลิน โสรถาวร
63023008280 นางสาวณัฐกมล สงสุวรรณ
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63023008281 นางสาวศิริกมล วงศ�เล็ก
63023008282 นางสาววรารัตน� พลอยแก&ว
63023008283 นายอภิเดช พรหมเพชร
63023008284 นางสาวภรัณยา ทองประดิษฐ�
63023008285 นางสาววริศรา อาญาสิทธ์ิ
63023008286 นางสาวกัลญารัตน วงษ�ชื่น
63023008287 นางสาวสุภาพร สุขสวัสด์ิ
63023008288 นายบดินทร� ยืดเนื้อ
63023008289 นางสาวณัฐนันท� จํานงค�เวช
63023008290 นางสาววีณา จันทร�เวช
63023008291 นายประมวล อินทร�หัวย7าน
63023008292 นางสาววัลคุ�วดี จ้ีปูคํา
63023008293 นางสาวฤดี จําเนียรกูล
63023008294 นายบํารุง บรรเทาทุกข�
63023008295 นางสาวเสาวภา สุขไกร
63023008296 นางสาวนงลักษณ� สามพ7วงบุญ
63023008297 ส.ต.ท.กษิดิศ แก7นโท
63023008298 นางสาวนงลักษณ� ทองเต7าอินทร�
63023008299 นางสาวพิชามญชุ� เย็นสุข
63023008300 นายศิรสิทย� หวัดคล&าย
63023008301 นางสาวสุทัตตา บุญรัตนไพศาล
63023008302 นายจิรกิตต แสงโสภิต
63023008303 นายศิริพล ผิวฉํ่า
63023008304 นางสาวสุชาดา แสนแก&ว
63023008305 นายพีระสันต� ภูสีดวง
63023008306 นางสาวรมิตา ศิริเดชานนท�
63023008307 นางสาวนาฏลดา วิบูลมงคล
63023008308 นางสาวสาลินี นิสาธรณ�
63023008309 นายมูฮําหมัดฟาอี เจPะโซPะ
63023008310 นางสาวชลดา เคลือบสําราญ
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63023008311 นางสาวกนกวรรณ ศิริชัย
63023008312 นางสาวพุทธรักษ� วิเศษเผ7า
63023008313 นายวรพจน� โชติวิชัย
63023008314 นางสาวเดือนเพ็ญ ใจช7วงโชติ
63023008315 นางสาวพิมพ�ลภัส ศรีสําราญ
63023008316 นางสาวทิภาพร สุนทรห&าว
63023008317 นายสุวิทย� โตPะมิ
63023008318 นายไพศาล เพียรดี
63023008319 นางสาวอภัสรา โหรสกุล
63023008320 นายธีรภพ ชูชมกลิ่น
63023008321 นางสาวมีนา ไพรสันต�
63023008322 นางสาวตวงรัตน� แผนสิงห�
63023008323 นางสาวรดาณัฏฐ� พรพุทธประเสริฐ
63023008324 นางสาววรรณภา เนียมจันทร�
63023008325 นางสาวรัตนาภรณ� หมู7คํา
63023008326 นายเอกชัย พวงสาลี
63023008327 นางสาวมนัสนันท� ผดุงเจริญ
63023008328 นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ�
63023008329 นางสาวดวงนภา เงินสมบูรณ�ย่ิง
63023008330 นางสาวกมลชนก เนียมหมวด
63023008331 นางสาวศิริลักษณ� เฮงเส็ง
63023008332 นางสาวกรวีร� สุขโอสถ
63023008333 นางสาวปธัญญา จิรัญดร
63023008334 นางสาวปานวาด อรุณฑัต
63023008335 นายสุภคมม� แย&มบุตร
63023008336 นางสาวปรีญานัฐ ปราบพาลา
63023008337 นางสาวภัสศมณต� บ7อสิน
63023008338 นางสาวศวรรณญา จุ&ยกระยาง
63023008339 นางสาวจรรยพร ตันเจริญ
63023008340 นางสาวธัญวรรณ เทพสงค�
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63023008341 นางสาวปราณี รูปคม
63023008342 นายทัดภูมิ ใจรักเรียน
63023008343 นายวัฒนศักด์ิ กาฬภักดี
63023008344 นางสาวพรนิพา บัวเหม
63023008345 นายอนุสรณ� สมุทรวานิช
63023008346 นายโยธิน หงษ�เวียงจันทร�
63023008347 นางธนัญญา เมฆอิ่ม
63023008348 นายยศพงศ� แก&วช7วย
63023008349 นางสาวอ&อมมณตา ท&วมพงษ�
63023008350 นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณกรกช
63023008351 นางสาวนิภารัตน� แก&ววิเชียร
63023008352 นางสาวสิริวรรณ ศิVลปพงษ�
63023008353 นางวิภาดา เรืองน&อย
63023008354 นายสมพงษ� พรหมรุกขชาติ
63023008355 นางสาวชนัญธิดา ป.ญญาประชุม
63023008356 นางสาวปภาวรินทร� มาทน
63023008357 นางสาวธนพร ชื่นชิต
63023008358 นางสาวนุจรี จันทร�มีทรัพย�
63023008359 นางสาวมนฑกานต� ขจรนาค
63023008360 นายณัฐดนัย ศรีรัตนกาญจน�
63023008361 นางสาวธิดารัตน� ศรีไสย�
63023008362 นางสาวเกศสุสรรณ เลิศไกร
63023008363 นางสาวแพรววารินทร� ปุริสะ
63023008364 นางสาวศิริกุล บุญอุปถัมภ�กุล
63023008365 นายกิตติศักด์ิ ประดับทอง
63023008366 นางสาวลดาพร สมผล
63023008367 นางสาวสุภาพร จันทร�เรือง
63023008368 นางสาวเบญจมาศ แจ7มจํารัส
63023008369 นางสาวธิดารัตน� อ7อนดี
63023008370 นางสาวนันทณัฐ ใจเปORยม
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63023008371 นางสาววันวิสาข� ทองดอนพุ7ม
63023008372 นางสาวศราลักษณ� รักดี
63023008373 นายศรุต เจนไพจิตร�
63023008374 นางสาวฟาตีฮะ ยาคอ
63023008375 นางสาวเพียงไพรํา สมทอง
63023008376 นางสาวภัฏศราวรินทร� ยศศักด์ิ
63023008377 นางสาวอิงค�พิศา วสุบวรภัทร�
63023008378 นายบวรภัทร� ธนพรวิริยะกุล
63023008379 นางสาวสิริยากร ทองไถ&ผา
63023008380 นายนที คีลาวงษ�
63023008381 นางสาวรัตนาวดี สว7างอารมณ�
63023008382 นายภัทรพงษ� กิจรันต�
63023008383 นางสาวอมรรัตน� สุนทรวิภาต
63023008384 นางสาวนวีนา สกุลพงษ�
63023008385 นายธีระพงค� ศรีวิไล
63023008386 นางสาวจินดานุช ป.Jนหว7าง
63023008387 นายศักด์ิศรัณย� อําพันพร
63023008388 นางสาวภัคจีรา ภูริวัฒนา
63023008389 นางสาวจีรวรรณ โอฬารตรีรัตน�
63023008390 ส.ต.หญิงเมวดี ถํ้าวัตร
63023008391 นายณัฐพงศ� คงหอม
63023008392 นายพรทวี ชัยคํา
63023008393 นายยุทธนา เนาว�สูงเนิน
63023008394 นางสาววณรัตน� จงจิตเจริญวานิช
63023008395 นางสาวพิชญา สุวรรณชาติ
63023008396 นางสาวนภสร ทองเพชร
63023008397 นางสาวสุดารัตน� บัญญัติ
63023008398 นางสาวกัลยกร บุญชัย
63023008399 นางสาวสาวิตรี คําเงิน
63023008400 นางสาวพรกนก ตันเทวี
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63023008401 นายศรัณย� จันทรัคคะ
63023008402 นางสาวบุณยวีย� สุวรรณโครธ
63023008403 นายศุภภัVทร� รัตนปริคณน�
63023008404 นางสาวรัตนาภรณ� จุ7นมีวงษ�
63023008405 นายธนาวีร� ปานแก&ว
63023008406 นางสาวพาศิณี มณีศรี
63023008407 นางสาวพวงชมพู อินทร�น&อย
63023008408 นางสาวรัชนีกร กลมเกลี้ยง
63023008409 นางสาวดารวรรณ เก&าลิ้ม
63023008410 นางสาวมิรันตี วงศ�สุรเศรษฐ�
63023008411 นางสาวก่ิงกาญจน� ปานทอง
63023008412 นายทวีเดช ทรงกระสินธุ�
63023008413 นางสาวกัญญาณัช สืบศักด์ิ
63023008414 นายสิทธิพงษ� ยังอยู7
63023008415 ว7าที่ร&อยตรีหญิงชุติมน คงเทียน
63023008416 นายสุรดิษฐ� จารุศิริวัฒนา
63023008417 นางสาวธัญญารัตน� นาคโชติ
63023008418 นางสาววันวิสาข� กวินยวง
63023008419 นายจิรายุส โคมสุวรรณ
63023008420 นางสาวสิตาภา แก&วเพ็ชรพลาย
63023008421 นายจุมพล ก&อนแก&ว
63023008422 นางสาวประพัสรา กนกพัฒนกิจ
63023008423 นายพรเทพ ป/Rนทอง
63023008424 นางสาวอาภาพร จอมคําศรี
63023008425 นางสาววรกานต� เชิดภูเขียว
63023008426 นางสาวธัญวรัตน� กองสา
63023008427 นายภัทรธร อุฬารสกุล สํารุด
63023008428 นายชยุตม� นิลพันธุ�
63023008429 นายชวพัฒน� ไกรสงคราม
63023008430 นางสาวกฤษณา เสนีวาสน�
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63023008431 นางสาววีรยา ชิวปรีชา
63023008432 น.ส.มินตรา เปรมปรีด์ิ
63023008433 นายเอกยศ บวรวัชรอุดม
63023008434 นางสาวเพ็ญศิริ สว7างรุ7งโรจน�ชัย
63023008435 นายธีรกานต� เนตรเก้ือกิจ
63023008436 นางสาวนิศาชล ทองสวัสด์ิ
63023008437 นางสาวยุวธิดา จงประเสริฐ
63023008438 นางสาวเบญจมาศ ชัยมณี
63023008439 นางสาวณัฏฐา คงมณี
63023008440 นางสาวสวนันท� ขวัญเชิด
63023008441 นายศุภกิจ พรมณี
63023008442 นางสาวป/ยวดี นาคสกุล
63023008443 นางสาวจิราพร รอดปรีชา
63023008444 นางสาวรัญธิญา มณีวรรณ�
63023008445 นางสาววิไลวรรณ จุปะมัดถา
63023008446 นางธนินรดา วสวิรุฬห�โรจน�
63023008447 นางสาวปภาวรรณ สุขสุอรรถ
63023008448 นายพงศกร เกตุสะอาด
63023008449 นางสาวกานต�รวี ระหว7างบ&าน
63023008450 นางสาวณัฐชยา ศิริหล7อ
63023008451 ว7าที่ ร.ต.หญิงบุญวันวิสา ชุมสุวรรณ
63023008452 นางสาวเสาวรัตน� นามมะริด
63023008453 นางสาวกันยา วงค�ป.ญญา
63023008454 นายจริยศักด์ิ บุญจริง
63023008455 นายป/ยะวัฒน� จันทร
63023008456 นางสาวศิริขวัญ พูลพร&าว
63023008457 นายธันวา ตู&นิ่ม
63023008458 นางสาวกนกวรรณ แฉ7งโสภา
63023008459 นางสาวหรรษธร จาตุรนตกุล
63023008460 นางสาวรัชฎาภรณ� นันเขียว
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63023008461 นายสุชาติ ผาติป.ญญาอมร
63023008462 นายป/ยพงษ� ชุมคง
63023008463 นายรัตนโชติ ขวัญดี
63023008464 นางสาวรัตติกาล ซุยใจทัศน�
63023008465 นางสาวสุนิสา เจริญรักษ�
63023008466 นางสาวชนัญชิดา คงสําราญ
63023008467 นางสาวชลธิชา ม7วงเชย
63023008468 นายเดชาวัต ศรล้ํา
63023008469 นางสาวชลธิชา รัตน�พงศ�ธร
63023008470 นางสาวชนันท�ภรณ� ปทุมวงค�
63023008471 นางสาวจันทรา เทพสถิตย�
63023008472 นายป.ณณธร เมฆลอย
63023008473 นายชิษณุพงศ� จงสืบสุข
63023008474 นายจิรพงษ� เซ่ียงจ&ง
63023008475 นางสาวอัญชลี สุวัฒนโชติกูล
63023008476 นางกรรณิการ� ชื่นกลิ่นธูปศิริ
63023008477 นางสาวอภิรดี อุดมสุข
63023008478 นางสาวณัฐกาญจน� ลีสุขสาม
63023008479 นางสาวกมลวรรณ สินธุเพ็ชร�
63023008480 นายอรรถสิทธ์ิ เทพวงษ�
63023008481 นางสาวพรรณนิภา ยินดี
63023008482 นางสาวกมลฉัตร ธีระกุล
63023008483 นางสาวพัชรนันท� ลิ้มโรจนวัตร�
63023008484 นางสาวประสิตา มอนไข7
63023008485 นายสิทธิชัย แพรกน&อย
63023008486 นางสาวอนัญญา เจริญวงค�
63023008487 นางสาวกุลธิดา ไทรรารอด
63023008488 นางสาวประภาพร มีทองคํา
63023008489 นางสาวมาลีวรรณ หนูแดง
63023008490 นางสาวจิรกานต� ศรีวิยศ
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63023008491 นางสาวพรรณิกา ออมสิน
63023008492 นางสาวสุภาพร นุ7มดี
63023008493 นางสาวณัฐภัทรา สุพร
63023008494 นางสาวสุรีย�มาศ ผาสุข
63023008495 นางสาวอุษา วงทวี
63023008496 นายอัครพล ธรรมกีรติ
63023008497 นายเอกพล แซ7ลิ้ม
63023008498 นางสาวจิตอาภา ภู7ใจเที่ยง
63023008499 นายกฤตเมธ หม่ืนภักดี
63023008500 นางสาวซูลนา มาเยPาะกาเซPะ
63023008501 นายทองพิทักษ� ฮวบบางยาง
63023008502 นางสาวพัทธรินทร� ทองมี
63023008503 นางสาวสิริรัตน� พูลสวัสด์ิ
63023008504 นางสาวนันทิยา พงศ�ผกามาศ
63023008505 นายวรเมธ วรทัต
63023008506 นางสาวขนิษฐนรรจ� คงม่ัน
63023008507 นางสาวนุดาภา เดชทรัพย�
63023008508 นางสาวชนาภัทร ทองย&อย
63023008509 นางสาวจรัสพร เฮียะเครือ
63023008510 นางสาวนวรัตน� ศีลสังวรน�
63023008511 นางสาวสุพรรณี พิสฐศาสน�
63023008512 นางสาวเขมิกา ฉัตรวัฒนา
63023008513 นางสาวสรนันท� เงินเรียน
63023008514 นายสฤษด์ิพงศ� น&อยพานิช
63023008515 นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
63023008516 นางสาวอนินทิตา วงษ�พระจันทร�
63023008517 นางสาววชิราภรณ� โพธ์ิเงินนาค
63023008518 นางสาวกมลรัตน� ทรัพย�พิพัฒนา
63023008519 นางสาวพรรณทิพา ลีทหาร
63023008520 นายวันชนก ศรีใจอินทร�
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63023008521 นางสาวกรกนก สัตถาผล
63023008522 นางสาวจีระนันท� จันระภู
63023008523 นางสาวช7อผกา มูลเพ็ญ
63023008524 นางสาวจิรัชยา พลเย่ียม
63023008525 นางสาวนิออน เกลี้ยงเกลา
63023008526 นางสาวกัญญารัตน� ทวีบุตร
63023008527 นางสาววรัญญา อินทร�นะนิสา
63023008528 นางสาวอังคณา ระกาพันธ�
63023008529 นางสาวสุชญาภัค กิจหว7าง
63023008530 นางสาววีรยา เอี่ยมวิจิตร
63023008531 นางสาวสุนิสา ลือเรื่อง
63023008532 นางเพ็ญพิชชา ทองมี
63023008533 นางสาวสรินยา ขุนประเสริฐ
63023008534 นางสาวรัตนา ทองผานุกุล
63023008535 นางสาวชณินพัฒน� เรืองเมธาศักด์ิ
63023008536 นางสาวสุธารักษ� สุทธิบุตร
63023008537 นายวชิระ สุขเหม
63023008538 นางสาวอมรรัตน� ศรีพูล
63023008539 นางกัญณัฏฐ� กัลยาพันธ�
63023008540 นายณัฐพงษ� พฤกษ�ธาราธิกูล
63023008541 นางสาวนภัสสร แก&วมงคล
63023008542 นายติรพิทย� เกตุมณี
63023008543 นางสาวศรารันย� จันทร�วงค
63023008544 นางสาวธนวรรณ รักษี
63023008545 นางสาวเยาวลักษณ� คิดถูก
63023008546 นายกําชัย ศรีวงศ�รัตน�
63023008547 นางสาวสิริลักษณ� พุทธสุวรรณ
63023008548 นางสาวอิงค�เกตน� ยะภา
63023008549 นางสาวศิรกาญจน� คําใบ
63023008550 นายธีรพล ขยัน
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63023008551 นางสาวจารุพิชญา ใจม่ัน
63023008552 นางสาววิชชุดา ชัยสวัสด์ิ
63023008553 นายวัฒนา พานทอง
63023008554 นางสาววรรณฤดี อ7วมเสือ
63023008555 นางสาวกมลชนก ดอนพิกุล
63023008556 นางสาวกนิษฐา แก&ววงล&อม
63023008557 นางสาววนันต�ญา ดวงตานน
63023008558 นางสาวเรไร หอมไม7หาย
63023008559 นายป/ยพงศ� นาคบ&านกวย
63023008560 นางสาวคณิตา ทนะขว&าง
63023008561 นางสาวพิมพ�ชนก จําปาเครือ
63023008562 นางสาวสมิตา ชูทรัพย�
63023008563 นางสาวจุฑามาศ เย็นใจ
63023008564 นางสาวพิชามญชุ� วิชัยวงษ�วัฒน�
63023008565 นายวรเมธ อ7วมสําเนียง
63023008566 นายพิพัฒน� จิววราพร
63023008567 ว7าที่ร&อยตรีอณุสิทธ์ิ เจริญสุข
63023008568 นายณัฐพงศ� โมรา
63023008569 นายอลงกรณ� วงษ�วิจารณ�
63023008570 นางสาวสุนัดดา เข่ือนแก&ว
63023008571 นายวสันต� หล&าตุ&ย
63023008572 นายสุกิจ พันธ�พีระพิชย�
63023008573 นางสาวจริยา ดอนจันทร�ทอง
63023008574 นางสาวสิริกาญจนา เลิศประพันธ�
63023008575 นางสาวกุลธิดา สุรัชตชัยพงศ�
63023008576 นางสาวสุรางค�รัตน� ขันบรรจง
63023008577 นางสาวปรียา แข็งการเขตร�
63023008578 นางสาวณีรนุช รัตนานุกุล
63023008579 นายอริญชย� เจนนุวัตร
63023008580 นางสาวทิพย�ธัญญา ศรีบุญญารักษ�
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63023008581 นายกนกโชติ มานะวิจิตวนิช
63023008582 นางสาวอารีย� พลอยดี
63023008583 นางสาวหฤทัย ทัสนานุตริยะ
63023008584 นายวรภัทร นิลพันธุ�
63023008585 นายวริทธิ ธรรมจะดี
63023008586 นายกนกพงษ� ละมัย
63023008587 นางสาวพิมวาด แพเขียว
63023008588 นางสาวปรียากมล ปาปะพัง
63023008589 นางสาวพิชญาภา อยู7สนิท
63023008590 นางสาวสุนารีย� ศรีวิโรจน�
63023008591 นางสาวณัฎฐา สุขชัยยะ
63023008592 นายปวริศร� พัชรเจริญวงษ�
63023008593 นางสาวโสรญา ข7าต&น
63023008594 นางสาวพนิตตา บํารุงบุญ
63023008595 นางสาวดลญา เหลืองทอง
63023008596 นายคณากร ทองเพชร
63023008597 นางสาวมานิตา อินนวน
63023008598 นางสาวกัญจนพร วงษ�สกุล
63023008599 นางสาวกฤตยา อักษรเงิน
63023008600 นายวัชระ กงศร
63023008601 นางสาวป/ยะนุช กรับทอง
63023008602 นายอภิวัฒน� วงศ�สัมพันธ�เวช
63023008603 ว7าที่ร.ต.สิบทิศ โภคะสุวรรณ
63023008604 นางสาวบุญธิดา เพ็ญอิ่ม
63023008605 นางสาวรุ&งตะวัน ไทรโยควิจิตร
63023008606 นายภาณุวัฒน� ฉิมหิรัญ
63023008607 นายจักรินทร� จันทะบุรม
63023008608 นางสาวคันธรส พิทธจิตต�
63023008609 นางสาวสุวรรณี แบนคล&าย
63023008610 นางสาวธัญญลักษณ� งามละม&าย

หน&า 287 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023008611 นางสาววีรวรรณ วีระเสถียร
63023008612 นางสาววลัยพร ลีลาสิริวิลาศ
63023008613 นางสาวดวงแก&ว ตุ&มทอง
63023008614 นางสาวดวงอมร ตันธนาทิพย�ชัย
63023008615 นายสุริยพงศ� เชื่องช&าง
63023008616 นางสาวเบญจพร โสมาเกตุ
63023008617 นายวัชรพล คูห�เทวารัณ
63023008618 นายฐานุตตม� ทํานุสมบัติ
63023008619 นางสาวอภิสรา นักสิทธานนท�
63023008620 นายตันติกร บัวผ7อง
63023008621 นายกิตติพัทธ� คชศิลา
63023008622 นางสาวหทัยชนก เบี้ยวทุ7งน&อย
63023008623 นางสาวบุณยวีร� จีระเดชธนาวัฒน�
63023008624 นางสาวสุกัญญา สุขศิริ
63023008625 นายธนวัฒน� สิทธิเดชดําเกิง
63023008626 นางสาววราภัสร� ใบมาก
63023008627 นางสาวอรนิชชา พานิชถาวร
63023008628 นางสาววิภาวี ซังแฟง
63023008629 นางสาวกัญญารัตน� จอมทัน
63023008630 นางสาวอภิษฎา ม7วงแก&ว
63023008631 นางสาวสุนิสา แก&วคํา
63023008632 นายพงศธร ฤทธ์ิมุณี
63023008633 นางสาวภัทรพร พานสร&อย
63023008634 นางสาวอรัญญา ซุ&นเจริญ
63023008635 นางสาวจิตราพร สุขจรนิ
63023008636 นางสาวกุลนันท� ตรีเจริญ
63023008637 นางสาวอรพรรณ ห7วงนาค
63023008638 นางสาวสุมิตรา ขาวสําอางค�
63023008639 นายธวัชชัย วงษ�วรรณา
63023008640 นางสาวศุภรัตน� เย็นฉํ่า
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63023008641 นางสาวธิดารัตน� ศรีทองแท&
63023008642 นายบริบูรณ� อุมาวงสกุล
63023008643 นายวิวัฒน� ทองสุวรรร
63023008644 นางสาวณัชพิรยา มีแก&ว
63023008645 นางสาววรรณธนา คันธารณฤมิตร
63023008646 นางสาวกนกพร เอกอ7อนแสง
63023008647 นายอรรถพล เอี่ยมอินทร�
63023008648 นางสาวปรียาพร แสงค&า
63023008649 นางสาววนิดา บุระพรม
63023008650 นางสาวปาริฉัตร สุรามาตร
63023008651 นางสาวศรัณย�ณัฐฐา ใจซ่ือ
63023008652 นางสาวสุภกร สมิทธากร
63023008653 นางสาวเยาวลักษณ� อภิชาตรัตน
63023008654 นางสาวอัจฉรา เดิมมา
63023008655 นางสาวป/ยมณฑ� ธนันต�นิธิพร
63023008656 นางสาวธิษณาบดี แพรสีนวล
63023008657 นางสาวญาณดา เรืองลอยขํา
63023008658 นายสุทธิพร สุขสุคนธ�
63023008659 นายวิชชาธร สายัณ
63023008660 นางสาวอภิญญา สื่อเฉย
63023008661 นางสาวสุทธินันท� มารูปหมอก
63023008662 นางสาวนันท�นภัส จอมทอง
63023008663 นางสาวธวัลรัตน� วรวงษ�
63023008664 นางสาวภัทราธรณ� พาณิชย�วรกุล
63023008665 นางสาววิมพ�วิภา กาญจนพิบูลย�
63023008666 นางสาวดุสิตา นิลนฤนาท
63023008667 นางสาวอรุโณทัย ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
63023008668 นางสาวกมลชนก ศุภจินดาวงศ�
63023008669 นางสาวอรดา ทองคํา
63023008670 นายนิธิชัย ถูปาอ7าง

หน&า 289 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023008671 นางสาวรัชนก ตราครุฑ
63023008672 ส.ต.ท.สุทธิเกียรติ ใจยะสุ
63023008673 นางสาวณัฎฐาภรณ� ใจซ่ือ
63023008674 นางสาวอัญชิษฐา อินหนองฉาง
63023008675 นายปณชัย จาตุรัส
63023008676 นางสาวอรอุมา เพ็ชรบุรี
63023008677 นายวณัฐกานต� สินภิบาล
63023008678 นางสาวรัตติกาล อินทรฤทธ์ิ
63023008679 นางสาวกวินนา สุกใสพงษ�
63023008680 นางสาวกฤษติยา สวัสดี
63023008681 นายธนรัฐ ธาราฉัตร
63023008682 นายพงศกร สุขโข
63023008683 นางสาวนงนภสร ป/Rนวิเศษ
63023008684 นายชนาธิป บินซาอิส
63023008685 นางสาวกานต�รวี ข้ึนสันเทียะ
63023008686 นางสาวอันธิกา ปรีเปรม
63023008687 นางสาวศิรประภา เศิกศิริ
63023008688 นางสาวอุทัยทิพย� คงเจริญ
63023008689 นางสาวดณุชภร ป.Jนหยาทอง
63023008690 นางสาวสิริรัตนา สุวรรณภาญกูร
63023008691 นางสาวนุชราภรณ� ใสส7อง
63023008692 นางสาวเพ็ญยุพา สุวรรณดารา
63023008693 นายกิตติพร พันธ�ขํา
63023008694 นางสาวนิตยา พนมวงค�
63023008695 นางสาวนิพาพร ธัญญรัตน�สกุล
63023008696 นางสาวณิชา บุตรโพธ์ิ
63023008697 นายพรชัย แสนคําภา
63023008698 นางสาวกาญจนี ว7องไว
63023008699 นายศุภชัย จิตจํานงค�
63023008700 นางสาวปวีณา ผ7องผุดผาด
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63023008701 นายศีลวัชร� ชิดเชื้อวงศ�
63023008702 นางสาวธนัญญา ธวัชพันธุ�
63023008703 นางสาวทัศนีย� กลิ่นเทียน
63023008704 นายวรภัทร รุ7งสว7าง
63023008705 นายสุทธวิชญ� สุวรรณถาวร
63023008706 นางสาวพิมพ�พิศา วรรณรักษา
63023008707 นางสาวสุชาดา ภู7พิจิตร
63023008708 นายพีรสิชฌ� คุณาประถม
63023008709 นายดณุสรณ� มณีโชติ
63023008710 นางสาวศุทธินี คงหลํา
63023008711 นางสาวกิติยา พุกยม
63023008712 นางสาวปานตะวัน หงษ�พงษ�
63023008713 นายโอภาส พละกุล
63023008714 นางสาวอริศรา พัตตาสิงห�
63023008715 นางสาวเยาวดี มีจ่ันเพชร
63023008716 นางสาวมิสกมาลย� ศิริเศรษฐวงศ�
63023008717 นางสาวอุไรวรรณ ทรัพย�จรัสแสง
63023008718 นางสาวธิติมา มิลินทางกูร
63023008719 นายวณVิชย� อู7สุวรรณ
63023008720 นายจักรกฤษ ธนูอาจ
63023008721 นายวัฒนา รุ7งเจริญธรรม
63023008722 นางสาวชุติมณต� อินทร�ขํา
63023008723 นางสาวณัฐรดา ทองกลิ่น
63023008724 นายมนตรี ทัศนานุกุลกิจ
63023008725 นางสาวอภิชญา หลินเจริญ
63023008726 นายภักดี สุรเนตร
63023008727 นางสาวนาเดีย นัยนิตย�
63023008728 นางสาวณัฐชยกานต� ปากหวาน
63023008729 นางสาวภัทราพร วีระพันธ�
63023008730 นางสาวกันยารัตน� ต่ิงดา
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63023008731 นางสาวอภัสราภรณ� ท&วมใจหาญ
63023008732 นางสาววรรณิภา กรุดแก&ว
63023008733 นางสาวจินตนา ทรัพย�อํานวย
63023008734 นางสาวจิราภรณ� ธรรมนุส
63023008735 นางสาวอภิชญา เครือตา
63023008736 นางสาวกวินทรา ธุวะชาวสวน
63023008737 นายกิจจา สุขเจริญ
63023008738 นางสาวพรชนก อุ7นเมือง
63023008739 นางสาวนพรัตน� ทองจันดา
63023008740 นางสาวหทัยทิพย� สุทธิประสงค�
63023008741 นางสาวพัชร�สรวง พันธุ�เวช
63023008742 นางสาวศศิธร วงษ�สุวรรณ
63023008743 นายพีรพัฒน� ปราการรัตน�
63023008744 นายวัชรเกียรติ เดชวงษา
63023008745 นายธนภัทร สมจิตต�
63023008746 นางสาวพจนีย� ศรีสกุล
63023008747 นายปฏิพล ชุมจันทร�
63023008748 นางสาวปรีญาพร กิติ
63023008749 นางสาวสุพิชญา นาทันใจ
63023008750 นางสาวพิมพ�วิภา เอแดง
63023008751 นางสาวรินฝ.น กล7อมมะโน
63023008752 นางสาววิตรี ต&นแฝง
63023008753 นางสาวณัฐนันท� คล&ายสุบรรณ
63023008754 นางสาวณปภัช นิติธนนันต�
63023008755 นายยุทธภูมิ ผาติวโรดม
63023008756 นายพีรพันธุ� เลสะกุล
63023008757 นางสาวกมลรัตน� ธัญญเจริญ
63023008758 นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ
63023008759 นายทินกร อ7องเลื่อม
63023008760 นางสาวพัชราพรรณ ณัฐธนาเจริญ
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63023008761 นางสาวกัญาภัทร วรราช
63023008762 นางสาวเนตรกนก แก7นเรือง
63023008763 นายอนุราช วงศ�บุญมาก
63023008764 นางรัชเกล&า นนทะวงศ�
63023008765 นายสมบูรณ� เกตกอ
63023008766 นางสาวป.ทมาพร อินทรนวล
63023008767 นางสาววิภาพรรณ จรรยา
63023008768 นางสาวจุรีพร คําชะไมตรี
63023008769 นางสาวสายชล แดงแก&ว
63023008770 นางสาวพัชรี มูลเทพ
63023008771 นางสาววชิรารัตน� ย้ิมประเสริฐ
63023008772 นางสาวขวัญฤดี บรรดิษฐ
63023008773 นางสาวอณัตยา พวิโภษา
63023008774 นางสาวกรณิศ สิมาธรรมชัย
63023008775 นางสาวมานิดา เพ็ญแสง
63023008776 นางสาวสุนิสา จันทร�ชู
63023008777 นางสาวอมรรัตน� จําปาสัก
63023008778 นางสาวณัฐชนก วงศ�สกุลเกียรติ
63023008779 นางสาวศิรินภา ทั่งศิริ
63023008780 นายพิชญากร แตงรอด
63023008781 นางสาวจ&าวจันทร� กลิ่นจุ7น
63023008782 นายธนาคม วงศ�การดี
63023008783 นางสาวสุภาภรณ� รอดพรม
63023008784 นางสาววิไลวรรณ น&อยวิเศษ
63023008785 นางมณฑ�มนัชญ�ชา ป.ญจนิธิคูวรชัย
63023008786 นายนัทธพงศ� พุทธพรหม
63023008787 นางสาวกรรณิการ� ดอกพรม
63023008788 นายชัยธัช เรืองพระยา
63023008789 นายเอกสิทธ์ิ สมัครราษฎร�
63023008790 นางสาวอุไรวรรณ แซ7หว7อง
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63023008791 นางสาวปวีณา ชินโสตร
63023008792 นางสาวภาวิณี ดีนิสสัย
63023008793 นางสาวนิโลบล บุญกระจ7าง
63023008794 นางสาวรัตนวลัย สบายย่ิง
63023008795 นางสาวนิตยา สุขกลม
63023008796 นายจุมพฎ ปรางศร
63023008797 นายกฤตภาส รสรื่น
63023008798 นางสาวศิรินันท� อุตพันธ�
63023008799 นางสาวสุภัสสรา สีมังกร
63023008800 นางสาวนิศารัตน� ประทุมแก&ว
63023008801 นางสาวปณิตา แสงพล
63023008802 นางสาวน้ําเพชร สุธรรมชัย
63023008803 นางสาวตรีรัตน� มัทธวรัตน�
63023008804 นางสาววันวิสา สุขร7วม
63023008805 นางสาวธนิตา ช7างบุ
63023008806 นายวรฉัตร คงผล
63023008807 นางสาวศิรินาถ ทองปาน
63023008808 นายอฐิโชค ม่ันพุฒ
63023008809 นายยุทธนา ทองผึ้ง
63023008810 นายทศพร พรมเดช
63023008811 นางสาวนงนาฏ ยศวารี
63023008812 นางสาวปวันรัตน� ธราธารกุลวัฒนา
63023008813 นางสาวลลิล มณีบุษราคัม
63023008814 นายปริยวิศว� หวังวิบูลย�กิจ
63023008815 นางสาวนริศรา ชิวปรีชา
63023008816 นางสาวชณัชญ�กรณ� แหยมรักษา
63023008817 นายอาห�มัติชา น&อยวงศ�
63023008818 นางสาวไอยลดา ดีลี
63023008819 นางสาวจันทร�ทิพย� ผ7องสมัย
63023008820 นางสาวจีรานันท� กองทอง
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63023008821 นายสุวิทย� โกกะบุญ
63023008822 นายณัฐวุฒิ ทาโคตร
63023008823 นางสาวสุพรรณี พวงเครือ
63023008824 นางสาวบังอร ป/Rนพันธ�
63023008825 นายพิชิต ชาญมะดัน
63023008826 นางสาวอารยา นิยมชม
63023008827 นางสาวชาริณีย� ม้ิมโต
63023008828 นางสาวอัจฉรา แก&วคํา
63023008829 นางสาวจิราภรณ� สร&อยเพชร
63023008830 นายอดินันท� ปาลาวัน
63023008831 นางสาวสุชาดา รุ7งเรือง
63023008832 นายพฤทธ์ิ สุขเจริญ
63023008833 นางสาวศันสนีย� ประกายวิชากุล
63023008834 นางสาววารีนิธิ สวัสดี
63023008835 นายธนวัต ปรีชาสิทธิคุณ
63023008836 นางสาวชนิภา พ่ึงประชา
63023008837 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ�
63023008838 นายพีรวิชญ� สายแก&ว
63023008839 นางสาวศศนันท� หลายรุ7งเรือง
63023008840 นางสาวลําพูน สําราญสุข
63023008841 นางสาวนงนุช ทิมสุวรรณ
63023008842 นายอนุชา ศรีป/Rน
63023008843 นางมะลิวัลย� งอกศรี
63023008844 นางสาวภัทราภรณ� บุญขจาย
63023008845 นางสาวณัฐกานต� ศาระสาลิน
63023008846 นางสาวมณีรัตน� พันผูก
63023008847 นางสาวสุจวิมล ใจยะสุ
63023008848 นายนราศักด์ิ ศรีสุข
63023008849 นายยศนนท� แสงนวล
63023008850 นางสาวดวงหทัย เกตุอ่ํา
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63023008851 นายศรายุทธ ยกชม
63023008852 นายอิทธิพงษ� วิเศษโกสิน
63023008853 นางสาวจันทร�ฉาย ฉายอรุณ
63023008854 นางสาวณภัทร ชํานาญพล
63023008855 นางสาวโชติกา ทิพย�วงศ�
63023008856 นางสาวอภิษฐา เทียนหอม
63023008857 นายปวีณ โชติพันธุ�
63023008858 นางสาวพัชธา บุญมี
63023008859 นางสาวศิริขวัญ แก&วปานกัน
63023008860 นายสิทธิกร แจ7มนิยม
63023008861 นางสาวภานุชนาถ สุนทรมิตร
63023008862 นายเกรียงศักด์ิ กระนัย
63023008863 นายบุญสิริ จันทร�ดี
63023008864 นายพีรวัส กิตติพิทักษ�
63023008865 นายธีรวุธ รุณแสง
63023008866 นางสาวทิตา เทพสําเริง
63023008867 นางสาวศราวดี สุธาพจน�
63023008868 นางสาวทิวาพร ดอกไม&เทศ
63023008869 นางสาวธัญรัศม� นิลพ7วง
63023008870 นางสาวประไพศิริ บุตรดี
63023008871 นายณัฐนนท� โพธิบําเพ็ญ
63023008872 นางธนวรรณ ศิริธรรม
63023008873 นางสาวอรณิชา ทองเพ็ง
63023008874 นางดุVษดี ถ่ินทุ7งทอง
63023008875 นายเสรี สายรวมญาติ
63023008876 นางสาวสิริอร จิดารักษ�
63023008877 นายธเนศ บุญเลิศ
63023008878 นางสาวพิมพ�พัฒน� โชติพิเชฐ
63023008879 นายนันทพล อยู7ย่ังยืน
63023008880 นางสาวจุฑามณี ชูเนตร
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63023008881 นางสาวอรชร นันทิโค
63023008882 นางสาวญาณี สุวรรณศรี
63023008883 นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร
63023008884 นางสาววาสนา แสงทองดี
63023008885 ส.ต.อ.สกล อินทร�ไกร
63023008886 นางสาวศุภรดา ไข7แก&ว
63023008887 นายศศิชัย กฤชเพ็ชร�
63023008888 นางสาวฉัตรวลัย ชัยทอง
63023008889 นางสาววราภรณ� แสงพันตา
63023008890 นางสาวพรสิริ อมแย&ม
63023008891 นางสาวสุรียภรญ� ชินวงค�พรหม
63023008892 นางสาวประกายขวัญ นามสวัสด์ิ
63023008893 นางสาวกัญนันทน� อัครวุฒิพันธุ�
63023008894 นายวัชระกร จารุพรรณ
63023008895 นางสาวแพรวนภา แพงวิเศษ
63023008896 ว7าที่ ร.ต.พูนศักด์ิ สุนประชา
63023008897 นายจาตุรนต� จงสืบสุข
63023008898 นางสาวณัฐพิชชา พลายละหาร
63023008899 นายณัฐกฤษฏ� ฉายวงศ�สกุล
63023008900 นายอานันท� สอาดเอี่ยม
63023008901 นายอนันทโชค ศรียา
63023008902 นางสาวมานิดา องค�แอ
63023008903 นางสาวนันทภรณ� อ7อนจันทร�
63023008904 นางสาวศศิการย� พวงมาลัย
63023008905 นางสาวกมลชนก เล็กผลจันทร�
63023008906 นางสาวนิภาภรณ� อยู7ปาน
63023008907 นางสาวชลดา กรีณะรา
63023008908 นายเกรียงไกร อยู7สุข
63023008909 นางสาววรัชยา จ&อยจอก
63023008910 นางสาว&VVVVจิรัสยา จันทวี
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63023008911 นายรตนกร ชีวาสัจจาสกุล
63023008912 นางสาวมาริน มาประสพ
63023008913 นางสาวจิรันดา สัมฤทธ์ิกิจ
63023008914 นายนนทวัฒน� สุขเกษม
63023008915 นางสาวเสาวนีย� ซุยลุย
63023008916 นางสาวฐิญาดา โพธิชัย
63023008917 นายจักรพันธ� อินทไทร
63023008918 นางสาวฐิดาภรณ� แก&วจินดา
63023008919 นางสาวจิตราทิพย� บุญพิทักษ�
63023008920 นางสาวนรีกานต� สุทธิชยาพิพัฒน�
63023008921 นางสาวญาณิศา แก&วสอดสีกรสิริ
63023008922 นางสาวสุภาภรณ� บุญคํา
63023008923 นางสาวสุภาวดี พุฒชาลี
63023008924 นางสาวศิณัฐตา อร7ามเรือง
63023008925 นางสาวณฐมน โชติวิทยาธร
63023008926 นางสาวพิมพ�พิชชา เทศสมบูรณ�
63023008927 นางสาวจิตตรี เข่ือนสันเทียะ
63023008928 นางสาวมธุสร อินทร�บุหรั่น
63023008929 นายพรภพ ถิรบุญ
63023008930 นางสาวพลอยตะวัน ศรีคง
63023008931 นางสาวฟาตีเมPาะ ลาเตะ
63023008932 นางสาวนิภาวรรณ เอมโอด
63023008933 นางสาวณิชานันท� อันชื่น
63023008934 นางสาวนันทิยา คําตาด
63023008935 นางสาวกันทิมา เหมือนพิมพ�ทอง
63023008936 นางสาวพัตชรียา สิทธิสา
63023008937 นายวัชระพงษ� นาโค
63023008938 นางสาวชุตินันท� อาจาริยะศิริกุล
63023008939 นายภูวศิษฐ� ศิริเฉลิมวุฒิกุล
63023008940 นางสาวฮันนะห� ยิมะแซ
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63023008941 นางสาวขวัญฤดี บุตรดี
63023008942 นางสาวปรารถนา ดอนหว7างไพร
63023008943 นางสาวสุดารัตน� ทองประไพ
63023008944 นางสาวพนิดา จันทร�จวง
63023008945 นางสาวกมลชนก อาจจิต
63023008946 นางสาวกมลชนก มากประดิษฐ
63023008947 นางสาวกนกพัฒน� ชนงาม
63023008948 นางสาวจิตตรา โคตรแซก
63023008949 นายทศพร วงษ�ศิริ
63023008950 นายสงคราม ไชยนาม
63023008951 นายโรจนัสถ� รัตนวัน
63023008952 นางสาวกนิษฐา แรงครุฑ
63023008953 นางสาวอังคณา ไชยสุ&ย
63023008954 นายอนุศิษฐ� ชุมแสง
63023008955 นางสาววสุกาญจน� บวกสิน
63023008956 นายธนกร โฆษะโยธิน
63023008957 นายภานุพงษ� สาลี
63023008958 นางสาวสกุนา อรชร
63023008959 นายณรงค�ชัย ฉันทวิเศษกุล
63023008960 นางสาวพัฒน�ณสรณ� เรืองจุ&ย
63023008961 นางสาวจีรนันท� กองพรม
63023008962 นางสาวปวีณา ไปแดน
63023008963 นางสาวกรรณิกา ประกอบบุญกุล
63023008964 นางสาวธันยรัศม์ิ มุศิริ
63023008965 นางสาวณัฐณิชา งอกงาม
63023008966 นายธนวัฏ อิ่มผ7อง
63023008967 นายทวีวัฒน� พราหมณ�สังข�
63023008968 นางสาวบูรนันท� เอี่ยมสอาด
63023008969 นางสาวชนิดา สุดยอดดี
63023008970 นางสาวเมธาวี จําสนอง
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63023008971 นางสาวกนกวรรณ สุขกรม
63023008972 นางสาวจิดาภา ลิมประภานุกูลกิจ
63023008973 นางสาวณัฐธยาน� งามนวน
63023008974 นางสาวณัฐสุดา ก&อนทอง
63023008975 นางสาวกรกนก ปริโชติ
63023008976 นางสาวผกาวรรณ สุขสวัสด์ิ
63023008977 นางสาวปวีณา ไรมา
63023008978 นายกัมพล เมืองรมย�
63023008979 นางสาวชนนิกานต� สมพงษ�
63023008980 นายประสิทธิชัย ฉ่ิงเล็ก
63023008981 นายพีรยุทธ ดวงพิมาย
63023008982 ส.ต.อ.อรรถสิทธ์ิ สุริยาวงษ�
63023008983 นางสาวจิตรา แก&วจันทร�
63023008984 นายศุภกร เกตุรักษา
63023008985 นางสาวป/ยะพร ยงยุทธ
63023008986 นางสาวสุกัญญา จันทร�มา
63023008987 นางสาววิรัลพัชร เชื้อเมืองพาน
63023008988 นางสาวชโลทร เย่ียมญาติ
63023008989 นางสาวป/ยพร คงสีลัง
63023008990 นางสาวจริยา จันทร�แดง
63023008991 นางสาวน้ําผึ้ง แสงใส
63023008992 นายสุขสันต� แผนป.Jน
63023008993 นางสาวกนกวรรณ ภัทรอัมพรชัย
63023008994 นายกล&าณรงค� ลี้ป.ญญาพร
63023008995 นางสาวณัฐฐินันท� เชื้อไทย
63023008996 นายจิระพันธ� สุวรรณปฐมกุล
63023008997 นางสาวสุภัค มหารมย�
63023008998 นางสาวประภาสิริ ประสิทธ์ิวัฒนเสรี
63023008999 นายณัฐวุฒิ ศิริพงษ�
63023009000 นางสาวรัตนา สุทธิเทพ
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63023009001 นางสาวมินทร�มันตา วัฒนไพโรจน�
63023009002 นางสาวพรมนัส ขําพระบุตร
63023009003 นายธีรวัฒน� จันทะพันธ�
63023009004 นายสุจินต� เกตุศิริ
63023009005 นายศุภกร แย&มไสว
63023009006 นางสาวปวินดา ฉันทวิลาศ
63023009007 นางสาวพิมพ�วิกา ด&นประดิษฐ�
63023009008 นายสรายุทธ พินยะเพียร
63023009009 นางสาวนิศราภรณ� นิยม
63023009010 นางสาวรุ7งทิวา โมราสุข
63023009011 นางสาวกชนันท� บรรเจิดลักษณ�
63023009012 นางสาวอารีรัตน� คําปรีดา
63023009013 นางสาวน้ําทิพย� กลิ่นจันทร�
63023009014 นายวริศ สุ7มประดิษฐ
63023009015 นายณัฐดนัย เพชรคนชม
63023009016 นางสาวศิริวรรณ แจ&งโพธ์ิ
63023009017 นางสาวจารุวรรณ สนทอง
63023009018 นางสาวศุภารัตน� ตุ&มเทียน
63023009019 นายพีรพงษ� แย&มพราย
63023009020 นางนาตยา พุทธา
63023009021 นางสาวจันทนี ตระกูลน้ําพุพัฒนา
63023009022 นางสาวอารยา หวานอารมณ�
63023009023 นายอลังการ สุขประเสริฐ
63023009024 นางสาวชนม�ชนก มณฑิราช
63023009025 นางสาวราตรี พนังศรี
63023009026 นายธนวรรษ ต&นสาลี
63023009027 นางสาวศรุตา ต้ังเจริญศรีวัVฒนา
63023009028 นางสาวธราทิพย� เหมทานนท�
63023009029 นางสาวสุดาพร สุตระการชัย
63023009030 นายวันพิทักษ� ป/Rนทอง
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63023009031 นางสาวเกศรินทร� ไฝเครือ
63023009032 นางสาวจันทกานต� นทีรัตนกําจาย
63023009033 นายพิสันต�ชัย ผ7องอําไพ
63023009034 นายทรงศักด์ิ แซ7ย7าง
63023009035 นางสาวพรพิมล ตริตานนท�
63023009036 นางสาวศรีประภา ม่ันคง
63023009037 นายดํารงรักษ� แคนทอง
63023009038 นางสาวภาวิณี ซุ7นทรัพย�
63023009039 นางสาวนุสรา ศรีทิพย�
63023009040 นางสาวกฤตญา โดโม
63023009041 นายถิรนัย จันทรภาพ
63023009042 นายภานุเดช แสงสว7าง
63023009043 นางสาวณัฐพร ศรีสุข
63023009044 นายฐิณกฤช เติมประยูร
63023009045 นางสาวภัทรกมล มาลากุล ณ อยุธยา
63023009046 นายจักรินทร� จันทร�เจียม
63023009047 นายชนวีร� หงษ�ผ&วย
63023009048 นางสาวศจี ชาติทรัพย�สิน
63023009049 นางสาวอภิฬฎา สุดรัตน�
63023009050 นางสาวนิภาพร ลาดโพธ์ิ
63023009051 นายอภิชา สินเจริญ
63023009052 นางสาวอุมาภรณ� ชูชะเอม
63023009053 นายทรงพล เจริญอมรชัยกุล
63023009054 นายณัฐภัทร ลานตวน
63023009055 นางสาวชนัญธิตา ดามี
63023009056 นายนนทวัจน� จิราสุคนธ�
63023009057 นายจารึก อินทร�ยักษ�
63023009058 นางสาวพรทิพา ไทรชมภู
63023009059 นางสาวนิตยา ดอนไชยรัตน�
63023009060 นายเนติรักษ� ศรียารักษ�
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63023009061 นางสาวโคมทอง เจริญพร
63023009062 นายประสิทธ์ิ รอดทา
63023009063 นางสาวจันทร�เพ็ญ ชีวันโชติบัณฑิต
63023009064 นายมาโนช พลายละหาร
63023009065 นายพฤฒิพงศ� เพชรชื่นสกุล
63023009066 นายนทีธร ทิพย�สุมาลัย
63023009067 นางสาวมาวิสา สุขพุ7ม
63023009068 นางสาวปนัดดา สมบุญลาภ
63023009069 นางสาวสุภาทิพย� บุรวัฒน�
63023009070 นายพลวัฒน� แย&มเกษร
63023009071 นางสาวฐิติมา พูลขวัญ
63023009072 นางสาวพิมพ�ชนก สวัสดิรักษา
63023009073 นายวิศรุต วัยวัฒนะ
63023009074 นางสาวกรรณิการ� ช&างโก
63023009075 นางสาวชลธิชา มะหังสา
63023009076 นางสาวปารณีย� โพธิทรัพย�
63023009077 นางสาวกุลธิดา พรมเนตร�
63023009078 นางสาวณัฐธิญา ถ่ินวงษ�ดวง
63023009079 นางสาวนัชชา ร&อยแพง
63023009080 นางสาวพิมพ�พลอย แสงแก&ว
63023009081 นางสาวศรัญรัตน� จุมพิลา
63023009082 นางสาวจิณลาภัทร� สําแดง
63023009083 นายเมธาสิทธ์ิ มากงลาด
63023009084 นางสาวพิชญา พันตาวงษ�
63023009085 นางสาวรุจิรา จงปลูกกลาง
63023009086 นางสาวสมานใจ บัวคลี่
63023009087 นายปรัชญา อรุณไพร
63023009088 นายพศวีร� ย้ิมหนองโพธ์ิ
63023009089 นางสาวรวิกานต� หาญมโนรมย�
63023009090 นางสาวมนัสวรรณ ทองนอก
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63023009091 นางสาวธาราทิพย� ย้ิมจันทร�
63023009092 นายชํานาญ มากศรี
63023009093 นางสาวกมลทรรศน� นุชนางศรี
63023009094 นางสาวกิติยา พ7วงจินดา
63023009095 นางสาวอรพิน แก&วมะณี
63023009096 ว7าที่ร&อยตรีหญิงวาทิกา ธนะทรัพย�ธางกูล
63023009097 นางสาวมาริสา อรบุตร
63023009098 นางสาวพรพิมล แตงอ7อน
63023009099 ว7าที่ร&อยตรีหญิงพรพรรณ ช&างเจริญ
63023009100 นายคมสันต์ิ ปรีสาลี
63023009101 นายรัชพล ศิริงาม
63023009102 นายก7อซาลี นามเทวี
63023009103 นางสาวพนิดา ห&วยหงษ�ทอง
63023009104 นายชยางกูร เบ&าอูc
63023009105 นายปราโมทย� ชาวสวนเจริญ
63023009106 นางสาวสุภาภรณ� ด7านนอก
63023009107 นางสาวดารารัตน� รากน้ําเที่ยง
63023009108 นางสาววิราวรรณ บุบผา
63023009109 นายแทนไท วรรณพราหมณ�V
63023009110 นางสาวก่ิงกาญจน� วาณิชยชาติ
63023009111 นางสาวอรุณทิพย� แซ7ลี้
63023009112 นางสาวศิลาพร เจนนาวิน
63023009113 นายจักรพงษ� ทองพัฒน�
63023009114 นางสาววรกานต� พิรุฬห�การกิจ
63023009115 นางสาวนภาภรณ� บุญวิเซ็นต�
63023009116 นายเนติพงษ� พรนิธิสกุล
63023009117 นางสาววัลยา กาบแก&ว
63023009118 นางสายรุ&ง รัศสุวรรณ
63023009119 นางสาวเจนจิรา นิราศภัย
63023009120 นางสาวกัญญารัก จุคํา

หน&า 304 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023009121 นายศิลปZชัย แซ7เท&า
63023009122 นางสาวสิรินาถ นอสิทธ์ิ
63023009123 นางสาวธมนวรรณ บุญลบ
63023009124 นางสาวกัลยาณี สะสมทรัพย�
63023009125 นางสาวรักชื่น เชยสุขจิตต�
63023009126 นางสาวจารุวรรณ การะเวก
63023009127 นางสาวพิมพกานต� ปานจินดา
63023009128 นางสาคร ศรีอ7อนรอด
63023009129 นางสาวพิชญา ภักดี
63023009130 นางสาวจิรนันท� กรีมานนท�
63023009131 นางสาวไพรินทร� สุขอร7าม
63023009132 นายไตรภพ เธียรถาวร
63023009133 นางสาวสุนิตา รุ7งเรือง
63023009134 นางสาววรกาญจน� ชูสายยา
63023009135 นายกฤษณะ พงษ�รื่น
63023009136 นางสาวสิริปภา ป.ฏชาศรี
63023009137 นางสาวฉันทนี ศรีสุธรรม
63023009138 นางสาวณัฏฐิดา ทองน7วม
63023009139 นางสาวปริยาภัทร ชาปู^
63023009140 นางสาวยุวลักษณ� อาษา
63023009141 นางสาวสุวรรณธิดา สีงาม
63023009142 นางสาวปรานต� สุภาพ
63023009143 นางสาวพุธิตา สวาทะนันทน�
63023009144 นางสาววรวี ใจหนักดี
63023009145 นางสาวหฤทัย จรวิรัตน�
63023009146 นางสาวสมใจ ย้ิมปราโมทย�
63023009147 นายจักรินทร� ผ7องใส
63023009148 นางสาวณัฐพร ประทุมสูตร
63023009149 นางสาวตัสนีม อัครมนัส
63023009150 นายศุภกร แช7มบัณฑิตย�
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63023009151 นางสาวชลธิชา เผดิมดี
63023009152 นางสาวฉัตรสุดา ทองจันทรา
63023009153 นางสาวพันณิตา เอี่ยมพิศสมร
63023009154 นางสาวเนตรนภา ศรีใย
63023009155 นางสาวทิพกฤตา สิงห�บุตร
63023009156 นางสาวเพิร�ล โปมิล
63023009157 นางสาวรัตนา เช็งเส็ง
63023009158 นางสาวณัฐชยา ภูติวณิชย�
63023009159 นางสาวพัชราภรณ� ชาวแพรกน&อย
63023009160 นางสาวพัชรกุล เผ7ามีเฟWRอง
63023009161 นายจีรพัฒน� กุลธนวิวัฒน�
63023009162 นายศิริชัย รวยดี
63023009163 นางสาวภาวินี สายร7วมญาติ
63023009164 นายพีระเดชน� จงรัก
63023009165 นายสิรภพ ภิรมย�ชุน
63023009166 นายจีรศักด์ิ นวลย7อง
63023009167 นางสาวจิราพร สุขผล
63023009168 นายสมชาย ไหมทอง
63023009169 นางสาวเนตรชนก จาดแหยม
63023009170 นางสาวเจนจิรา สรสินธุ�
63023009171 นางสาวพิจิตรา แสวงเจริญ
63023009172 นางสาวมธุริมา ฉิมพลี
63023009173 นางสาวเสาวนีย� บุตรสําราญ
63023009174 นางสาวศศิวิมล สิงห�สม
63023009175 นางสาวนภาพร เกตุประยูร
63023009176 นางสาวพิชชาภา วงศ�ผาสุกสถาพร
63023009177 นายมงคล จามะรี
63023009178 นางสาวประภัสสรา เงินลาด
63023009179 นายณัฏฐพล วงษ�วิรัตน�
63023009180 นางสาวธนัญญา ใจศิริ
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63023009181 นางสาววรรณิภา ว7างตระกูล
63023009182 นางสาวชาลินี ล&อมเล็ก
63023009183 นายชัชวาลย� ว7าวทอง
63023009184 นางสาวรมณีย� เรือนช&าง
63023009185 นางสาวธนัญญา ไล&เลิศ
63023009186 นางสาววิภาวนี อรรถานิธี
63023009187 นายมนต�ชัย แก&วบัวดี
63023009188 นางสาวณัฐพัชรา สุคนธาภิรักษ�
63023009189 นางสาวน้ําค&าง คงชู
63023009190 นายวุฒิชัย ศิลาพรประเสริฐ
63023009191 นางสาวกิติยา พงษ�ไพร
63023009192 นายภาธร ทิพรัตน�
63023009193 นางสาวณัฐฐินันท� เทียนทอง
63023009194 นายป/ยะพงษ� ซ่ือสัตย�
63023009195 นางสาวพิชยา นามเวียงคุณ
63023009196 นางสาวปรียานุช ตรีสุคนธ�พงศ�
63023009197 นางสาวกวินธิดา ศรีพิทักษ�
63023009198 นางสาวสุธิรา หลําโสPะ
63023009199 นางสาวทิฆัมพร จันทร�สุข
63023009200 นางสาวชุติศา สุบรรณ ภาส
63023009201 นางสาวสุญาณี ใจโปร7ง
63023009202 นายภูมิ เลิศศักด์ิ
63023009203 นางสาวกานตcรวี ย้ิมหนองเต7า
63023009204 นางสาวรัตน�ตะวัน ภิญโญ
63023009205 นายนิติพันธ� ป/Rนทอง
63023009206 นางสาวพิชญา ทองชุม
63023009207 นายกฤษตน อ&นขาว
63023009208 นายชานนท� ชาวเชียงขวาง
63023009209 นางสาววันวิสา ดุษะนอก
63023009210 นางสาวณิชมน วงษ�วิจิตต�
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63023009211 นางสาวอารีรัตน� เซ่ียงหลิว
63023009212 นางสาวเปรมฤดี พุฒซ&อน
63023009213 นางสาววรรณา เด่ือมขันมณี
63023009214 นายวัชรพงษ� ศรีคําไทย
63023009215 นางสาวศศินา มูลใจทราย
63023009216 นางสาวศศิพร จรูญวัชรพันธ�
63023009217 นายป/ยะพงษ� หงษ�เวียงจันทร�
63023009218 นางสาวสุวีภรณ� แสงสุรีย�ฉาย
63023009219 นางสาวพัศธนัญญา ภัทรกุลประเสริฐ
63023009220 นางสาวพัทธวรรณ วัตถุ
63023009221 นางสาวพุทธชาติ ทิพธนวัฒนะ
63023009222 นางสาวดาราวดี สุดโต
63023009223 นางสาวรัศมี เล็กกระโทก
63023009224 นางสาวจิราภรณ� แซ7อึ้ง
63023009225 นางสาวปราญชลี สภาพญาติ
63023009226 นางสาววรวีร� สุขโอสถ
63023009227 นางสาวป/ยพร ทวีแสง
63023009228 นางสาวณัฐพร ยวงสะอาด
63023009229 นางสาวอรณิดา ส7งประเสริฐ
63023009230 นางสาวธัญชนก จิตรบรรจง
63023009231 นางสาวณฑวรรณ� ฐิติสุวรานนท�
63023009232 นายสุวิจักขณ� ตะโกภุVV
63023009233 นางสาวเมธยา ทรัพย�ธํารงค�
63023009234 นางสาวธาริณี เมืองโพธ์ิ
63023009235 นายอิทธิพล สัมฤทธ์ิ
63023009236 นางสาวอนุศรา ศรีประจันทร�
63023009237 นางสาวชนิชดา ชํากรม
63023009238 นายณัฐวุฒิ ห&วยหงษ�ทอง
63023009239 นายสาธิต แปQงทา
63023009240 นายประพัฒน� โตเลี้ยง
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63023009241 นางสาวกฤษฎาพร นาคเวช
63023009242 นางสาวเบญจมา กลีบทอง
63023009243 นางสาวณัฐญาดา จันทร�ชุ7ม
63023009244 ว7าที่ร&อยตรีเรวัต หมีนหวัง
63023009245 นายกิตติพงษ� เพียรพิทักษ�
63023009246 นางสาวณัฎฐิยาพร เกิดศรี
63023009247 ว7าที่ร&อยตรีกัมปนาท เมืองศรี
63023009248 นางสาวบัณฑิตา เพ็งสาตร�
63023009249 นายพรลภัส บุญยัง
63023009250 นางสาวสุวิสา โพธิพันธุ�
63023009251 นางสาวบุญฑริกา แก&วละเอียด
63023009252 นายฉัตรชัย มีแก&ว
63023009253 นางสาวจุฑามาศ บุณยทรรพ
63023009254 นางสาวน้ําทิพย� นพมาฒ
63023009255 นางสาวไอลดา สมหวัง
63023009256 นายจิรวัฒน� การัณยภาสสกุล
63023009257 นางสาวทานตะวัน โชติเจริญพนิช
63023009258 นางสาวอุมาพร เอี่ยมสง7า
63023009259 นางสาวศศิอาภรณ� ไพศาลธนากร
63023009260 นางสาวศศิธร ใบพลูทอง
63023009261 นางสาวจิรานุต เกิดฤทธ์ิ
63023009262 นางสาวนันทิดา ธนากรกิตติสุข
63023009263 นางสาวณัฐธิดา แพทย�ประสิทธ์ิ
63023009264 นางสาวดวงจันทร� ม&าวงษ�
63023009265 นายชินวัตร ไตรสังข�
63023009266 นางสาววราภรณ� นิยมการ
63023009267 นางสาวสุธิตา ใจสงเคราะห�
63023009268 นางสาวณัฐมน วรมงคล
63023009269 นางสาวจิราพร พุดชา
63023009270 นางสาวกรรณิการ� นันตPะเสน
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63023009271 นางสาววราลักษณ� ย่ิงยวด
63023009272 นางสาวอรวรรยา อริยมงคลชัย
63023009273 นางสาวอิศราภรณ� แสงประทุม
63023009274 นางสาวลลิตา พัฒนวงศ�กําจร
63023009275 นางสาวกัญญาเรศ ชูแสง
63023009276 นางสาววิมล ชวนชื่น
63023009277 นางสาวสาวิตรี แสงจันทร�
63023009278 นางสาวณัฐรินีย� ค้ิวองอาจ
63023009279 นางสาวรัตติยากร โสภาพล
63023009280 นางสาวกันนิภา สุวรรณะ
63023009281 นางสาวจิราภรณ� เจนเขียน
63023009282 นางสาวลลิตา แซ7ไหน
63023009283 นางสาวพัชญา ยศศักด์ิศรี
63023009284 นางกมลทิพย� นรศรี
63023009285 นายโอฬาร พวงสุนทร
63023009286 นางสาวเจนจิรา บํารุงศิลปZ
63023009287 นางธัญญารัตน� เจษฎาลักษณ�
63023009288 นางสาวก่ิงกาญจน� แซ7เจา
63023009289 นายกวิน ตระกูลสุนทร
63023009290 นางสาวสายธาร เกิดศรีประเสริฐ
63023009291 นางสาวกชมน โพพระยา
63023009292 นางสาวณัฐชานันท� อัครธรรมฤทธ์ิ
63023009293 นายณัฐสิทธ์ิ สถาพร
63023009294 นายศิวรุท นาคลอย
63023009295 นางสาวศรัญญา บุตรพุ7ม
63023009296 นายชยุต นวลประเนตร
63023009297 นางสาวภทรพร แสงสมสุรศักด์ิ
63023009298 นางสาวอารีรัตน� นฤมลนันทการ
63023009299 นางสาวนภัสวรรณ มาประสพ
63023009300 นายรอมือซี เจะแม
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63023009301 นางสาวแสงเดือน ชาวเพชร
63023009302 นายธนากร ศรีหา
63023009303 นางสาวรัตนา วงค�มีแก&ว
63023009304 นางสาวสุนิสา กรอบกระจก
63023009305 นางสาวชุตินันต� อรจุล
63023009306 นางสาวรัญธิชา ประเมศรี
63023009307 นางสาววิภาดา เอี่ยมมี
63023009308 นางสาวชุติมา เหมือนแก
63023009309 นางสาวบุศราภรณ� กลางวัง
63023009310 นางสาวสุณิสา น&อยเลิศ
63023009311 นางสาวจริญญา พุ7มคํา
63023009312 นางสาวอิสราภรณ� แสนวิจิตร
63023009313 นางสาวพัณณ�นิญา รัตนป/ยะธัญญ�
63023009314 นางสาวญาณิน เทพเทียน
63023009315 นางสาวญามีละห� หะยีนิเงาะ
63023009316 นางสาวสิวินีย� สังปะริเม็ญ
63023009317 นางสาววันวิสาข� เนตรคํา
63023009318 นางสาวปุญชรัสม์ิ ศิริจันทร�
63023009319 นายพีรพัฒน� พรหมมาศ
63023009320 นางสาวฐิติพร พันธ�ทองดี
63023009321 นางกัญญาณัฐ สะตะ
63023009322 นางสาววิริญา ปะดูกา
63023009323 นางพรนิภา ทองไพวรรณ�
63023009324 นางสาวมาริษา ใคร7ครวญ
63023009325 นางสาวเจนจิรา ดีพรม
63023009326 นางสาวพรพิมล ท&าวแข็ง
63023009327 นายคหัฐสิต สกุลพัฒนทรัพย�
63023009328 นางสาววันวิสา เที่ยงอินทร�
63023009329 นางสาวพัฒชยา ธานีวรรณ�
63023009330 นางสาววาณีย� ธนะวัตต�
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63023009331 นางสาวอริสา ปสันตา
63023009332 นายพงษ�ศักด์ิ พุ7มศรี
63023009333 ส.ต.ท.ชนินทร� ชวนชื่น
63023009334 นายวรกานต� บุญปริพันธ�
63023009335 นางสาวพิทกมล บุญทวี
63023009336 นางสาวสุธาทิพย� ย้ือเผ7าพันธ�
63023009337 นางสาวสุธิตา เมฆสุข
63023009338 นางสาวจารุวรรณ สินนอก
63023009339 นางสาวเพชรลดา พัฒมุข
63023009340 นางสาววิลาสินี จันศรีใหม7
63023009341 นางสาวพลอยรฐา กาฬภักดี
63023009342 นางสาวนิชานาถ จ้ีสลี
63023009343 นางสาวอมิตตา พันนาสี
63023009344 นายสุธาษร พุ7มเล็ก
63023009345 นายวีระธนา ศรีสุข
63023009346 นางสาวรัชญา สันทอง
63023009347 นายพลกฤต ผลวัฒนะ
63023009348 นางสาวพิมพ�ณิชา อินทร�รัมย�
63023009349 นางสาวสิริลักษณ� จันทร�แย&ม
63023009350 นายอภิศักด์ิ สงวนธรรม
63023009351 นางสาวณัฐธิดา สาริการินทร�
63023009352 นางสาวพิมพ�ศิริ กล7อมแก&ว
63023009353 นางสาวณัฐธิดา กาฬภักดี
63023009354 นายศักด์ิชัย ทาบรรหาญ
63023009355 นางสาวปาริชาติ จันทร�สวัสด์ิ
63023009356 นายกันต�ฐภัทร ขันตี
63023009357 นางสาวธันยพัฒน� ลิ้มแก&วสุวรรณ
63023009358 นายกิตติศักด์ิ มีศิริ
63023009359 นางสาวธนาภรณ� คอนเอม
63023009360 นางสาวชนิดาภา พรหมชาติ
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63023009361 นายวรพจน� บุญแย&ม
63023009362 นางสาวสุภาพ เจนาคม
63023009363 นางสาวนิสา เฉลิมวงษ�
63023009364 นางสาวศุภาพิชญ� บุศย�ประจง
63023009365 นางสาวนงนภัส ร7มสุขวนาสันต�
63023009366 นางสาวณัฐรัตน� อุษณะอําไพพงษ�
63023009367 นางสาวโยธกา ปานทสูตร
63023009368 นางสาวเสาวรส ศรีสวัสด์ิ
63023009369 นางสาวมริษา คงสิน
63023009370 นายวงศกร สายแขก
63023009371 นายภูวณัฏฐ� คัชมาร
63023009372 นางสาวพิมพ�พิศา สิงห�โตทอง
63023009373 นายสอนมณ บูชาพิมพ�
63023009374 นายจิรวัฒน� พลภูธิชย�
63023009375 นางสาวนวพร มาตะโก
63023009376 นายพสิษฐ� ลิ้มสิริไพบูลย�
63023009377 นายนพดล แปลงยศ
63023009378 นายเกียรติศักด์ิ ไชยมูล
63023009379 นายศุภชัย ธนธีระชัย อนันต� 
63023009380 นายมนต�ชัย จุ&ยมี
63023009381 นายรัชกฤช อ7อนสุวรรณ
63023009382 นางสาวอารีย�วรรณ สุวรรณ
63023009383 นางสาววีรยา จารุปาณ
63023009384 นางสาวสุวรรณา ชินมูนี
63023009385 นายวงศกร ปรีชาคุณากรกุล
63023009386 นายพงษ�เทพ ทองทิพย�
63023009387 นางสาวนิรชา มูลเกษม
63023009388 นายปรเมษฐ� จันแก&วบุญมี
63023009389 นางสาวสุกัญญา ดุลยสิทธ์ิ
63023009390 นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ�
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63023009391 นายสุรเสก เมืองคํา
63023009392 นางสาวปฏิญญา กันดิษฐ�
63023009393 นางสาวจันจิรา นาคากูล
63023009394 นางสาวนูรุลฮายาตี สุหลง
63023009395 นางสาวcศราวดี ผลปราชญ�
63023009396 นายบุญชัย พยอมน&อย
63023009397 นางสาวสุภาพร สนธิเณร
63023009398 นางสาวพิมพา สิริภูมิ
63023009399 นางสาวพัชรี จุฬารัตน�
63023009400 นางสาววริศรา เลื่องลือวุฒิ
63023009401 นางสาวชุลีพร นนท�คําวงศ�
63023009402 นายนิวัตร� เนียมแก&ว
63023009403 นางสาวพัชรีญา ร7วมดี
63023009404 นางสาวบังอร เอมอ&น
63023009405 นางสาวนฤมล สระหงษ�ทอง
63023009406 นางสาวศรัญญา ตามสงวน
63023009407 นางสาวณัฐนรี สมุทรศรี
63023009408 นางสาวกีรตินฎา พฤฑฒิกุล
63023009409 นายก7อเกียรติ ท&ายวัด
63023009410 นางสาวอุษา แย&มทับทิม
63023009411 นางสาวอาภารัตน� สมศรี
63023009412 นางสาวณัฏฐ�ฐาภัทร� ฤทธ์ิแก&ว
63023009413 นางสาวป/ยนุช บัวทอง
63023009414 นายวีระชัย นาชัยลาน
63023009415 นางสาวธนาพรรณ แก&วรักษา
63023009416 นางสาววรรณศิกา พรหมมา
63023009417 นางสาวนิศารัตน� ธาระทรัพย�
63023009418 นางสาวนฤมล ใจภักดี
63023009419 นายปวเรศ อรุณเกตุ
63023009420 นายรวีโรจน� ต&องสู&
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63023009421 นางสาวกมลลักษณ� การดี
63023009422 นางสาวภัทรินทร�ภรณ� บุญเฉิดฉาย
63023009423 นายธนพัฒน� เล็กสม
63023009424 นายทวิพันธุ� จันทร�อินทร�
63023009425 นางสาววิไรรัตน� พรมลี
63023009426 นางสาวสุภาภรณ� ไม&พลอง
63023009427 นางสาวจรรยา คนหม่ัน
63023009428 นางสาวศุฐิษา เผ7าจันทวงค�
63023009429 นางสาวสุนารี ตันทองดี
63023009430 นางสาวธิดารัตน� วันทุมา
63023009431 นางสาวบุศรินทร� เหล7างาม
63023009432 นางสาวปลื้มกมล ชาวนาหุบ
63023009433 นางสาวก่ิงกาญจน� คชวงษ�
63023009434 นายธนวัฒน� วัฒนพันธ�
63023009435 นางสาวอมิตา พิเชษฐพานิช
63023009436 นายณัฐพล คงคาหลวง
63023009437 นายทรงวุฒิ พันธุ�ชัย
63023009438 นางศุภรา เจนวิถี
63023009439 นายกษิดิศ จุสมใจ
63023009440 นางสาวกลิ่นร่ํา ทองประหยัด
63023009441 นางสาวธารานันท� หงษ�ทอง
63023009442 นางสาวสุดารัตน� ทรงศรี
63023009443 นางสาวศกุนี คํายอด
63023009444 นายนิธิศ บุตรดี
63023009445 นางสาวศศิประภา ถีระพันธ�
63023009446 นายชลิต ค&วนเครือ
63023009447 นางสาววิภาดา นุชพงษ�
63023009448 นางสาวนัฏนาฏ จูฑะพงษ�
63023009449 นางสาวพรรณวสา ศรีจันทร�อ7อน
63023009450 นางสาวสุภัสสรา ทําสุนา
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63023009451 นางสาวฉัตรลดา ห&วยหงษ�ทอง
63023009452 นายจิรายุ ใจลังกา
63023009453 นายวสันต์ิ บัวจันทร�
63023009454 นายอิสรภาพ ไชยอํามาตร
63023009455 นางสาวสุนิดา จิตใจ
63023009456 นายอรรถพล คล&ายวิลัย
63023009457 นางสาวมุกทิวา พินิจ
63023009458 นางสาวนวรัตน� อินทร�ดิษฐ�
63023009459 นางสาวสุธิดา สาระนัย
63023009460 นางสาวศิริลักษณ� วงค�แสนสุข
63023009461 นางสาวสุทธ์ิสินี กcาคํา
63023009462 นางสาวอมรรัตน� นิลโชติ
63023009463 นางสาวรัตติยา พลายชุม
63023009464 นางสาวพสุมนต� อุทัย
63023009465 นางสาวศิริวรรณ ผลจันทร�
63023009466 นางสาวอัญชิสา โพศาราช
63023009467 นางสาวสาวิกา แซ7เตีย
63023009468 นายวรัญ_ู ศรีสนิท
63023009469 นางสาวสุธีมนต� ขันโสดา
63023009470 นายวรโชติ อินกงลาด
63023009471 นายธนภูมิ กลั่นนุรักษ�
63023009472 นางสาวหฤทัยชนก งามระหงษ�
63023009473 นางสาวธนัญญา พรมมา
63023009474 นางสาวสิริพร จิระจิตตานนท�
63023009475 นางสาวกนกพร ทาเอื้อ
63023009476 นายจักรพงศ� อินทร�น&อย
63023009477 นางสาวกัญญาณัฐ นุชเจริญ
63023009478 นายสุริยพงศ� บุญณะแก&ว
63023009479 นางสาวปาลิดา หงษ�กระจ7าง
63023009480 นางสาวอนงค�นาฏ แย&มนิยม
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63023009481 นายธนพล หวานแช7ม
63023009482 นายภาณุพงศ� พลายงาม
63023009483 นางสาวน&อมจิตร วงษ�สังข�
63023009484 นางสาวปรียาวรรณ สัตนาโค
63023009485 นางสาวบุหลัน ศรีสอาด
63023009486 นางสาวยุวดี จันทร�นาค
63023009487 นางสาวมณิกา พรเจริญ
63023009488 นายนพัต สุวรรณวิสูตร
63023009489 นางสาวพิกุลทอง มณีวงษ�
63023009490 นางสาวธีรพร ภาษี
63023009491 นางสาวอิสรีย� แก&ววิชิตชวาล
63023009492 นายธรรมธัช กรรณกุลสุนทร
63023009493 นางสาวภาพรรณ พันธ�ทิพย�ศักด์ิ
63023009494 นายเอกพจน� อ7องดา
63023009495 นางสาวสุชาดา อ7อนน&อม
63023009496 นางสาวธัญวรัตม� ชินนา
63023009497 นางมัทธนันต� สุวะไชย
63023009498 นางสาวเรวดี ชุมประเสริฐ
63023009499 นางสาวสุพัชชา สุคนธา
63023009500 นายนพรุจ ทาเกษม
63023009501 นางสาวณัฐมน จอมบุญ
63023009502 นางสาวสุนิดา ก่ิงวงษา
63023009503 นางสาวอรสา เทพบุปผา
63023009504 นายศุภสิน จันทาศรี
63023009505 นายอาชวิน โคตรแสง
63023009506 นายสิทธิพงศ� สมณกิจ
63023009507 นายณัฐพล ศรีสวัสด์ิ
63023009508 นางสาวศจี รัตนป.ญญา
63023009509 นางสาวจิดาภา ภิรมคง
63023009510 นางสาวศิริลักษณ� ปาอิน
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63023009511 นายวิวัฒน� แสนคํา
63023009512 นางสาวฟQาประธาน รอดเทศ
63023009513 นายชัชวาลย� คําแก&ว
63023009514 นางสาวเกษศิรินทร� แกรอด
63023009515 นายชัยวัฒน� เกตุพันธ�
63023009516 นางสาวศิริธร บุญธรรม
63023009517 นางสาวสุมิตรา สายบุญต้ัง
63023009518 นางสาวนุชนาฏ พรมมา
63023009519 นายภัคพล ภูลําสัตย�
63023009520 นางสาวประกายวรรณ แก&วขัน
63023009521 นางสาวศุภรดา ขาวเงิน
63023009522 นายภควะ อ7อนวิมล
63023009523 นางสาวพัทธ�ธีรา สุขอิ่ม
63023009524 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิชัย
63023009525 นางสาวนิตยวรรณ สังข�ด&วงยา
63023009526 นายทวีพงษ� ปานดีย่ิง
63023009527 นางสาวปวีณา เจริญกุล
63023009528 นางสาวลลิตวดี ศรีใหม7
63023009529 นางสาวภัทรปภา กิตติโชติธนกุล
63023009530 นางสาวณฐิกา เที่ยงกระโทก
63023009531 นางนิศาชล ถุงทอง
63023009532 นางสาวสิริลักษณ� ฉิมเณร
63023009533 นายวัชรินทร�กร มาตรวิจิตร
63023009534 นางสาวสุมิตรา โชคดีเสมอ
63023009535 นายพัทธนันท� ทองดี
63023009536 นางสาวณัฐธิดา แต&มงาม
63023009537 นางสาวนัทธมน เกียรติเรืองพงษ�
63023009538 นางสาวสรินรัตน� เนียมฤทธ์ิ
63023009539 นางสาวกมลรัตน� แตงคํา
63023009540 นางสาวสุดารัตน� มิถุนาวงค�
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63023009541 นางสาวอาภัสรา อ7อนสมกิจ
63023009542 นางสาวฑิติพร บุญนํา
63023009543 นางสาวกุลธิดา ทองประดับ
63023009544 นางสาวเพ็ญนภา พวงไม&
63023009545 นางสาวทิพวรรณ เพลียสุระ
63023009546 นางสาววันวิสาข� พระแท7น
63023009547 นายชยกร ดิษกุลวัฒนา
63023009548 นางสาวป/ยนุช บทมาตย�
63023009549 นายณัฏฐากร ส7อนนารา
63023009550 นายธีรเดช ศรีย้ิมนิ่ม
63023009551 นางสาวปรียาพร ดวงแก&ว
63023009552 นายจิรวัฒน� พานแสงทอง
63023009553 นางสาวประภัสสร ตันวัฒนเสรี
63023009554 นางสาวจุฬาลักษณ� พันสาย
63023009555 นางสาวภัทราภรณ� เพ็ชรศรี
63023009556 นางสาวพรทิพย� ชัยปรีชา
63023009557 นายสุทธิชัย การสร&าง
63023009558 นางสาวสุนิตา ศรีเพ็ชร
63023009559 นายอิทธิพล วงศ�อารยะชัย
63023009560 นางสาวมนัสนันท� เงินก&อน
63023009561 นางสาวพิมพ�ฉมา สงวนพันธ�
63023009562 นางสาวมัณฑนา ปานโพธ์ิศรี
63023009563 นางสาวศศิธร ชัยสิริสอนแพง
63023009564 นางสาวนูรียา บินยูโซะ
63023009565 นางสาวปรารถนา ชาญชัย
63023009566 นางสาววิภา กิจฉลอง
63023009567 นายวาทิน บัวแสง
63023009568 นายดํารงค�ศักด์ิ โสภณ
63023009569 นายภควัต เปรมปรีด์ิ
63023009570 นายณัฐพล มาแก&ว
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63023009571 นางสาวมณัญชยา สิงห�งอย
63023009572 นางสาววิลัดดา ศรีสนาม
63023009573 นางสาวมุทิตา เชื่อมสุข
63023009574 นางสาวสิริกร นราแก&ว
63023009575 นางสาวภิญญา ผากํ่า
63023009576 นางสาวทิพย�รัตน� สนแก&ว
63023009577 นางสาวเกตน�สิรี แก&วใสย�
63023009578 นางสาวธิดารัตน� เพียงนั้น
63023009579 นางสาวลักขณา ถ่ินวงษ�หยอด
63023009580 นางสาวรพีพรรณ หมอนทอง
63023009581 นางสาวดาเรศ สุขสมประสงค�
63023009582 นางสาวปาริชาติ ชนประชา
63023009583 นางสาวพรปวีณ� แสงอําไพ
63023009584 นางสาวณัฐพร เหลี่ยมไทย
63023009585 นางสาวฤทัยรัตน� ห&อยสัน
63023009586 นางสาวเจนจิรา สุทธิสินทอง
63023009587 นางสาวเบญจภรณ� พิณสุวรรณ
63023009588 นางสาวลัดดาพร สุขแก&วฟQา
63023009589 นางสาววาสนา บุญสาใจ
63023009590 นางสาวปวีณา กลมเกลียว
63023009591 นางสาวภาวินี สามบุญเรือง
63023009592 นางสาวจันทราวรรณ ศรีจันทร�อ7อน
63023009593 นางสาวธัญวรัตน� วรรณบวร
63023009594 นางสาวอารียา แก&วสนิท
63023009595 นางสาวสุมารินทร� หงษา
63023009596 นายนพภากร โชคอํานวย
63023009597 นายปฐมพงษ� ศิริชัย
63023009598 นางสาวจินดารัตน� สูงกิจบูลย�
63023009599 นายณัลทวัฒน� บุญรินทร�
63023009600 นายพีรัช ธเนศฐิติวัชร�
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63023009601 นางสาวกนกวรรณ ผลทวี
63023009602 นายเสฏฐวุฒิ อภิวัฒน�ต้ังสกุล
63023009603 นางสาวฐิติกา ชัยเจริญ
63023009604 นางสาวมนัสนันท� วัชระ
63023009605 นายไพฑูรย� ทองผา
63023009606 นางสาวอรอนงค� ใจเฉ่ือย
63023009607 นายสุรเกียรติ แก&วพร
63023009608 นายนริศ บัวคํา
63023009609 นางสาวอิสรียา อุดทา
63023009610 นางสาววิวาห� บุตรพุ7ม
63023009611 นางสาวธนพร เพชรคล&าย
63023009612 นายพีรพัฒน� กาญจนถวัลย�
63023009613 นายสัมพันธ� มากบัวแก&ว
63023009614 นายนิพนธ� วันเพ็ญ
63023009615 นางสาวสินีรัตน� กัลยาณมิตร
63023009616 นางสาวจันทร�จิรา ไชยแสง
63023009617 นายภาณุพงศ� ศิริสกุลวณิช
63023009618 นางสาวปาลวี ศิริปะกะ
63023009619 นางสาวชฎาณิศ ศรีบัว
63023009620 นางสาวทอฝ.น โฆษชุณหนันท�
63023009621 นางสาวอัมพิกา โยธาทูล
63023009622 นางสาวนฤภร เรือนทอง
63023009623 นางสาวชนาพร เหมสุวรรณ�
63023009624 นางสาวนันทิยา จ7าอินทร�
63023009625 นายพงศ�โยธิน ทิชินพงศ�
63023009626 นางสาวพัชรินทร� ย่ังยืน
63023009627 นางสาวจันทิมา พุ7มมาลี
63023009628 นางสาวศรันทิพย� ทองดวง
63023009629 นางสาวชนิกานต� สิทธิมังค�
63023009630 นายธนพล อุ7นทิม
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63023009631 นางสาวพิมพิศา นนทสวัสด์ิศรี
63023009632 นางสาวสายฝน แดงสุวรรณ
63023009633 นางสาวสุพัตรา พรมเกาะ
63023009634 นางสาวอรวรรณ จันอ&วน
63023009635 นางสาวเวณิกา โพธ์ิพินิจ
63023009636 นางสาวณัฐกฤตา พรานเนื้อ
63023009637 นางสาวจิดาภา แจ7มใส
63023009638 นางสาวปุญชรัสม์ิ ชูชีพ
63023009639 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ภิรมย�
63023009640 นางสาววิลาภรณ� เชื้อเมืองพาน
63023009641 นางสาวนรีรัตน� หวานจินดา
63023009642 นางสาวธนพรรณ เจริญสุข
63023009643 นางสาวจิตติมา แวววับศรี
63023009644 นางสาวนราภร สะสมทรัพย�
63023009645 นางสาวซาดีน7า จอมสุริยะ
63023009646 นายธีรภพ อภิรมย�
63023009647 นายศุภพิชญ� สงภักด์ิ
63023009648 นายสถิตคุณ สุขประเสริฐภักดี
63023009649 นายมาติภูมิ ถ่ินวิไล
63023009650 นายชวนากร เหี้ยมทับ
63023009651 นางสาวสุภารัตน� ประสมทอง
63023009652 นางสาวพลอยไพลิน นามไตร
63023009653 นายพรชัย งามสงวน
63023009654 นางสาวธัญลักษณ� สุริยภาพ
63023009655 นางสาวอรพินท� สังขพันเลิศ
63023009656 นางสาวเจนจิรา สําลีศรี
63023009657 นางสาวสุภาพร ยนต�ประเสริฐ
63023009658 นางสาวดวงตา ขาวสอาด
63023009659 นางสาวศิรินภา คณะดี
63023009660 นางสาวสุภาภรณ� เมืองคํา
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63023009661 นายนรากร เพ็ชรแสง
63023009662 นางสาววรรณรัตน� เปรมศรี
63023009663 นางสาวณัฎฐา ธีรานุวัฒน�
63023009664 นางสาวจิราพร ฤทธ์ิเนติกุล
63023009665 นางสาวนุชนารถ ชูเถ่ือน
63023009666 นางสาวกิตติยา ศรีเวียง
63023009667 นายพิทักษ� อุดมธรรมรักษ�
63023009668 สิบตํารวจโทหญิงป.ญญ�ชิตา สุจริต
63023009669 นางสาวอุทุมพร ทองสาย
63023009670 นายณรงค�ฤทธ์ิ ศรีพลกรัง
63023009671 นางสาวสตรีรัตน� พรมอ7อน
63023009672 นายกิตติศักด์ิ พยัคฆวงค�
63023009673 นายภูวเดช พูอ7อน
63023009674 นางสาวอรอนงค� เชื่องวงศื
63023009675 นางสาวอุมารังษี ม่ังค่ัง
63023009676 นางสาวลีลาวดี แซ7ลี้
63023009677 นางสาวธัญญารัตน� สวยสด
63023009678 นางสาวธนัญญา กรรณวัฒน�
63023009679 นายฉัตรชัย ท&วมเสมา
63023009680 นายฐิติพงศ� อินทนู
63023009681 นางสาวป.ณฑิตา มากมูล
63023009682 นายกิตติศักด์ิ โชติชัยกร
63023009683 นางสาวกนกวรรณ ศรีสังข�งาม
63023009684 นางวาสนา ศิริบูรณ�
63023009685 นางสาววรินท�ทิพย� ลักษณะจันทร�
63023009686 นางสาวกัญจนาพร สีวันคํา
63023009687 นายธรรมนันท� ย้ิมดี
63023009688 นางสาวกมลรัตน� นุ&ยแท7น
63023009689 นางสาวชลัญญา วงศ�จรัสเกษม
63023009690 นางสาวนวลฉวี วงษ�นิล
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63023009691 นางสาวณพิชชาภา ศรีชัย
63023009692 นางสาวรัตน�วดี วิเศษรัตน�
63023009693 นายธเนศ อ7อนเทศ
63023009694 นางสาวราตรี เพชรสลับแก&ว
63023009695 นางสาววิไลลักษณ� ช7วยบํารุงวงศ�
63023009696 นางสาวกุลภัสสร� เหล7าสมาธิกุล
63023009697 นางสาวธัญยมัย จันทร�สว7าง
63023009698 นางสาวสุนิษา ประเสริฐสังข�
63023009699 นางสาวอัชราวรรณ แก&วประเสริฐ
63023009700 นางสาวศุภิสรา ศรีสัมพุทธ
63023009701 นางสาวธัญญารัตน� เชยชูชาติ
63023009702 นางสาวรัตนาภรณ� กํ่าจา
63023009703 นายเจนนุวัฒน� อาภรณ�ศรี
63023009704 นางสาวภาวิดา แก&วบุญเพ่ิม
63023009705 นางสาวธัญญานุช บุญธนาธรรม
63023009706 นางสาวสาวิตรี ดอนเจดีย�
63023009707 นางสาวนิศารัตน� แปQนจุลสี
63023009708 นางสาวชมนาด พาคํา
63023009709 นางสาวชญาณิศา บุญญัตสินี
63023009710 นางสาวณัฐชยา จรัญเตc
63023009711 นางสาวปรียาวดี ยองเพชร
63023009712 นางสาววริศรา ใจการ
63023009713 นางสาวเนตรมณี คงนายศ
63023009714 นางสาวอังสุมา ท7าทราย
63023009715 นางสาวสิตานัน อุปดิษฐ
63023009716 นางสาวกุลธิดา พยัคฆวงค�
63023009717 นายป/ยะพงศ� สุขอินทร�
63023009718 นายฐิติวัฒน� ฤกษ�ถนอม
63023009719 นายวีรพงษ� ป/Rนอํานาจ
63023009720 นายเรวัต เก่ียวพันธ�
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63023009721 นางสาวพราวพรรณ อาจจันดา
63023009722 นายเจษฎา เอี่ยมกําแพง
63023009723 นายกษิดิทธ์ิ แก&วเกร็ด
63023009724 นางสาวปุณณภา จันทร�สอาด
63023009725 นางสาวสุพัตรา ฤทธ์ิสมพงค�
63023009726 นางสาวนันท�นภัส เอี่ยมจรัส
63023009727 นายกฤษณะ ถวิลวงษ�
63023009728 นายอาภากร ดวงแก&ว
63023009729 นางสาวบุญริย�ฎา ไพราม
63023009730 นางสาวมลฑาทิพย� จักร�ผัน
63023009731 นายณัฐภัทร ปนานนท�
63023009732 นางสาวสุรีรัตน� วังนาทัน
63023009733 นางสาวอรอนงค� สวัสดี
63023009734 นายวิชณุกรณ� สุกรี
63023009735 นางสาวอรสา อุปเสน
63023009736 นางสาวพิมพ�นิภา สายคําวงศ�
63023009737 นางสาวปภัสรา เภาเส็น
63023009738 นางชวนชื่น ดําคลองตัน
63023009739 นางสาวตราจิต สาลีนาค
63023009740 นางสาวกัณฐิกา ศรีวิเชียร
63023009741 นางสาวพณิดา ศรีประยูร
63023009742 นางสาวธนัชชา จรุงสันทิส
63023009743 นางสาวดวงหทัย จาดี
63023009744 นางสาวจีรนันท� ขวัญทอง
63023009745 นายจิรเมธ กลมเกลี้ยง
63023009746 นายภัทรพล หล&าบุตรศรี
63023009747 นางสาวอรพรรณ โพธ์ิจักร
63023009748 นายโชติภัค แก&วสว7าง
63023009749 นางสาวธัญรดา หาญกล&า
63023009750 นางสาวศิวัชญา ชนะเคน
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63023009751 นางสาววียดา หิรัญวัฒนสุข
63023009752 นางสาวกนกวรรณ แซ7เอี้ยว
63023009753 นางสาวนพรัตน� วิเศษสิงห�
63023009754 นายจตุรพิพัฒน� ป.ญจกะบุตร
63023009755 นางสาวสาวินี พุทธา
63023009756 นางสาวฐิติชญา ทองอินทร�
63023009757 นางสาวอัญชลี สงวนเชื้อ
63023009758 นายอณุชา นันตะชัย
63023009759 นางสาวกนกพร ทองแท&
63023009760 นายอภิสิทธ์ิ ชนะวรรณ�
63023009761 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิทรง
63023009762 นางสาวกันวิภา กระต7ายทอง
63023009763 นางสาวพิมพ�มาตร คงชื่นสิน
63023009764 นายป.ณณธร คงขํา
63023009765 นางสาวแสงระวี นุชเจริญ
63023009766 นางสาวจิรประภา ต&นนามล
63023009767 นางสาวณัฏฐ�Vกุลภรณ� ไทยสมบูรณ�
63023009768 นางสาวณฐพร วงศาโรจน�
63023009769 นางสาวสิน น&อมบุญลือ
63023009770 นางสาวประภาศรี ยกกลิ่น
63023009771 นายโรจน�ศักด์ิ ชาญณรงค�
63023009772 นายธาริต พลับขจร
63023009773 นายนัฐวุฒิ ศรีทอง
63023009774 นางสาวเนตรชนก ประภาชีวนนท�
63023009775 นายเจษฎา ทองแก&ว
63023009776 นางสาววชิราภรณ� ย้ิมประเสริฐ
63023009777 นางสาวภัทรีพรรณ จันทร�เพ็ชร
63023009778 นายนฤเบศร� ฉิมกล7อม
63023009779 นางสาวนิลาวัณ� อินทสร
63023009780 นายเพ่ิมพล โพธิบัวทอง
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63023009781 นายสหรัฐ เวียงเกตุ
63023009782 นายจิรพัฒน� จบสัญจร
63023009783 นายสิรภพ เมฆช&าง
63023009784 นางสาววรากร ถ่ินวงษ�แพง
63023009785 นายภูริทัต พรนพรัตน�
63023009786 นางสาวป/ยะกุล โภชธิหรรษา
63023009787 นายภานุวัฒน� เทพประดิษฐ�
63023009788 นางสาวบุษยพรรณ เกียรตินาวิน
63023009789 นางสาวศุภรัตน� ฤทธ์ิสําเร็จ
63023009790 นายกิตติพงษ� แตงพลับ
63023009791 นายธนิต หอมพวงภู7
63023009792 นางสาวธันยพร เคารพรัตน�
63023009793 นางสาวอรุณี สุมณฑา
63023009794 นางสาวนรีรัตน� ภู7ดี
63023009795 นางสาวปวีณา สระทองนวน
63023009796 นางสาวปุณณดา สุขปูรณะ
63023009797 นางสาวป/ยาภา ศรีช7วย
63023009798 นายพิเชษฐ� เพชรหมี
63023009799 นางสาวขวัญเรือน วันพิรุณ
63023009800 นางสาวญาณิศา โกมล เปรินทร�
63023009801 นางสาวเกศิณี จําปาทอง
63023009802 นายชยุตม�พงศ� อัครศุภพงษ�
63023009803 นางสาวณัฐมน นิคมภักดี
63023009804 นางสาวสิตานันท� ธัญญเจริญ
63023009805 นางสาวภัสสรา กลิ่นเรณู
63023009806 นายโสพล อริยานนท�
63023009807 นางสาวเขมจิรา ละสอน
63023009808 นายป/ยะพงศ� นาคา
63023009809 นายจักรชลัช ประเสริฐสกุลไชย
63023009810 นายวัชระ รักษ�วารี
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63023009811 นางสาวมาลินี ใจบุญ
63023009812 นายภัทรมินทร� โปร7งแสง
63023009813 นางสาวป.ทธมาภรณ� ขุนทรง
63023009814 นายวีรยุทธ� สว7างธรรมคีรี
63023009815 นายมูฮัมหมัดซอฟO บิลโอ
63023009816 นางสาวพิระชา บุษบา
63023009817 นางสาวขวัญฤดี ไชยวาน
63023009818 นางสาวเก็จแก&ว เจตนเสน
63023009819 นางสาวสุชานาฏ ชาญประไพร
63023009820 นางสาวขวัญข&าว ไชยรบ
63023009821 นางสาวชนิกา ภูบุญอ&วน
63023009822 นางสาวอรวรา ยังสูงเนิน
63023009823 นายภูวนารถ จันทร�บุตร
63023009824 นางสาวพณัสฐาพัน วัฒนะสิน
63023009825 นางสาวธนบดี พูนเกิด
63023009826 นางสาวแก&วชิงดวง อําไพ
63023009827 นางสาวปริญญาพร ประชานอก
63023009828 นางสาวสรัญญา ตาลจินดา
63023009829 นายวุฒิชัย อุ7นชิน
63023009830 นางสาวศุภาวรรณ บุญลือพันธุ�
63023009831 นางสาวรสสุคนธ� วงษ�เหลา
63023009832 นางสาวคุณิตา อนุเคราะห�
63023009833 นายอภิชัย เชียงกา
63023009834 นายเกียรติศักด์ิ กอฟ.ก
63023009835 นายยศวรรธน� วงษ�แก&ว
63023009836 นางสาวสินิทรา ทองหอม
63023009837 นางสาวสุวพัชร ใจแสน
63023009838 นางสาวชุติกาญจน� บุญแต&ม
63023009839 นางสาวจิตตินันท� สมประสงค�
63023009840 นางสาวจิราภรณ� รุ7งโรจน�
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63023009841 นางสาววิไล จันทร�พุ7ม
63023009842 นายกันตินันท� นิธิคุณิยาภรณ�
63023009843 นางสาวชนาพร เครือแตง
63023009844 ว7าที่ ร.ต.ทิราวุฒ อินทรพานิช
63023009845 นางสาวธัญชนก วัชนาค
63023009846 นางสาวอังคณา เฟWRองฟู
63023009847 นางสาวจารุวรรณ พานิช
63023009848 นางสาวธวัลย�รัตน� ศรีพุ7ม
63023009849 นางสาวพนิชนาถ ภูฆัง
63023009850 นางสาวจินตนา แสวงหา
63023009851 นางสาวรัตติกาล กาญจนระพีพรรณ
63023009852 นางสาวจารุวรรณ ท7วงที
63023009853 นางสาวสุนารี ปานขาว
63023009854 นายทศพล สุคํา
63023009855 นางสาวกัลยกร เหล7างาม
63023009856 นางสาวเก็จมณี วงศ�พิพิธ
63023009857 นางสาวกาญจนา พุทธโอวาท
63023009858 นางสาวมุจลินท� ทองน&อย
63023009859 นางสาวชลธิชา สุดใจ
63023009860 นางสาวนลินา เหมือนมี
63023009861 นายวีรพงษ� สาระศาลิน
63023009862 นายสมบัติ โสมบ&านกวย
63023009863 นายมรุต มณีพันธกุล
63023009864 นางสาวนัจนันท� เปรมปรีดา
63023009865 นางสาวกัลยรัตน� สุริยะ
63023009866 นายชาครีย� หอมจันทร�
63023009867 นางสาวกมนรัฐ คําบุญมี
63023009868 นางสาวสุมาลี นาคทั่ง
63023009869 นางสาวภัทรสุดา สวัสดิยากร
63023009870 นางสาวพิมพ�ชนก สวัสด์ิมา
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63023009871 นางสาวจันทิมา มาลัยวงษ�
63023009872 นางสาวพรภิญญา โฮมแพน
63023009873 นางสาวญาดา มหาชัย
63023009874 นายนภัทร มณีโชติ
63023009875 นางสาวนพพวรรณ อยู7ยงสินธุ�
63023009876 นายทศพล เจริญธรรม
63023009877 นางสาวธณารัตน� คงแจ7ม
63023009878 นางสาวธนาภรณ� ธิราพืช
63023009879 นางสาวสโรชา แก&วน&อย
63023009880 นายนันทิวัฒน� สกุณี
63023009881 นางสาวกรวรรณ อินนุ7ม
63023009882 นางสาวเกศราภรณ� บุญทะสิม
63023009883 นางสาวนวภรณ� ชาวปากน้ํา
63023009884 นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย�
63023009885 นายธนพล ธรรมนูญรักษ�
63023009886 นายพชร สู7พิภักด์ิ
63023009887 นางสาวฐิตาภรณ� ธนะรัตน�
63023009888 นางสาวจันจิรา สุวรรณบุตร
63023009889 นายเจษฎา ใจโพธ์ิ
63023009890 นางสาวบุษยา วงศ�ธีระวิทย�
63023009891 นางมธุรส ชูวนัส
63023009892 นางสาวสุนิสา สาระไชย
63023009893 นายธนพัฒน� เณรบํารุง
63023009894 นางสาวอรอนงค� สุวรรณดี
63023009895 นางสาวบุสชา เสือสกุล
63023009896 นางสาวพิมพ�สุดา สามสาหร7าย
63023009897 นางสาวอธิติยา สุขประเสริฐ
63023009898 นางสาวพนิดา เทพตาแสง
63023009899 นายธีรวิช แก&วเกตุ
63023009900 นางสาวทัดดาว ม่ันหลง
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63023009901 นางสาวพรพิมล บุญตติยานุกูล
63023009902 นางสาววรรณี สร&อยแสง
63023009903 นายรัตนพล คชาอาจ
63023009904 นางสาวอนัญพร จิตรสิงห�
63023009905 นางสาวพิชชากร ศรีสุวรรณ
63023009906 นางสาวสิเรียม แซ7กอ
63023009907 นางสาวปภัสรินทร� เลิศอัคราภัสร�
63023009908 นายกฤตนัยน� โพธ์ิทอง
63023009909 นางสาวป/ยวรรณ ห&าวหาญ
63023009910 นางสาวสุธาสินี จันทรชิต
63023009911 นายวงศวัฒน� แตงจ่ัน
63023009912 นายธีรพงศ� ผุยรอด
63023009913 นายสุริเยศ วชิรอมรเลิศ
63023009914 นางสาวเบญญาภา สารมะโน
63023009915 นางสาวกัญญาณัฐ เทียนพันธุมาศ
63023009916 นายอนุศักด์ิ ยงปรึกษา
63023009917 นายมนัส จิกชาตรี
63023009918 นางสาวพรรณรายณ� นายาว
63023009919 นางสาวจุฑามาศ ประสานศิลปZ
63023009920 นายพาริน ไวย่ิงยุทธ�
63023009921 นางสาวภัศรา ตรีอินทร�ทอง
63023009922 นายเกริกไกรวัชร บุญสุข
63023009923 นางสาวจุฑามาศ บุญคํ้า
63023009924 นายวิรุฬ แก&ววิริยะกิจกูล
63023009925 นายชัชณัฐภ� สกุลสิริวัชร�
63023009926 นางสาวปุณยวีร� เนียมพันธ�
63023009927 นางสาวสมิตตา ตุงคะเศรณี
63023009928 นางสาวสลิลภรณ� กฤชเลิศกุล
63023009929 นายเรืองตระการ เรืองญาติ
63023009930 นางสาวกาญจนา ครุฑทากูล
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63023009931 นางสาวภัควลัลณ� จันทร�เพ็ญ
63023009932 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีเจริญ
63023009933 นางสาวสโรชา วงษ�ทอง
63023009934 นางสาวนวพร มียอด
63023009935 นางสาวนันทนัช ช&างคล&าย
63023009936 นางสาวเปมิกา รักนุ&ย
63023009937 นางสาวพัชรา พันธุ�มี
63023009938 นางสาวสุรีพร สีสรรพ�
63023009939 นางสาวกรรณิการ� รักแก&ว
63023009940 นายฐาปกรณ� ลาวงษ�
63023009941 นางสาวปริศนา ศรีสว7าง
63023009942 นางสาวฉัตราภรณ� ผลเกิด
63023009943 นางสาวณิชากร ชาติชาญชัย
63023009944 นางสาวณัฏฐ�นรี เผ7าเหลืองทอง
63023009945 นางสาวสุวิมล ได&ดี
63023009946 นางสาวแพรวา วงศ�ไพบูลย�
63023009947 นางสาวอรอุมา ชาวนาวิก
63023009948 นางสาวรัตนาภรณ� ป/Rนกระจาย
63023009949 นางสาวแพรวนภา ท&าวทา
63023009950 นางสาวสริตา พรมอ&น
63023009951 นายพงศ�พัฒน� อัวคนซ่ือ
63023009952 นางสาวธมลวรรณ เชียงทิศ
63023009953 นางสาวพัชรพร เพ็ชร�ปQอม
63023009954 นางสาวพิริยากร พุทธรัตนา
63023009955 นายภัทราวุธ ศรีต7างวงษ�
63023009956 นางสาวนรินทร อุทาภักดี
63023009957 นางสาวกุลวดี เพิกจินดา
63023009958 นายพลกฤต อะโรยวิถี
63023009959 นางสาวชัชชญา นิ่งน&อย
63023009960 นายจีระชัย สิทธิกูลเกียรติ
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63023009961 นางสาวป/Rนเกล&า ละมูลม่ัง
63023009962 นางสาวณิยวรรณ นุอินทร�
63023009963 นายภาณุพงศ� เที่ยงธรรม
63023009964 นางสาวอรอุมา กรดเสน
63023009965 นางสาวบุหลัน โยธาจันทร�
63023009966 นางสาวจุฑามาศ องอาจ
63023009967 นางสาวดวงใจ อาจคงหาญ
63023009968 นายป/ยวัฒน� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63023009969 นางสาวธันยพัฒน� กิตติโชติธนกุล
63023009970 นางสาวธิดารัตน� อนันธศิริ
63023009971 นายบริพัตร ศรีบุญเรือง
63023009972 นางสาววัลลี บ&านกลางสมภพ
63023009973 นายณัฐวุฒิ อาจคงหาญ
63023009974 นายชาตรี มานะอุดมการ
63023009975 นายอธิป พวงสมบัติ
63023009976 นางสาวสโรชา วงศ�วิชิต
63023009977 นางสาวสุมัชชา ม่ิงขวัญ
63023009978 นางสาวกาญจนาพร สุขมาก
63023009979 นายภาสวิชญ� เบญจกิจนิธิ
63023009980 นายทรงพล จงทําดีประเสริฐ
63023009981 นายศราวุฒิ รัตนรินทร�
63023009982 นางสาวศุVภารัตน� นุเคราะดี
63023009983 นางสาวภารดี บุระดํา
63023009984 นางสาวกนกพร อ7าวพานิช
63023009985 นางสาวสุดารัตน� บาทบํารุง
63023009986 ว7าที่รต.หญิงวนิดา นาเมืองรักษ�
63023009987 นางสาวณัฐวดี กันมา
63023009988 นางสาวณัฐนรี วีระสุนทร
63023009989 นางสาวจุฑาทิพย� ทูลเศียร
63023009990 นายทินกร สร&างอําไพ
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63023009991 นางสาวป/ยะรัตน� ไพลดํา
63023009992 นางสาวอภิวันทน� แสงเครือ
63023009993 นางสาวสุวิตา เหล7างาม
63023009994 นางสาวจุไร รัตน� สร&อยทอง 
63023009995 นางสาวณัฎฐาภรณ� ทองนวล
63023009996 นางสาวจินตนา มณีไส
63023009997 นางสาวกาญจนาพร สอนฮะ
63023009998 นายจักรกฤษณ� ปaอพริ้ง
63023009999 นางสาวเนริสา หลาบสีดา
63023010000 นางสาวธมลวรรณ ศรีจันทร�
63023010001 นางสาวสุธิดา ศรีสุข
63023010002 นางสาวระวิวรรณ ก่ิงสุวรรณ
63023010003 นางสาวเพชรรัตน� พิศาลรัตนหิรัญ
63023010004 นางสาวจุฑามาศ จันทร�หอม
63023010005 นางสาวคุณัญญา เรือนรื่น
63023010006 นายกษิด์ิเดช วิภาสธวัช
63023010007 นางสาวศุภวรรณ ทองเพ็ชร
63023010008 นางสาววุฒิพร บุตรฉํ่า
63023010009 นายธนัตถ� พจน�วิจิตร
63023010010 นางสาวนันทิยา บุญยปรารภชัย
63023010011 นางสาววรินทร แพงลาศ
63023010012 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิพันธุ�
63023010013 นางสาวลดาวัลย� ป.ญญาแก&ว
63023010014 นางสาวสุภาพร เรืองจรูญ
63023010015 นายคุณากร แจ7มจํารัส
63023010016 นายนพดล ถ่ินมาบแค
63023010017 นายวัฒนา ยองเพ็ชร�
63023010018 นางสาวกุลธิดา นิลเพ็ชร
63023010019 นางสาวเกษวรางค� โปตระนันท�
63023010020 นายภัทรพนธ� ระบิล
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63023010021 นางสาวสมฤทัย คามราช
63023010022 นางสาวจุฑามาศ เที่ยงดี
63023010023 นายอรรถชัย ด&วงรุ7ง
63023010024 นางสาวโชติกา หลักทอง
63023010025 นางสาวภัทรสุดา ทิพย�วงค�
63023010026 นางสาวป/ยมาภรณ� สุดจันทร�
63023010027 นายปุณญพัฒน� บุญยงค�
63023010028 นางสาวชนิตา ปานรอด
63023010029 นางสาวอมรรัตน� อนุรักษ�โกศล
63023010030 นายปฎาวุฒิ สุจินดามณีชัย
63023010031 นางสาวสุภาพร ปานแก&ว
63023010032 นางสาวอภิญญา เชื้อเล็ก
63023010033 นายกิตติธัช ไชยแสง
63023010034 นางสาวกาญจนา อนันตรัมพร
63023010035 นายอํานาจ นิลโชติ
63023010036 นางสาวสุนิตา ภูฆัง
63023010037 นางสาวกนกกร จินดารัตน�
63023010038 นางสาวถาวรีย� พวงศรีแก&ว
63023010039 นางสาวสุดารัตน� สินคํา
63023010040 นายจักรพงศ� เซ่ียงไฮ&
63023010041 นายศุภกฤษฎ์ิ การเร็ว
63023010042 นางสาวสุทธิดา รอดวงษ�
63023010043 นางภาสณี เก่ียวพันธ�
63023010044 นางสาวประทุมมาศ สมทรัพย�เจริญ
63023010045 นางสาวกัญญภัคณักษ� หาญพงษ�สิงห�
63023010046 นายอาทิตย� ราชวงศ�
63023010047 นางสาวนพวรรณ กู&หลี
63023010048 นางสาวนิสาชล ศรีชมภู
63023010049 นางสาวธนานุช สมบูรณ�
63023010050 นางสาวศุภิกา นิ่มทอง
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63023010051 นางสาวอรุณประภา พันธุ�ทับเนตร
63023010052 นางสาวธัญญ�กมน จิรธนเวโรจน�
63023010053 นายเอกพล ภูริป.ญญาภินันท�
63023010054 นายกิติกร วัฒนากร
63023010055 นางสาวณัฐกาญจน� เอี่ยมอํานวย
63023010056 นางสาวภิญญดา ลิ้มกีรติ
63023010057 นายพงษ�กฤษณ� มนูญเลิศกิจ
63023010058 นางสาวภัทรวดี สิงห�ชู
63023010059 นางสาวเสาวลักษณ� สุริวงศ�
63023010060 นางสาวพัชรวรรณ วงษา
63023010061 นายประวิทย� พ่ึงเกิด
63023010062 นายกิตติพงษ� สืบนุช
63023010063 นางสาวศิริพรรณ สีดํา
63023010064 นางสาวธัญญาภรณ� พันธ�ทอง
63023010065 นายจารุดล นาคะศูนย�
63023010066 นางสาวชลธิชา สังข�มังกร
63023010067 นางสาวโสภิดา วานิชพงษ�พันธุ�
63023010068 นางสาวพรฑิตา แก&วพันธ�จันทร�
63023010069 นายภัทรพงศ� ชาญสถิตโกศล
63023010070 นางสาวชัชชลัย กุลประฑีป.ญญา
63023010071 นายภัทรพล ผดุงสุทธ์ิ
63023010072 นางสาวสุวนันท� สมภพ
63023010073 นางสาววีรยา ชัยจอมแปลง
63023010074 นายธนกร ล&อบวรนันท�
63023010075 นางสาวเอมอร แคล&วโรคา
63023010076 นางสาวณัฐธยาน� เลาหเรณู
63023010077 นางสาวณัฐธิดา เณรจาที
63023010078 นางสาวอันธิกา แก&ววันทา
63023010079 นางสาวจิรภา เสาะแสวง
63023010080 นางสาวศศิธร บุญแทน

หน&า 336 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023010081 นางสาวธิดาวดี ประทุมสูตร
63023010082 นายธนิน สายมาอินทร�
63023010083 นางสาวธิดารัตน� เก้ือสม
63023010084 นายพีรพล มากสิงห�
63023010085 นางสาวจันทิมา บุญพระ
63023010086 นางสาวพัชรา ภูละคร
63023010087 นางสาวโสภิดา ประเสริฐ
63023010088 ว7าที ร.ต.ทนงศักด์ิ เพ็ชรฉคุป
63023010089 นางสาวจุฑามาศ หอมดี
63023010090 นางสาวชัญญาภัทท วรรณไพบูลย�
63023010091 นางสาวอิสรีย� บุญยปรารภชัย
63023010092 นางสาวกรรณิการ� มณฑาทิพย�
63023010093 นางสาวกฤติยา น&อยเพ็ง
63023010094 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณมา
63023010095 นางสาวศุภาวรรณ เดือนข้ึน
63023010096 นางสาวสุปราณี แต7งแดน
63023010097 นายพิพัฒน� ทองศิริ
63023010098 นางสาวสาวิตรี วรสันต�
63023010099 นางสาวสุธาทิพย� กองลี
63023010100 นางสาวกาญจนา หนูแก&ว
63023010101 นางสาวเบญจวรรณ ป/ติปฏิมารัตน�
63023010102 นางสาวภาณุมาส พานะกิจ
63023010103 นายวรยุทธ วิศาลวณิชธัญ
63023010104 นางสาวบุษราคัม คําสะไมล�
63023010105 นายพรหมประสิทธ� คงสุข
63023010106 นางสาวประภัสสรา สายประสม
63023010107 นางสาวชยานันท� เอี่ยมสอาด
63023010108 นางสาววีรยา พรมจันทร�
63023010109 นางสาวจุฑามาศ ครุฑคํา
63023010110 นางสาวขนิษฐา จุมพรม

หน&า 337 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023010111 นางสาวเหมือนฝ.น สินธนู
63023010112 นางสาวจันทร�เพ็ญ เราเท7า
63023010113 นางสาวยุพิน ถนอมศิลปZ
63023010114 นายวาเรศ สุขหงษ�
63023010115 นางสาวกนกวรรณ แดงเกิด
63023010116 นางสาวธัญญารัตน� ไหวพริบ
63023010117 นางสาวนวรัตน� คุ&มใหญ7โต
63023010118 นายสุทธินันท� แซ7โก
63023010119 นายอมรเทพฤทธ์ิ เพชรสนั่น
63023010120 นางสาวตวงพร ธารปราบ
63023010121 นางสาวเพชรามณี จําปาศักด์ิ
63023010122 นายภูสิทธ์ิ อุดมอนุรักษ�กุล
63023010123 นายเอกลักษณ� ผลส7ง
63023010124 นางสาวสุธิตา กาณะรักษ�
63023010125 นายเขตพัศ สุโยธีธนรัตน�
63023010126 นางสาวจีรนันท� ทับสุข
63023010127 นางสาวธาวินี ดําเนินวุฒิ
63023010128 นางสาวพรหมพร นุชเจริญ
63023010129 นางสาวรุ7งนภา อ7วมทอง
63023010130 นางสาวนาตาชา กล่ําฮุ&ย
63023010131 นายสันติราษฎร� ต&นพิกุล
63023010132 นางสาวประภัสสร กะรัมย�
63023010133 นางสาวรติกร พรมสอาด
63023010134 นางสาวอังสนา สําอางค�
63023010135 นายวุฒิกรณ� สระทองลั่น
63023010136 นายศุภชัย โถน&อย
63023010137 นางสาวรภัสศา ดอกเนียม
63023010138 นางสาวปลายฝน ศรีณวัฒน�
63023010139 นางสาวธนพร สวนทอง
63023010140 นายพงษ�ปกรณ� ขุนเนียม
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63023010141 นางสาวอภิชญา โอภาส
63023010142 นางสาวมาริสา เอกฉันท�
63023010143 นางสาวจิระนันท� มีคํา
63023010144 นางสาวสรวงกรนรี ฉันทยา นนท� 
63023010145 นายสุรวิชญ� ทองมี
63023010146 นางสาวภรทิพย� ไชยรักษ�
63023010147 นางสาวอโรชา พรหมพรัง
63023010148 นางสาวดุสิตา ภักดี
63023010149 นางสาวเสาวลักษณ� ปาณิวรรณ
63023010150 นางสาวพิณวดี พ่ึงประชา
63023010151 นางสาวเกศินี พุกมีพันธ�
63023010152 นางสาวผ7องพรรณ เพ็งลุน
63023010153 นางสาวไพรินทร� เรืองศรี
63023010154 นางสาวชุติมา แตงทอง
63023010155 นางสาวกฤษณา แสงบ&านยาง
63023010156 นางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น
63023010157 นางสาวพรรณวรท แซ7ว7อง
63023010158 นายวีรยุทธ ฤกษ�เจริญ
63023010159 นางสาวจุฑารัตน� ชารี
63023010160 นางสาวอัจจิมา อยู7เย็น
63023010161 นางสาวศิราณี ใจบุญ
63023010162 นางสาวนภัสสร ตูตระกูล
63023010163 นายสุนทร ดีมาก
63023010164 นางสาววารุณี มียอด
63023010165 นายภิญโญ แสงสร&อย
63023010166 นางสาวปาริชาติ ม่ันใจ
63023010167 นายโกสินทร� นพวงศ�
63023010168 นางสาววิมลรัตน� พรมพันธ�
63023010169 นางสาวรุจิรา คําชนะ
63023010170 นางสาวจุไรวรรณ ชะมารัมย�
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63023010171 นางสาวอัญชลีพร ถินวงษ�ดวง
63023010172 นางสาววณิชยา แจ7มจํารัส
63023010173 นางสาวมัชรีญา สว7างนึก
63023010174 นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ
63023010175 นางสาวศุทธหทัย ค้ิวเจริญ
63023010176 นางสาวสโรชา จิระศิริโชติ
63023010177 นางสาวปริชญา คงปลอด
63023010178 นางสาวสุธาดา โชคชยุตพงศ�
63023010179 นางสาวสุกัญญา วงษ�ทวี
63023010180 นายวิวัฒน� วุฒิประพันธ�พงศ�
63023010181 นางสาวกัญญาพัชร ศรีดาพันธ�
63023010182 นายเกียรติศักด์ิ เกษตรสามพราน
63023010183 นางสาวณีรนุช ยังอยู7
63023010184 นางสาวเยาวมาลย� จุ&ยเอี่ยม
63023010185 นางสาวอวิกา จงเจริญ
63023010186 นางสาวฐิตยาพร พัฒนเสถยรกุล
63023010187 นางสาวทิพย�รัตน� จูมผา
63023010188 นางสาวมธุรส ชายหงษ�
63023010189 นางสาวกัญฎาภัค สร&อยทองคํา
63023010190 นายพงศธร ป/Rนท&วม
63023010191 นางสาวศิริอรุณ แซ7เต็ง
63023010192 นายปภังกร นวลจันทร�
63023010193 นายบุญชัย อนุศาสนี
63023010194 นางสาวระพีพัฒน� เข็มนาค
63023010195 นางสาวชนานันท� สารเพ็ชร
63023010196 นางสาวพัชรามัย ธีระวัฒนานนท�
63023010197 นางสาวธนิษฐา สุขศรี
63023010198 นางสาวศิริลักษณ� คนใหญ7บ&าน
63023010199 นางสาวแพรวนภา เช็งเล็ง
63023010200 นางสาวเกศสุดา ทิพย�มงคล
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63023010201 นางสาวสุนิสา อามาตย�
63023010202 นางสาววรรณิศา เครือแสง
63023010203 นางสาวทัตพิชา ยงค�ถาวรสกุล
63023010204 นายวัชระ รอดรักษา
63023010205 นางสาวพักตร�ภิพา ชัยมงคล
63023010206 นายชาญณรงค� เต็มทวี
63023010207 นางสาวจุฑามาศ กุลเกษ
63023010208 นางสาวพัชรี ทองสินสอน
63023010209 นางสาวขวัญชนก เปล7งขํา
63023010210 นางสาวธิตินันท� แช7มใส
63023010211 นางสาวทิพยรัตน� ไพศาล
63023010212 นางสาวพรอุษา อุปสันโต
63023010213 นางสาวกาญจนา สว7างศรี
63023010214 นางสาวณัฐมล ม7วงโพธ์ิ
63023010215 นางสาวนันทิกานต� ห7วงศร
63023010216 นายภาณุเดช มณีเรืองเดช
63023010217 นายสมภพ ศรีศักดา
63023010218 นางสาววรรณวิษา วุฒิเอก
63023010219 นางสาวปาริชาติ ชุมเชื้อ
63023010220 นายอดิศร แก7นสาร
63023010221 นายพิทยาธร ธิชาญ
63023010222 นายศุภมิตร แจ7มจํารัส
63023010223 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีป/Rนแก&ว
63023010224 นางสาวอัญชลี เเก&วไทรอินทร�
63023010225 นางสาวจริยา บัวคงสระ
63023010226 นางสาวอรพรรณ ศรีชื่นชม
63023010227 นางสาวจิตราภรณ� ต้ังธนเจริญกิจ
63023010228 นางสาวนันท�นภัส ศรทรง
63023010229 นางสาวพรรณิกา เอื้อแท&
63023010230 นางสาวดลนภา ผมประทุม
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63023010231 นางสาววิสสุตา คชาอนันต�
63023010232 นางสาวชนันดา วาดด&วงมา
63023010233 นายพิชชากร สามตรีกัน
63023010234 นางสาวปรินทร แพนพา
63023010235 นายสถาป.ตย� จิรายุสกุล
63023010236 นางสาวสุฑารัตน� สงวนพันธุ�
63023010237 นางสาวจุฑารัตน� สิทธิสาร
63023010238 นางสาวธนวรรณ สหฐิตาธรรม
63023010239 นางสาวณมญ เหมือนบุญ
63023010240 นายรัฐธรรมนูญ ด&วงสวัสด์ิ
63023010241 นางสาวมนัญญา คชนันทน�
63023010242 นางสาวนาตยา บุญจําภู
63023010243 นายนัทธพงศ� วิเศษแสง
63023010244 นางสาวธัญวรัชญ� ขาวขํา
63023010245 นางสาวณัฐวดี เสนีย�วงค� ณ อยุธยา
63023010246 นางสาวป/ยมาภรณ� นามวงศ�
63023010247 นางสาวธนวลัย ทองนิล
63023010248 นายอากร จําปO
63023010249 นายคณินพงษ� ป/ยะรัตนวัฒน�
63023010250 นายณิชพน โสโพธ์ิ
63023010251 นางสาวปภัสราวดี ทองเมืองหลวง
63023010252 นางสาวอภิญญา นันที
63023010253 นางสาวป/ยนุช ชัยทอง
63023010254 นางสาวพิมพ�พรรษา จําปาเงิน
63023010255 นางสาวช7อลดา สุวรรณศร
63023010256 นางสาวธัญลักษณ� คําบอน
63023010257 นางสาวชญานิน แก&วบางยาง
63023010258 นางสาวอริศา วิณุมาตร
63023010259 นางสาวพัชรา โอวานนท�ชัย
63023010260 ว7าที่ร&อยตรีมนตรี พระสมิง
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63023010261 นายบุญชัย อึ้งสิทธ์ิภักดี
63023010262 นางสาวศุภดา สุทธิผล
63023010263 นางสาวณิชากร บุญประเสริฐ
63023010264 นางสาวณัฐธยาน� เซ่ียงเห็น
63023010265 นายวาริศ ศรีศศลักษณ�
63023010266 นางณัฐนรี คมปรียารัตน�
63023010267 นางสาววิภาภรณ� โคตะ
63023010268 นางสาวนภัสพร กิติยวงษ�
63023010269 นางสาวจิรัชญา หิรัญคํา
63023010270 นายจิรวุฒิ เสืออยู7
63023010271 นางสาวศศิวิมล อ&นพรหม
63023010272 นางสาวปรียานุช เหล7าจ่ัน
63023010273 ว7าที่ร&อยตรีทวีศักด์ิ แก&วมา
63023010274 นางสาวณิชา สมบัติมหาโชค
63023010275 นางสาวจิตรา ชุมสันเทียะ
63023010276 นางสาวฺป/ณฑิรา ภิบาลวงษ�
63023010277 นางสาวหทัยชนก แสงนวน
63023010278 นายสิรภพ เอมดี
63023010279 นางสาวนัฐริกา หนูทอง
63023010280 นางสาวอนงค� เพ็ชรแก&ว
63023010281 นางสาวสุมาลี ปOแหล7
63023010282 นางสาวสุคนางค� แพงมา
63023010283 นางสาวขวัญหทัย รอดเพ็ชร
63023010284 นางสาวมะริสา คล&ายสินธุ�
63023010285 นางสาวสุภารัตน� จิตต�นพรัตน�
63023010286 นางสาววริศรา สุรภาพ
63023010287 นางสาวคัทรียา เเจ7มจํารัส
63023010288 นางสาววชิราภรณ� คะชะนา
63023010289 นางสาวศันสนีย� ศรีสวัสด์ิ
63023010290 นางสาวศิริรัตน� บุณยนิตย�
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63023010291 นายเกิดพงษ� ศรีลาจันทร�
63023010292 นายพลวัต โพธิวัฒน�
63023010293 นางสาวณิชาพัชร� จิระพรพงศ�
63023010294 นายกิตติพงษ� กาเรียน
63023010295 นายจิระยุทธ นพพันธ�
63023010296 นายก7อพงศ� ศรีวิบูลย�
63023010297 นางสาวดลฤดี สังขะมณี
63023010298 นายศิลา กายเพ็ชร
63023010299 นางสาวทิพย�ศิริ บัวจูม
63023010300 นายศิริเอก เฮ็งเส็ง
63023010301 นายคณิติน พงษ�อิศรานุพร
63023010302 นางสาวอัจฉรา แก7นศรี
63023010303 นางสาวจุฑามาศ พูลสวัสด์ิ
63023010304 นางสาวอัญฐนิยา หิมพาน
63023010305 นางสาวมณฑิรา บุญมากแสงทอง
63023010306 นายไกรวุฒิ เดชสุภา
63023010307 นางสาวพัชริดา มาทะฤทธ์ิ
63023010308 นางสาวรินระวี คําสงคราม
63023010309 นางสาวอติภา ปานสุวรรณ
63023010310 นางสาวทักษิณา พิมพา
63023010311 นายอดิศักด์ิ บุมี
63023010312 นางสาวป/ณิดา รูปกระต7ายทอง
63023010313 นางสาวดวงฤทัย มังกร
63023010314 นางสาวจันทร�นภา สุวรรณ�
63023010315 นายกิตติศักด์ิ ศรีแจ7มดี
63023010316 นางสาวขนิษฐา ดุกดอกจันทร�
63023010317 นางผกาวัลย� โตอุ7นทิพย�
63023010318 นางสาวนฤภร หลําแสงกุล
63023010319 นางสาวญาดา อ่ําเจริญ
63023010320 นางสาวแพรพรรณ ใจรังษี
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63023010321 นางสาวธนัญรัศม์ิ พิทักษ�ภาวศุทธิ
63023010322 นางสาวจุฬาลักษณ� แสงทอง
63023010323 นายประณต ขํานิล
63023010324 นางสาวชนาพร บุญมาก
63023010325 นายแสงอรุณ แก&วฉํ่า
63023010326 นางสาวพัชรี เหาะสูงเนิน
63023010327 นางสาววันรวี พงษ�สุวรรณ
63023010328 นายอัษฎาวุฒิ มูลทองชุน
63023010329 นางสาวภัทรชนันท� กล7างเงิน
63023010330 นางสาวนงลักษณ� สระแก&ว
63023010331 นางสาวปุณยภัสร� ฐิติภักดีพรนิธิ
63023010332 นายนฤวร เรืองสม
63023010333 นางสาวธนภรณ� ช7วยศิริ
63023010334 นางสาวภิญญาภัทร ภู7ระหงษ�
63023010335 นางสาวนุสรา วงศ�สืบ
63023010336 นางทิพย�เนตร วินทะไชย
63023010337 นางสาวกาญจนาพร โรจนประดิษฐ
63023010338 นางสาวรวีวรรณ ภิรมย�สุข
63023010339 นางสาวชิดชญา ป/Rนทอง
63023010340 นางสาวมณฑวัน เพ็ชรประพันธ�กุล
63023010341 นางมานิดา แก&วรัตนชัย
63023010342 นางสาวปภาวี วงษ�ทัต
63023010343 นางสาวฺป/ยภา ป/Rนแก&ว
63023010344 นางสาวณัฎฐา ผิวนวล
63023010345 นางสาวมณฑา เชียงของ
63023010346 นางสาวอินทิรา จันทร
63023010347 นางสาววราลี พันสุรินทร�
63023010348 นายอิศราคม คล้ําดํา
63023010349 นางสาวลออ จันทร�ทอง
63023010350 นายพิพงษ� จุลนันท�
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63023010351 นายชัยณฤทธ์ิ บุญพาณิช
63023010352 นางสาวชญานิศ คุ&มถนอม
63023010353 นางสาวภัทรภร ทองสิมา
63023010354 นางสาวชาริตา เสวกวรรณ�
63023010355 นางสาวปภาพิศา สีผึ้ง
63023010356 นางสาวผกาวรรณ คีรีสุวรรณกุล
63023010357 นายบุญมี หลําเพิกสืบ
63023010358 นางสาวจิตตินันท� เกตุแก&ว
63023010359 นางสาวปภาวรินท� นิลพันธุ�
63023010360 นางสาวเกศรินทร� ศรีเหรา
63023010361 นางสาวอารีนา ดือเระ
63023010362 นางสาวชนกพรรณ พาลีสุด
63023010363 นางสาวเกตุกนก พลับวังกล่ํา
63023010364 นายไกลาส วิริยพงษ�
63023010365 นางสาวศศิธร สีชาแอน
63023010366 นางสาวมรียา ม่ันคง
63023010367 นายสีหนาท คงทรัพย�
63023010368 นางสาวศรัณย�พร พุกกะคุปต�
63023010369 นางสาวจันทิมา พลชัด
63023010370 นางสาวรัตนาวดี จุ&ยพันธุ�
63023010371 นายป/ยะวัฒน� ศรีวิเชียร
63023010372 นางสาวหนึ่งฤทัย จะเกิดทรัพย�
63023010373 นางสาวถิรรัตน� นาคาคง
63023010374 นางสาวอภิชญา ขาวขํา
63023010375 นางสาวปุณณภัทร เชรษฐศิริ
63023010376 นางสาวพรนิภา มาพันธุ�
63023010377 นางสาวเสาวลักษณ� เถ่ือนคนรัก
63023010378 นางสาวเจษฎาพร กองกะมุด
63023010379 นางสาวเบญญาดา ยงสกุลชัย
63023010380 นางสาวอิสริญา สถาพันธ�
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63023010381 นายเทพพิทักษ� กลัดเจริญ
63023010382 นางสาวมาริสา รักแจ&ง
63023010383 นางสาวรัตมณี ศรีเพชร
63023010384 นายณัฐพงศ� ขวัญเพ่ิมพร
63023010385 นางสาวอัญชลี แก&วแหวน
63023010386 นางสาวอริสา มาลัยทอง
63023010387 นางสาวศุภาภรณ� แปลยาว
63023010388 นางสาวฉวี ชุยลุย
63023010389 นางสาวสิริยากร มณีฉาย
63023010390 นางสาววันทนีย� อยู7สะบาย
63023010391 นางสาวอาทิตยา สร&อยสวัสด์ิ
63023010392 นายเอกชัย ยอดสง7า
63023010393 นางสาวจริยา โคตรธรรม
63023010394 นางสาวพิชชาพร อิ่นแก&ว
63023010395 นางสาวฐิติยา พ่ึงอุทัย
63023010396 นางสาวภัทรสุดา ชัยศัตรา
63023010397 นางสาวอภิรดี คําพรม
63023010398 นางสาวประภาวรินทร� อินทรศร
63023010399 นางสาวจิติยา ใจซ่ือ
63023010400 ว7าที่ร&อยตรีธนรัชต� มีลาภ
63023010401 นางสาวนิภาธร เทพทอง
63023010402 นางสาวสิตานันท� อมรวัฒนา
63023010403 นางสาวสุดารัตน� เปรียเวียง
63023010404 นางสาวก่ิงกาญจน� แย&มโอษฐ
63023010405 นางสาวธันย�ชนก ขาวสนิท
63023010406 นางสาวธนัชฌา หอมทวนลม
63023010407 นางสาวจินดากานต� ติณราช
63023010408 นางสาววารินี นิยมทอง
63023010409 นางสาวอัจฉราภา ไชยขันธ�
63023010410 นายเอกสิทธ์ิ ติดยงค�
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63023010411 นายสุวัฒน� มณีเจริญขวัญ
63023010412 นางสาวเจนจิรา เทศทัน
63023010413 นางสาวณภัสญาณ� ประเสริฐพงษ�
63023010414 นางสาวป.ณณพร ขจรศักด์ิสาคร
63023010415 นางสาวรัตนาภรณ� กลั่นวาที
63023010416 นางสาวนิดาลักษณ� คะโยธา
63023010417 นางสาวดวงกมล บุญหวา
63023010418 นางสาววิภาวรรณ ศรีอินทร�จันทร�
63023010419 นางสาวนลาภรณ� เฟWRองอักษร
63023010420 นายณัฐวุฒิ เทพวงษ�
63023010421 นางสาวรอสนี อีแตเบ็ง
63023010422 นางสาวกชพร เสรีตระกูล
63023010423 นางสาววรัญญา พูลพวง
63023010424 นางสาวอุบลวรรณ รอดเพ็ชร
63023010425 นายวีรชาติ ศิริศิลปZ
63023010426 นายพงศ�ภวัน หงษ�ภิบาลศิริ
63023010427 นางสาวธัญญลักษณ� หนูปอง
63023010428 นายกนก ยุทธารักษ�
63023010429 นางสาวธมลวรรณ ชัยพิพัฒน�
63023010430 นางสาวพรรษศรณ� ชฎาดํา
63023010431 นางสาวดวงแก&ว พรหมมาศ
63023010432 นายเถลิงราช สีหะอําไพ
63023010433 นางสาวอาภัสรา หล7อจิต
63023010434 นางสาวชญานี ง้ิวทอง
63023010435 นางสาวศิริวรรณ จิตร�แจ&ง
63023010436 นางสาวอารีย� ตุ7นแจ&
63023010437 นางสาวสมัชญา รัตนสิงห�
63023010438 นางสาววชิราภรณ� กลิ่นศรีทอง
63023010439 นางสาวณิกฤชา กาญจน�จิรเดช
63023010440 นางสาวไอลัดดา จูมพลพงษ�
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63023010441 นางสาวชฎาพร พิลาธร
63023010442 นายวรภัทร ส7องประทีป
63023010443 นางสาววรัญญา พันธุ�ประเสริฐ
63023010444 นางสาวกชกาญน� เจริญพันธุ�
63023010445 นางสาวธารีย�ณัฐ ชาวนาห&วยตะโก
63023010446 นายภูวนาท พันนนท�
63023010447 นางสาวเสมอแข ชัยชาญพันธ�
63023010448 นางสาววราวรรณ ทองศรี
63023010449 นางสาวกรกนก พรหมรี
63023010450 นางสาวจําปา เถิงบุญ
63023010451 นายสุริยา แก&วปานกัน
63023010452 นางสาวเกสรี เหลืองเพ่ิมสกุล
63023010453 นางสาวปรางทิพย� อุดนัน
63023010454 นางสาวอัญธิกา วัฒถากุล
63023010455 นางสาวกมลชนก นามเสนาะ
63023010456 นางสาววันเพ็ญ รักน&อย
63023010457 นางสาวชรินยา อุมารี
63023010458 นางสาวเกษรา คุ&มทรัพย�
63023010459 นายสราวุฒิ หนูคง
63023010460 นางสาวอรทัย แก&วประทุมรัศมี
63023010461 นายอภิสิทธ์ิ เกตุกุ
63023010462 นายสุวิจักขณ� ศรีโสภณ
63023010463 นางสาวปาริชาติ เต้ียทอง
63023010464 นางสาวอภิญญา ดวงศรี
63023010465 นางสาวสิรยา นิธากรณ�
63023010466 นางสาวศศิพัชญ� วสุพงษ�ธนโชติ
63023010467 นางสาวณิชารีย� แซ7โง&ว
63023010468 นายสุกฤษฎ์ิ ภู7กลาง
63023010469 นางสาวปฐมาวดี เย็นจตุรัส
63023010470 นายวรกิจ สิงห�คา
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63023010471 นางสาวพักษราพร ใจอารีย�
63023010472 นางสาวพัตรา ยงพรหม
63023010473 นายชนิศา งามสกุล
63023010474 นายนรพล รพีอาภากุล
63023010475 นางสาวพิมพ�เนตร มากทรัพย�
63023010476 นางสาวปวีณา เท7าเทียม
63023010477 นายณัฐนนท� ชูเยาว�
63023010478 นางสาวศศธร โปรานานนท�
63023010479 นางวาสนา สุขกรม
63023010480 นางสาววนัสนันท� กลิ่นจ๋ิว
63023010481 นายรัตติพงศ� พัทยากร
63023010482 นางสาวสุกัญญา เอี่ยมพินิจ
63023010483 นายธนกร ไทธะนี
63023010484 นางสาวฉัตรสุดา เอี๊ยวคนอง
63023010485 นางสาวธนพร ผลอนันต�
63023010486 นางสาวกฤติยาณี เสลานนท�
63023010487 นายจรัญ นันทะคุณ
63023010488 นางสาวณัจฉรา นาคเล็ก
63023010489 นางสาวเบญจมาศ เล็กสุมา
63023010490 นางสาวน้ําฝน หงษ�ศิริ
63023010491 นางสาวธารทอง ศรีประเสริฐ
63023010492 นางสาวพัฒนาวดี บุญชื่น
63023010493 นางสาวประภาพร พุฒิเมธ
63023010494 นางสาวป.ญญารัตน� ธัญญพืช
63023010495 นางสาวเพ็ญพิชชา อ่ําหนองโพธ์ิ
63023010496 นายนครินทร� วรรณายก
63023010497 นางสาวนันทพร อายุยืน
63023010498 นางสาวศุภลักษณ� พลวิชัย
63023010499 นางสาวสิวารัตน� เลิศล้ํา
63023010500 นางสาวอารดา เปรมเจริญ
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63023010501 นางสาวชุติมา ฉุยฉาย
63023010502 นางจุรีรัตน� พ่ึงอุบล
63023010503 นางสาวปวีณ�นุช สุขกลิ่น
63023010504 นางสาวนิตยา บุญทองเนียม
63023010505 นางสาวป.ทมวรรณ ดีพร&อม
63023010506 นางสาวเจนจิรา จําปาสี
63023010507 นางสาวดวงพร นามสอน
63023010508 นางสาวธิติมา เล็กอ7อง
63023010509 นางสาวจิดาภา มากเทพพงษ�
63023010510 นายพิจักษณ� ทวีไชยศักด์ิ
63023010511 นายภูริวิชญ� ชูศิริ
63023010512 นางสาวรุ7งจิต สมบัติมาก
63023010513 นางสาวอาสยา อุ7นจิตต�
63023010514 นายมนัส กล&าหาญ
63023010515 นางสาวชนิดา โพธฺ�บุตร
63023010516 นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ�
63023010517 นางสาวธัญญารัตน� เอี่ยมจรัส
63023010518 นางสาวศิริลักษณ� สุลัยมาน
63023010519 นายนพกร ป.ญญาวุฒิชัย
63023010520 นางสาวอุมา สุขอร7าม
63023010521 น.ส.พรนภา โห&นา
63023010522 นายเจษฎาพันธุ� ป.ญญา
63023010523 นางสาวนิชดา ฤกษ�ศิริพงษ�
63023010524 นายจักรกฤษณ� กันทะวงษ�
63023010525 นางสาวภัทรสุดา ครองยุติ
63023010526 นางสาวอัมพวัน เชื้อรุ7ง
63023010527 นางสาวเทวีภร งาสิทธ์ิ
63023010528 นางรัชฎาภรณ� จําลอง
63023010529 นางขนิษฐา คล&ายสอน
63023010530 นางสาวจริยา อาจคงหาญ
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63023010531 นางสาวอังคณา โนจิตร�
63023010532 นางสาวอภิญญา โพธิกุดสัย
63023010533 นางสาวสุกัญญา เทพวิญญากิจ
63023010534 นางสาวกาญจนาภรณ� ป.ญญาบารมี
63023010535 นางสาวจุฑามาศ ทิพย�พานทอง
63023010536 นางสาวธัชวรรณ อินทร�จันทร�
63023010537 นายนฤนาท เนียมเนย
63023010538 นางสาวทัชชกร สุขวัฒน�
63023010539 นางสาวนราธิ สาระทัย
63023010540 นางสาวอังครินทร� วีระกุล
63023010541 นางสาวสุกัณฐิกา มนัสสิทธิพันธ�
63023010542 นางสาวณัฐกมล พรรณมรรคา
63023010543 นางสาววิภาดา ราชเดิม
63023010544 นายณัฐวัฒน� ต7อเจริญธนาศิริ
63023010545 นางสาวแพรพลอย ปQองพิมพ�
63023010546 นายต&น ผาดไธสง
63023010547 นายสุวพัชร โสมวิภาต
63023010548 นางสาวประริดา ทองแก&ว
63023010549 นายมนัส สิงห�โต
63023010550 นางสาวบุศรา วรรณวิศาล
63023010551 นางสาวอภิชญา จันทบาท
63023010552 นายปรวุฒิ มงคลศิลปZ
63023010553 นางสาวสกุลเกตุ ดอกไผ7
63023010554 นางสาวพรพรรณ ป/Rนทอง
63023010555 นางสาววรากานต� ขาวหนูนา
63023010556 นางสาวศุภาพิชญ� พรเจริญ
63023010557 นางสาวพิชญา สุวรรณสูร
63023010558 นางสาวณัฐกมล เจตบุตร
63023010559 นางสาวกาญจนา ตรีรัตน�
63023010560 นางสาวณัฐริกานต� สุขศรีสวัสด์ิ
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63023010561 นางนวนันท� พันธุ�ใย
63023010562 นางสาวกาญจน�ชริน สุทธิมณีทิพย�
63023010563 นางสาวจรุงพร สรรพพันธ�
63023010564 นายณัฐดนัย ชานุชิต
63023010565 นายธนภัทร เกษี
63023010566 นางสาวกัลยาณี ศรีวงศา
63023010567 นางสาวรุ7งกมล ขาวประเสริฐ
63023010568 นางสาวสุพัตรา พวงทอง
63023010569 นายธนายุต สื่อพรหม
63023010570 นายวีระศักด์ิ ปQอมงาม
63023010571 นางสาวสณฑกานต� ศรีวงษ�
63023010572 นางสาวป/ยภรณ� สัช_ูกร
63023010573 นางสาวนารีรัตน� อ่ําประชา
63023010574 นายกมล แสงอุทัย
63023010575 นายธีรภัทร กุณณา
63023010576 นางสาวกฤษณา วาปO
63023010577 นายวรยศ กลัดเนินกุ7ม
63023010578 นางสาวศิริลักษณ� ศิริอุมากุล
63023010579 นายวุฒิพงษ� แก&วแจ7ม
63023010580 นางสาวธัญญลักษณ� บุญจันทร�
63023010581 นางสาววรรณภา รัชตะนาวิน
63023010582 นางสาวรุ7งรัตน� พูลถม
63023010583 นายศุกรีย� สุขจิตร
63023010584 นางสาวกัญณฐา ชูประดิษฐ�
63023010585 นายเสฎฐวุฒิ พุกยม
63023010586 นางสาวป.ญจทิพย� พ่ึงสัมพันธ�
63023010587 นายเวชพิสิฐ ผลพนม
63023010588 นางสาวเบญจพร จันทร�มา
63023010589 นางสาวเสาวลักษณ� แก&วเรือง
63023010590 นายณัฐพล กําเหนิดทอง
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63023010591 นางสาวจิรัชฌา สถิตนิมานการ
63023010592 นางสาวกัญญารัตน� เมฆสุข
63023010593 นางสาวป/ยวรรณ เพลินจิตต�
63023010594 นางสาวเพ็ญจันทร� สุขแย&มศรี
63023010595 นางสุภัสสร กรานชง
63023010596 นางสาวหทัยภัทร ไพฑูลย�
63023010597 นางสาวธัญญาเรศ สิงขโรทัย
63023010598 นางสาววีรวรรณ หอมแบะ
63023010599 นางสาวช7อผกา ทองย&อย
63023010600 นางสาวสุภัสรา ศรีอุ7นศรี
63023010601 นายสิทธิศักด์ิ ว7องไว
63023010602 นางสาวเยาวลักษณ� คมศักด์ิสถาพร
63023010603 นางสาวโชติกา สุดแปดริ้ว
63023010604 นายกิตตินันท� สังข�ชัย
63023010605 นายคณิศร วงศ�พินิจวโรดม
63023010606 นางสาวภูษณิศา พุ7มนุ&ย
63023010607 นายวชิรวิชญ� ชสนะ
63023010608 นางสาวพลอยชมพู ทองเจริญสิริภูมิ
63023010609 นางสาวนูรูฮา บินมามะ
63023010610 นางสาวภาวนา พิสุทธิรัตนพันธุ�
63023010611 นางสาวนภาพร รอดเมือง
63023010612 นางสาวเนตรนภา อู7อรุณ
63023010613 นางสาวชัญญานุช ทองกลัด
63023010614 นางสาวสุกัญญา มายรรยงค�
63023010615 นางสาวพิชชาพิมพ� เซ่ียงวงษ�
63023010616 นางสาวกมลชนก มณีรักษ�
63023010617 นางสาวปณิสรา แม&นสมุทร
63023010618 นางสาวกรรณิกา สุขหล&า
63023010619 นางสาวสุภาวดี ทนเถ่ือน
63023010620 นางสาวเมธานันท� พันธุ�เณร
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63023010621 นางสาวรัตนาภรณ� สายน&อย
63023010622 นายวรฉัตร สิงหานนท�
63023010623 นางสาวฐายิกา พานน&อย
63023010624 นางสาวดวงกมล วงษ�ขาว
63023010625 นางสาวตวงพร ไกรกระวี
63023010626 นายกฤษฎางค� ถาน&อย
63023010627 นายฐาปกรณ� ภู7ทวี
63023010628 นางสาวศิริพร แก&วไชยสิน
63023010629 นางสาวสุนิษา ศรีวิลาศ
63023010630 นายสิริวัฒน� ก้ัวะห&วยขวาง
63023010631 นางสาวสิเรียม วิเชียรศรี
63023010632 นางสาวชลิดา พุ7มซ&อน
63023010633 นางสาวณัฐริกา ทองประพันธ�
63023010634 นางสาวประภารัตน� ถากาศ
63023010635 นายวรพล ขันติพร&อมผล
63023010636 นางสาวนิศาพร ทองศิวะรักษ�
63023010637 นางสาวกนกรดา มีเกิด
63023010638 นางสาวกมลชนก อ7อนดี
63023010639 นายธรรมธร เลิศประสิทธิพันธ�
63023010640 นายกิตติธัช โกสินทร
63023010641 นางสาวประภาพร พิมพ�บึง
63023010642 นางสาวณัฐพร ตราเงิน
63023010643 นายอมรเทพ จันทร�วงค�
63023010644 นางสาวรุ7งนภาพร ศรีแก7นแก&ว
63023010645 นางสาวปุญชรัศม์ิ บุญกัน
63023010646 นางสาวป/ยะพร อินทขันตี
63023010647 นางสาวธัญญา พงษ�สิงห�โต
63023010648 นางสาวณัฏฐ�นรี ตันสงวน
63023010649 นายอริยะ กลางทิม
63023010650 นางสาวอรณัฐ โพธ์ิดี
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63023010651 นางสาวอรนิภา คงศรีแย&ม
63023010652 นายวีรชน โหระกุล
63023010653 นางสาวธันยชนก สุขเกษม
63023010654 นางสาวชภาภัทร ระเบียบดี
63023010655 นายวิศวะ ชินโย
63023010656 นางสาวฝน จินดาบุตร
63023010657 นายทรงฤทธ์ิ เสกตระกูล
63023010658 นายชิฏิพัทร� กองแก&ว
63023010659 นางสาวภาวินี เมืองโคตร
63023010660 นายสราวุธ เรืองธรรม
63023010661 นางสาวรฐา ใช&โฉมยงค�
63023010662 นางสาวนวลพร ภูริเอกสุวรรณ
63023010663 นายสิทธิกร ภมรพล
63023010664 นางสาวเนตรนภา ตลับนาค
63023010665 นางสาวปาน คําแสง
63023010666 นางสาววรรณวิศา เพชรรัตนมุณี
63023010667 นางสาวป/ยะนุช อุปการดี
63023010668 นางสาวศจี บุญศรี
63023010669 นางสาวกฤษดินี แสงเหลา
63023010670 นางสาวสาวิตรี พุ7มเกษร
63023010671 นางสาวสายสุนีย� ยุตติโกมิตร�
63023010672 นายธนทัต ศรัณยธรรม
63023010673 นายเดชวัต จันทร�ชัยภูมิ
63023010674 นายพศกฤษ วงศ�อุทัย
63023010675 นางสาวอัมพร ทิมหอม
63023010676 นายธนภัทร เณรบางแก&ว
63023010677 นางสาวพิจิตรา ทองทวี
63023010678 นางสาวอิสสรา พรรณราย
63023010679 นางสาวจริยพัช นกทอง
63023010680 นายพัทกมล อินโต
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63023010681 นางสาวณัฐณิชา หนูทับ
63023010682 นางสาวจันทภา ชูพงษ�
63023010683 นางสาวจงรัก ขันทองดี
63023010684 นายณัฐวุฒิ ตรังคานนท�
63023010685 นางสาวเปรมฤดี โคตรแสง
63023010686 นางสาวอาทิตยา รักดี
63023010687 นางสาวเบญญา อินทะนิน
63023010688 นางสาวศรัณย�พร ตัณฑกิจ
63023010689 นางสาวเบญญทิพย� ขอพูนเสลา
63023010690 นางสาววณิชชา คูวิบูลย�ศิลปZ
63023010691 นางสาวกนกวรรณ ทองดี
63023010692 นางสาวสุวนันท� ศรีสวัสด์ิ
63023010693 นายสุทธิพงศ� จันทรอักษร
63023010694 นายอุดมชัย รุจิณรงค�
63023010695 นางสาวกนกวรรณ ปทุมสูติ
63023010696 นางสาววราภรณ� ใจหาญ
63023010697 นางสาวกฤตพร นาคพัฒน�
63023010698 นางสาวอรุณี คําชื่น
63023010699 นางสาวศิรภัสสร แดงสุนทรชัย
63023010700 นางสาวญาดานันท� แก&วพิลา
63023010701 นางสาวรวิวรรณ เสืองามเอี่ยม
63023010702 นายศุภวิชญ� ย้ิมแฉ7ง
63023010703 นางสาวอารยา อาจหาญ
63023010704 นางสาวเสาวนีย� ธูปหอม
63023010705 นายธนมิตร รื่นจิต
63023010706 นางสาวจิณณพัฒน� ตุ&มทอง
63023010707 นางสาวอมรรัตน� ขําคํา
63023010708 นายขจรพงศ� สมจันทร�
63023010709 นางสาววรรณิดา ท&วมจุ&ย
63023010710 นางสาวอภิญญา งวงคํานาม
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63023010711 นายวุฒิชัย เลขนอก
63023010712 นางสาวศิริลักษณ� เชื้อสายมธุรส
63023010713 นางสาวสิริพิลาส สาสงวน
63023010714 นายณัฐพล ชัยภิบาล
63023010715 นายพงษ�รพี คงทัศน�
63023010716 นางสาวสุนทรี ม่ันจินดา
63023010717 นายกิตติภูมิ วิไลพันธุ�
63023010718 นางสาวศุภลักษณ� ป/ตโต
63023010719 นายตระการ มณีน&อย
63023010720 นางสาวกิตติยาณัฐ ศรีสวัสด์ิ
63023010721 นางสาวนัจกร สังข�เงิน
63023010722 นางสาวทิพวรรณ ดวงเที่ยง
63023010723 นายสิทธินันท� ไทยสงฆ�
63023010724 นางสาวผกามาศ ขวัญศิริมงคล
63023010725 นางสาวนฤมล เหมพันธ�
63023010726 นางสาวธันยลัทธ จันทร�แจ7มใส
63023010727 นางสาววิภาพรรณ สุขเถ่ือน
63023010728 นายสิรวิชญ� เสรีพงศ�
63023010729 นางสาวรพีพร อ7วมเมือง
63023010730 นางสาววันวิสา บุญถาวร
63023010731 นางสาวจีระนันท� ห&วยหงษ�ทอง
63023010732 นางสาวเฟWRองฟQา จําวิเศษ
63023010733 นางสาวจิดาภา อยู7เงินวดี
63023010734 นางสาวชลณิชา งามจิตร
63023010735 นายอภิชัย เรือนสูง
63023010736 นางสาวศุลีพร สุขอยู7
63023010737 นางสาววรรณธิดา คําจันทร�
63023010738 นางสาววัลยา ขุนชัย
63023010739 นายกฤติเดช ทรรศนะกุลเกษม
63023010740 นางสาววนิดา ประทุมถม
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63023010741 นางสาววาธิณี ชัยศรี
63023010742 นางสาววิภาพร โนรี
63023010743 นางสาวสุฌานี มิก้ี
63023010744 นางสาวกนิษฐา สิริเวชพันธุ�
63023010745 นางสาวจุฬารัตน� บุตรพุฒ
63023010746 นางสาวขวัญตา ไฮ&ย&อย
63023010747 นางสาวดวงกมล เข็มทอง
63023010748 นางสาวจริยา ชมทรัพย�
63023010749 นางสาวจิราญา แสนทอง
63023010750 นายศรเพชร พัดสําฤทธิผล
63023010751 นางสาวพิจิตรา พวงกุหลาบ
63023010752 นางสาวรัตนา ทัดเกษร
63023010753 นางสาวสโรชา เพ็ชรคีรี
63023010754 นางสาวอมรรัตน� บุญศรี
63023010755 นายจิราวัฒน� ผู&มีจรรยา
63023010756 นางสาวญาณิศา อรุณรัตน�
63023010757 นายพัสกร โกฏิมนัสวนิชย�
63023010758 นางสาวฉันชนก ไวยเนตร
63023010759 นางสาวฉัตราพร ไพศาลสันติสุข
63023010760 นางสาวบุปผารัตน� ศรีทอน
63023010761 นางสาวนรินทร�ทิพย� ประกอบทรัพย�
63023010762 นางสาววันนา รักศร
63023010763 นางสาวปรียา บุญวิสูตร
63023010764 นางสาวพรพิมล เอกผาชัยสวัสด์ิ
63023010765 นางสาวสุคลธ� นิ่มนวล
63023010766 นางสาวจารุพร สุวรรณพงษ�
63023010767 นายพงศกร พรายมี
63023010768 นางสาวอธิตญา ช7วยบํารุง
63023010769 นางสาวศิริลักขณา สุดนาวา
63023010770 นายณัฐภูมิ รัตนเกษตรกุล
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63023010771 นายมูฮัมหมัดซากิร บาสอสิดิก
63023010772 นายณัฐวุฒิ ณ ลําพูน
63023010773 นางสาวศกลวรรณ ไพศาขมาศ
63023010774 นางสาวสุวนันท� คงชาลี
63023010775 นายสรวิชญ� เชื้อจีน
63023010776 นางสาวชลธิชา ทองธานี
63023010777 นางสาวกาญจนา สงสัย
63023010778 นางสาวป.ทมา สวัสด์ิจีน
63023010779 นางสาววีระดา ขาวเเก&ว
63023010780 นางสาวมธุรดา ขนาดนิด
63023010781 นางสาวอรพิชา สุรกิจ
63023010782 นายภูษิต เหลือจันทร�
63023010783 นางสาววรรณวิศา ยามสุข
63023010784 นางสาวกาญจนา ไกรกล
63023010785 นางสาวนุชนารถ อุบลชาติ
63023010786 นางสาวสุจินดา ศรีศักด์ิสมบัติ
63023010787 นายพงศธร แก&วมี
63023010788 นายนภูภัท ศรีสุภา
63023010789 นางสาวฐิติพร สมมิตร
63023010790 นางสาวศิริพร กาฬภักดี
63023010791 นางสาวสุมิตตา แปQนเขียว
63023010792 นางสาวสุวนันท� โสมกา
63023010793 นางสาวจิดาภา อรชร
63023010794 นายภัทรพล ช7างเรือนกุล
63023010795 นางสาวฐิติพร ศรีนิล
63023010796 นายพงศ�พนัส ทับสุข
63023010797 นายภัทรพล กีรติเจริญสิน
63023010798 นางสาวปณิดา ไชยสิทธ์ิ
63023010799 นางสาวดารารัตน� น&อมนําทรัพย�
63023010800 นางสาวเสาวลักษณ� แสงแก&ว
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63023010801 นางสาวศุภิสรา ยาสุข
63023010802 นายป/ยังกูร สุวิรัตน�
63023010803 ว7าที่ ร.ต.อภินัทธ� เรืองจุ&ย
63023010804 นายเอกชัย ป/งวงค�
63023010805 นางสาวพรชนก จีนพันธ�
63023010806 นางสาววราภรณ� เมฆฉาย
63023010807 นายศิวพันธ� นาคอ&าย
63023010808 นางสาวสุวิมล บุญรักษา
63023010809 นางสาวนิสาชล รอดบัวทอง
63023010810 นางสาวนิลเนตร� เถ่ือนบุญ
63023010811 นางสาวสุรินยา ดวนใหญ7
63023010812 นายวิรัตน� สมพงษ�
63023010813 นางสาวอัศมา สะแลแม
63023010814 นางสาวไทยประเสริฐ วงศ�ภักดี
63023010815 นายณัฐกิจ สูชัยยะ
63023010816 นางสาวชลกานต� ผดุงสิน
63023010817 นางสาวรุ7งฟQา สุขทอง
63023010818 นางสาวกิตติยา ศักดิรัตน�
63023010819 นางสาวจุฬาลักษณ� พาอ7อน
63023010820 นางสาวหยาดรุ&ง รอดพ&น
63023010821 นายปรินทร โพธ์ิเอี่ยม
63023010822 นายณัฐพล ฉิมพลีศิริ
63023010823 นายจักรพล หนองหงอก
63023010824 นางสาวราตรี โพธ์ิทอง
63023010825 นายกิตติธัช ตันเรืองศรี
63023010826 นายนรชัย ปานรักษา
63023010827 นางสาวจริยาภรณ� พิมพ�เสนา
63023010828 นางสาวกรกนก ดําครุฑ
63023010829 นางสาวกุลธิดา ลือกระจ7าง
63023010830 นายอนันต�ณัฐ เขียวชะอุ7ม
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63023010831 นางสาวกฤตยา บุญรัตน�ประพันธ�
63023010832 นายเศรษฐพร กอบกู&ไพบูลย�กิจ
63023010833 นางสาวจินตนา สุขเกษม
63023010834 นางสาวประภาพร เเจ7มจันทร�
63023010835 นางสาววรรณิสา เพ่ิมพูล
63023010836 นางสาวจามจุรี นันทะหาร
63023010837 นางสาวพิชยา อาจคงหาญ
63023010838 นางสาวเบญญาพร ศรเทพา
63023010839 นายพงษ�พันธ� ทองคํา
63023010840 นายณัฐพล ปทุมสูตร
63023010841 นางสาวนภา ฝาชัยภูมิ
63023010842 นางสาวพัทธ�วริน จิรานนท�พัฒนะ
63023010843 นางสาวณัฐรดา อินทร�แจ&ง
63023010844 นายวรเมธ วัฒนยืนยง
63023010845 นางสาวณัฐชยา บวรศักด์ิสิริกุล
63023010846 นางสาวฉัตรอลีนา จิราวัฒน�วรกิจ
63023010847 นางสาวกฤตพร ทองตระกูล
63023010848 นายธรรมเชษฐ ศรีบุญเรือง
63023010849 นางสาวดารา เกวียนวงค�
63023010850 นางสาวอาทิตยา ด&วงขํา
63023010851 นายศราวุธ กะระพันธุนิษฐ�
63023010852 นางสาวพัชรินทร� วิเชียรณรัตน�
63023010853 นายวสุธน โธนบุตร
63023010854 นางสาววิไลภรณ� จันทร�แจ7มหล&า
63023010855 นางสาววรรณนิษา คําบุญเรือง
63023010856 นางสาวพรกนก สุวรรณชาศรี
63023010857 นายนฤเบศร� เกลี้ยงเจริญ
63023010858 ส.ต.ต.อนุภัทร พานิชย�ศุภมงคล
63023010859 นายณัฐวุฒิ เก&ากัญญา
63023010860 นางสาวนครินทร� เจียมไพศาลศิริกุล
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63023010861 นางสาวสิริรัตน� แก&วปุQย
63023010862 นางสาวสุภาวดี พรมนัส
63023010863 นางสาวพลอย วัฒนกิจสกุล
63023010864 นางสาวจิลัดดา กลิ่นบัวขาว
63023010865 นางสาวธวรินทร� ศรีอัมพร
63023010866 นางสาวปOติกาญจน� ขันติทานต�
63023010867 นายชลวิทย� คุ&มกล่ํา
63023010868 นางสาวชุติมา ชุมพลพงศา
63023010869 นางสาวจิรนันท� เฮงจู
63023010870 นางสาวสุเมธ ใจบุญ
63023010871 นายปกาสิทธิ ทองสุข
63023010872 นางสาวระรินทิพย� กกขุนทด
63023010873 นางสาวศศิธร สันเพาะ
63023010874 นางสาวณัฐวรรณ ฟุQงเกียรติขจร
63023010875 นางสาวมัสลีนิง มะสาแลPะ
63023010876 นางสาววันวิสาข� บุญประคอง
63023010877 นางสาวจุฑาภรณ� บัวขาว
63023010878 นางสาวพิตะวัน รัตนพงศ�
63023010879 นางวิภาวัล รัตนไชย
63023010880 นางสาวกฤษณา พุฒนิ่ม
63023010881 นางสาวธัญวรัตม� จินดานิล
63023010882 นายภาณุศักด์ิ สิริสมุทรสาร
63023010883 นางสาวสุพัฒษร พ่ีพิมาย
63023010884 นางสาวนาตยา ป/ณฑศิริ
63023010885 นางสาววรางคณา วงศ�พลสุข
63023010886 นางสาววรรณนภา กมลจินดา
63023010887 นางสาวชนัญชิดา จันทร�บํารุง
63023010888 นางสาวศิริวรรณ ฉีดอิ่ม
63023010889 นายนครินทร� กาเผือกงาม
63023010890 นางสาวสุดารัตน� บูชาเดช
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63023010891 นางสาวภารวี ประทุมชัย
63023010892 นางสาวสุนีย� มงคลศิวกุล
63023010893 นางสาวเพ็ญพิชชา ขวัญพรหม
63023010894 นางสาววทันยา ชื่นค&า
63023010895 นางสาวพรพรรณ แสงเพชร
63023010896 นางสาวพัชรินทร� ธีระจรรยาภรณ�
63023010897 นายอภิศักด์ิ อินทรรุจิกุล
63023010898 นางสาวปภาวดี ไชยวันนะ
63023010899 นางสาวเพ็ญพิศา ภูวพัฒน�วิไล
63023010900 นางสาวสกุลทิพย� สุวณิชย�
63023010901 นายจตุรวิทย� ย้ิมสอาด
63023010902 นายอับดุลตอเละ อาแว
63023010903 นางสาวเกษสิรินทร� วุฒิชาติ
63023010904 นางสาวสุปาณี ภู7ประดิษฐ�
63023010905 นายภาณุวัฒน� ธูปแช7ม
63023010906 นายปาณัสม� นิมิตโภคานันท�
63023010907 นางสาวสุธัญญา เรือนนุช
63023010908 นายณัฐพงศ� แสงเงิน
63023010909 นางสาวธนาภรณ� นิ่มเรือง
63023010910 นางสาวมณทิรา จูฑะศร
63023010911 นางสาวกมรานันท� ดําชาวเกาะ
63023010912 นายฤทธิไกร มะโนศรี
63023010913 นางสาวฐาปนี ศรีแดน
63023010914 นายตุลาการ กองสิน
63023010915 นายภราดร วณิชอภินันท�
63023010916 นายสุริยา ลี้พานุวงศ�
63023010917 นางสาวพัดชา สนองค�
63023010918 นางสาวสุนิษา ลูกฟ.ก
63023010919 นางสาวป.ณฑรวีร� คล&ายจําลอง
63023010920 นางสาวดวงมณี พรหมพิงค�

หน&า 364 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023010921 นายอิ๊ฟซัน หมานระเด็น
63023010922 นางสาวยศวดี จันทร�เศรษฐ
63023010923 นางสาวธัชพรรณ พุ7มเข็ม
63023010924 นางสาวธัญยรัตน� ชินวงค�พรหม
63023010925 นางสาวทมิตา ชอบธรรม
63023010926 นางสาวกัณฐาภรณ� วงศ�วิวัฒน�
63023010927 นางสาวณัฎฐณิชา ทองเกษ
63023010928 นางสาวสุภาวดี เพชรคง
63023010929 นางสาวชุติมา ม่ันใจ
63023010930 นายชิตพล สุทธิบรรจง
63023010931 นางสาวปฐมาวดี ทองศิริ
63023010932 นางสาวสกุณา ศรียอดโต
63023010933 นางสาวปวีณา พร&อมมงคล
63023010934 นางสาวณัฐวดี ไทยปรีชา
63023010935 นางสาวพรธิภา โอวาทฬารพร
63023010936 นางสาววชิราภรณ� นุชนารถ
63023010937 นางสาวชวัลรัตน� ภมรพงษ�
63023010938 นายวัชรนนท� เสียงเพราะ
63023010939 นางฉัตราภรณ� สว7างศรี
63023010940 นางสาวอรณี ขันทอง
63023010941 นายกิตติภณ มรกตจินดา
63023010942 นางสาวรัตติยา มะลิทอง
63023010943 นางสาวจุฑาทิพย� เล&ารัตนานุรักษ�
63023010944 นางสาวเมทิณี ป.กษีรักษ�
63023010945 นางสาวสุรีย�รัตน� ขําสาคร
63023010946 นายธกฤต ทองมาลัย
63023010947 นางสาวศิรินารถ ศรีโพธ์ิอ7อน
63023010948 นายศุภเศก กลิ่นเกษร
63023010949 นางสาวกรวรรณ หนูเปลี่ยน
63023010950 นางสาวศุภา ป.Jนงาม
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63023010951 นางสาวภัคพิชา ศรีทับทิม
63023010952 นางสาวสุพรรษา อินโต
63023010953 ว7าที่ร&อยตรีดิเรก เจียนพูนสิน
63023010954 นางสาวภัชรีพร แสวงชัย
63023010955 นางสาวธนพร ภิรมย�
63023010956 นางสาวกัญญารัตน� อุบลรัตน�
63023010957 นายวราวุฒิ แซ7ต๊ัน
63023010958 นายประเสริฐ เพชรรัตน�
63023010959 นายชัยพร อุบลไทร
63023010960 นางสาววิไลพร เสียงวังเวง
63023010961 นายศุภกิจ ทองศรีเมือง
63023010962 นางสาวธารารัตน� ดิษฐาวรากุล
63023010963 นางสาวนัฐกานต� เรืองศรี
63023010964 นางสาวณัฐธิดา เเวววงค�
63023010965 นางสาวบุญศิริ อนุสรณัฐพงศ�
63023010966 นางสาวจันทนา แสงสีรุ&งเพชร
63023010967 นายฉัตรชัย พันธ�ศิริ
63023010968 นางพศวีร� ศุภโสภณ
63023010969 นางสาวอภิญญา เพ็งเพ7งพิศ
63023010970 นายสกลรัมย� รักภูเสน
63023010971 นางสาววันวิการ� ชาดี
63023010972 นางสาวสุนันทา สุขเจริญดี
63023010973 นายวุฒิพงษ� บุตรพันธ�
63023010974 นางสาวอาภาภรณ� พิกุล
63023010975 นายมนัสชัย รัตนบุรี
63023010976 นางสาวนิฤมล แสงทองสวัสด์ิ
63023010977 นางสาวปฐวีกานต� จตุเทน
63023010978 นางสาวชาลิสา เวชชะ
63023010979 นางสาวสิรีธร โพธ์ิศรี
63023010980 นางสาวสุกานดา เกษรักษา
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63023010981 นางสาวกาญจนา อุบล
63023010982 นางสาวศิริรัตน� เกตุแย&ม
63023010983 นางสาวประภัสสร ทองย7อย
63023010984 นายมนพัทธ� เชิดมณี
63023010985 นางสาววิไลรัตน� แก&วปานกัน
63023010986 นางสาวพระประภา น&อยพันธ�ดี
63023010987 นางสาวอนุสรา เอี่ยมศิริ
63023010988 นางสาวสุณัฏฐา ไชยนา
63023010989 นายศักด์ิพล สกุลโชติศักด์ิ
63023010990 นายธนากร จีระบุตร
63023010991 นายธนเดช เพชรโคตร
63023010992 นางสาวตรัยรัตน� ส&มพลับ
63023010993 นายวัลลภ มงคลวิทย�
63023010994 นายคณิศร แจ7มเย็น
63023010995 นางสาวอุมาพร ม่ิงเมือง
63023010996 นางสาวพรพิมล ขวัญเรือน
63023010997 นางสาวนูรฮาตีกPะห� ดาโอะ
63023010998 นางสาวพิชามญธุ� กิจรักษ�
63023010999 นายวรุดม แปQนด&วง
63023011000 นางสาวสนธยา พรคณาปราชญ�
63023011001 นางสาวดาวเรือง มากระจันทร�
63023011002 นายอนุชา สระทองทรัพย�
63023011003 นางสาวณิชาภัทร ศรีโคตร
63023011004 นางสาวชญานุช อิสรานุเทพ
63023011005 นางสาววลัยกร แววคุ&ม
63023011006 นายเกียรติพงษ� ช&างเขียว
63023011007 นายวัฒนศักด์ิ ศรีรังสรรค�
63023011008 นางสาวนวลนารี ขําเจริญ
63023011009 นางสาวอมรวรรณ บึงใส
63023011010 นายไกรศักด์ิ คงศีล
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63023011011 นางสาวศุภาวรรณ เกษมศรี
63023011012 นายอนิรุทธ์ิ เกณฑ�ขุนทด
63023011013 นางสาวสุวารี น้ําดอกไม&
63023011014 นางสาวจามจุรี แซ7ลี้
63023011015 นางสาววรัญณีย� วงษ�คลัง
63023011016 นางสาวศิริพร สังข�สุวรรณ
63023011017 นายธานินทร� ประชาชน
63023011018 นายปารมี เหล7าสมาธิกุล
63023011019 นายวรวิช ประดับสุข
63023011020 นางสาวอังคนา อภิวันท�
63023011021 นายสุทธิพงษ� ม่ันจินดา
63023011022 นางสาววนิดา วรรณสโร
63023011023 นางสาวศศิธร เริงทัย
63023011024 นางสาวศศิธร บุญเสถียร
63023011025 นางสาวศิรินทิพย� น้ําพระทัย
63023011026 นางสาวธนพร เรืองเนตร
63023011027 นางสาวจิราวรรณ เปORยมคล&า
63023011028 นางสาวนิภาพร รอดขาว
63023011029 นางสาววชิราภรณ� ขุนอภัย
63023011030 นางสาวปวีณา ยกพล
63023011031 นางสาวขนิษฐา สินสุนทร
63023011032 นางสาวศิรประภา ลึกล้ํา
63023011033 นางรักชนก ศิริวัฒนพิเชษฐ�
63023011034 น.ส.สุลินี มีเต็ง
63023011035 นางสาวฤทัยกาญจน� เพียรดี
63023011036 นางสาวลัดดาวัลย� แก&วจันทร�
63023011037 นางสาวพชรพร หุ7นยนต�
63023011038 นายศรัณย� หลวงอํามาตย�
63023011039 นายณัฐดนัย แก&วเสน
63023011040 นางสาวโชติมณี พรามณี
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63023011041 นางสาวปภัสวีร� เกษมุติ
63023011042 นางสาวสุกัญญา นาวาเดช
63023011043 นางสาวเตือนใจ ปรุงเหล็ก
63023011044 นางสาวสุพพัตรา โพธิอิ๊ด
63023011045 นางสาวชนิตษฎา อนุเวช
63023011046 นางสาวสุปรียา รักภูมิ
63023011047 นางสาวป/ยาภรณ� มะลิวัลย�
63023011048 นายคฑาพิสิษฐ� คูเพชรรัตน�
63023011049 นางสาวรุ7งนภา ศรียา
63023011050 นางสาวสุกันยา ภูกาบเพชร
63023011051 นางสาวปรีณาพรรณ ฉายโฉมศรี
63023011052 นางสาวจันทิมา พิพัฒน�กุลชัย
63023011053 นายรัฐพล หอมสุวรรณ
63023011054 นางสาวปวีณา รุ7งเรือง
63023011055 นางสาวอุมาภรณ� มณีลัย
63023011056 นางสาวประเสริฐศรี ตาลเพชร
63023011057 นายพิทยา วัชระสีมานันท�
63023011058 นางสาวสุวิชา กระจาด
63023011059 นายสารวัตร ย้ิมแฉ7ง
63023011060 นางสาวกนกกาญจน� กองจันทร�
63023011061 นางสาวณัชชา ตระการภัทร
63023011062 นางสาวกันตพัฒน� วุฒิเลิศทวีสิน
63023011063 นางสาวเจนจิรา ชูกําเหนิด
63023011064 นางสาวชนนิกานต� ศรีสวัสด์ิ
63023011065 นางสาวชณิศา ป/Rนประชา
63023011066 นายพงศธร บานแย&ม
63023011067 นางสาวสมฤดี ศรีวิเชียร
63023011068 นางสาวเรณิฏา แก&วท7าไม&
63023011069 นางสาววันวิสา ภูสนาม
63023011070 นางสาวณัฏฐณิชา จารุจินดา
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63023011071 นางสาวรมิตา สามบุญเรือง
63023011072 นางสาวกุลภญา แก&วสมบูรณ�
63023011073 นายธนพล ชิตกุล
63023011074 นางสาวนฤมล สุขทัศน�
63023011075 นายกิตติพัฒน� สงธานี
63023011076 นางสาววราพัชร คงวัฒนกุล
63023011077 นางสาวศรัญญา ก้ัวพิทักษ�
63023011078 นางสาวสุกัญญา คล&ายสุพรรณ�
63023011079 นางสาวเบญจมาพร ปลาทอง
63023011080 นายสุนทร แตงจ๋ิว
63023011081 นางสาวทิราภรณ� ศรีสุข
63023011082 นางสาวภุมรัตน� อนันต�กีรติการ
63023011083 นายอุเทน กําหนด
63023011084 นางสาวกัญญารัตน� สร&อยมณี
63023011085 นางสาวกัญฏณัฐ ปรางทอง
63023011086 นางสาวน้ําฝน แจ7มเที่ยงตรง
63023011087 นายป/ยะณัฐ ทิพย�อุดมตระกูล
63023011088 นางสาวป/ยนุช กํามา
63023011089 นางสาวชาญินี โกมลวิทยคุณ
63023011090 นางสาวมีนา ทากอง
63023011091 นายฉัตรชัย ดวงแก&ว
63023011092 นางสาวนิตยา ชาวนาใต&
63023011093 นางสาวรติมา พรหมมาพันธุ�
63023011094 นางสาวกฤษณา ไวยรัตนา
63023011095 นางสาวชุติมา ศรีพูล
63023011096 นางสาวณัฐธิรา วิมลพันธ�
63023011097 นางสาวนริสรา ต&นโพธ์ิ
63023011098 นายประวัณวิทย� เกตมณี
63023011099 นายสิทธิพงษ� เล7าทรัพย�
63023011100 นายวิศรุต โพธ์ิพ7วง
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63023011101 นายธีระชัย ถาวรผล
63023011102 นางสาวศิริฤดี สมุดตะโสภา
63023011103 นางสาวรุ7งนภา อริยโภคิน
63023011104 นางสาวอภิชญา ปานรัตน�
63023011105 นางลลิตา ภูมิแก&ว
63023011106 นางสาวรัชฎาภรณ� เข่ือนมณี
63023011107 นางสาวณัฐกานต� บุตรดี
63023011108 นางสาวป/ยนุช เทียมจันทร�
63023011109 นางสาวจุฑาธิณี รัตติโชติ
63023011110 นางสาวกัญจน�พร น้ําประสานไทย
63023011111 นางสาวกัญญารัตน� มีแก&ว
63023011112 นายกรรณกฤษณ� ย้ิมละมัย
63023011113 นายสิริวัชร� ธนาวุฒิวร
63023011114 นางสาวแพรวพรรณ ฉัตรทอง
63023011115 นางสาวไกรทิพย� คะรุรัมย�
63023011116 นางสาวศิตรานุช ภูมิประกาย
63023011117 นายทศพร คงดี
63023011118 นายณัฐวัฒน� พุกนวน
63023011119 นางสาวกุสุมา ภิญโญ
63023011120 นายก7อเกียรติ ตอบประโคน
63023011121 นายณัฐวัตร เอียงอิ่ม
63023011122 นายวรัญ_ู เหมหรรษา
63023011123 นายศุภกฤษ ศิริวรรณ�
63023011124 ว7าที่ ร.ต.ป/ยพัทธ� พวงนิลน&อย
63023011125 นางสาวสิริมา วิลาศ
63023011126 นางสาวพิชชาภรณ� สุขศรี
63023011127 นางสาวกฤษณา ยังกล&า
63023011128 นางสาวปวีณา นงนุช
63023011129 นางสาวรัญชิดา ทองบ7อมะกรูด
63023011130 นางสาวจิราภรณ� สุกันทอง
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63023011131 นางสาวอริสา วันชนะบุญ
63023011132 นางสาวเสาวคนธ� กําเหนิดผล
63023011133 นางสาวสุวณี จรูญโกมล
63023011134 นางสาวดวงกมล โพธ์ิทอง
63023011135 นางสาววาสนา รจนัย
63023011136 นายณฐภัทร เอี่ยมสุพรรณ
63023011137 นางสาวชนาภา เดชนารักษ�
63023011138 นางสาวปราณดา รัตนะศิริบุญญา
63023011139 นางสาวลภัสรดา กิติกุลวรากร
63023011140 นางสาววรวรรณ คุ&มสกุล
63023011141 นางสาวสิริชล พูลทรัพย�
63023011142 นางสาวอัญชลี จตุรพรชัยเลิศ
63023011143 นางสาวรับขวัญ ฤกษ�รุจิพิมล
63023011144 นางสาวพัชรพร ปลอดโปร7ง
63023011145 นางสาวนภาวรรณ จันมา
63023011146 นายบรรดาล ศิริโสภา
63023011147 นางสาวนันทวัน คล7องเชิงสาร
63023011148 นายพลกฤต เอกธารารัตน�
63023011149 นางสาวกัลย�ชลิดา ขอคํา
63023011150 นายคริษฐ�พงศ� พรหมทอง
63023011151 นางสาวพิมพ�สิริ ราษฎร�ประดิษฐ�
63023011152 นางสาวณัชฎาภรณ� อักษรศรี
63023011153 นางสาวนงนุช สังข�ทอง
63023011154 นางสาวสรัญญา ขนอม
63023011155 นายพงศกร ทัศนีย�ไตรเทพ
63023011156 นางสาวณัฐฌา เพ็งเพชร
63023011157 นางสาวทัศนีย� แก&วกล่ํา
63023011158 นางสาวพิชชาภัสร� เจริญชัยสมบัติ
63023011159 นางสาวพิมพา รักษาธิการ
63023011160 นางสาวทิพวรรณ สุวรรณศิริ
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63023011161 นางสาวเมธาวี ศฤงควณิชกุล
63023011162 นายศราวุธ สิงห�วงษา
63023011163 นายปริญญา ชมภูธวัช
63023011164 นางสาวฤดีมาศ โพธ์ิไพจิตร�
63023011165 นางสาวสุนิสา ขําสุนทร
63023011166 นางสาวกมลชนก บุญประสงค�
63023011167 นายปฐมพนธ� สุวรรณมงคล
63023011168 นางสาวพลอยพร พวงศรี
63023011169 นางสาวชุติมา พิพัฒนศรี
63023011170 นางสาวเบญจมาภรณ� สมคะเณ
63023011171 นายพลากร ทศภา
63023011172 นายฐิตินันท� มายืนยง
63023011173 นางสาวภัทรอร หาญสมบัติ
63023011174 นางสาวจิรานันท� อินเสนา
63023011175 นางสาวขวัญกมล แดงศรีธรรม
63023011176 นางสาวเยาวลักษณ� ธรรมเสนา
63023011177 นางสาวเพชรไพลิน ร7วมวัน
63023011178 นายกิตติภพ ผดุงม7วงทอง
63023011179 นางสาวณัชปภา หัตถาชยานนท�
63023011180 นางสาวอรจิรา เตียบฉายพันธุ�
63023011181 นางสาวอรทัย ทองมา
63023011182 นายอานนท� ด7านตระกูล
63023011183 นายธงไชย อ7อนเที่ยง
63023011184 นางสาวนาตยา อินทราช
63023011185 นายสรศักด์ิ นุชทองม7วง
63023011186 นางสาวพิมผกา เมฆมล
63023011187 นางสาวศิราภรณ� เพลินสําราญ
63023011188 นางสาวปวิตา พิมพานิช
63023011189 นายณัทภาส ผิวเหลือง
63023011190 นางสาวพิมรัตน� โพธ์ิศรีทอง
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63023011191 นายภาษิต บุญเรือง
63023011192 นางสาวภัททิยา แก&วบํารุง
63023011193 นางสาวอาภัสรา พจน�ปฏิญญา
63023011194 นางสาวกัญญา ณัฐ แซ7 อึ่ง 
63023011195 นางสาววิสสุตา วิศวเจริญ
63023011196 นางสาวกัลนรัตน� มาสดใส
63023011197 นางสาวเกศดา อนันตะกูล
63023011198 นางสาวศุภมาส ศรีทา
63023011199 นายฐกฤต มงคลกษิด์ิเดช
63023011200 นางสาวสุกฤตา โพธ์ิพระ
63023011201 นายธงชัย นราแก&ว
63023011202 นายอดิศร ต้ังทํานุ
63023011203 นายสิทธิชัย แปQนแก&ว
63023011204 นางสาวณัฐณิชา เทียรพันธ�
63023011205 นางสาวลินดา นิมะลา
63023011206 นางสาวนพร จินตนาวลี
63023011207 นางสาวสุภาวดี บิดา
63023011208 นางสาวอรอนงค� อ&นทอง
63023011209 นางสาวนฤมล กลางปางรัตน�
63023011210 นางสาวจิรพา เกษทองมา
63023011211 นางสาวกนกวรรณ อรุณพัฒนสุข
63023011212 นางสาวนภาพรรณ ชุ7มม่ัน
63023011213 นางสาวฐิตารีย� สุขสําอางค�
63023011214 นางสาวอรทัย ปรีชาสุข
63023011215 นางสาวอรสา ตรงตามคํา
63023011216 นายนพดล นิลญาณ
63023011217 นางสาวภัทรฤทัย สุวงศ�
63023011218 นางสาวศุทธินี บุตรน&อย
63023011219 นางสาวภัทรนันท� จิตต�อารยะกุศล
63023011220 นางสาววราภรณ� วรรณชนะ
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63023011221 นางสาวปนิดา อัมภรัตน�
63023011222 นางสาวชูขวัญ คําทอง
63023011223 นางสาวจันทร�เพ็ญ ศรีหดม
63023011224 นางสาวปอนัดดา ยศมา
63023011225 นางสาวณัฐธิดา นิ่มเนตร
63023011226 นางสาวพิมพ�นภา เพชรแอ
63023011227 นางสาวฐาปนี ตันสกุล
63023011228 นางสาวธิดารัตน� วงศ�จิรรัตน�
63023011229 นางสาวธีร�สุดา โชติกวนิช
63023011230 นางสาวสุชาดา พันซ&อน
63023011231 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย�
63023011232 นายบุญญฤทธ์ิ ปานสมุทร
63023011233 นางสาววิภารัตน� แก&วกอง
63023011234 นางสาวสุพัตรา แสงมาลา
63023011235 นางสาวจารุวรรณ จิตรักษ�
63023011236 นางสาวอุษา เกษวิริยการณ�
63023011237 นางสาวนาตยา กลมจีน
63023011238 นางสาวลิขิตกานต� อุ7นหล&า
63023011239 นางสาวพิชณ�สินี แสงสร&อย
63023011240 นางสาวนฤมล รุญเจริญ
63023011241 นางสาวรุ7งฐิวา แก&วสะอาด
63023011242 นางสาวตวิษา พรมชาติ
63023011243 นางสาวนุชนารถ ยมนา
63023011244 นางสาวมนัสนันท�ญา ฝ.ดศิริ
63023011245 นางสาวพิมพ�ชนก ทั่งสุข
63023011246 นางมาลัยพร จันทร�โต
63023011247 นางสาวพงศ�ศุภางค� นาครพัฒน�
63023011248 นางสาวรัชนก ทะรังศรี
63023011249 นายพชรพล กลิ่นสมร
63023011250 นางสาวอาแอเสาะห� มะยะ
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63023011251 นายนราวุฒิ ประยูรวงค�
63023011252 นางสาวสุรางค� เทศปาน
63023011253 นางสาวมนัสนันท� กําเนิดรัตน�
63023011254 นางสาวอริษรา มะลิขาว
63023011255 นางสาวนุชนาถ ศรีสุข
63023011256 นายภวัต นาคทั่ง
63023011257 นางสาวจุฑารัตน� ศักดี
63023011258 นางสาวธตรัฐ บุญราศรี
63023011259 นางสาวชนม�นิภา ชาญชัยเจริญกุล
63023011260 นางสาวกัญญาณัฐ หัตจุมพล
63023011261 นายธนภัทร ขานไข
63023011262 นางสาววิมลรัตน� ม่ิงกลิ่น
63023011263 นายชลอ ชัยบุญชนะเกียรติ
63023011264 นางสาวสุชาดา เชียงวรรณา
63023011265 นางสาวธาวินี อํานวยบุญทรัพย�
63023011266 นางสาวป.ทมพร ไทยสยาม
63023011267 นางสาวณิชกานต� ชูตระกูล
63023011268 นางสาวสุธิดา ไชยชราแสง
63023011269 นางสาววนิดา จ&องสาระ
63023011270 นายศิริวุฒิ หารสุวรรณ
63023011271 นางสาวทิตยาพร วรรณโสภา
63023011272 นางสาวฉัตรสุดา ดุษฎีปริวรรต
63023011273 นางสาวศศิธร เรืองสิริธัญญกุล
63023011274 นายจิรวัฒน� ศตพรไกรวัฒน�
63023011275 นายชาญณรงค� มากสอย
63023011276 นางสาวปาริสา ประภานาวิน
63023011277 นางสาวป.ทมาวรรณ ธรรมมา
63023011278 นางสาวอมรรัตน� ศรพรม
63023011279 นางสาวรัมภ�รดา ม่ันมี
63023011280 นางสาวธันย�ชนก เถาว�กลอย
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63023011281 นางสาวเกศรินทร� ชมชัย
63023011282 นางสาวศิริประภา บวงขุนทด
63023011283 นางสาวหรรษา ลิ้มละมัย
63023011284 นางสาวดารณี คชเวช
63023011285 นายศุภเดช กินไธสง
63023011286 นางสาวซาฮีดา อาแว
63023011287 นางสาวสุกัญญา จรรยายุทธพงษ�
63023011288 นางสาวณัฐธิดา โภคากร
63023011289 นางสาวนิวาริน โพธ์ิม่ัน
63023011290 นางสาววรานันท� ยอดมาลัย
63023011291 นางสาวภัคจิรา รัชตธนกุล
63023011292 นางสาวธนัญญา บุญอินทร�
63023011293 นายนิติพงศ� มโนชัยภักดี
63023011294 นางสาวภูรีรัตน� ศรีสุธน
63023011295 นางสาวจิราพร พวงทอง
63023011296 นางสาวชนาภร พลอยศรีธรรมชาติ
63023011297 นางสาวปาณิศา ทินวงศ�
63023011298 นางสาวญาณิศา เทิดรัตนพงศ�
63023011299 นางสาวภัทราวรรณ ย่ิงภิญโญ
63023011300 นางสาวกรณ�ณิภา แท7นทอง
63023011301 นางสาวมงคลรัตน� รัตนพิพักตร�
63023011302 นางสาวชัชฎาพร สมบูรณ�โภคา
63023011303 นายธนพัฒน� สุขสม
63023011304 นายพัฒนพงษ� ศิริภรณ�พานิช
63023011305 นางสาวชมพูนุท ยังปรีดา
63023011306 นางสาวเพ็ญพร อัคสูนย�
63023011307 นางสาวเอมอมร หวิญหาร
63023011308 นางสาวกัญญามาศ ใจรักษา
63023011309 นางสาวนวลอนงค� สุวรรณโชติ
63023011310 นางสาวจิราพร พ่ึงประชา
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63023011311 นางสาวทักษพร บ7อบัวทอง
63023011312 นางสาวพัชญ�สิตา เขมรัตน�วงศ�กร
63023011313 นางสุภาวดี สกุลโพน
63023011314 นางสาวกิตติทัต ลูกบัว
63023011315 นางสาววรรณวิษา งามละม7อม
63023011316 นายปุรเชษฐ� ทองกันยา
63023011317 นางสาวสุกัญญา ดงไม&
63023011318 นายผดุงศักด์ิ ศรีปานเงิน
63023011319 นางสาววราภรณ� กาฬภักดี
63023011320 นางสาวกันยาวีร� บุญเรือน
63023011321 นางสาวณัฐวรรณ ป/Rนทอง
63023011322 นางสาวสุนิษา ช&างป^าดี
63023011323 นางสาวนิรมล สีดี
63023011324 นางสาวปทุมมณี อ7อนสัมพันธ�
63023011325 นางสาววริศรา เมฆศรีสวรรค�
63023011326 นางสาวเมริษา ตาดผัน
63023011327 นางสาวป/ยมาภรณ� ไพราม
63023011328 นางสาววาสนา โคตรแซก
63023011329 นางสาวธนวรรณ ทองเกิด
63023011330 นายสหโชค ก้ัวะห&วยขวาง
63023011331 นางสาวอรุณี บุญใหญ7
63023011332 นายชัยวัฒน� ขาวสม
63023011333 นางสาวศิริวรรณ ชิงโส
63023011334 นายกิตกร ศรีเทพ
63023011335 นายธนพล แซ7เล&า
63023011336 นางสาวทิพรัตน� ผางพันธ�
63023011337 นางสาวศิริวรรณ เอกจีน
63023011338 นางสาวปราณี เกิดบางแขม
63023011339 นางสาวกัลยวรรธน� คงสมจิตต�
63023011340 นางสาวกาญจนา ภู7แก&ว
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63023011341 นางสาวนิภาภรณ� อินสวรรค�
63023011342 นางสาวบุษกร เจนโกศล
63023011343 นางสาวสิริลักษณ� ขุนแก&วเมือง
63023011344 นางสาวสุธิดา เอี่ยมนาคะ
63023011345 นางสาวจีรวรรณ เจริญวงษ�
63023011346 นางสาวดลญา สารีทก
63023011347 นางสาวอรหทัย สงล7อง
63023011348 นางสาวสุวพิชญ� เหมือนโพธ์ิ
63023011349 นายปารเมศ พัฒนา
63023011350 นางสาวดลกนก สมิตวุฒิพร
63023011351 นายธเนศ ฉันศรี
63023011352 นางสาววิจิตตรา หลวงพิทักษ�
63023011353 นางสาวอาทิตยา อ่ําเจริญ
63023011354 นางสาวสินีนาฎ เจริญบุตรานนท�
63023011355 นางสาววนิดา หม7าตระกูล
63023011356 นางสาวจิรนันท� ประชุมเวช
63023011357 นายเดชา ชาวสวน
63023011358 นางสาวแพรวโพยม ธนวิโรจน�กุล
63023011359 นางสาวชลลดา ธนาจันทร�ศรี
63023011360 นายมงคล ญาณะเหล็ก
63023011361 นางสาววราภรณ� เสาวป/ตุกุล
63023011362 นางสาวนภัสสร สุจริต
63023011363 นายพชร เลี้ยงบํารุง
63023011364 นางสาวชนิดาภา ผุดผ7อง
63023011365 นายจิรภาส ทองเสน
63023011366 นางสาวกุสุมา เกิดโภคา
63023011367 นางสาวจุฬาลักษณ� รัตนวัฒน�
63023011368 นางสาวกรรณิการ� ปQานพราย
63023011369 นางสาวกัญวรา งามแสงสุริยา
63023011370 นายปุรเชษฐ� นาคสุข
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63023011371 นางสาวศิรดา ปลาทอง
63023011372 นางสาววันวิษา สุวรรณิน
63023011373 นายธวัชชัย ขันติ
63023011374 นางสาวสุภัทรา นาคดี
63023011375 นางสาวนันทยา เกษวิริยะการ
63023011376 นางสาววิพา ทองพุก
63023011377 นายพงศกร ชะรินทร�
63023011378 นางสาวจรีพร จิระวารี
63023011379 นางสาวอิสรีย� ศิริมุสิกะ
63023011380 นายกุลฑล สินสกุล
63023011381 นางสาวอชิรญา อภิจรรยาธรรม
63023011382 นางสาวธนันรดา บุญชูกิตติโชค
63023011383 นางสาวอรจิรา อนุศาสนี
63023011384 นางสาวชลินพร ควรรณสุ
63023011385 นางสาวกุลวดี บุญชะม&อย
63023011386 นางสาวกนกวรรณ สุนสาย
63023011387 นายพยุงศักด์ิ แสนโคตร
63023011388 นายศุภกร เรืองขจร
63023011389 นางสาวป.ทมาภรณ� นามพันธุ�
63023011390 นางสาววิรัญชนา สันทัด
63023011391 นางสาวลินลี่ ใจพันธ�
63023011392 นางสาวกมลวรรณ คูหามุข
63023011393 นางสาวพรพรรณ พอดีงาม
63023011394 นางสาวพรรณวดี ทวีระวงษ�
63023011395 นางสาววิมล เหลืองเพ่ิมสกุล
63023011396 นายบวรชัย บวรสถิรกุล
63023011397 ว7าที่ร&อยตรีหญิงรติภัทร ทําดี
63023011398 นางสาวเสาวนีย� จันทร�เรือง
63023011399 นายสิทธิเดช สุวรรณรักษา
63023011400 นางสาวปฐมาภรณ� สุขการณ�
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63023011401 นางสาวอาทิตยา รอดรักษา
63023011402 นางสาวกัญญารัตน� วิมลวรรณ
63023011403 นายกฤษฎา ผึ่งมา
63023011404 นายพิสิฐ บุญธรรม
63023011405 นายสหรัช ใบรัก
63023011406 นายปนิสฐ� นาครําไพ
63023011407 นายภูริทัต สินนันทะเสน
63023011408 นายเจษฎากร เครือเเก&ว
63023011409 นายสิรภพ พินิจการ
63023011410 นายศิวพล โกศลสุวรรณ
63023011411 นายลิขิต ซังยืนยง
63023011412 นางสาวกรรณิกา นาคอิ่ม
63023011413 นางสาววาสนา หาญพล
63023011414 นางสาวจิตต�โสภิณ วงษ�ทองดี
63023011415 นางสาวสุวิชาดา เมืองคํา
63023011416 นางสาวสิริญญา ไชยวุฒิ
63023011417 นางสาวกมลวรรณ สมพรมทิพย�
63023011418 นายกฤษฎา ตันตระกูล
63023011419 นางสาวนภัสกร จ่ันทอง
63023011420 นางสาวอนัญญา จันทา
63023011421 นายครรชิต สมีแจ&ง
63023011422 นายกิตติศักด์ิ วิเศษหม่ืน
63023011423 นางสาวศรุตา พวงทรัพย�
63023011424 นางสาวจันทิมา คชศิลา
63023011425 นางสาวสุชัญญา วรรณเผือก
63023011426 นางสาวสุชาวดี มานะสมบัติ
63023011427 นางสาวขวัญใจ รักชาวไร7
63023011428 นางสาวศศิธร แก&วกียูร
63023011429 นายสรกฤช ภิรมย�ชุน
63023011430 นายศุภพล จันทร�มา
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63023011431 นายนวฤทธ์ิ ชูรักษา
63023011432 นางสาวสิทธิรันดร มากช7วย
63023011433 นางสาวจุฑาลักษณ� อาจภักดี
63023011434 นางสาวเยาวเรศ ทับจิตต�
63023011435 นางสาวดวงทอง หลักเพชร
63023011436 นายไตรโรจน� นวลอินทร�
63023011437 นางสาวกุลธิดา พานิชย�ดี
63023011438 นายเฉลิมพงษ� พิมพขันธ�
63023011439 นางสาวขวัญณัฐดา เครือแก&ว
63023011440 นางสาววรนุช ธรรมรัตน�
63023011441 ว7าที่ ร.ต.หญิงวรรณิษา อาจคงหาญ
63023011442 นายชนุตม� อ7อนทอง
63023011443 นายวรวุฒิ บุญเกต
63023011444 นางนันทรัตน� มูลราช
63023011445 นายกิจธนภัทร ดํารงค�วัฒนาโสภน
63023011446 นายธวัชชัย แสนราษฎร�
63023011447 นายธนภัทร โพธ์ิขาว
63023011448 นางสาวอรนุช เกียรติสกุลทอง
63023011449 นางสาวชุติมา ทองป/ยวัฒน�
63023011450 นายพลธนาศักด์ิ ทิพย�ป.ญญา
63023011451 นายภานุพัฒน� มะลิเลื้อย
63023011452 นางสาวเมธินี หงษ�เวียงจันทร�
63023011453 นางสาวสุวิมล ถังเงิน
63023011454 นางสาวสุตาภัทร เอี่ยมอ7อน
63023011455 นายสุริยะ จันทโสม
63023011456 นายกฤษฎา ทาราช
63023011457 นายปราเมศร� ม7วงอุ7น
63023011458 นางจันทนา ตันทอง
63023011459 นางสาวศตกมณ นุชขํา
63023011460 นางสาวชญาณิศา จันทร�มี
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63023011461 นางสาวณัฐกมล คํามา
63023011462 นายวรพัฒน� ไขว&พันธุ�
63023011463 นางสาวธิดาวรรณ� จันทร�เขียว
63023011464 นายมนูญ รัตนวงศ�
63023011465 นางสาวนภาวรรณ เกลี้ยงใหม7
63023011466 นางสาวศิริโสภา ศิริศักด์ิ
63023011467 นางสาวนฤมล พันธุ�ประชา
63023011468 นายอภิVเชษฐ สุพรรณวัฒน�
63023011469 นางสาวแพรวนภา เครือบุตร
63023011470 นางสาวธนพร จันทร�ทองสุข
63023011471 นางสาวจรรยพร แสงม7วง
63023011472 นางสาวณัฐกานต� อริญชยา
63023011473 นายวุฒิกร ย่ิงเจริญ
63023011474 นางสาวสุรีลักษณ� จันทแก&ว
63023011475 นางสาวพรธิดา กิติภัทร�ถาวร
63023011476 นายศราวุฒิ รักลา
63023011477 นายวริสรา สอิ้งทอง
63023011478 นางสาวปุณยนุช สุทธิวราโชติ
63023011479 นางนันทิวา ภู7นาค
63023011480 นายเกียรติศักด์ิ โตแก&ว
63023011481 นางสาวจิราภา นุ7มแย&ม
63023011482 นายธนโชติ นพคุณ
63023011483 นางสาวสุรีย�รัตน� ผิวเกลี้ยง
63023011484 นางสาวณัฐฉัฐ กชภูพิชชา
63023011485 นางสาวสุดารัตน� รัตนกิจไพบูลย�
63023011486 นายปพน รัตนจินดา
63023011487 นางสาวพิมพ�กมล กําลังแพทย�
63023011488 นางสาววิภาวี คชเดช
63023011489 นางสาวมาริษา ทองจันเทา
63023011490 นางสาวอรทัย แปลวัน
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63023011491 นางสาวสุรินธรณ� ประเศรษฐา
63023011492 นางสาววราภรณ� ช&างพลาย
63023011493 นายพุฒิสรรค� สมบุญ
63023011494 นายณัฐพงศ� สุบรรณ�
63023011495 นายพัทธอิทธ์ิ บุญญานัน
63023011496 นางสาวกนกวรรณ แสงจันทร�
63023011497 นางสาวจิตสุภาพ� ศรีเมือง
63023011498 นางสาวกอบกาญจน� คูกิติรัตน�
63023011499 นายศิริชัย กันยาโพธ์ิ
63023011500 นางสาวรุ7งนภา ทมไพร
63023011501 นางสาวกุลภัสสร� ชูมณี
63023011502 นางสาวอรนิษฐ� นิธินันท�โสภา
63023011503 นางสาวรุ7งสว7าง หอมเขียว
63023011504 นายขวัญชัย แก7นนาค
63023011505 นางสาวธิชาดา เผือกบริสุทธ์ิ
63023011506 นายนรินทร� หอมสุก
63023011507 นางสาววิจิตรา ปลุกใจเสือ
63023011508 นายพลกฤต ชุมนุม
63023011509 นางสาวณัฐริกา ปานกล่ํา
63023011510 นางสาวธนัชพร จรุงสันทิส
63023011511 นายชานนท� จิตตเชยกุล
63023011512 นางสาวบัณฑิตา สะราคํา
63023011513 นางสาวลภัสรินทร� หงษ�ทอง
63023011514 นายโยธิน พงษ�จําปา
63023011515 นางสาวสุดารัตน� เชิมชัยภูมิ
63023011516 นางสาวโซฟOยะห� โลPะมะ
63023011517 นายศักดา สีหะราช
63023011518 นางสาวหฤษร พานิชเจริญนาม
63023011519 นายเจริญ จันทร�แจ7ม
63023011520 นายธวัชชัย ใจซ่ือ
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63023011521 นางสาวสร&อยทิพย� อวดผล
63023011522 นางสาวอัคริมา ภูถุ
63023011523 นางสาววราภรณ� อินทรถนอม
63023011524 นางสาวรัตนาภรณ� แก&วปานกัน
63023011525 นายวิรัช ปะวะโค
63023011526 นางสาวสุจิตรา แสงชาติ
63023011527 นางสาวชัญญา ธีรสกุลกาญจน�
63023011528 นายจักรกริช จักรสาร
63023011529 นางสาวมณชิฌา วิทยา
63023011530 นางสาววิไลวรรณ ย่ีสรง
63023011531 นางกริษฐากานต� โตมา
63023011532 นางสาววีระนาฏ อินทชิต
63023011533 นางสาวจินดารัตน� รูปสม
63023011534 นางสาวป.ทมาภรณ� ไตรยราช
63023011535 นางสาวธิดารัตน� นาคใจเสือ
63023011536 นายวรายุทธ ทับเส็ง
63023011537 นางสาวลักษมล ปทุมสุติ
63023011538 นายไมตรี เธียรวรรณ
63023011539 นางสาวสุปราณี ลิ้มไพบูลย�
63023011540 นางสาวธนวรรณ วนิชบูรณ�
63023011541 นางสาวสมหญิง อยู7รอด
63023011542 นายจิรสิน วีราภรณ�
63023011543 นายบุลากร แก&วทิม
63023011544 นางสาวศิริกัญญา ขุนล่ํา
63023011545 นางสาววุสิมา หีบสัมฤทธ์ิ
63023011546 นางสาวจารุวรรณ วงษ�ชื่น
63023011547 นายจุมินทร� วนิชกุล
63023011548 นางสาวสุพัตรา หันจางสิทธ์ิ
63023011549 นางสาวจุฑามาศ ตาบผึ้ง
63023011550 นางสาวนุชรดี วัฒนาชีรานนท�
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63023011551 นางสาวนริศรา น&อยประชา
63023011552 นางสาวสริตา เกตุเพ็ง
63023011553 นางสาวกัลยรัตน� สุนทรศารทูล
63023011554 นางสาวปุณยาพร ควรสุวรรณ
63023011555 นางสาวสุธาสินี แสนสุข
63023011556 นางสาวดาริกา ทองกระจ7าง
63023011557 นางสาวอัจฉริยาพร พืบขุนทด
63023011558 นางสาวนุชนภา สว7างนึก
63023011559 ว7าที่ร&อยตรีหญิงบังอร สุวรรณา
63023011560 นางสาวพรพิมล หลีวิจิตร
63023011561 นางสาวนันทนา พลบดี
63023011562 นายปรีชา อัศวย่ิงถาวร
63023011563 นายชวนากร ตันครองศิล
63023011564 นายชยุตม� พูลเกษม
63023011565 นางสาวจิณห�วรา เอกสิทธ์ิชัยพงศ�
63023011566 นางสาวพรนิภา โชระเวก
63023011567 นางสาวอรพรรณ เม้ียนกลาง
63023011568 นางสาวจันทิมา สืบดา
63023011569 นางสาวป.ทมา อู7อรุณ
63023011570 นางสาวป.ญจพัฒน� อังกาบขาว
63023011571 นางสาวณัฐกาญจน� โชติงาม
63023011572 นายศรัณยู เรือนรื่น
63023011573 นางสาวนันทิยา เจือมา
63023011574 นางสาวธารัตน� ใจเย็น
63023011575 นางสาวสาธกา จอมทอง
63023011576 นางสาวปรียาภรณ� จงสมจิตร
63023011577 นายวรัทวีร� จันทร�แสง
63023011578 นางสาววิริญญ� อินทรมหา
63023011579 นางสาวจุฑามณี ฉิมวัย
63023011580 นางสาวสุทธิดา คลังกรณ�
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63023011581 นางสาวเหมือนฝ.น อินทร�รักษา
63023011582 นางสาววรดา ชินวร
63023011583 นางสาวสุชาดา สมบุญพุลพิพัฒน�
63023011584 นางสาววรรณสรวง ศรีเพชร
63023011585 นายอัชฌา ระเวกโฉม
63023011586 นางสาวธรัญญา ธรรมมุสา
63023011587 นายกมล อาจคงหาญ
63023011588 นางสาวทรายขวัญ เรืองจรูญ
63023011589 นางสาวพิชญภา โตPะชื่นดี
63023011590 นางจตุพร คุรอโหนด
63023011591 นางสาวรักษณาลี จอมอาสา
63023011592 นางสาวอรอนงค� เกตุดาว
63023011593 ว7าที่ร&อยตรีหญิงชลาณัฏฐ� สุขผล
63023011594 นางสาววาสนา ตนดี
63023011595 นางสาวสุพัตรา ชุมพา
63023011596 นางสาวจิรพสิริ แก&วประชา
63023011597 นางสาวกวินทิพย� วิลัย
63023011598 นางสาวศจี จิตร�บรรจง
63023011599 นางสาววิภาวรรณ อุบล
63023011600 นางสาววรรณวิสา ศรีพล
63023011601 นายปริวรรษ ดอกตาลยงค�
63023011602 นางสาวรวีกานต� บุญเกิด
63023011603 นางสาวปรียานุช ป.ตตายะสัง
63023011604 นางสาวชวลัน ทีคา
63023011605 นางสาววันวิสา พลายแก&ว
63023011606 นายวิชิต สุขกรม
63023011607 นางสาวป.ทมวรรณ ชุ7มชิต
63023011608 นางสาวรสสุคนธ� เขียววิชัย
63023011609 นางสาวพัชราภรณ� สมปุก
63023011610 นายกิตติภัท มาบางยาง
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63023011611 นางสาวสุพัตรา แซ7ฮ&อ
63023011612 นางสาวรัตติยากรณ� พิลาแดง
63023011613 นางสาวพัสวี ศรีปราชญ�
63023011614 นางสาวอรทัย ขวาชัยวี
63023011615 นายธนสิทธ์ิ ใจรักดี
63023011616 นายวงศกร รุจิวัฒนพงศ�
63023011617 นายอนพัฒน� อินทภัก
63023011618 นางสาวสุนทรี วงค�สุนทร
63023011619 นางสาวธิติสุดา อินทรสงเคราะห�
63023011620 นางสาวธัญญารัตน� แต&นุเคราะห�
63023011621 นางสาวสุธิตา นาคพิทักษ�
63023011622 นางกัลยพัชร สุพรรณพงศ�
63023011623 นายเอกชัย ย&อยหยด
63023011624 นายธีรเชษฐ� ม่ิงโพธ์ิเต้ีย
63023011625 นางสาวกนกอร นพเก&า
63023011626 นางสาวนนทิยา คูสมบัติ
63023011627 นางสาวกรรภิรมย� พุฒอินทร�
63023011628 นางสาววิภาวดี มูลแสน
63023011629 นางสาวสิริลักษณ� อินทร�วงษ�
63023011630 นางสาวธารารัตน� รัตนภักดี
63023011631 นางสาวกาญจนาพร แจ7มนิยม
63023011632 นายวีระยุทธ โพธ์ิยะลาด
63023011633 นายฉัตรชัย ก&านก่ิง
63023011634 นางสาวอรญา ม7วงศิริ
63023011635 นายชิษณุพงศ� สุภชัย
63023011636 นางสาวปOยะพร แก&วเทพ
63023011637 นางสาวกชรัตน� รัตนเสรี
63023011638 นายพัฒนะ ธัมมะสอน
63023011639 นายพุทธชาด สุวรรณเสริม
63023011640 นายสิทธิกร ทองโปร7ง
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63023011641 นายธนกร ธนะสมบัติ
63023011642 นายศราวุธ คลื่นบรรเลง
63023011643 นายธีระวัฒน� เอื้อนโอด
63023011644 นางสาวภาราดา ภู7พูลทรัพย�
63023011645 นายชยุต จันไชยยศ
63023011646 นางสาวอทิตยา มะนู
63023011647 นางสาวศิริวรรณ ไชยบุญ
63023011648 นายนวพล อรุณมาศ
63023011649 นางสาวประภัสสรา สงค�พิมพ�
63023011650 นางสาวอรพิชาช� สุวรรณมัลลีกุล
63023011651 นายป.ญญา จริงจังธนังกูล
63023011652 นางสาวอารียา ดาวกระจาย
63023011653 นายกิตติศักด์ิ เก้ือเม7ง
63023011654 นายสหภาพ มีของ
63023011655 นางสาวสุนิสา อุยะตุง
63023011656 นางรติกานต� นิลโมจน�
63023011657 นางสาวพรพิมล เอมโอฐ
63023011658 นางสาวระวิวรรณ ทองมนต�
63023011659 นายวิเชียร แก&ววิลัย
63023011660 นางสาวชนิดาภา แสงสุด
63023011661 นางสาวเจนจิรา อาจหาญ
63023011662 นางสาวสุดารัตน� ฤทธิมนตรี
63023011663 นายศุภักษร กิจสนธิ
63023011664 นางสาวธารีรัตน� ปานทอง
63023011665 นางสาวนาตยา มาลาวงษ�
63023011666 นางสาวสุจิตรา ณรงค�วาณิชการ
63023011667 นางสาวพลอยปภัส เนียมสีนวล
63023011668 นางสาวกานต�พิชชา เหมืองสอง
63023011669 นายนิธิพงศ� พงศ�พิริยะจิต
63023011670 นายวัชรธีร� ใจสุวรรณ�
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63023011671 นายทวิตย�รัตน� รัตนแสงสุวรรณ
63023011672 นางสาวธนิตา ดีวัน
63023011673 นางสาวณัฐสิกาญจน� ใหญ7อินทร�
63023011674 นางสาวมัชฌิมา ศรีป.กษา
63023011675 นางสาวขวัญใหม7 เข็มทอง
63023011676 นางสาวจันทร�เพ็ญ เถียรทองศรี
63023011677 นางสาวจิรารัตน� รีส&มซ7า
63023011678 นางสาวกัญญาภัทร กลัดเพชร
63023011679 นางสาวกชพร รุ7งฤทัยวัฒน�
63023011680 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�คง
63023011681 นางสาวสิรินภา ใจเปORยม
63023011682 นางสาวธิดารัตน� สินพิทักษ�
63023011683 นายสุทธิรักษ� ชวนชิต
63023011684 นายภพธร แจ7มใส
63023011685 นายธวัชชัย ทวีนามทอง
63023011686 นางสาวประภาพรรณ พลประสิทธ์ิ
63023011687 นางสาวกัญจนาพร ตติยศุภกรกุล
63023011688 นายกฤษดา ตนาวรรณ�
63023011689 นายพีรณัฐ มณีนิล
63023011690 นางสาวฐิติวรดา เจริญโตPะ
63023011691 นางสาวทิพย�สุดา ยุบลพันธุ�
63023011692 นางสาวนงค�ลักษณ� รัตนกุลดิลก
63023011693 นายยุทธนา วงศ�ติยากุล
63023011694 นางสาวกานติมา แหวนเงิน
63023011695 นายฟQาคํารณ พรหมขัติแก&ว
63023011696 นางสาววาสนา เรืองขํา
63023011697 นายปฤษฎี ไพบูลย�
63023011698 นางสาวลลิลญา ปุรินทะ
63023011699 นางสาววิลาวัณย� เดชใจทัด
63023011700 นางสาวกุลกรอง จิตราพิเนต
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63023011701 นางสาวฤทัยทิพย� ไชยมาลา
63023011702 นายป/ติภัทร เที่ยงตรง
63023011703 นายวิชยุตม� จันทร�เศรษฐี
63023011704 นางสาวนิรัชฌา พุกสุริย�วงศ�
63023011705 นางสาวณัฐธิดา คําโพธ์ิ
63023011706 นางสาวสุธาทิพย� สาตรพันธุ�
63023011707 นายวรรธนะ นั้วตู&แก&ว
63023011708 นายทักษิณ ง7วนหอม
63023011709 นายพรรษวุฒิ แก&วเพ็ชรพลาย
63023011710 นางสาวพินัทธา เกษมวัฒนาโรจน�
63023011711 นางสาวกัญธิมา ขวัญแพ
63023011712 นายครรชิตพล เสือพยักษ�
63023011713 นางสาวมยุรี แจ7มเรียน
63023011714 นายภัทรายุทธ ยอดยา
63023011715 นางสาวธีรนุช ไชยนนท�
63023011716 นางสาวภคพร ย้ิมรักษา
63023011717 นางสาววิไลลักษณ� พลเย่ียม
63023011718 นางสาวธัญรดา เพ็ชร�ช&าง
63023011719 นางสาวชัสมา รัชตรุ7งโรจน�กุล
63023011720 นางสาวจิราภรณ� บัวจูม
63023011721 นางสาวน ภัส นันทน� เศวต เศรนี
63023011722 นางสาวสุชา ภู7พันธ�เจริญสุข
63023011723 นางสาวสุวรรณา ฮดคํา
63023011724 นางสาวภัVสสร สืบเนือง
63023011725 นางสาวธนัชพร บัวปQอม
63023011726 นางสาวภาวิณี ปรึกษา
63023011727 นางสาวกรรณิกา เชียงศิริ
63023011728 นายสมเกียรติ ขวัญแก&ว
63023011729 นางสาวธีรารัตน� เมฆป.Rน
63023011730 นายสรสิช สุขสุทธ์ิ
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63023011731 นายจิตติพล ปรีชากุล
63023011732 นางสาวอรวรรณ จิตรธรรม
63023011733 นายณัฐพล แซ7โซว
63023011734 นางสาวพรทิพย� ฐิตยานุวัฒน�
63023011735 นายอิทธิเดช อัครวัฒนนุกูล
63023011736 นางสาวณัฐวิภา หนองพล
63023011737 นางสาวชฎาพิศ ไทรสังขดํารงพร
63023011738 นางสาวสิรินภา เขมา
63023011739 นางสาวปาลวรินทร� วิลา
63023011740 นางสาวชมพูนุท ทิวัฑฒานนท�
63023011741 นางสาวอธิณัฐฐชา จริยธัญรัตน�
63023011742 นางสาวสุรีรัตน� โมกกงจักร�
63023011743 นางสาวจิราวรรณ ขันทอง
63023011744 นางสาวประภาศิริ ดําสนิท
63023011745 นายสวัสด์ิ หลักแหลม
63023011746 นางสาวอารียา ประดุจชนม�
63023011747 นายอิทธินันท� เกลี้ยงทองคํา
63023011748 นายพัสกร พรมลังกา
63023011749 นางสาวรุ7งนภา พรภิรมย�
63023011750 นายสิรวิชญ� สุพรรณ
63023011751 นางอัญชลี สิกธรรม
63023011752 นางสาวณัฐริกา มีชํานาญ
63023011753 นางสาวขนิษฐา นมนาน
63023011754 นายสหรัฐ เจนกิจณรงค�
63023011755 นายนว มะลิบุญ
63023011756 นางสาวญาสิตา ดีรอด
63023011757 นางสาววริยา หล7อตจะกูล
63023011758 นายนที ทองใบ
63023011759 นางสาวธัญสิริ ชูประพันธ�
63023011760 นางสาวภัทรมน เกิดพงษ�
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63023011761 นายอดิศักด์ิ พะโส
63023011762 นางสาววรวรรณ ศรีนวลขํา
63023011763 นางสาวป/ยะเนตร เวฬุวนาธร
63023011764 นางสาวกฤษณา ถึกเจริญ
63023011765 นางสาวอาทิมา คําหอม
63023011766 นายณัฐภูมิ เหล7าพานิช
63023011767 นางสาวดวงรัตน� เที่ยงตรง
63023011768 นางสาวรสสุคนธ� บุญประกอบ
63023011769 นางสาวชลดา แผนสมบูรณ�
63023011770 นางสาวพรไพลิน อ7อนวิมล
63023011771 นางสาวมริศา นาเวช
63023011772 นายนพดล พุ7มสงวน
63023011773 นางสาวฐายินี จิรสถิตอนุสรณ�
63023011774 นางสาวนูรฮายาตี เจPะเตะ
63023011775 นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง
63023011776 นางสาวสุนิตรา แสงเย็น
63023011777 นางสาวนันทนา บุญหลง
63023011778 นางสาวกันยารัตน� มานะจิตต�
63023011779 นางสาวป/ยะวรรณ สันทัดการ
63023011780 นางสาวสุนิสา แร7มี
63023011781 นางสาวมนัสยา ยอดอ7อน
63023011782 นายประทีป เกตุอู7ทอง
63023011783 นางสาวกัญญารัตน� ภุมรินทร�
63023011784 นางสาวยัสมีนา ยือแร
63023011785 นายวัชรพัฒน� สัจจาพิทักษ�
63023011786 นางสาวนัฐฐยา กาวีระ
63023011787 นางสาวนวรัตน� เนื่องยินดี
63023011788 นายภูริพัฒน� ขานไข
63023011789 นายพิสุทธ์ิ เกาะประเสริฐ
63023011790 นางสาวภัทรพร เติมพันธุ�
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63023011791 นางสาวป.ทมพร กันนะพันธุ�
63023011792 นางสาวป/ยนุช เต็งโล7ง
63023011793 นางสาวสะไบทิพย� คงแก&ว
63023011794 นางสาวจีรนันท� นาคพัด
63023011795 นางสาวศรุดา รามัญพงษ�
63023011796 นางสาวรัชนก จันทนา
63023011797 นางสาวขนิษฐา รักษาม่ัน
63023011798 นางสาวนันทิดา เอมหงษ�
63023011799 นายสิรภพ สุขสิงห�
63023011800 นายธนโชค แสงแก&ว
63023011801 นางสาวเนตรดาว บุญเชิดฉาย
63023011802 นายวัชรพงศ� พิบูลย�
63023011803 นางสาวปภัทรนันท� หาญทอง
63023011804 นางสาวสุภณัฐ สงวนศักด์ิ
63023011805 นางสาวศิริกานต� บุญประเสริฐ
63023011806 นางสาวกรรณิการ� ประเสริฐศักด์ิ
63023011807 นางสาวอภิญญา เซ่ียงค้ิว
63023011808 นายคเณศ พิโยค
63023011809 นางสาวรัชนีกร คําแปง
63023011810 นางสาวสมร แสงสีสม
63023011811 นางสาวฐิตารีย� ทองรอด
63023011812 นางสาวมยุรี บุญรอด
63023011813 นางสาวอารีรัตน� ธนะศร
63023011814 นายฐิติวุฒิ เฉลิมศรี
63023011815 นางสาวพิชานันท� พันธ�ยาง
63023011816 นางสาวพันทิวา สร&อยมาลุน
63023011817 นายนฤดล กระจ7างพุ7ม
63023011818 นางสาวธนารัตน� บุญ ทิพย� 
63023011819 นางสาวจุฑามาศ กะมุตะเสน
63023011820 นางสาวกนกวรรณ สายเพ็ชร�
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63023011821 นางสาวภัชราภรณ� เอี่ยมสําอางค�
63023011822 นางสาวธัญชนก พูลทรัพย�
63023011823 นางสาวภัทราพร อิ่มนรัญ
63023011824 นางสาวสิริธิดา พงษ�เจริญ
63023011825 นางสาวศริญญา ศรีวงษ�ญาติดี
63023011826 นางสาวสาธกา สุขสมัย
63023011827 นางสาวภาริน สําราญ
63023011828 นางสาวเกสรา เทศกุล
63023011829 นายสิทธิศักด์ิ บุญ เกิด 
63023011830 นางสาววิชญาดา อาหมัด
63023011831 นางสาววิไล อนุอัม
63023011832 นางสาวอาทิวราห� แก&วคํา
63023011833 นายณัฐศรุต ฉิมภู7
63023011834 นายประกาศิต พยอม
63023011835 นายธนากรณ� พันธ�โชติ
63023011836 นางสาวกชกานต� ศรีแก&ว
63023011837 นายณัฐกมล ฟูใจ
63023011838 นางสาวชลิตา ชมเชื้อ
63023011839 นางสาวศิริพร สอนมาก
63023011840 นางสาวสิรินภา บุญญะอติชาติ
63023011841 นายกิตติศักด์ิ ผู&มีทรัพย�
63023011842 นางสาวเบญจมาภรณ� กุนสุนทรธรรม
63023011843 นางสาวชลธิชา จันทร�แสง
63023011844 นางสาวพลอยไพลิน หวังชม
63023011845 ว7าที่ร&อยตรีณัฐวุฒิ พุทฏิ
63023011846 นายศตวรรษ จันทร�วงศ�
63023011847 นายธงสิทธ์ิ ภู7โต
63023011848 นางสาวรัฐสรณ� แห&วเพ็ชร
63023011849 นางสาวภคมน สุขสะปาน
63023011850 นางสาวกาญจนา ดีเลิศรัมย�
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63023011851 นายโภคิน ศิริมงคลชัยกุล
63023011852 นางสาวณัฐณิชา แสนยินดี
63023011853 นางสาวสุรัศวดี คงทอง
63023011854 นางสาวเจนจิรา ทองโชติ
63023011855 นางอรฉัตร ลิเหล็ก
63023011856 นางสาวณัฐกาญจน� ห&วยหงษ�ทอง
63023011857 นายนพณัฐ อึ้งวิศิษฎ�วงศ�
63023011858 นายทศกานต� มาพิจาร
63023011859 นางสาวอําพร สุขโขรัตน�
63023011860 นางสาววิชชุตา ตรุษวัฒน�
63023011861 นางสาววิลาวัลย� สกลกิจ
63023011862 นางสาวแก&วสุดา หงษ�ฟQอน
63023011863 นายอดิศักด์ิ นะวาระหะคุณ
63023011864 นายปฐมกร แสงวรานนท�
63023011865 นางสาวนลินี ศรีรางวัล
63023011866 นางสาวสุภาวิณี หาญพุทธ
63023011867 นางเสาวนีย� ป.ตเมฆ
63023011868 นายราชิต เสริมศิริ
63023011869 นางสาวนนทวรรณ ดีดทอง
63023011870 นายภานุพงศ� ดําครุฑ
63023011871 นางสาวรสสุคนธ� ถ่ินวงศ�ยอด
63023011872 นางสาววรรณนภา เก&าแสนสุข
63023011873 นางสาวศิริหทัย ภัสสรประทีป
63023011874 นางสาวมะลิวัลย� ศรีสวัสด์ิ
63023011875 นางสาวนวลอนงค� วงพิมล
63023011876 นางสาววริศรา สุรภักดี
63023011877 นางสาวประภาพร ด&วงนิล
63023011878 นางสาวชลิตา เที่ยงแท&
63023011879 นางสาวสุชาดา ลือนาม
63023011880 นางสาวปาลิตา แย&มรักษา
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63023011881 นายภาษิต หอมสุวรรณ
63023011882 นายสิทธิศักด์ิ ก้ีเจริญ
63023011883 นางสาวเกวรินทร� อัคนิทัต
63023011884 นางสาวกาญจนา ถมจังหรีด
63023011885 นางสาวชนม�นิภา เชื้อดวงผุย
63023011886 นางสาววัชราภรณ� พิทักษ�วาปO
63023011887 นางสาวศิริวดี ทรงปรีชา
63023011888 นางสาวมาริษา พงษ�กลั่นกล&า
63023011889 นางสาวธัญญาเรศ อยู7แย&ม
63023011890 นางสาวสิริณญา ทองไถ&ผา
63023011891 นายณัฐภัทร พระไทรโยค
63023011892 นายสุรพล กลิ่นเเช7มช&อย
63023011893 นางสาวผกามาศ จินดานุช
63023011894 นางสาวกุลณัฐ ขัดนันตา
63023011895 นางสาวธิติมา เพริดพริ้ง
63023011896 นางสาวพิมพร พลายจันทร�
63023011897 นางสาวภัทรา จรดล
63023011898 นางสาวกัญชพร นิ่มวุ7น
63023011899 นางสาวขนิษฐา มณีคํา
63023011900 นางสาวโยทกา ดาบคํา
63023011901 นายจักรพันธ� อยู7คงประยูร
63023011902 นายทนงศักด์ิ ชํานาญ
63023011903 นายศรัณย� นิลกลัด
63023011904 นางสาวกาญจนา ทองโชติ
63023011905 นายกันตินันท� ล&านภูเขียว
63023011906 นายธีภพ วัฒนคณิต
63023011907 นางสาวน้ําฝน แก&วจันทร�
63023011908 นางสาวปริยากร มณฑนวิศิษฏ�
63023011909 นางสาวกนกพร พลศร
63023011910 นายปฏิวัติ จินดารัตน�

หน&า 397 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023011911 นางสาววรัญญา วรคุณพิเศษ
63023011912 นายวัฒนะ มงคลศิริวัฒนา
63023011913 นางสาวนิสา จีดเกาะ
63023011914 นายธนเดช จันทร�เจริญ
63023011915 นางสาวชลิตา เอี่ยมเอก
63023011916 นางสาววราภรณ� แจ7มจํารัส
63023011917 นางสาวอังคณา อ&วนศรี
63023011918 นางสาวศศิวิมล ศรีศศิธร
63023011919 นางสาวศิริขวัญ แสนบุญศรี
63023011920 นางสาวสิริวรรณ ป.ญญากิจวิกัย
63023011921 นางสาวพลอยไพลิน พุฒจรูญ
63023011922 นายมาวิน อิ่มชื่น
63023011923 นางสาววรัญญา ฝอยทอง
63023011924 นางสาววรรณิศา ฐิตยานุวัฒน�
63023011925 นางสาวภคสุภา ศิริพิน
63023011926 นางสาวโยษิตา ชินศรีสุข
63023011927 นายนพรัตน� สุทธิวารี
63023011928 นายกษิดิศ ภู7รุ7งเรือง
63023011929 นางสาวรุ7งอรุณ ป.ดไธสง
63023011930 นางสาวรุ7งสุรีย� พรมภักดี
63023011931 นายอดิศักด์ิ ศรียางนอก
63023011932 นางสาวกมลวรรณ ศรีพลัง
63023011933 นางสาวปาริชาติ หล7าธรรม
63023011934 นางสาวสาวินี โปสัยบุตร
63023011935 นายอรรถพล นพอุดมพันธุ�
63023011936 นางสาวนันทริยา โทแก&ว
63023011937 นางสาวป.ทมพร คงดี
63023011938 นายปรีชา เนียมศรี
63023011939 นางสาวป.ทมา แสนคํา
63023011940 นางสาวขนิษฐา แปลงยศ
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63023011941 นางสาววารุณี ชิณวงษ�
63023011942 นางสาวดุจฤดี ประชาสุข
63023011943 นางสาวชุติมา บุญศิริ
63023011944 นายพีรวิชญ� จิระจรูญพันธุ�
63023011945 นายสุริยา กันเดิน
63023011946 นางสาวกัญญาวีย� ทัดคุ&ม
63023011947 นายจักรกฤษ หม่ันต7อม
63023011948 นางสาวธนัช ภาชวงษ�
63023011949 นางสาวพัชรากร เสนะวัต
63023011950 นายพิพัฒน� อยู7เต็มสุข
63023011951 นางสาวณฐอร ต่ีนาสวน
63023011952 นางสาวมาติกา แปQนอาทิตย�
63023011953 นางสาวอัจฉราพร ป.นถา
63023011954 นางสาวจินตนา ภิรมย�นก
63023011955 นางสาวเมฐิณี คูณศรัทธา
63023011956 นายพงศธร รักสนิท
63023011957 นางสาวอาภรณ� สีลิ้นจ่ี
63023011958 นายพงษ�พัฒน� ศรีระยับ
63023011959 นางสาวไพรินทร� ทองนุ7ม
63023011960 นายพงศ�ปฏิภาณ เขตตะเคียน
63023011961 นางสาวพิมพ�ลภัส ห&วยหงษ�ทอง
63023011962 นางสาววิทัยรัตน� บัวทอง
63023011963 นางสาวธันย�จิรกานต� สมบูรณ�ดี
63023011964 นางสาวปนัดดา จันทิม
63023011965 นายพิช_ุตม� ศรีมกุฎพันธุ�
63023011966 นางสาวมนัสชนก อ7วมแจ&ง
63023011967 นายอัมรินทร� บุญรอด
63023011968 นายธนพัฒน� ธนรรฆากร
63023011969 นางสาวน้ําเพชร สกุลมา
63023011970 นางวจีพร เหล7ากรุงเก7า
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63023011971 นางสาวนฤมล อ&อมคํา
63023011972 นางสาวน้ําเพชร แร7เพชร
63023011973 นางสาวณัชชา ศรีสุขดี
63023011974 นางสาวสิริจิตต� คําบาง
63023011975 นางสาวณัฐฌา จตุวรพฤกษ�
63023011976 นางสาววธูรวี บัวทอง
63023011977 นางสาวกุสุมา บุญมี
63023011978 นายป/ยะนนท� ยาดี
63023011979 นายอนุพงศ� แซ7ฮ&อ
63023011980 นางสาวนุชนารถ เร7งรัด
63023011981 นายชัยยา ลาจันทึก
63023011982 นางสาวอิชยา ป/Rนกุมภีร�
63023011983 นางสาวอําพรรณ ตาคํารุ&ง
63023011984 นางสาวนัทรียา วรรณก่ิง
63023011985 นายณัฐวุฒิ อ7อนเฉียบ
63023011986 นางสาวลลดา วงอุทัยธรรม
63023011987 นางสาวสุพัตรา วิเชียรรัตนพงษ�
63023011988 นางสาวสุนิศา หลําเนียม
63023011989 นางสาวไพลิน แปQนสุขา
63023011990 นายจันทร�เลง วิทย�เวทย�
63023011991 นายเจษฎา จีระพงษ�
63023011992 นายสุทัศน� สุขศีลล้ําเลิศ
63023011993 นางสาวยุวดี รัชดาอริยฉัตร
63023011994 นางสาวสุดาพร มงคล
63023011995 นางสาวนาฏอนงค� ปานมณี
63023011996 นายธนกร เพ็ญพิบูลรัตนา
63023011997 นางสาวสมฤทัย แสงทอง
63023011998 นายธงไชย บูรณะบุตร
63023011999 นายปุญญพัฒน� ประเสริฐรอด
63023012000 นายอาทิตย� แสนเพชร
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63023012001 นางสาวศาสตรี สามกองงาม
63023012002 นางสาวรภัสตรา ฮุดพานิช
63023012003 นางสาวศศิกานต� คงเจริญถ่ิน
63023012004 นางสาวณัฐจีรา อุบาลี
63023012005 นางสาวทิยาพร ขําวงษ�
63023012006 นางสาวสุมิตรา ภารกุล
63023012007 นางสาวจิตรา รัตนไตรศรี
63023012008 ว7าที่ร.ต.หญิงวราภรณ� มาลัยรัตน�
63023012009 นางสาวกันต�กนิษฐ� กาญจนศรีกุล
63023012010 นายเกียรติศักด์ิ วงศ�ประเสริฐ
63023012011 นางสาววีนัส ศรีเหรา
63023012012 นางสาวอริสา พิมพ�จันทร�
63023012013 นางสาววารุณี นิสกุล
63023012014 นางสาวภัทรปภา พนมศรี
63023012015 นายวรวิทย� กัมพละไพฑูรย�
63023012016 นายกิตติชัย ไชยแก&ว
63023012017 นางสาวสุดารัตน� กําจรกิตติคุณ
63023012018 นายภาคภูมิ อ่ําจินดา
63023012019 นางสาวนภัสวรรณ พงษ�สมัย
63023012020 นางสาวกชนิภา ใจหาญ
63023012021 นางสาวรัตติยา บุญปรีชา
63023012022 นางสาวธนาภา บุญพิมพ�
63023012023 นายธนากร ชาวบ&านเกาะ
63023012024 นางสาวอําพรรณี สายวัน
63023012025 นายกีรติกานต� กุณสิทธ์ิ
63023012026 นางสาวเนตรชนก ภัทรจารี
63023012027 นายชวลิต เกษประทุม
63023012028 นางสาวชนิดา ทุคหิต
63023012029 นางสาววรรณภา โตมาซา
63023012030 นายนพพร ทรัพย�เสริมส7ง
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63023012031 นางสาวจุฑารัตน� แก&วมี
63023012032 นางสาวมัลลิกา พลราชม
63023012033 นางสาวศิริทรา นามภักด์ิ
63023012034 นายสุรชิต พรมสี
63023012035 นางสาวปวันรัตน� โฮนอก
63023012036 นางสาวเพลาพิลาศ อินนา
63023012037 นางสาวณัฐสุดา อวัยวานนท�
63023012038 นางสาวสุนันทา อาจด7อน
63023012039 นางสาววิภา พันธะ ไหล 
63023012040 นางสาวนภารัตน� ทองเวียง
63023012041 นางสาวกัลยรัตน� แซ7จิว
63023012042 นางก่ิงกาญจน� สาเฉย
63023012043 นางสาวอรุณรัตน� เริงเกษตรวิทย�
63023012044 นายอัษฎาวุธ หมอกอ7อน
63023012045 นางสาวธิภาวรรณ ทิพย�เอม
63023012046 นายภาคภูมิ เกิดสุริวงษ�
63023012047 นางสาวอรินทมา ปุริโสตะโย
63023012048 นางสาวเพชรรัตน� ธรรมศิริ
63023012049 นางสาวอรนุช ดีรักษา
63023012050 นางสาวนวภรณ� อินทร�ประเสริฐ
63023012051 นางสาวนิจวรรณ คงสมจิตต�
63023012052 นายธนวัฒน� ม่ันบุญสม
63023012053 นางสาวธัญชนก ด&วงไข7
63023012054 นางสาวชุติมา จันทรสุวรรณ
63023012055 นายภานุวัฒน� ชื่นชม
63023012056 พันจ7าอากาศโทเมฆวรรณ แม&นจันทร�
63023012057 นายประณัย ยอดดําเนิน
63023012058 นางสาวปริยาภัทร สิงหลกะ
63023012059 นายสิทธิพงศ� ภูมิฐาน
63023012060 นายศราวุธ อ7อนอยู7
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63023012061 นายธนากร เอกอุดมพงษ�
63023012062 นางสาวนริศรา เพรียวสามพราน
63023012063 นายมงคลรัตน� สระเกิด
63023012064 นางสาวเมทินี อ7อนสาร
63023012065 นางสาวรัชรุจี จินดารัตนวรกุล
63023012066 นางสาวสุจิตรา เกยานนท�
63023012067 นางสาววรรณนิษา เฟสูงเนิน
63023012068 นางสาวสุธัญญา คงปาน
63023012069 นางสาวจาริณี วัลลา
63023012070 นางสาวมัลลิกา แซ7ล&อ
63023012071 นางสาวยอดขวัญ จําปาวงษ�
63023012072 นายพูลเพ่ิม ธานีรัตน�
63023012073 นางสาวกุลภัสสร� รอดอยู7
63023012074 นางสาวเทพศิริขวัญ พันพอน
63023012075 นางสาววราภรณ� ลําคํา
63023012076 นางสาวกวินนาฎ เสาประธาน
63023012077 นายบัญชา อิ่มรัมย�
63023012078 นางสาวจรรยพร แก&วแสนป.น
63023012079 นายก7อบุญ พลอยสุกใส
63023012080 นางสาวพรทิพย� ยอดเพชร
63023012081 นางสาวปรารถนา นุชทรัพย�
63023012082 นายวัชรพงษ� สําเนียง
63023012083 นางสาวญาณิษา สายหมี
63023012084 นายวศิน อยู7สุข
63023012085 นางสาวกมลวรรณ ภู7ห&อย
63023012086 นายทศพร คู7แจกัน
63023012087 นางสาวอัจฉรียา ตาเดอินทร�
63023012088 นางสาวฐิตาภา เจริญภู
63023012089 นายอภิเชษฐ� ไพฑูลย�
63023012090 นางสาวนุชนาถ มณีสม
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63023012091 นายวีรภัทร ถํ้าทอง
63023012092 นางสาวกาญจนา รักอู7
63023012093 นายสุวิทย� สุขนภาสวัสด์ิ
63023012094 นายสรวิศฐ� กฤติยา
63023012095 นายกิตติ สุวรรณประทีป
63023012096 นายทสพล หม่ืนราษฎร�
63023012097 นางสาวปภากานต� แสงสระคู
63023012098 นางสาวพรชนก เตชะผาสุขสันติ
63023012099 นางสาวจงรัก ยะภักดี
63023012100 นางสาวสุธิตา เพชรพันธ�
63023012101 นางสาวอชิรญา ประดิษฐค7าย
63023012102 นางสาวธิดา ตะโกใหญ7
63023012103 นางสาวศรัญญ�ภรณ� สังขจันทร�
63023012104 นางสาวเจนจิรา ดีรอด
63023012105 นางสาวณิชาภัทร สายสมบัติ
63023012106 นายกิตติราช หู&เต็ม
63023012107 นางสาวสุชานันท� ท&วมผึ้ง
63023012108 นางสาววรรณภา มีสายบัว
63023012109 นางสาวพรพิรุณ อินถาใจยา
63023012110 นางสาวศุภมาส ชัยหา
63023012111 นางสาวพัชรา รอดชีวิต
63023012112 ว7าที่ร&อยตรีหญิงละอองดาว วราหะ
63023012113 นางสาวธนพร ชลูดดง
63023012114 นางสาวสุพัตรา บุญพวง
63023012115 นางสาวชลมาศ เชาวน�โอภาส
63023012116 นางสาวผกามาศ ออระเอี่ยม
63023012117 นางสาวธัญญารัตน� ธิติมาธัญญากุล
63023012118 นายกันตวิชญ� วงศาสุวรรณ
63023012119 นายพิษณุ เดชอรัญ
63023012120 นายเมธัส คันธา
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63023012121 นางสาวจันทิมา กาจหาญ
63023012122 นางสาวกุลธิดา สุดสงวน
63023012123 นายชานนท� เนียมสด
63023012124 นางสาวณัฐริกา สุภาทอง
63023012125 นางสาวสุภัชชา สร&อยระย&า
63023012126 นางสาววรรณภัสสร พุฒซ&อน
63023012127 นายป/Rนพงศ� ช7วยสกุล
63023012128 นางสาวสุนิศา ครุธเวโช
63023012129 นายวีรเกียรติ อยู7บัว
63023012130 นางสาวกมลวรรณ เสียงสมใจ
63023012131 นางสาววิราพร บุตรศรี
63023012132 นางสาวญาดา สามุงคุณ
63023012133 นางสาวพิมพ�อัปสร สําอางสะอาด
63023012134 นางสาวอภิสรา เมฆฉาย
63023012135 นายพงศ�เทพ ยอดใจดี
63023012136 นายเอนก โพธ์ิทอง
63023012137 นายกรรชัย นัทธี
63023012138 นายรัตนพล แสนหาญ
63023012139 นางสาวเกษมศรี นิ่มอนงค�
63023012140 นางสาวอชิรญา อนุตรวัฒนกุล
63023012141 นางสาวกฤตติกา พัฒนพงษ�อนันต�
63023012142 นางสาวกนกพร บุญประเสริฐ
63023012143 นางสาวปรีชญา ไทรวรรณ�
63023012144 นางสุภาวรรณ อินทริง
63023012145 นางสาวณีรนุช ขวัญเมือง
63023012146 นายอนุวัฒน� แก&วอุดร
63023012147 นางสาวบุญธิดา ชุนสิทธ์ิ
63023012148 นางสาวณฐพรรณ อภิรัตน�มนตรี
63023012149 นางสาวอมราพร ฉิมงามขํา
63023012150 นางสาวศันสนีย� ปานพรม
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63023012151 นางสาวทิพมนต� ชุ7มกลาง
63023012152 นางสาวพรพิมล สุทธิจิตร
63023012153 นางสาวจีราภรณ� โพธ์ิประพันธ�
63023012154 นางศศิกานต� พรหมขุนทอง
63023012155 นายปฐมพงศ� สุขอุบล
63023012156 นางสาวอารีรัตน� แหวนสุข
63023012157 นางสาวอารยา บุญสิทธ์ิ
63023012158 นายวัชรพงษ� สุวรรณเรืองศรี
63023012159 นางสาวรุ7งนภา เนตรประจักษ�
63023012160 นางสาวอริสา สุวรรณทํามี
63023012161 นางสาวดีน7า นิตยพิบูลย�
63023012162 นางสาวรุ7งฤดี ทองชัยเดช
63023012163 นางสาวชุติมา ภู7สุวรรณ
63023012164 นางสาวสวิชญา ภัทรชยันต�
63023012165 นางสาวนิติมา คํ้าจุน
63023012166 นางสาวชนากานต� ลิมประภานุกูลกิจ
63023012167 นายณัฐวรรธน� วีระกุล
63023012168 นางสาววรรณธรรม มหาสมุทร
63023012169 นางสาวรวิวรรณ สองเมือง
63023012170 นางสาวภัทราภรณ� อ7อนศิริ
63023012171 นางสาวอรดา เที่ยงตรง
63023012172 นายป.ญญวิช บุตรสละ
63023012173 นางสาวธัยฤาญา อ7อนลมูล
63023012174 นางสาวพุทธพร แสงจันทร�
63023012175 นางสาวสุนิชา กาญจนประดิษฐ�
63023012176 นางสาวกัญญรัตต� งามพริ้ง
63023012177 นางสาวศุภรัตน� บุญมี
63023012178 นางสาวสิริลักษณ� สู7พิทักษ�
63023012179 นายประกาศิต ปราการนนท�
63023012180 นายนพพล แก&ววิเศษ
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63023012181 นางสาวปฐมา กันยายาว
63023012182 นางสาวพัชรีย�ญา แดงสุข
63023012183 นางสาวจิราพร ชิวปรีชา
63023012184 นางสาวประภาพร ลือเมือง
63023012185 นางสาวกุลปริยา บรรลือฤทธ์ิ
63023012186 นางสาวณัฐวรรณ สมัตถพันธุ�
63023012187 นางสาวภนิดา นวลวัน
63023012188 นางสาวธันยาภรณ� เกิดท7าไม&
63023012189 นางสาววิลาสินี ธินิศิริ
63023012190 นางสาวสาลินี สาลิวงษ�
63023012191 นายสุริยา ศรีนิล
63023012192 นางสาวเบญจวรรณ อินทรโชติ
63023012193 นายพัสกร เอกผาชัยสวัสด์ิ
63023012194 นางสาวศศิธร รักกสิกรณ�
63023012195 นางสาวพิมพ�ใจ คิสาลัง
63023012196 นางสาวอาจรินี กุญชรกิตติคุณ
63023012197 นายจุลดิฐ ป/Rนนาค
63023012198 นายวรวุฒิ เนตรสน
63023012199 นางสาวศิริวรรณ สายทรัพย�บุญ
63023012200 นางสาวเกศมณี สาลีแก&ว
63023012201 นางสาวภิรัญญา บัวมาศ
63023012202 นายวสันต� จงสกุลธรรม
63023012203 นายศิริพล พจนวิเศษ
63023012204 นางสาวป.ทมาวดี คงดี
63023012205 นางสาวศิริวรรณ อวิคุณประเสริฐ
63023012206 นายสุวิทย� สีนวลจันทร�
63023012207 นายคณุสรณ� จวนรุ7ง
63023012208 นางสาวสุภาภรณ� ภู7เซ7ง
63023012209 ส.อ.อิสระ จันทา
63023012210 นางสาวชลธิชา พงษ�ประมูล
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63023012211 นางสาวศิริรัตน� ดวงพร
63023012212 นายนันทวัฒน� จันทร�สุข
63023012213 นายธนาวุฒิ จริยะนันตกุล
63023012214 นางสาวสโรธร เทพจินดา
63023012215 นางสาวมุขมณีพรรณ โกสินทร�
63023012216 นางสาวถิลวรรณ พงศ�ธีรพร
63023012217 นางสาวมยุรา สิงห�เหลือ
63023012218 นางสาวจุฑามาศ มนัสธีรกุล
63023012219 นางสาวนิสาชล คีรีวงค�
63023012220 นางสาวเกศิณี สีมา
63023012221 นางสาวเพ็ญพิตรา เจริญชัยสมบัติ
63023012222 นายธนกิจ ย้ิมเปYนยวง
63023012223 นางสาวยุวภา หินนท�
63023012224 นายสุรวิชญ� สว7างแจ&ง
63023012225 นายอิสราธรณ� ศรีโชติช7วง
63023012226 นางสาวศศิวิมล ทรัพย�สมบูรณ�
63023012227 นางสาวอาทิตยา เหล็กสูงเนิน
63023012228 นางสาวปฐมาวรรณ สามโพธ์ิศรี
63023012229 นางสาวศิริวรรณ นิลพัฒน�
63023012230 นางสาวภาสิริ ศรีเกิดพงษ�
63023012231 นางสาวเขมิกา แซ7โง&ว
63023012232 นางสาวธารทิพย� พุคง
63023012233 นายวรชัย ชุมถนอม
63023012234 นางสาวสุภัสสรา ณ วิเชียร
63023012235 นายนฤป ทองคํา
63023012236 นางสาวกาญจนาพร จ่ันชาวนา
63023012237 นางสาวพาณิภัค คําเงิน
63023012238 นางสาวชนิกานต� ชมเดือน
63023012239 นางสาวศิริรัตน� ทองสร&อย
63023012240 นางสาวเกตุแก&ว สาธรราษฎร�
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63023012241 นางสาวหงษ�หยก ศรีวรานนท�
63023012242 นางสาวเพชรมณี และสําราญ
63023012243 นางสาวรุ7งนารี เต็งประเสริฐ
63023012244 นางสาวพัณณ�ชิตา โรจน�สิทธิสกุล
63023012245 นายชัยณรงค� จุลโลบล
63023012246 นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี
63023012247 นางสาวอมรรัตน� หงศาลา
63023012248 นางสาวจินตนา ภาแกดํา
63023012249 นางสาวมลฤดี จันทร�เลื่อน
63023012250 นางสาววาทินี เนาเสา
63023012251 นางสาวภัทรวดี เปลี่ยนปฐม
63023012252 นายปุณรักษ� มณีอ7อน
63023012253 นางสาวดวงกมล บัวบาน
63023012254 นางสาวป/ยนุช หงษา
63023012255 นางสาวภัทรา อุทัยทอง
63023012256 นางสาววราภรณ� ศรีแจ7มดี
63023012257 นางสาวกตวรรณ สุทธิรัฐจินดา
63023012258 นางสาวศศิชา สหนาคินน�
63023012259 นางสาวพรหมภัสสร สุวรรณศรี
63023012260 นางสาวนภัสสร เนตรลือชา
63023012261 นายบัณฑิต แก&วผลึก
63023012262 นายสิรวิชญ� อนุวิชิต
63023012263 นางสาวสุภาพร แปQนแหลม
63023012264 นางสาวรติรัตน� ทรงทอง
63023012265 นางสาวบุษบง วงศ�บุตร
63023012266 นายกิตติวินท� เอี่ยมสมบูรณ�
63023012267 นางสาวธราธร ทรัพย�เรือง
63023012268 นางสาวชุติมา สุขรักษ�พันธุ�
63023012269 นางสาวพรพิมล เกิดเมฆ
63023012270 นางสาวรจนา คําปาน
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63023012271 นางสาวนภาพร ศรีวิเชียร
63023012272 นายสุริยา พันธุ�แตง
63023012273 นางสาวภัสสร แก&วลวดลาย
63023012274 นางสาวพรรณวิสา หว7านพืช
63023012275 นางสาวกัลยารัตน� ไวพ7อค&า
63023012276 นางสาวหทัยทิพย� วงศางาม
63023012277 นางสาวภีรยา อินป.กดี
63023012278 นางสาวเบญจา อ&นคล้ํา
63023012279 นางสาวอังคณา ปฐมคุณธรรม
63023012280 นายภูริภัทร ทรัพย�พันธ�
63023012281 นางสาวพิมพฤดา ป.ทถาพงษ�
63023012282 นางสาวบุญปรารถนา นครสวรรค�
63023012283 นางสาววิสสุตา กล่ํากระโทก
63023012284 นางสาวภัทราพร สิทธิวงค�
63023012285 นายวุฒินันท� จันทสิงห�
63023012286 นายพิสิฐ โพธ์ิเอี่ยม
63023012287 นายธวัชชัย เลิศพันธ�
63023012288 นางสาวเสาวลักษณ� ชมเทศ
63023012289 นายศุภกฤต อัครปฐมกุล
63023012290 นายณัฐิวุฒิ ศรีสนิท
63023012291 นายเรวัตร ดวงประทีป
63023012292 นางสาวอํานวยพร โพธ์ิพันธุ�
63023012293 นางสาวศุภางค� โลPะหนองลิ้น
63023012294 นางสาวสลีรันดร� มุสิกิจ
63023012295 นางสาวอรชุดา ชัยศรีประเสริฐ
63023012296 นางสาวพุทธรักษา พูนสิทธิโชคชัย
63023012297 นางสาววรรณวิภา ถนัดหมอ
63023012298 นางสาวอนุตรา พันมะลี
63023012299 นายกษิด์ิเดช สวัสด์ิฐิติเลิศ
63023012300 นางสาวสุมารี สุทธิแสน

หน&า 410 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023012301 นางสาวสุภาพร สุขโพธ์ิ
63023012302 นางสาวสุภาฝ.น สุพรรณ�
63023012303 นางสาวบุษกร ภูโต
63023012304 นายวิทวัส เลขะวิพัฒน�
63023012305 นางสาวกาญจนา นาคใหม7
63023012306 นางสาวดลนภา หอมสุวรรณ
63023012307 นางสาวภัทรวี เหล7าวงโคตร
63023012308 นายฐิตินันท� ชื่นชวน
63023012309 นางสาวไพริน แสงคํา
63023012310 นายกิตติศักด์ิ ต่ีนาสวน
63023012311 นายดําเนิน จันทวิโรจน�
63023012312 นางสาวปวีนัท คอนนาสี
63023012313 นางสาวชลิตา หูตาชัย
63023012314 นายอรรถสิทธ์ิ หอมอ7อน
63023012315 นายสุริยา พลายละหาร
63023012316 นางสาวสุรีย�พร พูนขุนทด
63023012317 นายนิติกร วัตรากรณ�
63023012318 นางสาวอุมาพร คงหีต
63023012319 นางสาวสุพัตรา ธัญญเจริญ
63023012320 นายณัฐพล อนิลบล
63023012321 นายสุขสันต� อ7อนธรรม
63023012322 นางสาวอรทัย โชชัย
63023012323 นางสาวศศิธร ซุ7นสั้น
63023012324 นางสาวอภิชญา พัสดุสาร
63023012325 นายโสพล พรมสุรีย�
63023012326 นางสาวกานติมา ป.จจัยคา
63023012327 นางสาวสุภัค อิสระเสนีย�
63023012328 นางสาวปาริชาติ โพธ์ิทะเล
63023012329 นางสาวเกวรินทร� ไกรทอง
63023012330 นายสมกมล ไชยสุภา
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63023012331 นางสาวเบญจพร ดาปาน
63023012332 นางสาวอินทิรา สาธร
63023012333 นางสาวรวิภา นิลนิยม
63023012334 นางสาวสุกฤตา คํ้ามุ&ย
63023012335 นางสาวรัชดาภรณ� ทองสิน
63023012336 นายกุมภา กศนาวะโยธาโชติ
63023012337 นายพงษ�ศักด์ิ ประเสริฐศรี
63023012338 นางสาวธัญยธรณ� เปORยมเจียก
63023012339 นายธนพล ภาณุวรรณ
63023012340 นางอมรรัตน� จารุกานนท�
63023012341 นางสาวระพีพรรณ ทองสิมา
63023012342 นางสาวพรพิไล เสนาจ
63023012343 นางสาวพรณภา เพ่ิมโสภา
63023012344 นายณรงค�พล เกิดสุริยวงษ�
63023012345 นางสาวสุนิสา เศวตมณี
63023012346 นายพีระพงษ� คงมาก
63023012347 นางสาวชนมพรรษ ศรีสุข
63023012348 นางสาวนันทิกานต� วงค�แก&ว
63023012349 นายณัฐพงศ� โกเมศ
63023012350 นางสาวพิมพิไล การร&อย
63023012351 นางสาวสิริลักษณ� เปรมกมลธรรม
63023012352 นางสาวอรนุช คํามา
63023012353 นายคุณากร รอดเทภัย
63023012354 นางสาวสุชาวดี หูเขียว
63023012355 นางสาวอารีดา ธิติมูล
63023012356 นางสาวสีตีนูรฮาฟOซา สาและห�
63023012357 นางสาวพัชรภรณ� ฉัตรวรานนท�
63023012358 นางสาวจันทิรา ศิริสมุทร
63023012359 นางสาวรินดา ลําใยนิยม
63023012360 นางสาววิภาดา คงคาอินทร�
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63023012361 นางสาวณัชชา บัวทอง
63023012362 นายอเนกพงค� อักษรไทย
63023012363 นายธีระศักด์ิ รอดฤดี
63023012364 นางสาวศิริพักตร� ศรีสุทธี
63023012365 นางสาวจิรัฏฐ� ทับโต
63023012366 นางสาวน้ําทิพย� มณีรัตน�
63023012367 นางอุไรวรรณ เกษมสวัสด์ิ
63023012368 นายเกรียงไกร ฐานบัญชา
63023012369 นางสาวณัฐชา เพียสังกะ
63023012370 นางสาววรกมล เอกอ&น
63023012371 นางสาวกันต�สินี แสนคํา
63023012372 นางสาวลลิดา สิงห�ด&วง
63023012373 นางสาวณัฏธิยา บูรณะพงษ�
63023012374 นายธนภัทร โอกาศ
63023012375 นางสาวสุวรรณี ไม7น&อย
63023012376 นางสาวธมลวรรณ สมพงศ�
63023012377 นายสรุจ แต7แดงเพชร
63023012378 นางสาวมยุรีรัตน� ต&นจันทร�
63023012379 นางสาวจิรนันท� ขําวงษ�
63023012380 นางสาวพรพิมล เนียนไธสง
63023012381 นายวรัญ_ู สรภักดี
63023012382 นายรัฐภูมิ อรรถชิตสถาพร
63023012383 นางสาวนุชจรี ชนะทอง
63023012384 นางสาวอรุณพร เหลืองวิลาศ
63023012385 นางสาวอธิชา ศรีศิลปสําราญ
63023012386 นางสาวคชาพัทธ บุญชื่น
63023012387 นางสาวดลพร สุริวรรณ�
63023012388 นายบุญฤทธ์ิ พรหมรักษ�
63023012389 นางสาวพัชรมณฑณ� แอกทอง
63023012390 นายปฏิภาณ ปรีเปรม
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63023012391 นายจักรพงศ� แจ7มแจ&ง
63023012392 นางสาวกมลชนก เสือผู&
63023012393 นางสาวอนงค�นุช ยศวิชัย
63023012394 นายธีรภัทร� จําปารอด
63023012395 นางสาวฝQาย รอดประชา
63023012396 นางสาวสุณีรัตน� บุญเกิด
63023012397 นางสาวศุภวรรณ โฮมสองชั้น
63023012398 นายอํานาจ โคตรอ7อน
63023012399 นางสาวการะเกต ปลอดภัย
63023012400 นางสาวศศิประภา เติมธนะศักด์ิ
63023012401 นายชญานนท� ปุ^นวัฒน�
63023012402 นายอรรถพล พวงทิพย�วรรณ
63023012403 นางสาวกมลชนก เสียงไพเราะ
63023012404 นางสาวอัจฉรา รักพ7อ
63023012405 นางสาวสุดารัตน� สวนบ7อแร7
63023012406 นางสาวพรณิภา ม่ิงโมรา
63023012407 นางสาวนริศรา สระเศษ
63023012408 นางสาวศรีลัดดา วรรณสวัสด์ิ
63023012409 นางสาวชลธิดา อุ7นวนารักคีรี
63023012410 นางสาวปรารถนา รอดพงษ�
63023012411 นางสาววราภรณ� ศรีสุข
63023012412 นางสาวพร&อมพรรณ ดอนแนไพร
63023012413 นางสาวกมลทิพย� โตทับ
63023012414 นางสาวจันทนา แซ7ต๊ัน
63023012415 นายสงกรานต� ป/Rนทอง
63023012416 นางสาวยลธิตา เสียงเพราะ
63023012417 นางสาวลฎาภา บุญพระรักษ�
63023012418 นายนิพนธ� โอภาษี
63023012419 นายพิชญานนท� จิระภัทธังกูร
63023012420 นางสาวสายฤทัย ดอนมูลไพร
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63023012421 นางสาวพัชรินทร� แจ7มศรี
63023012422 นางสาวกาญจนา ป.ตมาตย�
63023012423 นางสาวอทิตยา ชุมคง
63023012424 นางสาวสิริกร สินเจริญ
63023012425 นางสาวธัญลักษณ� เขียวสุวรรณ
63023012426 นายสุทธิณัฏ ร7มโพธ์ิเย็น
63023012427 นายชัยพฤกษ� สวนกระจ7าง
63023012428 นางสาวปาณิสรา รูปสม
63023012429 นางสาวตุPกตา แช7มช&อย
63023012430 นางสาวณัฐฐา ไซสิงห�โต
63023012431 นางสาววิจิตรา อิสระฉันท�
63023012432 นายกีฬภัทร� ภูมิวิเศษ
63023012433 นางสาวบวรรัตน� แสงจันทร�ทิพย�
63023012434 นางสาวปราชญาพร แย&มพันธุ�นุ&ย
63023012435 นางสาวอมรรัตน� ยศศิริ
63023012436 นายสัจจะ วงศ�จันทร�
63023012437 นายรชานนท� นันทิยาพานิช
63023012438 นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม
63023012439 นายกิรินท� อุ7นศิริ
63023012440 นางสาวสุพัตรา ฤทธ์ิคง
63023012441 นางสาวมณฑนัช โง7นสูงเนิน
63023012442 นางสาวภัทริยา เกิดบัวเพชร
63023012443 นางสาวเบญจรัตน� ชูราศรี
63023012444 นายรวีโรจน� อุ&ยเจริญ
63023012445 นางสาวม7านฟQา สายศรี
63023012446 นายสุริยา ภูศรี
63023012447 นางสาวรัตติกาล วังทองชุก
63023012448 นางสาวชลธิชา วราชาติ
63023012449 นางสาวนฤมล พรมพุ&ย
63023012450 นายธนกร บุญญฤทธ์ิ
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63023012451 นางสาววิภาวินี มีใจใส
63023012452 นางสาวเบญญา จําปOรัตน�
63023012453 นางสาวนพรัตน� ป.ญจเมธีสกุล
63023012454 นางนาตยา ภูมิวัฒนะ
63023012455 นางสาวณัฐติกาญจน� สกุลวัฒนหิรัญ
63023012456 นายสมพร บุญเก่ิง
63023012457 นางสาวออรดี จอดเกาะ
63023012458 นางสาวกมลชนก พรหมจรรย�
63023012459 นางสาวภัทราภรณ� แย&มชู
63023012460 นายปวรุตม� ณรงค�พันธ�
63023012461 นายณัฐนิช ชุมพล
63023012462 นางสาวสมัชชา เกิดกระเซนต�
63023012463 นางสาวกาญจนา แดงศรี
63023012464 นางสาวรุ7งนภา อุ7นใจ
63023012465 นางสาวศรินยา ไชยศรี
63023012466 นายณัฎฐากร สําลีป.Jน
63023012467 นายสุทัศน� ม่ันหลง
63023012468 นายสุธีร� คงภูมิ
63023012469 นางสาวจิรัชญา อยู7ญาติมาก
63023012470 นางสาวณัฏฐ�ชญา รอดปฐม
63023012471 นางสาววิลาสินี นันทะ
63023012472 นางสาววิภาวี ฉุยฉาย
63023012473 นางสาวศิรินันท� บัวต๊ิบ
63023012474 นางสาวเจนจิรา แพงเวียง
63023012475 นางสาวอรทัย แก&วเรือง
63023012476 นางสาวมนสุภา วันเจริญพันธุ�
63023012477 นางสาวปรียาภรณ� สีแก&วอินทร�
63023012478 นางสาววารุณี สว7างแสน
63023012479 นางสาวป.ทมพร สุทัศน� ณ อยุธยา
63023012480 นายณภค ดล สุขสําราญ 
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63023012481 นายณัฐพล หลิมสัมพันธ�
63023012482 นางสาวศิลารัตน� ศิลาลาย
63023012483 นางสาวกุลวดี สามฉิมโฉม
63023012484 นางสาวสิริพรรณ หงษา
63023012485 นางสาวชนิตา โคตะมะ
63023012486 นางสาวพิไลวรรณ รักษา
63023012487 ว7าที่ ร.ต.สุระบิณฑ� ตรีภักด์ิ
63023012488 นางสาวมนัสศรณ� นางาม
63023012489 นางสาวชฎาภรณ� แก&วหาญ
63023012490 นายธวัช พิทักษ�
63023012491 นางสาวเนตรนรินทร� เอี่ยมสอาด
63023012492 นางสาวชลลดา ยียะมา
63023012493 นางสาววัชรากูล แสงสว7าง
63023012494 นายจิรพัส อุดสุข
63023012495 นางสาวนฤมล เล&าอรุณ
63023012496 นางพนิดา วิทยาฤทธิพากร
63023012497 นางสาวเบญจมาศ สงวนไว&
63023012498 นางสาวป/ยนุช สันหนู
63023012499 นางสาวนฤมล กึนพันธ�
63023012500 นายภาณุพันธ� เหมวัน
63023012501 นายอณัณวิทท� สวนประเสริฐ
63023012502 นางสาวปาลจิรา พรายรักษา
63023012503 นางสาวมาลิณี ศรีบางแพรก
63023012504 นางสาวอารีรัตน� สุทธิบุตร
63023012505 นางสาวสุพพัตรา สุขอารีกิจ
63023012506 นางสาวสุภาพร ลอยเลิศหล&า
63023012507 นางสาวสุภาภรณ� เชิดชูงาม
63023012508 นางสาวนวรัตน� น้ํากลั่น
63023012509 นายหาญณรงค� ชิตชลธาร
63023012510 นางสาวปรารถนา มีโค
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63023012511 นางสาวมณฑิชา นวมนิ่มอนงค�
63023012512 นางสาวปรียาภา เสมาชัย
63023012513 นางสาวสุภัททา ล7าบ&านหลวง
63023012514 นางสาวสรุตรา ชาวปลายนา
63023012515 นางสาวจิรนันท� เทียมเมฆ
63023012516 นายกอบชัย ลี้พิสิษฐ�สกุล
63023012517 นายภูพฤทธ์ิ กันนะ
63023012518 นางสาวชนาภัทร ใจเย็น
63023012519 นายธัชพล โพธิพงศา
63023012520 นายสุรสิทธ์ิ ระดาฤทธ์ิ
63023012521 นางสาวประภาพร คเชนทร
63023012522 นางสาวสุพนิดา แสวงสุข
63023012523 นางสาวศมลพร เพ็งพูลเดช
63023012524 นางสาววิภารัตน� มงคล
63023012525 นางสาวบุษยมาศ เวียนสาว
63023012526 นางสาวณิชมาศย� จรัสสุนทรนันท�
63023012527 นางสาวชัญญาภา ทุมวงษ�
63023012528 นายสุวัจชัย เที่ยงพูนวงศ�
63023012529 นางสาวอมรรัตน� กาฬภักดี
63023012530 นางสาวสุภาภรณ� บุญช7วย
63023012531 นางสาวจอมใจ ไกรเทพ
63023012532 นางสาววรรณา นุสนธ์ิ
63023012533 นางสาวนภัสวรรณ ทิสมบูรณ�
63023012534 นายรัฐกร ยุทธิวัฒน�
63023012535 นางสาวนฤมล กัณฑสังข�
63023012536 นางสาวอนุสรา โมพันธุ�
63023012537 นางสาวพิราอร อิ่มประเสริฐสุข
63023012538 นางสาวอนุสรา ชงกุล
63023012539 นางสาววีรนุช ตุ7นสวัสด์ิ
63023012540 นางสาวอินทุกร ปQอมหิน
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63023012541 นายพจน�ชเนศ มุ7งมาไพรี
63023012542 นางสาวกัญญาณัฐ รักขประเสริฐ
63023012543 นางสาวนงรัตน� ศุกรสุต
63023012544 นายกสานต์ิ ประดิษฐ�
63023012545 นายชินปราชญ� ลับบัวงาม
63023012546 นายวัฒนพงค� เงินถา
63023012547 นางสาวศิรินภา บุไธสง
63023012548 นางสาวปทุมพร สงกา
63023012549 นายป/ยพัทธ� ทองอาด
63023012550 นางสาวณัฏฐณิชา สีทา
63023012551 นางสาวกัญญารัตน� แดงวิเศษ
63023012552 นางสาวดวงจันทร� พวงไม&
63023012553 นางสาวทักษิณา สุนเวียง
63023012554 นางสาวสุภาพร อุบล
63023012555 นายวีรวัฒน� จุนเด็น
63023012556 นายสุเมธ พิมพ�พงษ�
63023012557 นายวสันต� แซ7เตียว
63023012558 นางกนกวรรณ ฉํ่าชื่นวงศ�
63023012559 นางสาวประรินท�ญาดา กลิ่นรุ7ง
63023012560 นายธนภูมิ กุลตันติวานิช
63023012561 นางสาวมณีฉาย ศรีลาวงศ�
63023012562 นางสาวป.ณฑ�ชนิต เฟWRองพานิชเจริญ
63023012563 นางสาวสายชล ขอนดอก
63023012564 นางสาวกรองแก&ว กํามะณี
63023012565 นางสาวณิรชา ธรรมมา
63023012566 นางสาวอภิณห�พร นนท�ตา
63023012567 นางสาวฐิติพร นิลชะลิต
63023012568 นายศุภกฤต จันทรา
63023012569 นางสาวรัตนประภา ชํานาญกุล
63023012570 นายธนพล เสตกุล
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63023012571 นางสาวภสิตา จิรังรักษ�วัฒนา
63023012572 นางสาวศศิวิมล แขกเมือง
63023012573 นางสาวพรทิพย� มณีโชติ
63023012574 นางสาวธัญญารัตน� บุญพระลักษณ�
63023012575 นางสาวภิญญาพัชญ� เอกณรงค�พันธ�
63023012576 นายเบญจพล หิรัญ
63023012577 นางสาววิสา อ7วมชม
63023012578 นายนฤเบศ ใจดี
63023012579 นางสาววรัญญา คงสิบ
63023012580 นางสาวปาริชาต เมืองสนธ�
63023012581 นางสาวกชกร สีน้ําเงิน
63023012582 นายยุทธภูมิ นาเมืองรักษ�
63023012583 นางสาวสมฤทัย ผดุงอรรถ
63023012584 นางสาวเมริสสา โรมินทร�
63023012585 นางสาวณัฐชา เอมโอฐ
63023012586 นางสาวกัญญาพัชร� หาญพุฒ
63023012587 นางสาวกาญภษร ดรกางสี
63023012588 นายอนุศาสน� จับใจนาย
63023012589 นางสาวสุตาภัทร บัวแย&ม
63023012590 นางสาวกีรติ จินง่ี
63023012591 นางสาวมณีรัตน� กลิ่นทิพย�
63023012592 นางสาววันดี รอดไสว
63023012593 นายชัยพร เที่ยงตรง
63023012594 นางสาวปรียาภรณ� พันธ�สวัสด์ิ
63023012595 นางสาวดอกกล&วยไม& หอมระหัด
63023012596 นางเบญจมาศ บุญมานะประเสริฐ
63023012597 นางสาวประภามาศ แต7งวัด
63023012598 นางสาวอรนิตย� ยศอ7อน
63023012599 นายเทพชนินทร� เกิดบัว
63023012600 นายปฏิพัทธ� ไชยพันธุ�
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63023012601 นางสาวกาญจนา อินหนองตาสาม
63023012602 นางสาวประภัสสร บุตรโคตร
63023012603 นางสาวรัตน�วดี คล7องจิตต�
63023012604 นางสาวณัฐธิดา พินิศศศิธร
63023012605 นายวัชรพล ไทยศรี
63023012606 นางสาวศศิวิมล จักรัส
63023012607 นายวรทัต เปOยสวน
63023012608 นางสาวพลอย ทองสัมฤทธ์ิ
63023012609 นายโรจน�รุ7ง กลีบจันทร�
63023012610 นางสาววิสา ชุ7มปลั่ง
63023012611 นางสาวอินชุอร บุญวิเศษ
63023012612 นางสาวรัตนาภรณ� สําราญจิตร
63023012613 นายตรัย ประภาวิทย�
63023012614 นางสาวกุสุมา อุมารี
63023012615 นางสาวไพรินทร� มนตรี
63023012616 นางสาวปวีณา จังพินิจกุล
63023012617 นางสาวสุดารัตน� สารพงศ�
63023012618 นายพัฒนะ พยุงวงษ�
63023012619 นางสาวณิชาภัทร เต7าทอง
63023012620 นางสาวชัชพิชา มณีสอดแสง
63023012621 นายบุรินทร� ไชยโคตร
63023012622 นายศรายุทธ คอนเอม
63023012623 นางสาวอสีตยา โกยม
63023012624 นางอุบลวรรณ ศักดฺVVทวีแก&ว
63023012625 นางสาวธนาวดี คุ&มพะเนียด
63023012626 ว7าที่ร&อยตรีมนัสศักด์ิ สิริสกุลชัย
63023012627 นายปกรณ� นิยะโสม
63023012628 นางสาวพรทิพย� ประภาพร
63023012629 นางสาวพนิดา ตาลน&อย
63023012630 นางสาวญาตาวี กิตติยันตการ
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63023012631 นางสาวเกศรินทร� โคตรบรรเทา
63023012632 นายชัยวัฒน� เกตุอู7ทอง
63023012633 นางสาวอารีรัตน� วรรณรังษี
63023012634 นางสาวศศินัดดา พงษ�ภักดี
63023012635 นางสาวปาริฉัตร จุมพรม
63023012636 นางสาวสงกรานต� แก&วเขียว
63023012637 นางสาวณัฐธิสา ซากอ
63023012638 นายอนุรักษ� เก้ือเม7ง
63023012639 นายรัชพล ทองศุภผล
63023012640 นายอธิชา กัลยาประสิทธ์ิ
63023012641 นายประพจน� แก&วสมบัติ
63023012642 นางสาวนริศรา อ่ําระมาด
63023012643 นางสาวธมลวรรณ แจ7มโสภณ
63023012644 นางสาวคริษฐ�ปภัสสร นาคานุสนธ์ิ
63023012645 นางสาวฉัตรภัสร� ธีรวิทยาศิลปZ
63023012646 นางสาววรนันทน� ชาญปรีชา
63023012647 นางสาวชนาภัทร หิรัญปาน
63023012648 นางสาวมะลา ประกอบกุล
63023012649 นางสาวศุภิสรา พุฒศิริ
63023012650 นางสาวเกตุสุดา หงษ�เวียงจันทร�
63023012651 นายณัฐวุฒิ ทรงศรีวนิช
63023012652 นางสาวชนัญญ�ธร ป/ติโชควรพงศ�
63023012653 นายชัชริน รังสิสวัสด์ิ
63023012654 นายณัฐพล รังคพุทธมานะ
63023012655 นางสาวภานุชนารถ พยัญตา
63023012656 นางสาวสุนิสา สถาพร
63023012657 นางสาวอุบล อุภัยพรม
63023012658 นางสาวชไมพร ขันธ�ทอง
63023012659 นายกิตติพจน� แย&มจันทร�
63023012660 นายภาณุพงศ� ขุนสะอาดศรี
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63023012661 นางสาวเครือมาส ถิรวัลย�
63023012662 นางสาวนิตยา วุฒิคูสกุล
63023012663 นางสาวป/ยรัตน� ศรีศุข
63023012664 นางสาวณัฐวรา จันทาพูน
63023012665 นางสาวชฎาภรณ� เกษมพิสิทธ์ิ
63023012666 นายศัตยา คามดา
63023012667 นางสาวปภาวี สหะเดช
63023012668 นางสาวอาภรณ� สามงามมี
63023012669 นางสาวสิริกาญจน� ไกรหา
63023012670 นายธันธณัฐ ธีรชัยไพศาล
63023012671 นายภาคภูมิ เรียงแหลม
63023012672 นางสาวศุภรัตน� ริเริ่ม
63023012673 นางสาววชิราภรณ� ศรีสุข
63023012674 นางสาวจิตติมา อินทร�แปลง
63023012675 นางสาวอชิรญา สังข�แก&ว
63023012676 นางสาวสกุลทิพย� วราโภค
63023012677 นางสาวปรัชอร ปานทอง
63023012678 นางสาวกาญจนาพร สวัสดี
63023012679 นางสาวภาณุมาศ ภูฆัง
63023012680 นางณัชชา เกตุมอญ
63023012681 นายพลวัฒน� ชุติมาสกุล
63023012682 นายอานนท� ตนดี
63023012683 นางสาวสุพรรณี จันทร�พวง
63023012684 นางสาวกุลภรณ� ดวงแก&ว
63023012685 นางสาวณัฐสุดา เขียวกล่ํา
63023012686 นางสาวฐิตินันท� ชื่นจิตร�
63023012687 นางสาววรรณรัตน� ไทรท&วม
63023012688 นางสาวกมลชนก สืบเสาะ
63023012689 นางสาวพนัชพงษ�พรรณ ทะเกิงกุล
63023012690 นางสาวปทิตตา ม่ิงขวัญ
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63023012691 นางสาวกนกวรรณ แก&วบุบผา
63023012692 นายเนติ จารีบูรณภาพ
63023012693 นางหริณโรจน� คะมิ
63023012694 นายวัชชัย เถ่ือนมูลแสน
63023012695 นางสาวจุฑามาศ พ7อค&า
63023012696 นางสาวศศิกาญจน� ทองเปลว
63023012697 นางสาวชญาดา มัชฌิมาวิวัฒน�
63023012698 นางสาวภัทรภร พุ7มเพ็ชร�
63023012699 นางสาวแพรววดี หงษาวง
63023012700 นายบุริศร� บุญรัตน�
63023012701 นางสาววราภรณ� ระเบียบ
63023012702 นางสาวชุติมา บุญซ&อน
63023012703 นางสาวสิรินธิรา นิลแสงรัตน�
63023012704 นางสาวอมรรัตน� มีโรจน�วงศ�
63023012705 นางสาวณัฏฐณิชา เทียนย&อย
63023012706 นางสาวศกลวรรณ เวชสกัย
63023012707 นายดิสรณ�ภักด์ิ ภูมิเงิน
63023012708 นายเขมชาติ คงสม
63023012709 นางสาวจุฑามาศ คําสัญญา
63023012710 นายศุภวัฒน� เนียมเพ็ชร�
63023012711 นางสาวพชรมณ แก&วเทศ
63023012712 นางสาวกฤติยาณี พุกซอ
63023012713 นางสาวเนติพันธ� อัมไพพันธ�
63023012714 นางสาวณัฐนิชา ป/ยนันท�จรัสศรี
63023012715 นายปริญญา สุภาชัย
63023012716 นางสาวกุลณัฐ ผลอินทร�
63023012717 นางสาวเสาวลักษณ� เกษประทุม
63023012718 นางสาวอรุณี ปรีชาไว
63023012719 นายสุริยสูตร รัตนป.ญญา
63023012720 นางสาวพิลาลักษณ� เคลือวัล
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63023012721 นางสาววิจิตรา พลหว&า
63023012722 นายนพรัตน� ภัทรกังวาน
63023012723 นางวรัญญา การะเวก
63023012724 นางสาวภัทรสุดา ดําคลองตัน
63023012725 นายสหกิตต์ิ คล&ายจันทร�พงษ�
63023012726 นายถิรวัฒน� แย&มขวัญ
63023012727 นางสาวสุกัญญา แยกรัง
63023012728 นางสาวสุนันทา เหลืองวัฒนวิไล
63023012729 นางสาวจิราวรรณ จันทร�แก&ว
63023012730 นางสาวมินตรา ป.Jนสวย
63023012731 นายสมบูรณ� มัจฉา
63023012732 นายจิรายุ มาสมบูรณ�
63023012733 นางสาวจันทราภา กีไพบูลย�
63023012734 นางสาวประภาภรณ� แก&วโก7ย
63023012735 นายตรีศร ทรัพย�บริบูรณ�
63023012736 นางสาวธัญญารัตน� คนิวรานนท�
63023012737 นางสาวขนิษฐา สินสอน
63023012738 นายทนงศักด์ิ พรหมคามินทร�
63023012739 นายเจษฎา แก&วไทรแย&ม
63023012740 นางสาวนุสรา เหียงอรชร
63023012741 นางสาวนฤภร แก&วประเสริฐ
63023012742 นางสาวประไพ รัตน� คงรัตน� 
63023012743 นายธิติภัทร� ภิญโญย่ิง
63023012744 นางสาวเสาวณีย� แสงสกุล
63023012745 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันทร�ประเสริฐ
63023012746 นางสาวณัฐกฤตา มีใจม่ัน
63023012747 นายวิชานนท� เกตุนรินทร�
63023012748 นางสาวลักขณา มุงคุณแก&ว
63023012749 นางสาวสุภาภรณ� เพชรสุวรรณ
63023012750 นางสาวเสาวลักษณ� มุสิจะ
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63023012751 นางสาวศุภานัน นามใจ
63023012752 นายธีรยุทธ ขําวุฒิ
63023012753 นายธนกฤต สืบเรือง
63023012754 นางสาวดารุณี ม่ันคง
63023012755 นางสาวนิศารัตน� บัวแช7ม
63023012756 นางสาวบุษยมาศ หนูสง
63023012757 นางสาวสุนิสา แสงงาม
63023012758 นางสาวจีรภัทร สิริภัทราวรรณ
63023012759 นายสิทธิชัย มีศรี
63023012760 นางสาวกัญญารัตน� ชัยวิเศษ
63023012761 นางสาวเอเชีย เปรินทร�
63023012762 นางสาวอุชุกร คุ&มสกุล
63023012763 นายสมศักด์ิ วงษ�สุวรรณ
63023012764 นายสุรพงศ� ปานโต
63023012765 นายเนรมิต พ่ึงอุบล
63023012766 นางสาวจิรวรรณ จันทร�วงศ�
63023012767 นางสาวสุพรรษา คําพูล
63023012768 นายกิตติศักด์ิ สมคะเน
63023012769 นางสาวจรัสศรี พวงไพโรจน�
63023012770 นางสาววัชราภรณ� เนตรสูงเนิน
63023012771 นางสาวศิริลักษณ� ผาสุข
63023012772 นางสาวจุรีรัตน� ชัยสรุยา
63023012773 นางสาวรวิวรรณ วรรณศรี
63023012774 นางสาวสุจีรา วงษา
63023012775 นางสาววณิชา ศักด์ิศรี
63023012776 นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร
63023012777 นางสาวอริสรา รุ7งกาญจนพันธ�
63023012778 นางสาวพรนิภา เทพบุตร
63023012779 นางสาวรัตนาภรณ� เย่ียมสวัสด์ิ
63023012780 นางสาวขนิษฐา ฤกษ�อรุณ
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63023012781 นางสาวภาพตะวัน กล7อมบรรจง
63023012782 นางสาวเพ็ญศิริ คงคา
63023012783 นายนิคม แย&มสรวล
63023012784 นายวิศิษศักด์ิ ประกอบศิลปZ
63023012785 นายโฆษิต พลูขวัญ
63023012786 นางสาวจุฑามาศ โกกุล
63023012787 นางสาวประภาพร กล่ําโทก
63023012788 นางสาวอรัญญา คงเพ็ชร
63023012789 นางสาวขวัญสุภา เบาะดา
63023012790 นางสาวปทุมรัตน� พลายแก&ว
63023012791 นางสาวรพิพรรณ คํ้าจุน
63023012792 นางสาวธัญญรัตน� ชัยชมภู
63023012793 นางสาวมนัสนันท� สัมฤทธ์ิวงศ�
63023012794 นางสาวณัฐภัทร เอี่ยมดี
63023012795 นางสาววัชรี จันทร�จบสิงห�
63023012796 นางสาวดวงกมล สูงปานเขา
63023012797 นางสาวยศฐาวดี มรรยาวุฒิ
63023012798 นายศุภกร เพ็งอุ7น
63023012799 นางสาวณัฐธิดา ก่ิงแก&ว
63023012800 นางสาวชุติกาญจน� ประทุมสิทธ์ิ
63023012801 นางสาวนนทพร ศรีชัยวงศ�
63023012802 นายสุทธิพันธ� สุดแสง
63023012803 นายกฤษณพงษ� นาถา
63023012804 นายณัฐวุฒิ ไทรทองคํา
63023012805 นางสาวโสรญา จํารูญทัต
63023012806 นางสาวกาญจนา เห็มสุวรรณ
63023012807 นางสาวชลธิชา สาโท
63023012808 นางสาวณิชาภัทร ม่ันปาน
63023012809 นายเทียนชัย เมืองมนต�
63023012810 นางสาวณัฐฐินันท� จันทประสิทธ์ิ
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63023012811 นายวิสุทธ์ิ เจียมธโนปจัย
63023012812 นางสาวบุศริณทร� นราแก&ว
63023012813 นายชัยภัทร� พัดทอง
63023012814 นางสาวจุฑามาศ สามฉิมโฉม
63023012815 นางสาวอันดา อนุกูล
63023012816 นางสาวศิรินภา ไชยทองศรี
63023012817 นางสาววิมลณัฐ สุขมา
63023012818 นางสาวสุภาวิตา บรรเทาวงษ�
63023012819 นางสาวเกศกนก จ&อยนพรัตน�
63023012820 นายสมบูรณ� วงษ�ทองดี
63023012821 นายวัชรภัทร สระกาศ
63023012822 นายฉัตรชัย บุญยศสวัสด์ิ
63023012823 นางสาวเจษสุดา พัดสองชั้น
63023012824 นางสาวอุบล เกียรติเสรีกุล
63023012825 นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม
63023012826 นายรุ7งเพชร ปQองศรี
63023012827 นายชยุต คงสุขสมบูรณ�
63023012828 นางสาวศุภากร อ7อนดี
63023012829 นายพสธร ธราภรณ�
63023012830 นางสาววชิราภรณ� วรฤทธ์ิ
63023012831 นางสาววราพรรณ คล&ายเมือง
63023012832 นายกฤตภาส จิระรัตน�พิศาล
63023012833 นางสาวกรพัชรนัฐ สามเพชรเจริญ
63023012834 นางสาวกาญจนา หลวงศิลป
63023012835 นางสาวสุปรียา นิลสุทธ์ิ
63023012836 นางสาวนิรชา เลิศสาครประเสริฐ
63023012837 นางสาวภัทรชนก พุทธิจุล
63023012838 นายวัชรเกียรติ ทองสมุทร
63023012839 นางสาวกรกมล บัวงาม
63023012840 นางสาวบุษกร ตรีสุคนธ�
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63023012841 นางสาวเบญจวรรณ ปรีชา
63023012842 นางสาวอารียา โมมินทร�
63023012843 นางสาวฑิมพิกา พัฒนประดิษฐ
63023012844 นางสาวมยุรฉัตร รัตนมณี
63023012845 นายสรายุทธ สําราญบึงแก
63023012846 นายทนงเดช ประทุมสูตร
63023012847 นางสาวเครือวัลย� คล7องเชิงสาร
63023012848 นางสาวธนิตา สนธิวงศ�
63023012849 นางสาวพรสุดา จันทร�แจ7มหล&า
63023012850 นางสาวพนิดา วรรณสอน
63023012851 นายอิสะมะแอ สะ
63023012852 นายบัณฑิต หวังหยิบกลาง
63023012853 นางสาวกัณณิกา ขันติปกรณ�กุล
63023012854 นางสาวอมรรัตน� สระหงษ�ทอง
63023012855 นางสาวบุลภรณ� กลางแก&วกิจ
63023012856 นางสาวฐิติพร บุญคํา
63023012857 นางสาวกนกวรรณ แปQนเพชร
63023012858 นายกันต�กวี สีนวนจันทร�
63023012859 นางสาวพนิตนันท� ปานเหลือ
63023012860 นายณัฐพล สมบูรณ�
63023012861 นางสาวขวัญฤทัย ช&างสาร
63023012862 นางสาวณัฐธยาน� คชเดช
63023012863 นางสาวธิติพร สระทองเทียน
63023012864 นายไตรรัฐ มณีโลก
63023012865 นางสาวณัชกรณ�ฉัตต� วิชชุวาณิชย�
63023012866 นางสาวฉันทนา ทองผาภูมิประภาส
63023012867 นางสาวอรสา ย้ิมโสภา
63023012868 นางสาวลิดียา อับดุลรอมัน
63023012869 นางสาวณัชฌา สุทธิสิทธิ
63023012870 นางสาวการดา คงชู

หน&า 429 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023012871 นางสาวสิริพร ย7อทอง
63023012872 นายพงษ�ดนัย เชิดชู
63023012873 นายเจตธัช เอมอ7อง
63023012874 นางสาวชลิตา เล็กแก&วมณี
63023012875 ส.ต.ท.เจตณรงค� คงสว7าง
63023012876 นางสาววนิดา ทานาแซง
63023012877 นางสาวระพีพรรณ เจียรนัยวิทยากุล
63023012878 นางสาวพัชรนันท� ฐิติพรเลิศเมธา
63023012879 นางสาวนาซูฮา เดวาดาแล
63023012880 นางสาวศิรดา ไทรชมภู
63023012881 นายจําลอง อินทะไชย
63023012882 ว7าที่ ร.ต.หญิงศิริมา เกิดสมบูรณ�
63023012883 นางสาวศุภกานต� ศรีสุข
63023012884 นายภูมินันท� กุ7มประสิทธ์ิ
63023012885 นายธนกิจ เพียรบัญญัติ
63023012886 นางสาวณัฐชยา เปOยแก&ว
63023012887 นางสาวกัญญารัตน� แสงทอง
63023012888 นางสาววชิราภรณ� แสนศรี
63023012889 นางสาวปฏิญญา ปวนจีน
63023012890 นางสาวกิติมา โชควนากุล
63023012891 นายัธนากร แก&วบรรจง
63023012892 นางสาวเพ็ญประภา ทับคง
63023012893 นางสาวศรุดา วงศ�สุวรรณ
63023012894 นางสาวพัชรีภรณ� มนุษย�รัมย�
63023012895 นางสาวพิมผกา ทองงาม
63023012896 นายสุทธาวัฒน� อํานาจเจริญพร
63023012897 นางสาวสุพินญา ชนะสิทธ์ิ
63023012898 นางสาวอามีเนาะ เปาะโซะ
63023012899 นางสาวศศิธร ภู7ประสาท
63023012900 นางสาวนันทิภัคค� พูนทวีธีรฤทธ์ิ
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63023012901 นายชนะพร เนียมคํา
63023012902 นายจิรภัทร ลาพิกุล
63023012903 นางสาวณิชารีย� ส7งจิตร�
63023012904 นายชัยวัฒน� น้ําทิพย�
63023012905 นายอภิรักษ� โสระสา
63023012906 นางสาวกนกวรรณ คร&ามสมบุญ
63023012907 นางสาวนุชนาฏ โพธ์ิศรีดา
63023012908 นางสาวกาญจนา อัศวกิตติธาดา
63023012909 นางสาวปาลิดา ดกพฤกษ�
63023012910 นางสาวต&องใจ แสงสุข
63023012911 นางสาวพัณณิตา ทาผา
63023012912 นายซัยยิดฮูเซน ศักด์ิกิตติชา
63023012913 นางสาวปาริฉัตร หลีค&า
63023012914 นางสาวศศิภา ด&วงขํา
63023012915 นางสาวชุติมา สมสูตร
63023012916 นายวีระศักด์ิ ตํ่ากระโทก
63023012917 นางสาวกาญจนา บัวผัน
63023012918 นางสาวนิติกานต� สังสิมมา
63023012919 นางสาวคลารัช เจริญผล
63023012920 นายอนุศักด์ิ พัฒนวัชรกุล
63023012921 นางสาวทิฆัมพร ทรงคุณ
63023012922 นางสาวเบญจวรรณ เบ็ญพาด
63023012923 นางสาวปฐมา ครุฑคํา
63023012924 นางสาวทัศนีย� ประเสริฐศักด์ิ
63023012925 นางสาวภัคมน กาญจนบูรณ�
63023012926 นางสาวอัจฉราภรณ� คําแสงดี
63023012927 นายวสุ สิริมงคลกาล
63023012928 นายวันชัย สอนสุวรรณ�
63023012929 นางสาวชนัญชิดา สังข�ทอง
63023012930 นายวีรพงศ� อ7อนส&มกิจ
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63023012931 นางสาวธารทิพย� ดีเลิศ
63023012932 นายสมศักด์ิ เพชรน&อย
63023012933 นางสาวหัสยา บุญประคอง
63023012934 นางสาววรรณลี พิมพา
63023012935 นางสาวคณิตา มาชม
63023012936 นายโยธิน ฉํ่าชื่นวงศ�
63023012937 นายศิริพล อภิรักษ�โภไคย
63023012938 นางสาวสุวกัลย� โชคสุขนิรันดร
63023012939 นายทัศนัย อยู7ลอย
63023012940 นายญาณวุฒิ ธนาพงศ�
63023012941 นางสาวสถินันท� จันทะสิม
63023012942 นางสาวเบญจมาภรณ� ทองปรีชา
63023012943 นางสาวรมณ อาจทอง
63023012944 นายศุภนิมิต วิเศษโวหาร
63023012945 นายปฏิภาณ อภิชัยนกากุล
63023012946 นายเชวงศักด์ิ บุญประกอบ
63023012947 นางสาวณภัสภรณ� ป.กกัง
63023012948 นางสาวภารดี นาคะ
63023012949 นางสาวสายชล สีนิล
63023012950 นางสาวนพวรรณ สังข�ทอง
63023012951 นางสาวฐิตินันท� ดวงเจริญพงศ�
63023012952 นายพรเทพ ศรประสิทธ์ิ
63023012953 นายพีรพงศ� พุ7มประดับ
63023012954 นางสาวธนาพร จันทร�ยาง
63023012955 นางสาวธนิดา เพาะผล
63023012956 นายธงชัย รุ7งทอง
63023012957 นายภานุภาส ศรีจันทร�พิยม
63023012958 นางสาวชลธิชา ขําคม
63023012959 นางสาวภีมกิญจน� เลี้ยงอํานวย
63023012960 นางสาวจินตนา ปานมณี
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63023012961 นายเมธา ทองบุญโท
63023012962 นางสาวศิริกาญจน� เอี่ยมเจริญ
63023012963 นายธีระภัทร ทองแจ7มนิยม
63023012964 นางสาวขจีรัตน� ศรีสว7าง
63023012965 นายทศพร พิทยาสาธิต
63023012966 นางสาวหยาดพิรุณ เพชรเอี่ยม
63023012967 นายชัยพร ฟ.กผล
63023012968 นางสาวศิราภรณ� สินธพานนท�
63023012969 นางสาวรสสุคนธ� ผลบุญ
63023012970 นางสาวอรไททิพ ต7วนเครือ
63023012971 นางวาสนา เล็กทองแดง
63023012972 นางนงลักษณ� แสนพรม
63023012973 นายภาณุพงศ� สุขมณี
63023012974 นางสาวสุภาพร พันธ�แจ7ม
63023012975 นายสันติ จันทร�รังษี
63023012976 นายอานนท� จันทร�ธิติสกุล
63023012977 นางสาววรพรรณ บุรินทรโกษฐ�
63023012978 นายมาโนช พูดเพราะ
63023012979 นางสาวเบญนภา สามิภักด์ิ
63023012980 นายศราวุธ พูลพร&าว
63023012981 นางสาวจามจุรี บํารุงสินม่ัน
63023012982 นางสาวสุมาริยา แก&วแดง
63023012983 นางสาวกมลวรรณ อยู7คํา
63023012984 นางสาวพรพรรณ ศรีนวล
63023012985 นางสาวเรณุมาศ ยุบลนารถ
63023012986 นายอาทิตย� ขม้ินเขียว
63023012987 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� ชื่นวารี
63023012988 นายวรายุทธ เหลืองเรืองแสง
63023012989 นางวาสนา สายชล
63023012990 นางสาวปวริศา ทับซ&อน
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63023012991 นางสาวจตุพร โอสถหงษ�
63023012992 นางสาวรินรดา แซ7โง&ว
63023012993 นายจารุเกียรติ อรรคพิพัฒน�
63023012994 นางสาวนัทธมน สาดา
63023012995 นายกิตติพงษ� สุขมาก
63023012996 นางสาวเยาวลักษณ� พลายงาม
63023012997 นายสรศักด์ิ โสวัตร
63023012998 นางสาวไพลิน บุ&งทอง
63023012999 นายแทนกมล เครือรัตน�
63023013000 นางสาววันนภา จันแดง
63023013001 นางสาวดวงใจ แก&วชนะ
63023013002 นายวสุวัฒน� วิริยะอมรชัย
63023013003 นางสาวอาภรณ� สาล7าห�
63023013004 นางสาวศิรินทิพย� ฤทธิศักด์ิ
63023013005 นายบุญฤทธ์ิ พุฒซ&อน
63023013006 นางสาวนภาพร เกษมสุขเจริญชัย
63023013007 นางสาวมนัสนันท� สายพรหม
63023013008 นางสาวกิตติยา ศรีจริต
63023013009 นางสาววันวิสาข� แจ7มพราย
63023013010 นางสาวรัตนากร เลี่ยมใจดี
63023013011 นางสาววาสนา ดิษฐ�กระจัน
63023013012 นางสาววิไลลักษณ� นวลจันทร�
63023013013 นางสาวณัฏฐณิชชา ยอดทอง
63023013014 นางสาวชลารัตน� เลขาภิสิทธ์ิ
63023013015 นางสาววรันต�ภรณ� ภากรณ�วีรวัชร
63023013016 นางสาววาสนา แคนอินทร�
63023013017 นางสาวนิตยา พันธ�โชติ
63023013018 นางสาวหทัยชนก บุณยายน
63023013019 นายกิติพัฒน� พลายเดช
63023013020 นายวิพัทธ� จอกสมุทร
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63023013021 นางสาวปนัดดา นารี
63023013022 นางสาวรุสมานี มาแย
63023013023 นายเลิศศิลปZ เพิกจินดา
63023013024 นางสาวณัฐชยา กัณหาวงษ�
63023013025 นางสาวพรรษา น&อยทิม
63023013026 นางสาวปุณยานุช คุณูปธานินทร�
63023013027 นางสาวนันทวรรณ วิทูร
63023013028 นางสาวเบญญาภา จิตตยังกูล
63023013029 นางสาวศิริพร บ7าพิมาย
63023013030 นางสาวฌาดารินทร� ไชยวงษา
63023013031 นายอภิชาติ ทิพย�โพธ์ิ
63023013032 นางสาวพรศิริ กรุดอินทร�
63023013033 นางสาวสุขุมาภรณ� พงษ�ดี
63023013034 นายสุรศักด์ิ บางแวก
63023013035 นางสาวสุภาวิณี แสนสุข
63023013036 นางสาวปพิชญา ศุภานุสนธ์ิ
63023013037 นางสาวธนัญญา พุกขํา
63023013038 นางสาวเยาวลักษณ� โสภะบุญ
63023013039 นางสาวเกวลิน เขามะหิงษ�
63023013040 นางสาวสุนันทา สระทองเหยียด
63023013041 นางสาวซูไฮนิง มะเซ็ง
63023013042 นางสาวหทัยรัตน� บุตรดีลา
63023013043 นางสาวนริศรา สกลรัตน�
63023013044 นางสาวอุไรวรรณ บุญสุวรรณ
63023013045 นางสาวพิมพ�ประภา รัตนกรีฑากุล
63023013046 นายพิเชษฐ� นารี
63023013047 นางสาวอิงตะวัน ภู7ระหงษ�
63023013048 นายรัฐพงษ� อุประ
63023013049 นายชาญชัย ธนวรานิช
63023013050 นางสาวนงลักษณ� คงศรี
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63023013051 นางสาวชลธิดา วิสุวงษ�
63023013052 นายกร สุขศรีกาญจน�
63023013053 นางสาวนนทพร แม&นทิม
63023013054 นายปริวรรต บุญนัก
63023013055 นายกวิน ไตรเรืองไพศาล
63023013056 นางสาวอัจฉราภรณ� คําแก&ว
63023013057 นางสาวพรรณี สกุลรัตนกุลชัย
63023013058 นายชานน ทับบํารุง
63023013059 นายฐิติวุฒิ เจริญโชคไพบูลย�
63023013060 นางสาวอรณิช กิจประสงค�
63023013061 นางสาวธยานี สุวรรณภักดี
63023013062 นายธนชิต แสงด7วน
63023013063 นางสาวธิติสุดา โตวิวัฒน�
63023013064 นางสาวรัตติยา ตาริยะ
63023013065 นางวัลภา บุญมียงค�
63023013066 นางสาวอัญชลี วันเพ็ง
63023013067 นางสาวจิตา บุญเกิด
63023013068 นายสาฬสิทธ์ิ วรวิทยธาดา
63023013069 นางสาวรสนันท� จันทร�ดํารงค�
63023013070 นางสาวกชพร ใจตรง
63023013071 นางสาวนันท�นภัส บุญโพธ์ิ
63023013072 นายสันติชัย เมียนหนู
63023013073 นางสาวอนัญญา มหินธิชัยชาญ
63023013074 นายสุรัตน� ภู7สุวรรณ
63023013075 นางสาวศรารี จิตตัง
63023013076 นางสาวชวัลลักษณ� วงค�พูล
63023013077 นายกิจจา บุณยายน
63023013078 นางสาวลลิตา แสงสว7าง
63023013079 นายศิริยุทธ� จงกิจวัฒนชัย
63023013080 นางสาวสุภมาส พินิจมนตรี
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63023013081 นายอภิสิทธ์ิ ฟ.กมีทอง
63023013082 นางสาวนุชธิดา สมณะ
63023013083 นายศศิพงษ� งามศรีขํา
63023013084 นางสาวปQองแก&ว วิศว�วาณิชย�กุล
63023013085 นางสาวเกวลี ปฐมพรวิวัฒน�
63023013086 นางสาวเกศินี ทองกระจ7าง
63023013087 นางสาวบงกช โฉมศรี
63023013088 นางสาวสุกมล ปฐมอมรเลิศ
63023013089 นายคุณัชญ� คําเหลือ
63023013090 นายนรธีร� ภู7ระแก&ว
63023013091 นางสาวพรรณพัชร เล็กผลจันทร�
63023013092 นางสาวรัชดา ภิรมย�สนธ์ิ
63023013093 นางสาววาสินี เกิดกรุง
63023013094 นางสาวสิริพร พันธ�สุข
63023013095 นางสาวจินดารัตน� แก&วพรม
63023013096 นางสาวชนัญชิดา นิธิวุฒิปรีดา
63023013097 นางสาวป/ยากร สุขพันธ�พงศ�
63023013098 นางสาวดวงฤทัย ยางศรี
63023013099 นางสาวเพชรวิไล ไกรทรัพย�
63023013100 นางสาวมนสิการ ประยูรคล&าย
63023013101 นายบัณฑิต วิเวกวรรณ�
63023013102 นายป/ยกิตติ ชื่นสุวรรณ
63023013103 นางสาวชนากานต� เวียงทอง
63023013104 นางสาวอุษณีย� รอดเขียว
63023013105 นางสาวสุธิดา สุขวิเศษ
63023013106 นางสาวธนิสรา ช&างสาร
63023013107 นางสาวภาวินีย� ปรีชาวรรณ
63023013108 นางสาวธัญ ธ  ิ ตา จันท รัตน� 
63023013109 นายกรุง สีดากุล
63023013110 นายธนพัฒน� วนารัตน�กุญชร
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63023013111 นางสาวพรพรรณ โสตรดี
63023013112 นางสาวนิตยา สังขดํารง
63023013113 นางสาวจตุพร ศรีสุนทร
63023013114 นายฤทธิศักด์ิ ทิพย�มา
63023013115 นายสหชาติ ปานสุวรรณ
63023013116 นางพรพิมล เจียรสมจิตร
63023013117 นางสาวสุนารี คงตรง
63023013118 นายณกรณ� พลังฤทธ์ิ
63023013119 นายสิงหนาท กาญจนารักษ�
63023013120 นางสาวณัฐวรา บุญเกิด
63023013121 นางสาวรัตติยา กุศลส7ง
63023013122 นางสาวกิติมา ฉายเจริญ
63023013123 นางสาวอรญา อุษณะอําไพพงษ�
63023013124 นายภูเบศ มีคติธรรม
63023013125 นางสาวเพ็ญพิชชา กล7อมเกล็ด
63023013126 นายพงษ�ศักด์ิ บัวพันธ�โพน
63023013127 นางสาวสุภิญญา กลิ่นกลั่น
63023013128 นางสาวสุดารัตน� ไข7คง
63023013129 นางสาวสิริวัล ยลเบญจพล
63023013130 นางสาวชุติรัตน� กิจวิสาละ
63023013131 นายนิธิกร เฮงประเสริฐ
63023013132 นางสาวสุชาดา ราชคม
63023013133 นางสาวธันยานี คลังธารณ�
63023013134 นายชวนินทร� น&อยคํามูล
63023013135 นางสาวธันยพร บัวแก&ว
63023013136 นางสาวสุธาทิพย� ขวัญใจกลางดง
63023013137 นายณัฐวุฒิ เพ็งแข
63023013138 นางสาวป/ยาภรณ� ปะตังพลัง
63023013139 นายภาณุพัฒน� อุนเกษม
63023013140 นางสาวอิสสรียา ประสพวงค�
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63023013141 นางสาวณัฐชนก บุญวิเทียน
63023013142 นางสาวณิชากมล อนุมาศ
63023013143 นางนิศากร สุขวรรณดี
63023013144 นางสาวจารุนันท� นักรํา
63023013145 นายภคพัส ชาติเชยเเดง
63023013146 นายอนุสิทธ์ิ อยู7ถนอม
63023013147 นางสาวธนิสร ริตกันโต
63023013148 นางสาวธนัญญา เปOยธัญญา
63023013149 นางสาวนัฐฐา พนาราบ
63023013150 นางสาวนพรัตน� มนต�ดี
63023013151 นางสาวสโรชา ประกอบแก&ว
63023013152 นายชิติพัทธ� ฆารโสภณ
63023013153 นางสาวสราภา ดอนไพรเมา
63023013154 นายอรรถ พันธ� สร&อย จอม 
63023013155 นางสาวจันทร�ทรา ศรีดาวเรือง
63023013156 นางสาวเบญจมาศ เนียมสุคนธ�สกุล
63023013157 นางสาวธัญญาทิพย� จุมที
63023013158 นางสาวภัทรวรินทร� อัครอภิสุทธิคุณ
63023013159 นายศรัณย� จิระกร
63023013160 นายบัญชา ไชยนิตย�
63023013161 นายนําโชค สัตย�สมนึก
63023013162 นางสาวศุภลักษณ� เลิศศรีสุวัฒนา
63023013163 นางสาวธนิธิตา วัยระตา
63023013164 นางสาวธันย�ชนก สกุลส7องบุญศิริ
63023013165 นางสาวชลิดา แซ7กํา
63023013166 นายวิวัฒน� ไหลนุกูลวงศ�
63023013167 นางสาววรกานต� อึ้งทอง
63023013168 นางสาวสุภาภรณ� ศรีอรุณ
63023013169 นางสาวพิชามญชุ� ไข7เกตุ
63023013170 ว7าที่ร&อยตรีธนา ทัศนะธาร
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63023013171 นางสาวแคททรียา จุลนิพิฐวงษ�
63023013172 นางสาวปาริสา วันธุรัตน�
63023013173 นายณัฐพร โสมเสมสุวรรณ
63023013174 นางสาวธมลวรรณ ศรีจันทร�อ7อน
63023013175 นางสาวพิมพ�ผกา อักษรอธิบดี
63023013176 นางสาวน้ําฝน มุงคุณ
63023013177 นางสาวอารยา เดียงสา
63023013178 นายสุเชษฐ� รักธรรม
63023013179 นางสาวจารุวรรณ อุบล
63023013180 นางสาวนฤมล วิภากูล
63023013181 นางสาวกชาอร สายใจ
63023013182 นายพงษ�พิสุทธ์ิ กําลังยง
63023013183 นายธนธรณ� พยอมหอม
63023013184 นายณัฎฐศักด์ิ โสอนุช
63023013185 นางสาวอภิชญา วงษ�ภูธร
63023013186 นางสาวรัญลิณี ระบาเลิศ
63023013187 นางสาวนาตยา จันทร�บุตร
63023013188 นายภราดร โชติมุข
63023013189 นางสาวพลอยพิชชา อินอําพันธ�
63023013190 นางสาวพิชชาภา พรมจีน
63023013191 นางสาวสรนันท� ศรีเหรา
63023013192 นางสาววนิดา เกษตรเจริญย่ิง
63023013193 นางสาวสุกัลยา หงษ�ทองมี
63023013194 นางสาวธนัชพร สะอาดแก&ว
63023013195 นางสาวสุนารี จันทร�ทอง
63023013196 นางสาวภาพวาด จงจํารัส
63023013197 นายพงศ�พันธ� หนูพพร
63023013198 นายอเนก เงางาม
63023013199 นางสาวอวัสดา จันทร�ยอแสง
63023013200 นางสาวธัญญพักตร� เพชรแพง
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63023013201 นางสาวจุฬาทิพย� จ7าราช
63023013202 นายคณาพจน� ยืนยง
63023013203 นายปกรณ� ติฐิโต
63023013204 นางสาวเบญจวรรณ รอดพันธ�
63023013205 นางสาวอมิตรา พลัดเกตุ
63023013206 นางสาวสุทธ์ิพรรษา จันทร�เรือง
63023013207 นายศรัณย� ท&าวมิตร
63023013208 นางสาวธนวรรณ สนธิวงษ�
63023013209 นายอําพล โคตรพุ&ย
63023013210 นางสาวชุติมา ช7อกระถิน
63023013211 นายธนวัฒน� ธัญญาวัฒนา
63023013212 นางสาวมัณฑนา เรืองขจร
63023013213 นางสาวโกลัญญา ลิกขชัย
63023013214 นางสาวสุจินดา มุกสะดือ
63023013215 นายวีรวิชช� สุขะ
63023013216 นายพุฒิกาญจน� ทรงฤกษ�
63023013217 นางสาวสุธิดา จําปารัตน�
63023013218 นางสาวกัญญารัตน� ฐานวิเศษ
63023013219 นางสาวมุทิกานต� เทพชู
63023013220 นางสาวชญานิศ สง7าดํา
63023013221 นางสาวทักษพร รอดเจริญพันธุ�
63023013222 นางสาวนิสา เชื่อมสุข
63023013223 นางสาววราภรณ� มหาวงค�
63023013224 นายเบญจพล ยางเดิม
63023013225 นางสาวพิมพ�วรรณ แก&วไทรนันท�
63023013226 นางสาวเพลินตา ปาวิลัย
63023013227 นางสาวสุปรียา หินเมืองเก7า
63023013228 นายวิษณุ จูงจิตรดํารงค�
63023013229 นางสาวนิตยา เกษตรสมบูรณ�
63023013230 นางสาวทรรศิกา แก&วสว7าง
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63023013231 นางสาวชฎาภรณ� ศรีนิล
63023013232 นางสาวเนตรนภา พิมพาพร
63023013233 นายฐิตวันต� บุญไมตรีสัมพันธ�
63023013234 นางสาวเมธ�รดี บุญยไพศาลเจริญ
63023013235 นายอัษฎา กาญจนรจิต
63023013236 นายฟาอีสธ� เชื้อสมัน
63023013237 นางสาวกชกร ทองท7าพญา
63023013238 นางสาวอลิษา กล่ําทอง
63023013239 นางสาวปาริชาติ เภาจ๋ี
63023013240 นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภู
63023013241 นางสาวสุชาวดี จินตนา
63023013242 นายนนทวัฒน� พันธ�เต้ีย
63023013243 นายพรพจน� รุ7งจรูญ
63023013244 นางสาวบุปผามณี ศรีทอน
63023013245 นายเบญจพร ชัยมาลา
63023013246 นายอนุมัติ เกตุทอง
63023013247 นายภูมิพัชร พุ7มไสว
63023013248 นางสาวณัฐรดา สุนันท�
63023013249 นางสาวจิตรลดา เดชปQอง
63023013250 นางสาวกนกวรรณ ทองอินทร�
63023013251 นางสาวนวลรัตน� ชิ้นฮะง&อ
63023013252 นางสาวนวพรรษ ดําคลองตัน
63023013253 นางสาวกมลวรรณ ปุนยาโพ
63023013254 นางสาวกุลธิดา ศรีสมุทรนาค
63023013255 นายกฤษฏ์ิมาโนช ชัยพิชญ�พงษ�
63023013256 นางสาวพีรยา กล&วยเนียม
63023013257 นางสาวสุภัชชา จันทร�สุระ
63023013258 นายเจนณรงค� ลือชัย
63023013259 นางสาวสุภาภรณ� เขียวชอุ7ม
63023013260 นางสาวสิริพร ประเสริฐศิริวัฒน�
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63023013261 นางสาวธิดารัตน� จุฬารมย�
63023013262 นางสาวงามนิตย� ผิวเผือก
63023013263 นางสาวมนทิพย� ทัญชีวะ
63023013264 นายจิรายุ เสริฐศรี
63023013265 นายนนท� พินิจ
63023013266 นางสาววริศรา อุทัยธรรม
63023013267 นายวีระยุทธ เหรียญทอง
63023013268 นายธนดล ชูเสน7ห�
63023013269 นางสาวสุภาวดี สิริทรัพย�อาภา
63023013270 นางสาวอนงค�นาถ หวังมีสุข
63023013271 นางสาวธันย�ชนก บุญม่ัน
63023013272 นางสาวกชกร จินดากูล
63023013273 นายพิพัฒน� เทพกุศล
63023013274 นางสาวชนัญชิดา มุตตามระ
63023013275 ว7าที่ร&อยตรีจักรพรรณ นิยมทอง
63023013276 นายเจตพล บัวสด
63023013277 นางสาวนัตติกา เกิดโภคา
63023013278 นายกิตติพัทธ� แก&วไทรนันท�
63023013279 นายสุภัทร เล็กสุวรรณ�
63023013280 นางสาวจิรวรรณ พุ7มตะโก
63023013281 นายสฤษฎ� ศุภอรรถจรรยา
63023013282 นายณัฐพงศ� น&อยบุญ
63023013283 นายสุธินันท� ยู7ไล&
63023013284 นางสาวสุทธิลักษณ� พงาตุนัด
63023013285 นางสาวเบญจวรรณ สืบดี
63023013286 นางปราณี แซ7เฮง
63023013287 นางสาวธนพร พวงชื่น
63023013288 นายวัฒนา ชานนตรี
63023013289 นายปรัชญา ฉิมสุพร
63023013290 นางสาวศิริวรรณ อยู7สุข
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63023013291 นางสาวชนัญญา วิญ_ูประสิทธ์ิกุล
63023013292 นายชินภัทร เจริญรัตน�
63023013293 นางสาวสุนารี อบเชย
63023013294 นายทศวรรษ ดอนกลอย
63023013295 นางสาวนิสาชล ม่ันศิริ
63023013296 นางสาวรังสิมา ป.สเกตุ
63023013297 นางสาวบุษยา พุ7มนาคแก&ว
63023013298 นายสาทิพย� ประภาศิริบุญ
63023013299 นางสาวรัตนา แก&วมณี
63023013300 นางสาวกัญนิชชา ชัยมงคล
63023013301 นางสาวพีรยา ทนช7างยา
63023013302 นายธนพล อินทร�สว7าง
63023013303 นางสาวแพรวพรรณ สุขตะโก
63023013304 นางสาวชลิตา สายทอง
63023013305 นางสาวนภาพร นุชพูล
63023013306 นายฉัตรนเรศวร� ศิริโกมุท
63023013307 นางสาวดารุณี ใจคําลือ
63023013308 นางสาวกรองทอง ปู^หลํา
63023013309 นางสาวเกศวลี ทองหล7อ
63023013310 นายวิศรุต ชาคริตสกุล
63023013311 นางสาวกมลวรรณ สังข�นุ7น
63023013312 นางสาวจันทิมา รักคง
63023013313 นายสุเมธี มณีโลกย�
63023013314 นายนรินทร� ฤกษ�โหรา
63023013315 นางสาวนฤมล นาวายนต�
63023013316 นางสาวสุธาสินี ชื่นใจดี
63023013317 นายอิทธิพล สายงาม
63023013318 นายวสันต� ปานนิ่ม
63023013319 นางสาววราภรณ� พวงศุภวิวัฒน�
63023013320 นางสาวกาญจนา ทองจันทร�
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63023013321 นางสาววิภาวี ม่ังประสิทธ์ิ
63023013322 นางสาวป/ยะวรรณ บุญภัคภากร
63023013323 นางสาวเพ็ญพิชชา ต้ังใจ
63023013324 นางสาวธนิดา กิจดํารงวินิจกุล
63023013325 นางสาวพุธิตา ทารพันธ�
63023013326 นางสาวรุ7งนภา กลิ่นเจริญ
63023013327 นางสาวจิตราวัฒน� ผักไหม
63023013328 นายภูรินท� ฝ.ดศิริ
63023013329 นางสาวอติพร ตรีรักษ�พิทักษ�กุล
63023013330 ว7าที่ร&อยตรีวัชรากร เอมรัตน�
63023013331 นายนนทวัฒน� จันทร�เรือง
63023013332 นางสาวนภาภรณ� คํามา
63023013333 นายพจน� จิตตเชยกุล
63023013334 นางสาวกมลพร แสงสุวรรณ
63023013335 นางสาวนนท�ธิชา จูวงษ�
63023013336 นางสาวพาดีละฮ� แม
63023013337 นายอนิรุทธ์ิ ขุนติ
63023013338 นายอนุวัฒน� โชติวงษ�
63023013339 นายธนาวุฒิ วิชาดี
63023013340 นายกฤต สิงห�ทอง
63023013341 นางสาวพรทิพย� ทองคํา
63023013342 นางสาวณพัศสุภคญา ต้ังกิตติมศักด์ิ
63023013343 นางสาวจุฑามาศ พงษ�เพ็ง
63023013344 นางสาวเมริตา กลิ่นจันทร�
63023013345 นายธีรวัฒน� วงษ�ชื่น
63023013346 นางสาวธาริณี ศรีสุทัศนฺ�
63023013347 นางสาวสุภาดา สุขเกษม
63023013348 นางสาวกระยาทิพย� สาสีดา
63023013349 นางสาวดาว พวงจันทร�
63023013350 นายพิริยกรณ� สุป/งคลัด
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63023013351 นางสาวชนิตา เวียงอินทร�
63023013352 นายประกิต หกประเสริฐ
63023013353 นางสาวกัญญาณัฐ ชิตกสุล
63023013354 นางสาวสิริภรณ� ค&าโชค
63023013355 นายอดุลย� วงษ�แปQน
63023013356 นายเจริญชัย มุ&ยจีน
63023013357 นางสาวสุภาภรณ� นุ7มนวล
63023013358 นางสาวศสิภา บุตรพุ7ม
63023013359 นางสาวสุมนา แคล&วโรคา
63023013360 นางสาวธารารัตน� สุวรรณหงษ�
63023013361 นายสุรเชษฐ� พลไชย
63023013362 นายบุญฤทธ์ิ บ&านมะหิงษ�
63023013363 นางสาวชมัยพร ผาแก&ว
63023013364 นายญาณกร สืบสายอ7อน
63023013365 นายธิติภพ ปุอุบล
63023013366 นางสาวจิตรา สมปาน
63023013367 นางสาวโสภาวรรณ เอี่ยมสุข
63023013368 นางสาวสุภัสสร สีหาวงค�
63023013369 นางสาวกัลยา ยะสุนทร
63023013370 นางสาวสุภาวรรณ สืบสายลา
63023013371 นางสาวนิตยา ป.ญญา
63023013372 ว7าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา ขันทอง
63023013373 นางสาวธนิดา แสงรุ7งรัตน�
63023013374 นางสาวณัฐกานต� สกุลเรืองอนันต�
63023013375 นางสาวสุพรรษา ยอดเพชร
63023013376 นางสาวจันจิรา ชนะชัย
63023013377 นางสาวอรไท จีนอนงค�
63023013378 นางสาวศศิวิมล สุกิน
63023013379 นางสาวพิมพ�นารา กุลธีนานนท�
63023013380 ว7าที่ ร.ต.ชิษณุพงศ� รอดโพธ์ิทอง
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63023013381 นายณรงค�ฤทธ์ิ แจ7มนิยม
63023013382 นางสาวพัชรินทร� สารประทีป
63023013383 นางสาวโสภา วันจ๋ิว
63023013384 นายวชิระ เพ่ิมพูล
63023013385 นางสาวสิริวัลย� เอียดประพาล
63023013386 นางสาวเพ็ญนภา อุ&มชูวัฒนา
63023013387 นางสาวชลลดา ชาวไร7อ&อย
63023013388 นางสาวพรนภา กลัดมี
63023013389 นายภูมิณัฐ ศรีธรรมรัชต�
63023013390 นายวรพงษ� ทองคําชู
63023013391 นายณัฏฐคุณ ยุวพันธ�
63023013392 นายพรพิพัฒน� ขุนสวัสด์ิ
63023013393 นายชณสุธน คงบางพระ
63023013394 นางสาวมธุรส เกิดประทุม
63023013395 นายเกรียงไกร วาสพกานต�
63023013396 นางสาวนบชุลี วิหวา
63023013397 นางสาววัลยา ใบเรือ
63023013398 นางสาวสุรีย�นิภา มากพงค�
63023013399 นางสาวอาทิตยา คล&ายขํา
63023013400 นายภาณุพงศ� กาฬกาญจน�
63023013401 นางสาวโสภา นาคนิยม
63023013402 นายกิตติ โคจริยาวัฒน�
63023013403 นางสาววันชุลี ถ่ินใหญ7
63023013404 นางสาวอาภรณ� อินทร�ยะ
63023013405 นางสาววิไลลักษณ� มณีศรี
63023013406 นายพงศธร มีสรรพวงศ�
63023013407 นางสาวกฤษดี ทันท7าหว&า
63023013408 นางสาวสุธินี ใจม่ัน
63023013409 นางสาวจินตนา แก&วคร
63023013410 นายณัฐพันธ� อินทรสุวรรณ
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63023013411 นายต&องชนะ เหลืองอมรนารา
63023013412 นางสาวณัฐพร ตะพานทอง
63023013413 นางสาวชนากานต� รัตนมีโชคชัย
63023013414 นายสุรศักด์ิ กันทรพิมาน
63023013415 นางสาวบุญพิทักษ� แย&มกลิ่น
63023013416 นางสาวสมฤทัย อุปมา
63023013417 นางสาวทิพย�วรินทร อนุตราสุตนันท�
63023013418 นางสาวภูชิตา วงษ�สะเติน
63023013419 นายรัฐบุตร ประโยชน�งาม
63023013420 นางสาวอาฑิตยา วิภากูล
63023013421 นางสาวนิรชา จับจิต
63023013422 นางสาวณภาส�ณัฐ เทพศิรินทร�รัตน�
63023013423 นางสาวภคมน แก7นสิงห�
63023013424 นายป.ฏฐพงษ� สิงห�ทอง
63023013425 นางสาวอาจรีย� มีทองคํา
63023013426 นายคีรีรัตน� ศรีวัฒน�
63023013427 นางสาวทิพย�สุดา กลิ่นนิ่ม
63023013428 นางสาวจิตรี ชมภูงาม
63023013429 นางสาวนุชจิรา มากผล
63023013430 นางสาวฐิตากานต� รูปสวย
63023013431 นางสาววราพร นามาบ
63023013432 นางสาวกรรณิการ� แสงศรี
63023013433 นางสาวภัทราพร แสงจันทร�
63023013434 นางสาวพัชราพร พงษ�เผ7า
63023013435 นางสาววิชญา คุ&มคํา
63023013436 นางสาวนวนิษฐ� ภูวศรุตประสิทธ�V
63023013437 นางสาวฐิติยา พ7วงทรัพย�สิน
63023013438 นางสาวจารวี นาคมี
63023013439 นางสาวเบญจรัตน� จันทร�เด่ียว
63023013440 นางสาวนิสา ทรงความเจริญ
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63023013441 นางสาววรรณกร นามคง
63023013442 นางสาวสุนทรี กลิ่นจันทร�หอม
63023013443 นายกรวิชญ� โสภานุสนธ์ิ
63023013444 นายจาตุรงค� ผู&อาสา
63023013445 นางสาวกิตติรัก เกียรติศักด์ิศิริ
63023013446 นางสาวภัทรพร จงใจรัก
63023013447 นางสาวรุ7งนภา วงษ�ศรี
63023013448 นางสาวชวนชม ศักด์ิสนิทวงษ�
63023013449 นางสาวสุพรรษา บุญรักษ�
63023013450 นางสาวธนัชพร พิมรี
63023013451 นางสาวนภาภรณ� อยู7มุ7ย
63023013452 นางสาวชามาวีร� อารีรอบ
63023013453 นายถาวร พินิจมนตรี
63023013454 นายศรราม อุ7นสนอง
63023013455 นางสาวณัฐมล เอกตาแสง
63023013456 นางสาวกัญญาพัชร โรงคํา
63023013457 นายณัฐพล เปาวะนา
63023013458 นางสาวบุษศยา เพ็ชรเกลี้ยง
63023013459 นางสาวนวกฏชมนฑ� พัฒนเจริญสกุล
63023013460 นางสาวทักษพร ศรีคํา
63023013461 นางสาวจิรนาฎ เทพเพชรรัตน�
63023013462 นางสาวสาวิตรี ภิรมย�นาค
63023013463 นางสาวสุภาภรณ�. งามจินดาสกุล
63023013464 นายชานนท� ทองสมบุญ
63023013465 นางสาวอาทิมา วงษ�สีมาอนันต�
63023013466 นายณัฐชัย คล&ายพิทักษ�
63023013467 นางสาวชลธิชา ล&อมวงษ�
63023013468 นางสาวณัฐจิรา ไชยภา
63023013469 นางสาวปภาณัท จิรายุวัฒน�
63023013470 นายวศิน บุญเพียร
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63023013471 นางสาวจณิสตาส� สุขสวัสด์ิ
63023013472 นายเมธัส ชินหิรัญ
63023013473 นางสาวกนกวรรณ ขันทอง
63023013474 นายจตุรงค� คอนมะลา
63023013475 นางสาวจินดารัตน� สุขสมัย
63023013476 นางสาวพรนิภา วิถารมย�
63023013477 นางสาวอรกานต� จันทร�ฉาย
63023013478 นายจําเนียร พรมวิชัย
63023013479 นางสาวรุ7งทิพย� บุญสุวรรณ�
63023013480 นางสาวสาธิกา แสงสว7าง
63023013481 นางสาววิจิตรา นุภาสันต�
63023013482 นายกันตภณ จังพานิช
63023013483 นางสาวณิชาภัทร ยอดอารมณ�
63023013484 นางสาวถิรนันท� ชุมบ&านยาง
63023013485 นางสาวรัตติยา ศรีสง
63023013486 นางสาวอังสนา ยงศร
63023013487 นางสาวชญานิศ สุขก&อน
63023013488 นางสาวณัฐกฤตา ศรีวันนา
63023013489 นางสาวนิรชา รอดหงษ�ทอง
63023013490 นายสิรภพ สกุลเดชา
63023013491 นางสาวศิริพร ดอกไม&แย&ม
63023013492 นายอารินทร� ป.นอินแปง
63023013493 นางสาวนุศรา แก&วแพร7
63023013494 นางสาวรัชฎาวรรณ ภักดีวงษ�
63023013495 นางสาวพรปวีณ� มีกํ่า
63023013496 นางสาวศุภรัตน� ชื้นประไพ
63023013497 นางสาวสิริลักษณ� ปฐมวัฒนศิริ
63023013498 นายศรัณย� เจ&าประเสริฐ
63023013499 นางสาวอรกนก ปฐมชัยคุปต�
63023013500 นางสาวอุดมพร อ7วมสินธุ�
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63023013501 นายพรพจน� ทองเชื้อ
63023013502 นายพัVระพันธ� ฉุยฉาย
63023013503 นายกิตติธัช จงปลูกกลาง
63023013504 นางสาวหนึ่งฤทัย อ7อนถ&อย
63023013505 นางสาวนภัสวรรณ ดาวดึงษ�
63023013506 นางสาวปณิตา สามกองงาม
63023013507 ว7าที่ ร.ต.ธนนท� สารากูล
63023013508 นางสาวอมรรัตน� วรรณวงษ�
63023013509 นางสาวสาวิตรี ยังมี
63023013510 นางสาวขนิษฐา บุญคาน
63023013511 นางสาวภิรมณ�ญา มีบุญ
63023013512 นางสาวฐาปนี ใจสําราญ
63023013513 นายอโนชา เนตรนิยม
63023013514 นางสาวจารุวรรณ เอื้ออิทธิพร
63023013515 นางสาวสุภาภรณ� สุมันตกุล
63023013516 นางสาวณัฐณิชา ละมุลตรี
63023013517 นายนครินทร� สิทธิกรกานต�
63023013518 นายรัฐภูมิ บุญธรรม
63023013519 นายมนัสวิน พันธ�เลือดไทย
63023013520 นางสาวอลิษา ผดุงโชค
63023013521 นางสาวฤดีมาศ แซ7ลิ้ม
63023013522 นางสาวชุติมา มานะนิติธรรม
63023013523 นางสาวละอองพรรณ วงค�วาส
63023013524 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีสกุล
63023013525 นางจิรประภา หอมสนิท
63023013526 นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน�
63023013527 นางสาวนัฎฐิกา เหลี่ยววงค�ภูธร
63023013528 นางสาวปุณยนุช คอนเอม
63023013529 นางสาวสรัลชนา พูลสุขโข
63023013530 นางสาววันวิสา อยู7สา
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63023013531 นายป/ยวัVฒน� หาญชัย
63023013532 นายชายกาญจน� วิเศษสิงห�
63023013533 นางสาวปุญศนิษฐ� องค�อภิบูลย�
63023013534 นางสาวศรารัตน� สุขเกษม
63023013535 นางสาวโชติกา พฤฒามาตย�
63023013536 นางสาววริศรา นิธินพวรรณ
63023013537 นางสาวพริ้วแพรว สุตะสม
63023013538 นางสาวอรวรรณ แสนดี
63023013539 นางสาวชลธิดา จิระวรกิจบัญชา
63023013540 นายฉัตรชัย โตอินทร�
63023013541 นางสาวบุษบงก� คําเพชรดี
63023013542 นางสาวฐิติวรรณ วรรณารุณ
63023013543 นางสาวภัทราภรณ� แย&มประดิษฐ�
63023013544 นางสาวกุลตนา กางชา
63023013545 นางสาวฉัตรเพชร นาคนุช
63023013546 นายศักดิพัฒน� แผนสง7า
63023013547 นายวิวัฒน� หัสนาเคนทร�
63023013548 นางสาวดาวเรือง ชื่นนอก
63023013549 นางสาวหนูคิม ศรีบุรินทร�
63023013550 นายปราบไพรรี วงศ�โสภา
63023013551 นางสาวพนิดา เลี้ยงอํานวย
63023013552 นางสาวฐายิกา ชัฐพัทธ�
63023013553 นางสาวธิดารัตน� หอชัยเฉลิมศักด์ิ
63023013554 นางสาวนภา หลวงชัย
63023013555 นางสาวมณศิลา ศรีบุญรอด
63023013556 นางสาวณัฐนิชา สุขกรม
63023013557 นางสาววัชริตา แซ7ชี
63023013558 นายอธิศ อัจฉริยนิติ
63023013559 นางสาวจินตนา จันทาบุตร
63023013560 นางสาวณัฐชา ฤทธิพัฒน�
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63023013561 นางสาวฐิติมา เลิศเวช
63023013562 นางสาวดุษณีย� ช7อเหมือน
63023013563 นางชรินทร�พร ชิตมน
63023013564 นางสาวบุณยาพร สู7คง
63023013565 นางสาวทิพวรรณ จันทร�ฉาย
63023013566 นางสาวอโณชา เบี้ยบังเกิด
63023013567 นางสาวบัณฑิตา จันทร�ทาทอง
63023013568 นางสาวเสาวณีย� จันทมาศ
63023013569 นางสาวศิริญญา ปุ^นสุวรรณ
63023013570 นางสาวนิรัชพร นาถธีระพงษ�
63023013571 นางสาวปวีณา แสงดาว
63023013572 นางสาวเกศรินทร� เร7งเทียน
63023013573 นายบรรเทิง จันทร�แฝก
63023013574 นางสาวเปมิกา คนใหญ7
63023013575 นางสาวลาวัลย� ชัยรินทร�
63023013576 นายอดิสาร ทองประเสริฐ
63023013577 นายอนันตชัย ป.Jนทอง
63023013578 นางสาวดุสิตา หว่ันเส&ง
63023013579 นางสาวอัญชิษฐา เจริญสุข
63023013580 นางสาวรักป.ญญา โคชขึง
63023013581 นางสาวกัญญารัตน� คําแผง
63023013582 นางสาวเกศแก&ว บุญลือแก&ว
63023013583 นางสาวแพรวพัศ เอื้อโอภาพัฒน�
63023013584 นางสาวสุจินดา อิ่มเงิน
63023013585 นางสาวกนิษฐา คูศรีเทพประทาน
63023013586 นางสาวพจนปกรณ� แซ7หลี
63023013587 นางสาวกรรณิกา อ7อนวิมล
63023013588 นายณรรฐวัฒน� สายเพ็ชร�
63023013589 นางสาวศิริรัตน� พูลเงิน
63023013590 นางสาวสุดารัตน� สุขแดงพรม
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63023013591 นางสาวพรรณิตา ธรรมชัย
63023013592 นางสาวธนัฐตา แผนสมบูรณ�
63023013593 นางสาววรัญญา ทองธานี
63023013594 นางสาวป.ณณิกา เอื้อละอองพันธ�
63023013595 นางสาวบุษกร ทองศรี
63023013596 นายพิทยุตม� มีทุ7ม
63023013597 นางสาววรินธร ถ่ินชาญ
63023013598 นางสาวสรารัตน� นิลอร7าม
63023013599 นางสาวพิทญา สมบูรณ�
63023013600 นางสาวศิวภรณ� โพคาวัฒนะ
63023013601 นางสาวณฤดี ธนจิรทีปต�
63023013602 นางสาวกมลรัตน�V สําราญรื่น
63023013603 นางสาวธันยธรณ� สินิทธ�วรากุล
63023013604 นางสาวธัญวรัตน� กมุทชาติ
63023013605 นางสาววลิตา ทองมี
63023013606 นายชนะพงศ� ลิ้มเสรี
63023013607 นายนริศ ขวัญม่ันคง
63023013608 นางสาวนิชานันท� เสี่ยงโชคอยู7
63023013609 นางสาวประภาทิพย� ต้ังสกุลเทียนชัย
63023013610 นางสุมาลี สร&อยระย&า
63023013611 นางสาวกัญญารัตน� วิทยาประสงค�
63023013612 นางสาวกรรภิรมย� ทัศนสุวรรณ
63023013613 นางสาวณัฐรินีย� โปทา
63023013614 นางสาว&VVพิรินยา นาคเขียว
63023013615 นางสาววรรณภา ป/Rน แช7ม 
63023013616 นายภาณุพงศ� เทียนทอง
63023013617 นางสาวเสาวลักษณ� สุขอ7อน
63023013618 นางสาวอุดมพร ยอดภุมรินทร�
63023013619 นางสาวหฤทัยรัตน� เพชรแต7ง
63023013620 นางสาวเสาวลักษณ� เพ็ชรปานกัน
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63023013621 นางสาววริษฐา จันทรินทร�
63023013622 นางสาวอรพรรณ ตะพัง
63023013623 นายเนติชัย ผงคํา
63023013624 นางสาวบุษบา คํ้าชู
63023013625 นางสาวนงลักษณ� จอระจันทร�
63023013626 นางสาวอมลวรรณ สุขสมัย
63023013627 นางสาวสมใจ เอกป.ดชา
63023013628 นางสาวพัชรินทร� อินบํารุง
63023013629 นางสาวนฤมล คงชาตรี
63023013630 นางสาววริศรา สว7างวงษ�
63023013631 นายธีรพล ทิวัฑฒานนท�
63023013632 นางสาวจิรนันท� จิรไพศาลกุล
63023013633 นางสาวสุกัญญาณี เวฬุวนารักษ�
63023013634 นางสาวพรกนก ไตรพรธรรมชัย
63023013635 นายนวมินทร� วชิรวิชัย
63023013636 นางสาวภาวรีย� สวนทอง
63023013637 นางสิริลักษณ� เถายา
63023013638 นางสาวอมรรัตน� ศรีม7วง
63023013639 นายภควัฒน� ค&าสุวรรณ
63023013640 นายศุภชัย สุขศรีนวล
63023013641 นางสาวภูริตา สุขศิริ
63023013642 นายภาณุ วัฒน� เทพกา วิระ 
63023013643 นางสาวพจรินทร� สมพงษ�
63023013644 นายธีระยุทธ ภู7รังสิมา
63023013645 นางสาวชุติกาญจน� ทองกลัด
63023013646 นายวัชระ ทะฤาษี
63023013647 นายอิทธิพล อินทร�ย7านยาว
63023013648 นางสาวประวีณา หัตถา
63023013649 นายศิขรินทร� อ่ําศรี
63023013650 นางสาววรรณภา จีนสมุทร
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63023013651 นายนุกูล สุขสําอางค�
63023013652 นายยงยุทธ นรคิม
63023013653 นางสาวสุลดา แก&วทับ
63023013654 นายสรศักด์ิ สีอุต
63023013655 นางสาวป/Rนจันทร� เจตนเสน
63023013656 นางสาวสุนทรี มณีภาค
63023013657 นางสาวรัชนี เทียกสม
63023013658 นางสาวผ7องพรรณ ประพรม
63023013659 นายวิศิษฏ� โสมโสรส
63023013660 นางสาวศิริพร เลี้ยงรักษา
63023013661 นางสาวชิดชนก นวลชื่น
63023013662 นางสาวธารารัตน� สายเสมา
63023013663 นายปฐมมงคล ตรีภักด์ิ
63023013664 นางสาวจุรีรัตน� ทองแท&
63023013665 นางสาวราชาวดี โปร7งแสง
63023013666 นายมงคลเทพ กําจัดภัย
63023013667 นายรัฐเขต อิสโร
63023013668 นางสาวฺทิพย�ธันวา เจษฎารมย�
63023013669 นางสาวยุวพิชญา ปทุมสูติ
63023013670 นางสาวสรญา สุขสวัสด์ิ
63023013671 นายกรกฎ ลิ้มนุรักษ�
63023013672 นางสาวศิรัสมณี มาลีรัตน�
63023013673 นายธิตินันท� ประเปรียว
63023013674 นางสาวบุษกล จิตร�เพ7ง
63023013675 นางสาวกนกลักษณ� พิพัฒน�ดํารงศักด์ิ
63023013676 นางสาวนาตยา วิพัฒนากลืน
63023013677 นางสาวปารวี มีเดช
63023013678 นางสาวชลนี เชี่ยวชูกุล
63023013679 นางสาวอจิรวดี หมู7ม7วง
63023013680 นางสาวสุพิชนันท� เปลี่ยนขํา
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63023013681 นางสาวอักษรสวรรค� รักเหลือ
63023013682 นางสาวนวลปรางค� นาคจู
63023013683 นางสาวกัลยาณี ระแสนพรหม
63023013684 นางสาวอรอุมา สวายศรี
63023013685 นางสาวปริมล ไหมจันทร�
63023013686 นางสาวกรรณิกา ชัยณรงค�ชัย
63023013687 นางสาวนภัสวรรณ มาน&อย
63023013688 นางสาวสุกัญญา ปุนยะสาร
63023013689 นางสาวไอรดา สิริกุลธวัช
63023013690 นางสาวขนิษฐา เปลี่ยนปฐม
63023013691 นายศุภฤกษ� ชิงดวง
63023013692 นายเจษฎา วิทยาบํารุง
63023013693 นายอนุศักด์ิ พงษ�เทศ
63023013694 นางสาววิภาวี เกตุจรัล
63023013695 นางสาวปภาดา บวรป.ญญากุล
63023013696 นายสิรวิชญ� เพชรสุทธ์ิ
63023013697 นายธนวัฒน� วงศ�สิงห�
63023013698 นางสาวอัจฉรา สุขประไพ
63023013699 นางสาวจุฑาวรรณ จันทนา
63023013700 นางสาวนภัส เรือนไทย
63023013701 นางสาวเจนจิรา ชื่นผล
63023013702 นางสาวธัญวลัย ต้ังบัณฑิต
63023013703 นายเกรียงไกร แสนวา
63023013704 นางสาวพรทิพย� เเม&นพวก
63023013705 นายกัมพล นพศรี
63023013706 นายณวัฒน� อุดคํา
63023013707 นายวิฑูรย� ลีวานิชกิจ
63023013708 นางสาวพรชนก ศรีสุข
63023013709 นายอธิพย� ชาพิทักษ
63023013710 นายธีรพล จุติวารี
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63023013711 นางสาวณัฐญาดา พิพิธพันธ�พิพิท
63023013712 นางสาวสุชาดา กองจําปา
63023013713 นางสาวสุดารัตน� สีน้ําเงิน
63023013714 นางสาวสุจิตตรา หลานนอก
63023013715 นายภูวดล ทองมาก
63023013716 นางสาวตวงแข นามนัย
63023013717 นางสาวชุติมา น&อยนาท
63023013718 นางสาวกรรณิการ� เสนีวาสน�
63023013719 นายโกวิทย� โพธ์ิตะเภา
63023013720 นายณัฐพล เริ่มรัตน�
63023013721 นางสาวพรรณนิภา สันดร
63023013722 นายจิรัฎฐิวัฒน� เขาแก&ว
63023013723 นายวัชรพงศ� เหมลี
63023013724 นางสาววาริน นิลโนรี
63023013725 นางสาวจุไรรัตน� ดอนเจดีย�
63023013726 นางสาวปริตตา กัณหา
63023013727 นายกฤตภาส เหล็กไหล
63023013728 นางสาวณัฏฐ�ภรณ� กิจก&องขจร
63023013729 นายกฤษณชัย ศรีเจริญ
63023013730 นางสาวกาญจนา มอญเก้ิง
63023013731 นางสาวพิชุดา แพงมา
63023013732 นางสาวพรทิพย� แซ7อึ้ง
63023013733 นางสาวณัฐพร อินนา
63023013734 นายชนกันต� ฉัตรขํา
63023013735 นางสาวสุพัตรา แสบงบาล
63023013736 นางสาวสุริศา ศรีธรรมวง
63023013737 นางสาวเกศมณี ประสงค�อยู7
63023013738 นางสาววันทนีย� ภัทรโอภาส
63023013739 นางสาวณัฐกฤตา บางย่ีขัน
63023013740 นางสาวแคทลียา พัฒนารุ7งโรจน�
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63023013741 นางสาวยุพดี ลมรสย�
63023013742 นางสาวนภเกตน� หลีเกษม
63023013743 นางสาวปริยาพร พยัคฆวงศ�
63023013744 นางสาวทิพย�วาที วรรณพงศ�
63023013745 นางสาวเพ็ญมนัส ระยับพันธุ�
63023013746 นางสาวดวงฤดี สีลับสี
63023013747 นางสาววัลคุ�วดี เมืองเดช
63023013748 นางสาววรัญญา แจ&งสว7าง
63023013749 นายป.ณณทัต วลาสินธุ�
63023013750 นายภานุมาศ สีเม&ย
63023013751 นางสาวสุปวีณ�กานต� ปากหวาน
63023013752 ว7าที่ร&อยตรีวรรณชาติ นิยมทอง
63023013753 นางสาววัลลี นุชพุก
63023013754 นางสาวกนกอร ปางพุฒิพงษ�
63023013755 นายวรเชษฐ� ศรีพรหมทอง
63023013756 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิทอง
63023013757 นางสาวดาวนุช สิงห�ไชย
63023013758 นางสาววริศศรุตา วงศ�กาไสย
63023013759 นายรัตภูมิ นพพัตร
63023013760 นางสาวชลธาร ช7องวารินทร�
63023013761 นายวิสิฐ แสงเพชร
63023013762 นางสาวปวัญรัตน� ปQอมอารินทร�
63023013763 นางสาวเบญจวรรณ บาเปOย
63023013764 นางสาวโชติมน ชํานาญมาก
63023013765 นายชลวิทย� ชินจอหอ
63023013766 นายพุทธพงศ� นิธิคุณิยาภรณ�
63023013767 นางสาวอารดา ช7วงวารินทร�
63023013768 นางพิทยาภรณ� ชมภู
63023013769 นายวิจิตร แพ7งโยธา
63023013770 นางสาวบุษรินทร� แสนสีทวีผล
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63023013771 นางสาวศุวิตรี ลิ่วละลอก
63023013772 นางสาวสุภาพร ตามตรง
63023013773 นายจิรการ กPกเครือ
63023013774 นางสาวมณฑาทิพย� พลเสน
63023013775 นางสาวอินทิราพร ณัฐธนาเจริญ
63023013776 นายสุรพัศ วุฒิกลชัย
63023013777 นางสาวอังคณา พุฒพันธ�
63023013778 นางสาวนฤมล กลิ่นสุมาลี
63023013779 นางสาวทักษิณา ฉิมมณี
63023013780 นางสาวพรพรรณี กือเย็น
63023013781 ว7าที่ร&อยตรีหญิงนพมาศ แย&มชุมพร
63023013782 นางสาวปภาดา รัตนเสมานนท�
63023013783 นางสาวรัตนา ภูศรี
63023013784 นางสาวสุดารัตน� เครือจันทร�
63023013785 นายณัฐภัทร แก&วล&อมวัง
63023013786 นางสาวน้ําฝน เอี่ยมสอาด
63023013787 นายฉัตรชัย หล7มเหลา
63023013788 นายณัฐวุฒิ สมเชื้อ
63023013789 นางสาวเพ็ญพิมล ศศิสุริยาภูมิ
63023013790 ส.ท.ธนพล ทิมประเสริฐ
63023013791 นางสาวพิณัฐดา วงษ�ด&วง
63023013792 นางสาวกชกร เผ7าผลึก
63023013793 นายธนวัฒน� ตระกูลคําลือ
63023013794 นางสาวธัญญารัตน� พุฒนิ่ม
63023013795 นายคมสัน จงเจริญ
63023013796 นายหฤษฎ� วาสนจิตต�
63023013797 นางสาวกรองแก&ว ท7าหลวง
63023013798 นางสาวกนกพร ฝนตะคุ
63023013799 นางศิริพันธ� อินทร�สังข�
63023013800 นางสาวรุ7งนภา เอี่ยมหน7าย
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63023013801 นายธีรพัฒน� แปงใจ
63023013802 นางสาวดาวเรือง พ่ึงโพธ์ิทอง
63023013803 นางสาวภรัชฌา รุ7งหิรัญศักด์ิ
63023013804 นายธนวัฒน� โพธ์ิศรีสุวรรณ
63023013805 นางสาวพรนภา ราชบัณฑิตย�
63023013806 นางสาวสรีทิพย� ดําริห�
63023013807 นายสุธี จิตดี
63023013808 นายบุญเลิศ มะระ
63023013809 นางอรสา อินทราภรณ�
63023013810 นางสาวสุรีรัตน� รัตนะวัน
63023013811 นางสาวชนาภัทร คงนะ
63023013812 นายธนภัทร กิจหว7าง
63023013813 นางสาวบุษรินทร� ประเทศ
63023013814 นางสาวนิสาลักษณ� แก&วมณี
63023013815 นางสาวพรรณนภา ทิพย�วรการ
63023013816 นางสาวกมลชนก สิงห�โตทอง
63023013817 นางสาวจุฑามณี เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63023013818 นางวรีพร พูพวง
63023013819 นางสาวนฤชล ศิริมงคล
63023013820 นางสาวพิไลวรรณ ชุมพล
63023013821 นายภุชงค� อินโอสถ
63023013822 นายนราธิป ชวลี
63023013823 นางสาวธิดารัตน� กลีบสมุทร�
63023013824 นางสาวจุฬาลักษณ� โพธ์ิสอาด
63023013825 นางสาวละออ งามย่ิง
63023013826 นางสาวกรรณิกา บุญเพ่ิม
63023013827 นางสาวจริยา อิสระฉันท�
63023013828 นางสาวอรทัย แซ7เบ&
63023013829 นางสาวป.ณนธร รัตติวรรณ�
63023013830 นางสาวอัจฉราพรรณ สุขสําราญ
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63023013831 นายธนากร เนินทอง
63023013832 นางสาวสุชาดา น7วมอนงค�
63023013833 นายอนันต� ดีกระจ7าง
63023013834 นางสาวนงลักษณ� วัฒนา
63023013835 นางสาวสาลิณี ดวงแก&ว
63023013836 นายสาริน คล&ายมาลา
63023013837 นายอานุภาพ ขําวิจิตราภรณ�
63023013838 นายพิสิฐพงศ� ณ สงขลา
63023013839 นางสาวพรนิภา ไชยแสง
63023013840 นางสาวชณัชตา ศรีเหรา
63023013841 นางสาวปภัสสร แสงหิรัญ
63023013842 นายรักษ�ชัย เอียดวงค�
63023013843 นางสาวภรภัทร ศิริพงษ�สาร
63023013844 นายอดิ พงษ� พิพัฒน� พิทยา สกุล
63023013845 นายภาคภูมิ สังข�เกษม
63023013846 นายอัศวิน แก&วเจริญสีทอง
63023013847 นางสาวอนุสรา รื่นอารมณ�
63023013848 นางสาวหนึ่งฤทัย วิทยากุล
63023013849 นายธานี อ&อมน&อย
63023013850 นางสาวปริยากร มุ7งก7อกลาง
63023013851 นางสาวสุภาณัฐ ชงัดเวช
63023013852 นางสาวระพีพรรณ วิรประสาทพร
63023013853 นางสาวมนต�นภา ป.ญญากาศ
63023013854 นางสาวตรียนุช มุงคุณ
63023013855 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูฆัง
63023013856 นางสาวกนกวลี จันทร�แฝก
63023013857 นางสาวณัฐชยา สังข�ธูป
63023013858 นายพรเทพ ทรงนิพิฐกุล
63023013859 นางสาวเกษศิรินทร� อรัญโชติ
63023013860 นางสาวศิริลักษณ� เผือกพงษ�
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63023013861 นายวีรพัฒน� ถนอมรักษ�
63023013862 นางสาวรัฐกานต� พ่ึงประชา
63023013863 นางสาวชุติมา สุพงษ�วิบูลพันธ�
63023013864 นายโพธิเศรษฐ� โพธ์ิน&อย
63023013865 นางสาวธีรภรณ� เรือนนุช
63023013866 นางสาวอวัตถา แก&วหานาม
63023013867 นางสาวอุดมรัตน� แตงเที่ยง
63023013868 นางสาวพิมลนาฏ สุนเทียน
63023013869 นางสาวกรรณิกา ศรีประภาพงศ�
63023013870 นางสาวนัฐสินี สีนาคล&วน
63023013871 นางสาวสุวรรณา ทองมี
63023013872 นางสาวอภันตรี ตุงคะสามน
63023013873 นางสาวขนิษฐา ไกรศร
63023013874 นางรัชนก สิงหาพันธ�
63023013875 นางสาวภัทราพร อนุตธโต
63023013876 นางสาวเกศินี เพ่ิมพูน
63023013877 นางสาวจิตมณี กลิ่นบุบผา
63023013878 นางสาวณฐประพร พันเลิศวงศ�สกุล
63023013879 นางสาวรุ7งศิริ พ7วงแต&ม
63023013880 นายอํานาจ พูลเกษม
63023013881 นางสาวณิชาภา ภูวรีต&นสกุล
63023013882 นางสาววิลาสินี ภูเนานิล
63023013883 นางสาวป/ยะพร แก7งเสี้ยน
63023013884 นางสาวป.ญญาพร รุจิวงศาสิน
63023013885 นางสาววรป.ญจธนัช ม่ังมี
63023013886 นางสาวลลิดา วัลย�ศิริกุล
63023013887 นางสาวณฤชล พันธ�อุด
63023013888 นายอานนท� บุญโคกสี
63023013889 นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ�
63023013890 นางสาวนนทิยา นิติกรวรากุล
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63023013891 นางสาวธันย�ชนก ณ บางช&าง
63023013892 นางสาวอัชลีพร พระใหม7งาน
63023013893 นางสาวชุติกาญจน� สุป.ญญารักษ�
63023013894 นางสาวอโรชา เกตุอู7ทอง
63023013895 นายวสันต� สํารวมจิตร
63023013896 นางดวงกมลพรรณ สินพุก
63023013897 นายไกรวัน คํามณี
63023013898 นางสาวชุดา ศรีศศลักษณ�
63023013899 นางสาวจอมขวัญ จันทร�โพธ์ิเต้ีย
63023013900 นางสาวจินดามณี พุทธไทย
63023013901 นายอดิศร กิตติยังกุล
63023013902 นางสาวมาลี ยอดม่ัน
63023013903 นางสาวร7มเกล&า มณีรัตน�
63023013904 นางสาวยุพดี เมืองประสงค�
63023013905 นางสาวศิริพร มูลเหลา
63023013906 นางสาวภาวิดา ลุวิชาเวช
63023013907 นางสาวณัฐนันท� เปรมจิตร
63023013908 นางสาวณัฐธิกา แฝงเพ็ชร
63023013909 นายรัชพงศ� รัชตโชติ
63023013910 นางสาวชุติพร เพชรบํารุง
63023013911 นางสาวศรุตยา กัลยาพิเชฏฐ�
63023013912 นางสาวเปรมวดี สระทองเทียน
63023013913 นายสุวัต ษมาจิตโอบอ&อม
63023013914 นางสาววิชุดา ศรีมาชัย
63023013915 นายณัฐพล วีระสืบพงศ�
63023013916 นายเฉลิมพล วงศาระ
63023013917 นางสาวณัฐกาญจน� สุขพรหม
63023013918 นางสาวสาวิตรี แก&วเขียว
63023013919 นางสาวแคทรียา ศรีธรรมยศ
63023013920 นางสาวพิชามญชุ� คงเนียม
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63023013921 นางสาวณัฐกานต� สิงห�โตแก&ว
63023013922 นางสาวอารีรัตน� ทิพย�ธารา
63023013923 นางสาวนิจสิริ บุญเรือง
63023013924 นายป/ยะวัฒน� วัฒนศิริบุตร
63023013925 นางสาวอลงกต สอนแข็ง
63023013926 นายสมบัติ รักขุมแก&ว
63023013927 นายณัทกร ไทยเจริญ
63023013928 นางสาวนาวาฬ มาดเด7น
63023013929 นางสาวรุ7งนภา วงษ�ศรี
63023013930 นางสาวธัญพิมล จันทร�สว7าว
63023013931 นางสาวจันทร�จิรา ทนทาน
63023013932 นางสาววิภาดา มาทา
63023013933 นางสาวทิพาภา สุขพัฒนา
63023013934 นางธัญชนก สกิดรัมย�
63023013935 นางสาวอริสรา เอื้อวิไลจิต
63023013936 นางสาวศศิณา พ่ึงพวก
63023013937 นางสาวศุภรัสม์ิ ศรีทองมา
63023013938 นางสาววราภรณ� สร&อยยอดทอง
63023013939 นางสาวชุติมา น้ําจันทร�
63023013940 นางสาวพิมพิสา บุญสูงเพชร
63023013941 นางสาวศุภลักษ� รักจุล
63023013942 นางสาวชมพูนุช นะเรนสด
63023013943 นางสาวกนกพร บัวเผื่อน
63023013944 นางอาริษา สะโร
63023013945 นางสาวนุจเรศ อรุณคีรีวัฒน�
63023013946 นางสาวกันต�ฤทัย รักไทย
63023013947 นางสาวกรรณิการ� เสิงขุนทด
63023013948 นายอัครพล ก่ิงทอง
63023013949 นายฤชากร แดงวงษ�
63023013950 นางสาวอริสรา รอดเกตุ
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63023013951 นางสาวสุวิดา จงเพ่ิมวัฒนะผล
63023013952 นางสาวพัณณิตา ชูแก&ว
63023013953 นางสาวฐิติพร ดาบทอง
63023013954 นายเขตโสภณ จรุงกลิ่น
63023013955 นางสาวดลฤดี ภูหัวดอน
63023013956 นางสาวสุทธิดา กาหวัง
63023013957 นายจตุพร พุ7มกําพล
63023013958 นางสาวทอฝ.น สันติพนากุล
63023013959 นางสาวพรรวินท� ภัทรเอนก
63023013960 นายณัฐพล วังแก&ว
63023013961 นายธนา พากเพียร
63023013962 นายนพลิต บุญเสถียรวงศ�
63023013963 นายมารุต สาเฉย
63023013964 นางสาวติเบญญา คําจันทร�
63023013965 นางสาวสุดารัตน� นาคหม่ืนไวย
63023013966 นางสาวกัญรัตน� พ7วงทอง
63023013967 นายชานนท� อึกจอม
63023013968 นางสาวฐณิษช�กาญจน� ศรีหาบุตรโต
63023013969 นางสาวณัฐกานต� โชคอํานวย
63023013970 นางสาวจารุวรรณ บุญญวัฒน�
63023013971 นางสาวรัชฎาพร สุดตาชาติ
63023013972 นางสาวยุพาดา บุญจริง
63023013973 นางสาวพัชรวรินทร� มีจ่ันเพชร
63023013974 นางสาวมาริสา รัตนเทพบัญชากุล
63023013975 นางสาววิชุดา แดงพูลผล
63023013976 นางสาวกชกร ปธานราษฎร�
63023013977 นางสาวอัญศยา เรืองณรงค�
63023013978 นางสาวศิรินภา สิงห�สม
63023013979 นายขวัญชัย จําปาแพง
63023013980 นายพัชรพล พันธ�เมฆากุล
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63023013981 นางสาวจรัสพร อุดมสุขทรัพย�
63023013982 นางสาวจันทกานต� สุขได&พึ่ง
63023013983 นางสาวเสริมศิริ แผนสมบูรณ�
63023013984 นายพรชัย อุทาจันทร�
63023013985 นางสาวสิริพรรณ เศษสูงเนิน
63023013986 นางสาวภัทรานิษฐ� กอประเสริฐถาวร
63023013987 นายผ7านภพ อัศวภูมิน
63023013988 นางสาวสุธิดา เสลา
63023013989 นางสาวเบญจมาศ อินทรชาติ
63023013990 นางสาวภัทรานิษฐ� เรืองไชยศรี
63023013991 นางสาวสายฝน ฉิมเพชร
63023013992 นางสาวศุภรพรรณ สวัสด์ิมงคล
63023013993 นางสาวปาณณภัสสร ก7อเกียรติพงศ�
63023013994 นายวิสัชนา กลิ่นหอม
63023013995 นางสาวชลนที จันทโชติ
63023013996 นางสาวภคมน ผิวอ7อน
63023013997 นายอภิวัฒน� ไปแดน
63023013998 นายณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน
63023013999 นางสาวจันทิมา ม7วงศรีจันทร�
63023014000 นางสาวอภิญญา แจ7มใส
63023014001 นางสาวศิริมาศ คงเหลือ
63023014002 นายอนุสรณ� ทองคํา
63023014003 นางสาวศิริลักษณ� ธรรมชาติ
63023014004 นางสาวป/ญชาน� ม่ันคง
63023014005 นายชาตรี ศรีจันทร�Vอินทร�
63023014006 นายสุเมธ ฉัตรกรวงษ�
63023014007 นางสาวเพ็ญนภา วัฒนสมศรี
63023014008 นางสาวสมหมาย คนคิด
63023014009 นางสาวจิดาภา เหรียญทอง
63023014010 นางสาวสุตาภัทร� คล&ายเข็ม
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63023014011 นายอภิสิทธ์ิ เครือวัลย�
63023014012 นายจรัญ อินหม7อม
63023014013 นางสาวปาริฉัตร เมฆหมอก
63023014014 นายอัครเดช เกิดทอง
63023014015 นางสาวโชติรส ทองงาม
63023014016 นางสาวญาณิศา นิลพัฒน�
63023014017 นางสาวจารวี บุญสุข
63023014018 นายวิธิทัศน� พัดเย็น
63023014019 นายชนาวีร� คล&ายวัตร
63023014020 นางสาวชื่นสุมล กลิ่นจันทร�
63023014021 นายวรพล ดํารงค�ฤทธ์ิ
63023014022 นางสาวรพีพร โคตรศรี
63023014023 นางสาววรรณธินี รอดนารี
63023014024 ว7าที่ร.ต.หญิงนพรัตน� ลาภนิธิพร
63023014025 นายพชร สุลักษณ�อนวัช
63023014026 นางสาวมยุรี ทิพย�สง
63023014027 นางสาวยุพาภรณ� โสดี
63023014028 นางสาวธมนวรรณ ลาไชย
63023014029 นางสาวอาทิชา ทวีสุข
63023014030 นางสาวณัฐรินีย� สิทธิโชตหิรัญ
63023014031 นายรังสิมันตุ� ตันจริง
63023014032 นางสาวพรพิมล ทองนุ7น
63023014033 นางสาวฐิติพร บุปะเท
63023014034 นางสาวจันทร�วิมล ปรีชากร
63023014035 นางสาวคนึง ปากเกล็ด
63023014036 นางสาวกาญจนา รักราษฎร�
63023014037 นางสาวนฤมล ไกรวงศ�
63023014038 นางสาวนิศาชล ชนะภักดี
63023014039 นางสาวชนกนันท� ยาวิราช
63023014040 นางสาวสุธาริน แช7มวิลัย
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63023014041 นางสาวธนธรณ� ชุ7มประสิทธิโชค
63023014042 นายอรรคชัย เทศมี
63023014043 นางสาวจารวี ศรีโปฎก
63023014044 นางสาวสุกานดา สีสุ7น
63023014045 นายจักรพันธ� โยธารักษ�
63023014046 นายณัฐพล ศรีสอาด
63023014047 นางสาวขวัญกมล บูระพันธ�
63023014048 นางสาวกมลวรรณ บูรณัติ
63023014049 นางสาวจารุวรรณ วิโรภาส
63023014050 นางสาวประไพบูลย� กองใจ
63023014051 นางรดีณิชา ฉายวงษ�
63023014052 นายปฏิภาน สายเพ็ชร
63023014053 นายภาสกร รื่นเกิด
63023014054 นางจุฑามาศ มนตรี
63023014055 นางสาวจิตรลดา วัฒนาธร
63023014056 นายวิศรุต เดชฤทธ์ิ
63023014057 นางสาววรรณฤดี ดําคํา
63023014058 นางสาวอินทิรา พวงเครือ
63023014059 นายอนิรุทธ� บุญมหาธนากร
63023014060 นายสุริยพงศ� สุขเอม
63023014061 นายนนทชัย เอี่ยมจินดา
63023014062 นางสาวนภสร ป.ญญาภิรตานนท�
63023014063 นางสาวลักขณา แก&วพระไล
63023014064 นางสาวอําพร ตาคํารุ&ง
63023014065 นางสาวปภาดา อนันตริยกุล
63023014066 นางสาวพัชรินทร� ไทยเจริญ
63023014067 นางสาวณัฐริการ� เวียงอินทร�
63023014068 นางสาวจันทร�จิรา โพธิเกียว
63023014069 นายอัครชัย ศิลปเจริญ
63023014070 นางสาวชญาดา ก7อเกิด

หน&า 469 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023014071 นางสาวมาริษา สังข�ศรี
63023014072 นางสาวดวงกมล อมรป/ยะกฤษฐ�
63023014073 นางสาวสุดารัตน� ทองขาว
63023014074 นางสาวกัลยกร ไชยมงคล
63023014075 นายสิริศักด์ิ มงคลภาภิรมย�
63023014076 นางสาวสุพิชญ�นันท� สุขาบูรณ�
63023014077 นางสาวปรียาภัสสร� ชื่นภิรมย�
63023014078 นางสาวชลธิชา อินทร�สนิท
63023014079 ว7าที่ รต.หญิงณัฏฐกันย� ระย&าย&อย
63023014080 นางสาวอรอนงค� นราศรี
63023014081 นางสาวสโรชา สกุลหงษ�
63023014082 นางสาวอรลดา สวัสด์ิพานิช
63023014083 นายณฐพล ศรีชัยบัณฑิต
63023014084 นายสุรชัย ทางธรรม
63023014085 นางสาวปรารถนา บุญทน
63023014086 นางสาวกมลวรรณ แจ&งดี
63023014087 นางสาวนวลละออง นิ่มอนงค�
63023014088 นายธนุ อบมาลี
63023014089 นายชูชัย สุวพันธ�
63023014090 นายจิรายุ หลิมไทยงาม
63023014091 นายทวีทรัพย� โอ7งเคลือบ
63023014092 นายสุพรรณ สกุลจันทร�
63023014093 นายจตุจักร จรัสเจริญสุข
63023014094 นางสาวพิชญาณ�มนข� อภิโชคบุณญภัส
63023014095 นายอธิวัฒน� สัมผัส
63023014096 นายชรินทร� วงษ�หมอก
63023014097 นางสาวปทุมพร กรเพชร�
63023014098 นายพรพิพัฒน� แก&วบุญมา
63023014099 นายศิวนาถ ชัยเด7นพงค�
63023014100 นางสาวแพรววลี ป.Jนนาค
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63023014101 นางสาวศุภานิช แก&วพา
63023014102 นายณัฐพงษ� ขามาลา
63023014103 นายอาทิตย� ละออศรี
63023014104 นางสาวจินตนา ศรีพุทธา
63023014105 นายรัฐพงษ� สุนทรวิจิตร
63023014106 นางสาวรุ7งนภา พลหิรัญ
63023014107 นายธนกร พัฒนศักด์ิ
63023014108 นางสาวพัชรี จีนศรีคง
63023014109 นางวิภาวัน กล7อมเกลี้ยง
63023014110 นายธนากร เนตรน&อย
63023014111 นางสาวศรัณย�ภัทร สุวะไชย
63023014112 นางคณิศร ชูชื่น
63023014113 นางสาวเมตตา มาน7วม
63023014114 นางสาวพัชรี กลางทิม
63023014115 นายปฐมพร เจริญพานิช
63023014116 นายสุทธิพงษ� แพบัว
63023014117 นางสาวพัชรินทร� ตามเมืองป.กษ�
63023014118 นายกําพล วงศ�อนันต�
63023014119 นางสาวปวีร�ชิสา ฉันทศาสตร�รัศมี
63023014120 นางสาวณัฐรินีย� สกุลภัทรพาณิช
63023014121 นายบดินทร� อินทะนาค
63023014122 นายนัถกร ทนิตไธสง
63023014123 นายนพดล พันจ่ัน
63023014124 นายธนวัฒน� ภุมรินทร�
63023014125 นายศิวนัท บุรีมาศ
63023014126 นางสาวลลิตา โพธ์ิทอง
63023014127 นางสาวรนิษฐา หงส�โรจนภาคย�
63023014128 นายจิรวัฒน� พรหมชนะ
63023014129 นางสาววศินี พรหมแก&ว
63023014130 นางสาวพรสวรรค� โฉมงาม
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63023014131 นางสาวชฎาพร วิคูณเศษ
63023014132 นางสาวอรวรรณ ทองเสนา
63023014133 นายวุฒิพงศ� แซ7จึง
63023014134 นางสาวศุภิสรา เตยสุวรรณ
63023014135 นายชาคริต ทนเถ่ือน
63023014136 นายธวัชชัย ฟ.กนิกร
63023014137 นางสาวปาณิศา เคหะรักษ�
63023014138 นางสาวพจนา กันบัวลา
63023014139 นางสาววันวิสาข� รักสะอาด
63023014140 นางสาวจารุวรรณ รูปสูง
63023014141 นางสาวณัฐวรรณ รุ7งเรือง
63023014142 นางสาวมัลลิกา หนูทอง
63023014143 นายธนเดช จันทร�ภี
63023014144 นางสาวกรรณิการ� นุ7นรอด
63023014145 นางสาวภัทรภร วรังอาจ
63023014146 นางสาวอรุณกมล พุทธจรรยา
63023014147 นางสาวอมรินทร� สมฤทธ์ิ
63023014148 นายเจษฎาพงษ� ป.ญญา
63023014149 นางสาวจิดาภา ธวัฒน�ธาวัน
63023014150 นางสาวชลธิชา พ7วงพงษ�
63023014151 นายอลงกต หยงสตาร�
63023014152 นางสาวพิชญา อภัยกาวี
63023014153 นางสาวรุ7งฤดี มูสิกสังข�
63023014154 นายกอบศักด์ิ สว7างแจ&ง
63023014155 นางสาวศุภนิดา เขียววร
63023014156 นางสาวศิรปริญญ� พลับมูล
63023014157 นางสาวปรียาสุข ศรีทองพนาบูลย�
63023014158 นายพรพรหม กอบเพ็ชรหยก
63023014159 นางสาววัชราภรณ� วังทะพันธ�
63023014160 นางสาวอมลวรรณ ผสมธาตุ
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63023014161 นายอภิสิทธ์ิ ทิฆัมพรเพริศ
63023014162 นางสาวธนันท�ลดา เมืองมนประเสริฐ
63023014163 นางสาวเอมอร รอดพ&น
63023014164 นางสาวธิดารัตน� ตูนสันเทียะ
63023014165 นางสาวอรอุมา อุ7นแก&ว
63023014166 นายสิทธิโชค มณีวงษ�
63023014167 นายวัชระ สิงห�บุตร
63023014168 นายอนุชิต โชคชัย
63023014169 นางสาวเจนจิรา ปานมณี
63023014170 นางสาวซาด&า โตPะหลี
63023014171 นางสาวภัทราพร ตู7ไธสง
63023014172 นางสาววารุณี คงอ7อน
63023014173 นางสาวอารีรัตน� เนตรอัคคี
63023014174 นายชัชพล จันทร�ศรี
63023014175 นางสาววรรณพร เจียสุวรรณ
63023014176 นายณัฐกิตต์ิ เจริญร7มโพธ์ิแก&ว
63023014177 นางสาวจิตติมา ลอยสงวน
63023014178 นางสาวนพรัตน� เลิศวิลาศานนท�
63023014179 นางสาวป/ยธิดา คงพากเพียร
63023014180 นางสาวสุรีย�รัตน� จันทะยา
63023014181 นายบุณพจน� มิตรพิทักษ�
63023014182 นางสาวกัญญาภัค สุวรรณประเสริฐ
63023014183 นายกฤต วุฒิวโรดม
63023014184 นางสาวสุดารัตน� สังขภิญโญ
63023014185 นายชรินทร� คีรีนิล
63023014186 นางสาวเพ็ญพักตร� โยธารักษ�
63023014187 นางสาวทิพาพร นุ7มภิลัย
63023014188 นายกัมปนาท ทองพันธ�อยู7
63023014189 นายณัฐชา ง้ิวทอง
63023014190 นายณัฐดนัย ลิขิตผลิน
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63023014191 นางสาวณัฏฐาศิริ ผลาหาญ
63023014192 นายสิรวิชญ� คงนุ&ย
63023014193 นางสาวศิริวรรณ ชิวปรีชา
63023014194 นางสาวสุทธิดา ประดับเพชร
63023014195 นางสาวสุภาวดี คําเลิศ
63023014196 นางสาวกมลชนก ทองสันต�
63023014197 นางสาวมธุรส ประทุมเมศร�
63023014198 นางสาวภัสสราภรณ� อินทมา
63023014199 นายนิรุทธ์ิ ฤทธ์ิศรี
63023014200 นางสาวอุบลรัตน� เทศนาบูรณ�
63023014201 นางสาวอรวรรณ เพ็ชรสี
63023014202 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�ปล&อง
63023014203 นางสาวเกษมศรี เพชรแสวง
63023014204 นางสาวพิจิตรา ศรีดอนไผ7
63023014205 นางสาวนัฐติยา แดนคํา
63023014206 นางสาวกมลพร น&อยคง
63023014207 นายเสรี เคียงกิติวรรณ
63023014208 นางสาวธัญลักษณ� เพ็งไพบูลย�
63023014209 นางสาวพราวพิชชา นุชนา
63023014210 นางสาวฐานิดา เหมือนเนียม
63023014211 นางสาวประติภา ผลวัชนะ
63023014212 นางสาวธันวา ใจแก&ว
63023014213 นายยศลินทร� ขุนอินทร�
63023014214 นางสาวพรสุดา ประทุม
63023014215 นางสาวอรญา บัวหลั่น
63023014216 นางสาววิภาวี จีระชัยโรจน�
63023014217 นางสาวลภัสรดา อําพรรณ
63023014218 นายเศรษฐวัฒน� เปรมศิริ
63023014219 นางสาวสุดาวรรณ หงษ�ประชา
63023014220 นางสาวชิษณุชา แสงแก&ว
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63023014221 นางสาวภัคธีมา กาญจนฤทธ์ิพงศ�
63023014222 นายวันชัย เชาระกํา
63023014223 นางสาวณภัทร ประสบสุข
63023014224 นางสาวชนิภรณ� วดีศิริศักด์ิ
63023014225 นางสาวภัฑราภรณ� แสงดิษฐ�
63023014226 นางสาวเกวลิน คําสาว
63023014227 นางสาวตวงพรรณ เผือกหอม
63023014228 นางสาวเสาวภา ยวนเกิด
63023014229 นายสุภกิจ กิจเจริญ
63023014230 นางสาวฐิติมา ขลังธรรมเนียม
63023014231 นางสาววาสนา ใจแสน
63023014232 นางสาววรัญญา ศรีเกษ
63023014233 นายกรกฏ ฉิมสอาด
63023014234 นายวิษณุ นิลโมจน�
63023014235 นางสาวนรมน ธรรมสอน
63023014236 นางสาวนูรีซา บินยูโซะ
63023014237 นางสาวเนาวรัตน� ป.ดทอง
63023014238 นางสาวกมลพรรณ โมห&างหว&า
63023014239 นางสาววัลย�ลิกา เชาวโนทัย
63023014240 นางสาวพัชรนันท� สุริยา
63023014241 นายณัฐวุฒิ อํานวยผล
63023014242 นางสาวพิชญ�สินี ฉ่ิงทองคํา
63023014243 นางสาวธิดารัตน� เชื้อศรี
63023014244 นายกานต�นิธิ สังข�วรรณ
63023014245 นางรัชดา พิมพา
63023014246 นายฉัตรชัย ชนะสัตย�
63023014247 นางสาวทิวาทิพย� ชมโนนสูง
63023014248 นางสาวมธุชา คูวัฒนา
63023014249 นายอดิศัย เหง7าพงศ�
63023014250 นางสาวตวงพร ทมมืด
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63023014251 นางสาวพนิดา ดิษฐ�หนู
63023014252 นางสาวกนกวรรณ แสงทอง
63023014253 นางสาวโยธะกา หลอมทอง
63023014254 นางชนัญญา ไวกสิกรณ�
63023014255 นางสาวชฎาพร ศรีทาวงษ�
63023014256 นายพิศุทธ� ใจสม
63023014257 นางสาวดวงหทัย เปรมชื่น
63023014258 นางสาวเหมือนฝ.น กุลเกตุ
63023014259 นายเกียรติศักด์ิ เหมมินทร�
63023014260 นางสาววิลาสินี สมทอง
63023014261 ว7าที่ร.ต.หญิงดลยา เดชเดชะ
63023014262 นางสาวชนากานต� สิงห�เรือง
63023014263 นางสาวพีรดา ธมธาราธิคุณ
63023014264 นางสาวชนิดา แสงพลอยสุก
63023014265 นางสาวนิภาพร อ7วมแจ&ง
63023014266 นางสาวศรัญญา สมคิด
63023014267 นายทรงสิทธ์ิ ชิวค&า
63023014268 นายนิติพนฐ� ศรีภักด์ิ
63023014269 นางสาวขวัญกมล ชีววัฒนางค�กูล
63023014270 นางสาวโสมสุรีย� คชนูด
63023014271 นางสาวจิรายา แจ&งวิถี
63023014272 นางสาวพัทธิมา ชุสุวรรณ�
63023014273 นางสาวศศิธร ศรีระเริญ
63023014274 นายภควัต อดทน
63023014275 นายหัสชัย วิมานจันทร�
63023014276 นางสาวอรวรันต� สูก้ี
63023014277 นางสาวลลิดา คมขํา
63023014278 นางสาวเอมอร อาสนไชย
63023014279 นายนพพล โสทน
63023014280 นางสาวกัลยรัตน� คชภูมิ

หน&า 476 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023014281 นางสาวจันทร�ทิมา สุขแก&ว
63023014282 นายทรงพล แก&วสระเเสน
63023014283 นางสาวอมรรัตน� ลาภเจริญวงศ�
63023014284 นายสราวุฒิ ศรีนวล
63023014285 นายนรรัตน� พ่ึงอาศัย
63023014286 นางสาวจุฬารัตน� ธัญญเจริญ
63023014287 นายปริญ ป/ติวุฒิภาส
63023014288 นางสาวศญานุต โวหารลึก
63023014289 นางสาวป.ฐวิกรณ� น&อยเกตุ
63023014290 นายนภัสดล แจ&งอักษร
63023014291 นางสาวนาตยา รื่นนุสาร
63023014292 นางสาวป/ยะลักษณ� หงษา
63023014293 นางสาวนฤมล ม7วงเพชร
63023014294 ว7าที่ร&อยตรีหญิงรจนา พืชเกิด
63023014295 นางสาวนรีรัตน� ชูลําภู
63023014296 นางสาวอังคนา สหะชัย
63023014297 นางสาวจินต�ศุจี วงศ�คงขํา
63023014298 นางสาวสุพรรษา ชูศรี
63023014299 นางสาวณัฐนิชา พรพิรุณโรจน�
63023014300 นายธีระวัฒน� อํานวยธารา
63023014301 นางสาวนภาพร สวัสดีหนู
63023014302 นางสาวพลอยกาญจน� อ7อนรุ7งเรือง
63023014303 นายอมร เย่ียมไธสง
63023014304 นางสาวญานิกา สุปรานนท�
63023014305 นางสาวกมลชนก คูณสวัสด์ิ
63023014306 นางสาวสุกัญญา หงษ�เวียงจันทร�
63023014307 นางสาวเดือนเพ็ญ เศวตมาลานนท�
63023014308 นางสาวแก&วกรานต� พิมพขันธ�
63023014309 นางสาวํทักษิวรรณ พุ7มพูล
63023014310 นางสาวธีรนาฏ ศรีสมพงษ�
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63023014311 นางสาวสิรินยา ทองแฉล&ม
63023014312 นางสาวณัฐนันท� ชาวป^า
63023014313 นางสาวจันจิราพร ลิ้วกระโทก
63023014314 นางสาวสุมาลี บุญเสถียร
63023014315 นางสาวธนัชพร บุญทองงาม
63023014316 นางสาวพรพิมล ใจกล&า
63023014317 นางสาวเบญจพร คงประดับ
63023014318 นางสาวประภัสสร อุณเสน
63023014319 นางสาวกรกมล สุจจิตร�จูล
63023014320 นางสาวอรพิน ศุภพันธ�ภิญโญ
63023014321 นายชัยวิวัฒน� สุวรรณผ7อง
63023014322 นางสาวเนตรนภา รอดประเสริฐ
63023014323 นางสาวจันทร�ธิมา การุณ
63023014324 นายวีระพล โดดสู&
63023014325 นางสาวบุณยวีร� ป.ญญาสุพัฒน�
63023014326 ว7าที่ ร.ต.หญิงนิราวรรณ ช7างสูงเนิน
63023014327 นางสาวฐิตาภา สีเหลือง
63023014328 นางสาวสโรชา โรจนาธิโมกข�
63023014329 นางสาวชาลิสา เรืองเดช
63023014330 ว7าที่ร&อยตรีวีระ สืบพลาย
63023014331 นางสาวชามาณัฏฐ� แก&วแบน
63023014332 นางสาวนัฐรีย� จันทร�กระจ7าง
63023014333 นางสาวขัตติยา ขัติยะวงศ�
63023014334 นางสาวเพ็ญนภา อภิสกุลโรจน�
63023014335 นายพันธจันทร� เกตุสิงห�น&อย
63023014336 นางสาวกัลยา ขอพร
63023014337 นางสาวป/ยพร ชูวงศ�วาน
63023014338 นางสาวอรณิชา จ้ีอุ7น
63023014339 นางสาวขนิษฐา ไชยพุฒ
63023014340 นายศิริพงศ� สุนทรพงษ�
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63023014341 นางสาวภัทรธิดา ตายอด
63023014342 นางสาวตวงเงิน โหมดชัง
63023014343 นางสาวรวีวิช จันทร�สุวรรณ�
63023014344 นางสาวกมลวรรณ ราชพัฒน�
63023014345 นางสาวรสิกานต� อร7ามเรือง
63023014346 นางสาวสุธาทิพย� ฉิมภู
63023014347 นางสาวดวงกมล ส7งแสง
63023014348 นางสาวนิตยา จันทร�เรียน
63023014349 นางสาวกมลชนก โออิฐ
63023014350 นายวสันต� บัวแก&ว
63023014351 นางสาวณัฐลดา ลาวัณย�วิสุทธ์ิ
63023014352 นายกนก ทองเปราะ
63023014353 นางสาววิชุดา มณีน&อย
63023014354 นางสาวจิรภัทร� ช&างงาม
63023014355 นางสาวจิราภรณ� สองเมือง
63023014356 นางสาวพิชญา ลาภทิพมนต�
63023014357 นางสาวอริศรา เสวครบุรี
63023014358 นางสาวจิรัฏฐ� สายนาค
63023014359 นางสาวชลมาศ อินทร�มา
63023014360 นางสาวศศิธร เซียวพิบูลย�กิจ
63023014361 นายเอกชัย พุ7มพุทรา
63023014362 นางสาวชวัลลักษณ� จงเจริญ
63023014363 นางสาวกิตติมา อ7วมศรี
63023014364 นางสาวรัตน�ธิดา โฆสิตาภา
63023014365 นางสาววีรภรณ� วังคะวิง
63023014366 นายพีรวิชญ� ปริยชนาทร
63023014367 นางสาวชมพูนุท มีบริบูรณ� 
63023014368 นางสาวกมลนัทธ� ไร7เจริญทรัพย�
63023014369 นางสาวบุณฑริกา นิลสระคู
63023014370 นางสาวรัตนาภรณ� มุมแดง
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63023014371 นายถวัลย� แหนงใหม7
63023014372 นางสาวรศิชาวีร� ปู^ซ้ึง
63023014373 นายวรายุส เทพรังศิริกุล
63023014374 นางสาวเพ็ญศิริ หมุนแทน
63023014375 นางสาวเกตน�นิภา โตอ7อน
63023014376 นางสาวธนิศรา เกษมสุขเจริญชัย
63023014377 นางสาวมัณฑนา โมกกิจ
63023014378 นางน&องขวัญ ยากลิ่นหอม
63023014379 นายสมปอง ป/Rนทอง
63023014380 นางสาวนิตยา แก&วหอม
63023014381 นายอนุวัตร วงค�จันทร�
63023014382 นายอภิวัฒน� ลิ้มพิพัฒน�
63023014383 นายเอกพันธ� ต้ังวิชัย
63023014384 นางสาววันวิสา มรรคทรัพย�
63023014385 นางสาวพร น ภัส กาญจนศรี กุล 
63023014386 นายสถาพร บรรเทิงใจ
63023014387 นางสาวสุนิสา ป/ตายัง
63023014388 นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ�
63023014389 นางสาวกัญญาภา พรมจอม
63023014390 นางสาวฤทธินันต� ศรีธีราภรณ�
63023014391 นายดิลก สุพรรณชาติ
63023014392 นายสันติภาพ รุ7งทวีชัย
63023014393 นางสาวอารียา แช7มทะเพรVียว
63023014394 นางสาวศุภนันท� วระภร
63023014395 นางสาวกรพร ลายไม&
63023014396 นางสาวภาวิณี รอดสั้น
63023014397 นางสาวพิมพ�ชนก คงเนียม
63023014398 นางสาวสุภาวดี บุญลือพันธุ�
63023014399 นางสาวสิริกาญ ฉุVยฉาย
63023014400 นางสาวขวัญชนก นราแก&ว
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63023014401 นางสาวศิวพร บุญทรัพย�
63023014402 นางสาวสุวรรณา สอดสี
63023014403 นายวชิรพงษ� ปQานภูมิ
63023014404 นายณัฐพล พรมอินทร�
63023014405 นางสาววนิดา สงวนโรจน�
63023014406 นางสาวมุขรินทร� ลาสา
63023014407 นางสาวสุชัญญา เชื้อโตหลวง
63023014408 นายประสพโชค ตันสาโรจน�
63023014409 นางสาวณัฐสุดา วิชชุตเวส
63023014410 นายกษิดิศ อินทรมงคล
63023014411 นางสาวชัญญาภัค ผิวสว7าง
63023014412 นางสาวรัตติยากร เพชรทอง
63023014413 นางสาววิจิตรา เอมบํารุง
63023014414 นางสาวณิธิมา ทองจับ
63023014415 นางสาวนภัสสร พงษ�ศักด์ิ
63023014416 นางสาวชลศรา เกษประทุม
63023014417 นายมงคล ศรีอวยพรชัย
63023014418 นางสาวสุพัชญ�รดา ปะมะโน
63023014419 นางสาวทัศนา แกสมาน
63023014420 นางสาวมินตรา กุฎีทอง
63023014421 นางสาวหุซนา ตายงปากอ
63023014422 นางสาวหทัยนันท� หร7ายมณี
63023014423 นางสาววนิดา สังข�เมือง
63023014424 นางสาวปาลินี นาคสิงห�
63023014425 นายธีรวัฒน� บุญยะมูล
63023014426 นางสาวพิมพาพร อินแถลง
63023014427 นางสาวสุวัจณี บุญประคอง
63023014428 นายนริศ สัตยารมณ�
63023014429 นางสาวญาดา แซ7ตัน
63023014430 นายสิทธิโชค อุ7นคํา
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63023014431 นางสาวป/ยะธิดา แก&วตุ&ย
63023014432 นางสาวพรป/ยะ นุ7มเมือง
63023014433 นายวรรษพล ดาราวงศ�
63023014434 นางสาวนภัสรวัลย� กะสีวัฒน�
63023014435 นายพงศ�เชณฐ ธีระคานนท�
63023014436 นางสาววรรณกานต� พูลกลาง
63023014437 นางสาวจรรยา บุญช7วย
63023014438 นางสาววิสุดา พรหมคุณ
63023014439 นางสาวจิรวดี ภูผา
63023014440 นางสาวพรวิพา ทอนแสง
63023014441 นางสาวสุภาพร จงควดี
63023014442 นางสาวอาภาศิริ ทับสุลิ
63023014443 นายกิตติพศ แก&วกียูร
63023014444 นางสาวนภัสสร จิตรพันธ�
63023014445 นางสาวนภัสสร ฟุQงเฟWRอง
63023014446 นางสาวรุ7งฟQา คงนาวา
63023014447 นางสาวสุนารี มีมาก
63023014448 นายกิตติทัต แก&วทินกร
63023014449 นางสาวปาริฉัตร ดุกสุขแก&ว
63023014450 นางสาววิมลสิริ เทโพ
63023014451 นางสาวยุวดี โตสวน
63023014452 นางสาวอินทิรา แซ7โค&ว
63023014453 นางสาวแคทลียา แสงสุขดี
63023014454 นายธนาวุฒิ พุ7มใบศรี
63023014455 นางสาววชิราภรณ� ก&องสุวรรณ
63023014456 นางสาววิลาวัลย� เทียนขจรศรี
63023014457 นางสาวลลิตา ลิ้มประไพ
63023014458 นางสาวนัฐฐยา มีชนะ
63023014459 นางสาวศริญญา วันทองทิพย�
63023014460 นางสาวรัตนา ถาวรวยัคฆ�

หน&า 482 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023014461 นางสาวกุสุมา สิงห�โสม
63023014462 นางสาวรุ7งทิวา คนสันทัด
63023014463 นางสาวชัชชญา นVุVมละมูล
63023014464 นางสาวชลธิชา คําเข่ือน
63023014465 นายอมรเทพ อุดนัน
63023014466 นางสาวสุภิญญา สิงห�เทห�
63023014467 นายภูวนาถ กลัดตลาด
63023014468 นางสาวแคทรียา เนตตะสูต
63023014469 นางสาวฐิติกา ศรีแก&ว
63023014470 นายอภิสิทธ์ิ โอชะ
63023014471 นางสาวสุนิสา ปทุมสูตร
63023014472 นายนนทวัฒน� เสาหงษ�
63023014473 นางสาวอัมพิกา ฟองอินทร�
63023014474 นายวัชรินทร� ภู7ระหงษ�
63023014475 นางสาวสุชานันท� บุญยงค�
63023014476 นางสาวนภัทษร โพธ์ิอ7อน
63023014477 นายชญานนท� ทองนุ7น
63023014478 นางสาววรุณกาญจน� สุขสาม
63023014479 นางสาวนวลตา อนันทวรรณ
63023014480 นางสาวธิดารัตน� พัดทอง
63023014481 นางสาวสุคนธ�ทิพย� อินทร
63023014482 นางสาวบุศรินทร� หงษ�ลอย
63023014483 นางสาวนงนุช พานิชย�
63023014484 นางสาวเจนจิรา คงตุก
63023014485 นายณัฐพงษ� แสงวรราช
63023014486 นายอลงกรณ� ดอกไม&คลี่
63023014487 ว7าที่ร.ต.หญิงพรรณปพร เทินสะเกษ
63023014488 นายธนพันธ� ก&อนง7อน
63023014489 นางสาวจุฑามาศ หิริถาวร
63023014490 นางสาวโสภิดา พูลสมบัติ
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63023014491 นายชานนท� สุจิณโณ
63023014492 นางสาวธันยมัย รัตนสุขประเสริฐ
63023014493 นางสาวอังคณา ทองอุปการ
63023014494 นายสัญชัย บุญมีประเสริฐ
63023014495 นางสาวอภิญญา แสนจู
63023014496 นางสาวเพ็ญพรรณ ก้ีเจริญ
63023014497 นางสาวจุฑารัตน� พุ7มพวง
63023014498 นางสาวสิรินภา บุญสม
63023014499 นางสาวสุนิสา แสนโก
63023014500 นางสาวศิรินภา นามโส
63023014501 นางสาวสุภสิตา ศรีสําราญ
63023014502 นางสาวสุนิสา ไทยเหียม
63023014503 นางสาวอัญชลี จอมคําสิงห�
63023014504 นายจักรินทร� มณีโชติ
63023014505 นางสาวปภาวดี ดีเจริญ
63023014506 นายอิทธิเดช หลายเจริญ
63023014507 นางสาวปทุมวดี ประทุมทอง
63023014508 นายกรกฎ ขวัญแพ
63023014509 นายกมลชัย อวัยวานนท�
63023014510 นางสาวพัชรินทร� แก&วศิริ
63023014511 นางสาวญาณภัทร อยู7เจริญ
63023014512 นางสาวทิพย�วรินทร ยุทธนาสุตนันท�
63023014513 นางสาวพรพรรณ มาลัย
63023014514 นางสาวปอแก&ว จันทรสา
63023014515 นายภัคนันท� ศฤงคาร
63023014516 นางสาวสุกฤตาณัท รุ7งธนธนา
63023014517 นายภานุพงศ� โกศลเกียรติสกุล
63023014518 นางสาวทัศวรรณ ขันสอาด
63023014519 นางสาวรัตยาวิณี บัวเขียว
63023014520 นางสาวอังศุมาลิน ทองคํา

หน&า 484 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023014521 นายพิเชษฐ� จิววราพร
63023014522 นางสาววรรณพร พะลัง
63023014523 นางสาวมนสิชา สุขแสงศรี
63023014524 นางสาวรจนา สุดนาลาว
63023014525 นายภาณุพงศ� เจนประเสริฐ
63023014526 นางสาวพิมพ�พิมลย� สูนตัน
63023014527 นายเทิดศักด์ิ ศรีสุวรรณ
63023014528 นายพีรณัฏฐ� เงินเชื้อ
63023014529 นางอาภาภรณ� ต&นเกษ
63023014530 นางสาวศศิธร ต&นวงษ�
63023014531 นางสาวภาวิณี ปานเปOย
63023014532 นางสาวเบญจวรรณ พิสูตร�
63023014533 นางสาวกนิษฐา เหลืองงามขํา
63023014534 นางสาวฟ/รดาว เซ็งมาดี
63023014535 นางสาววลีวรรณ โบกคํา
63023014536 นายเอกลักษณ� มุมทอง
63023014537 นายฐิติพงศ� โกมลย่ิงเจริญ
63023014538 นางเบญจพร พยาคภิบาล
63023014539 นางสาวชฎาพร จันทรบุตร
63023014540 นายมานะพล โยเหลา
63023014541 นางสาวนภัสนันท� พาสนาวุฒิโชติ
63023014542 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นเรือง
63023014543 นางสาวจิตรา อําพล
63023014544 นางสาวรัศม์ิฏิกานต� ลําสกุล
63023014545 นายทัตพงศ� พรมภักดี
63023014546 นางสาวกานต�มณี ลิ้มรุ7งเรืองรัตน�
63023014547 นางสาวสิริพร ร&อยแพง
63023014548 นางสาวธนพร งีสันเทียะ
63023014549 นายปฐมพล แสวงผล
63023014550 นางสาวธนัฐนันท� เต็งประเสริฐ
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63023014551 นางสาวปวีณา ศิริปุณย�
63023014552 นางสาวปวีณ�นุช ถนอมสิน
63023014553 นายเสรี ย้ิมแพร
63023014554 นางสาวมินตรา อุทัยฉาย
63023014555 นางสาววีระนันท� ชัยเจริญเสรี
63023014556 นางสาวพิชชากาญจน� พวงสําลี
63023014557 นายยุทธพงษ� ปากวิเศษ
63023014558 นายป/ติพงษ� สุคนธ�ยืนยงกุล
63023014559 นางสาวณัฐธยาน� จันทร�แจ7มแจ&ง
63023014560 นางสาวธิดารัตน� ปรัตคจริยา
63023014561 นางสาวกัญ ฐ ณา คาวาจิ
63023014562 นางสาวมณฑิตา ต7อชีพ
63023014563 นางสาวนลินนิภา ไกสอนวงศ�
63023014564 นายณัฐพล ศรีเมือง
63023014565 นางสาวเมทินี นันมา
63023014566 นายพีรพงษ� บุญกําเนิด
63023014567 นางสาวป/ยาภรณ� วิภาสธวัช
63023014568 นางสาวชวาลา นันทวิชิต
63023014569 นางสาวณิชกมล เพ็งกลัด
63023014570 นางสาวนภัVสสร ศรีเวช
63023014571 นางสาวบุปผา บุญมี
63023014572 นายรัฐมาศ อนุมาศ
63023014573 นางสาวจริญา คันใจ
63023014574 นางสาวรุ7งทิวา บุตรดี
63023014575 นางสาวฑิฆัมพร แสงหล7อ
63023014576 นางสาวเกวลิน เริงสมุทร�
63023014577 นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
63023014578 นายพลสิทธ์ิ ยางนิยม
63023014579 นายณัฐวุฒิ พ7วงสําเภา
63023014580 นางสาวภาวิดา พวงประยงค�
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63023014581 นางสาวมณีนุช มณีศาสตร�
63023014582 นางสาวรอฮีมะ เจะปอ
63023014583 นายอรรถพล นันทโพธ์ิเดช
63023014584 นางสาววิรมญา อุรารส
63023014585 นางสาวกชพร เซาฮวน
63023014586 นางสาวพัฒธะมณฑ� ชูอารมณ�
63023014587 นางไอรินทร� ต้ังธรรมนิยม
63023014588 นายเอกชัย อ7อนตาม
63023014589 นางสาวกรรณิการ� โคฮุด
63023014590 นางสาวสุภาวดี สาดคล&า
63023014591 นายวงศธร จิป/ภพ
63023014592 นายธเนศ รางแดง
63023014593 นางสาวสกาวเดือน คนอยู7
63023014594 นางสาวกนกวรรณ ชมนาวัง
63023014595 นางสาวกนกภรณ� จันทร�ฉาย
63023014596 นางสาวรุ7งทิพย� บิลเอียด
63023014597 นางสาวณัฐธยาน� ไทยเดช
63023014598 นางสาวศิริลักษณ� เนียมมณี
63023014599 นายภัทรภณ ศิริเลิศ
63023014600 นางสาววลัยพัชร บุญไว
63023014601 นางสาวบุษยมาส ไม&แก&ว
63023014602 นางสาวปวริศา รัสมี
63023014603 นางสาววิมลวรรณ ไหมทอง
63023014604 นายโชคชัย บ7วงรักษ�
63023014605 นางสาวฐานิตา วงศ�บุญย่ิง
63023014606 นางสาวอรทัย แซ7เล&า
63023014607 นางสาวภัทรฤทัย จันทวงค�
63023014608 นางสาวกัณตา สนธยานานนท�
63023014609 นางสาวดวงกมล วงษ�นามใหม7
63023014610 นางสาวณัฐกฤตา เอกสิทธ์ิชัยพงศ�
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63023014611 นางสาวธารินี วิเศษสิงห�
63023014612 นางสาวศจี ธรรมสวัสด์ิ
63023014613 นายณัฐชนน ชาพิมล
63023014614 นายธีระเศรษฐ� วาทีมงคลเลิศ
63023014615 นางสาวสายน้ํา โอวาท
63023014616 นางสาวพรดี ใจดี
63023014617 นายไกรวิชญ� รัตนพันธ�
63023014618 ว7าที่ร&อยตรีหญิงขนิษฐ�นาถ พานิชย�ศุภมงคล
63023014619 นายพิทวัส ลั่นซ&าย
63023014620 นายกณิกนันต� ดอนเจดีย�
63023014621 นางสาววีนัส สว7างจิตร
63023014622 นางสาวสาริกา โตPะนาค
63023014623 นางสาวเสาวรักษ� แสงป.ญญา
63023014624 นางสาวขวัญภิรมย� แดงหน7าย
63023014625 นางสาวชัญญาภัค กะสิ
63023014626 นายสุทธินัย อยู7คง
63023014627 นางสาวกันตินันท� อังคะนาวิน
63023014628 นางสาวพรกมล นิยมศิริ
63023014629 นายนภัสนันท� แก&วสกุลรัตน�
63023014630 นายมารุต ภิรมย�เอี่ยม
63023014631 นางสาวจารีรัตน� ชูมณี
63023014632 นางสาวกาญจนา คูสงวนชัย
63023014633 นางสาวอัญชิสา น&อยโสภา
63023014634 นางสาวผไทมาส ดีเสมอ
63023014635 นางสาวศิริรัตน� ศรีเหรา
63023014636 นางสาววลัยลักษณ� นพพร
63023014637 นายสุเมษ ตัณฑะเตมีย�
63023014638 นางสาวบัวแก&ว สําเนียงหวาน
63023014639 นายยุทธนา จ๋ิวแหยม
63023014640 นายบุญญฤทธ์ิ ทองแม&น
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63023014641 นางสาวชนัญชิดา พิณนอก
63023014642 นางสาวกนกวรรณ พูนนาผล
63023014643 นางสาวสุนิษา สุวรรณเนาว�
63023014644 นางสาวกนกวรรณ เกตุโภชน�
63023014645 นางสาวกานต�ธิดา ป.ญญาบารมี
63023014646 นางสาวธัญญพัทธ� อาจจิตร�เอิบ
63023014647 นางสาวรังสินี เกตุพันธุ�
63023014648 นางสาววันทิรา ปู^น&อย
63023014649 นางสาวประภาพรรณ จันทโคตร
63023014650 นางสาวอัมพกา ริ้วทองชุ7ม
63023014651 นางสาวป.ณฑารีย� สินรา
63023014652 นายธนวรรธณ� สุวรรณวัฒน�
63023014653 นางสาวสุธิมา แก7นวงศ�คํา
63023014654 นางสาวรัชนญา อินทรสุวรรณ
63023014655 นางสาวกรุณา ประชากุล
63023014656 นางสาววริศรา ปานศรี
63023014657 นางสาวชนกนันท� ดวงกระโทก
63023014658 นางสาวชญาทิพย� แก7นน&อย
63023014659 นางสาวจันทร�ธิภา กล่ําอาจ
63023014660 นางสาวจันทร�วิภา รื่นนุสาร
63023014661 นางสาวปริชาติ กล&วยภักดี
63023014662 นายนพรัตน� เลิศเดชะ
63023014663 นางสาวกัณฐมณี พุ7มจําปา
63023014664 นางสาวฉวีวรรณ ศิลปพงษ�
63023014665 นางสาวสุภาณี เทพบุตร
63023014666 นางสาวพลอยไพลิน สูงศักด์ิ
63023014667 นางสาวโชติมา ไพศาลธนกิจกุล
63023014668 นางสาวอาริยาวรรณ บุญคํ้า
63023014669 นายโตมร เถ่ือนโฮ&
63023014670 นางสาวจันทราพร วันเพลาพริง
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63023014671 นางสาวกัลปZปภัส จงหิรัญทิพย�
63023014672 นายศริตวรรธน� ทิมะรัตน�
63023014673 นางสาวนัฐพร สืบเสาะ
63023014674 นางสาวพรทิพย� เฉยฉาย
63023014675 นายขวัญเกล&า ทองมณโฑ
63023014676 นางสาวสวนีย� ต้ังบัณฑิต
63023014677 นางสาวนก วารีรัตนสกุล
63023014678 นางสาวกัลยรัตน� มีคติธรรม
63023014679 นางสาวศิริวรรณ สุขเจริญ
63023014680 สิบตํารวจโทพีระวิทย� เทวประธานทรัพย�
63023014681 นางสาวธิดา ดําช7วย
63023014682 นางสาวสุวพร เปลี่ยนพุ7ม
63023014683 นางสาวกนกวรรณ อรชร
63023014684 นายอมรศักด์ิ แซ7ขอ
63023014685 นายณัฐวุฒิ ศรีสุข
63023014686 ว7าที่ร&อยตรีสกนธ�เมธ ชาญจารุจิตร�
63023014687 นายศุภกร สุพรรณรังษี
63023014688 นางสาววรรษชล พรหมสินธุศักด์ิ
63023014689 นายกิตติ อ&อยหวาน
63023014690 นางเกวลิน บุญเรืองลือ บาลละคร
63023014691 นางสาวหนึ่งฤทัย พิรณฤทธ์ิ
63023014692 นางสาวณัฐนันท� กาวินํา
63023014693 นายกฤษณ� พิริยะกฤต
63023014694 นางสาวเพ็ญนารี บุตรศรี
63023014695 นางสาววราภรณ� ย้ิมศิริ
63023014696 นางสาววลิดา มาลา
63023014697 นางสาวนันท�นภัส เพ็งไพบูลย�
63023014698 นางสาวสุประวีณ� ไข7มุก
63023014699 นางสาวกมลวรรณ เดชมุนินทร�
63023014700 นางสาวธันย�ชิตา แซ7จาง
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63023014701 นายศุภกฤษ เทพวิชิต
63023014702 นางสาวสิริพร ทับเนียม
63023014703 นายศาศวรรฒ สังข�สุข
63023014704 นางสาวอิศราภรณ� สัสดี
63023014705 นายพัฒนพงศ� ชมภูพื้น
63023014706 นางณัฏฐนันท� ประจําเมือง
63023014707 นางสาวอมรรัตน� สนเปORยม
63023014708 นายจาฤกษ� เครือวัลย�
63023014709 นางสาวฤทัยวรรณ พรมเล็ก
63023014710 นางสาวดวงกมล บุญรอด
63023014711 นางสาวอารยา สิงห�หล
63023014712 นางสาวชลธิฌา ศิรินุพงศ�
63023014713 นายวรรณรัตน� กมลชัยกุล
63023014714 นางสาวทิวาพร ไสยรส
63023014715 นางสาวชิดนภา ต&นโนนเชียง
63023014716 นางสาวฐิติรัตน� เจริญพร
63023014717 นางสาวสุรีพร สารขันธ�
63023014718 นางสาวสุธิวรรณ จ๋ิวใจธรรม
63023014719 นางสาวฐิติมา ชินพันธ�
63023014720 นางสาวกัญญานาท อิทธิสาร
63023014721 นายวรพล อยู7บํารุง
63023014722 นางสาวพิชชานันท� ภู7ซ&อน
63023014723 นางสาวอักษราภัค โพธิยา
63023014724 นางสาวฉันทกาญจน� ม่ังแว7น
63023014725 นายรักษิต แสงทองดี
63023014726 นายเศรษฐสรร จันทร�ทอง
63023014727 นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย
63023014728 นางสาวศิริรัตน� ป/นตาฟุ̂น
63023014729 นางสาวศุภาวรรณ สิงห�สถิต
63023014730 นายณรงค�ชัย ยินดีพจน�
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63023014731 นายวีระชน ล7องนาวา
63023014732 นางสาวเรวดี พูนสิทธิโชคชัย
63023014733 นางสาวเสาวลักษณ� ป.ดถาวะโร
63023014734 นางสาวเพชรลดา วิศาลโภคะ
63023014735 นางสาวกิตยาภรณ� นวลสุวรรณ�
63023014736 นายสรรเพชร ปทุมสูติ
63023014737 นางสาววิลาวัลย� ประเสริฐศักด์ิ
63023014738 นางสาวจุฑามาศ รุจิรานุพงศ�
63023014739 นางเกศรินทร� พรมเมือง
63023014740 นายกฤษฎา เกษีสัง
63023014741 นางสาวศุจินันท� คูศรีเทพประทาน
63023014742 นางสาวศิริทิพย� บัวบาน
63023014743 นางสาวศิริขวัญ ศรีสร&อย
63023014744 นางสาวเบญจพร คําป.ญญา
63023014745 นางสาวนฤมล ชนะ
63023014746 นางสาวกฤตติกา สายแดง
63023014747 นางสาวกิติยา ตามัน
63023014748 นายทศพล บรรจงสุทธ์ิ
63023014749 นางสาวนุศรา พาเจริญ
63023014750 นางสาวอุดมรัตน� ลีลาวิริยาสกุล
63023014751 นายโกวิท จันสอน
63023014752 นางสาวณิชารัศม� จารุธนโรจน�ทวี
63023014753 นายฉัตรชัย ป/นคํา
63023014754 นางสาวโสภา ม่ันคง
63023014755 นางสาวสุภาวดี พันธ�Vพาณิชย�
63023014756 นางสาวนันทกาญจน� แซ7ตัน
63023014757 นางสาวศรัญญา สุขอ่ํา
63023014758 นายคุปตกานต� สืบสายอ7อน
63023014759 นางสาวปาริษา เลิศวรญาณ
63023014760 นางสาวณัฐกฤตา แผ7นสําริต
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63023014761 นางสาวเหมรัตน� แรงกสิวิทย�
63023014762 นางสาวมัณฑนา เงินวิลัย
63023014763 นางสาวกมลชนก นามวงค�
63023014764 นางสาวธัญพิชชา บุญศรีนุ&ย
63023014765 นางสาวเพ็ญญาภา สุขเจริญ
63023014766 นางสาวสิรินันท� สุขสวัสด์ิ
63023014767 นางสาวสุดาภรณ� สุขศรีเมือง
63023014768 นางสาวอมรินทร� พบขุนทด
63023014769 นายธํารงชัย กรุงศรีเมือง
63023014770 นางสาวอุมาภรณ� ม่ันเพ็ชร
63023014771 นายเสริมพชร ผิวเกลี้ยง
63023014772 นางสาวณัฐนันท� สองสี
63023014773 นางสาวจุฑามาศ นามวงศา
63023014774 นางสาวราตรี เชื้อโห&
63023014775 นางสาวสายชล นรากร
63023014776 นางสาวชนัญชิตา เสาวโร
63023014777 นางสาวณัฐฐา งานภคมงคล
63023014778 นางสาวสาวิตรี บัวประดิษฐ�
63023014779 นางสาวดวงกมล บุญบํารุง
63023014780 นางสาวจุฑามาศ เนียมหอม
63023014781 นางสาวณัฐมนต� วงแหวน
63023014782 นางสาวดนยา ตัณตยกุล
63023014783 นายธีรัช ใจดี
63023014784 นางสาวกนิษฐา หมุกแก&ว
63023014785 นางสาวยมลรดา กสิบุตร
63023014786 นางสาวพีรชา รอดทอง
63023014787 นายธนัท ทองพิชัย
63023014788 นายอภินันทน� ศรีพัชรคุณ
63023014789 นางสาวเฉลิมศรี ปวงนิยม
63023014790 นายสิทธิพงษ� เสือกลิ่น
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63023014791 นางสาวศศิธร วันนา
63023014792 นางสาวเวฬุรีย� สลีอ7อน
63023014793 นายสมภัทร วรรณวิวรณ�
63023014794 นายสิทธิพงษ� ทุมเสน
63023014795 นางสาวสุรีมาศ นุชถาวร
63023014796 นางสาวสุรนุช ชาวสวนเจริญ
63023014797 นางสาวชุตาวรรณ ขวัญเมือง
63023014798 นางสาวธัญญารัตน� พุ7มเรืองศรี
63023014799 นางสาวณัฐธิดา บุตรแสง
63023014800 นางสาวตันหยง พอใจ
63023014801 นายไพรัช ลานสันทัด
63023014802 นางสาววรกาญจน� รุ7งโต
63023014803 นางสาวธัญชนก สังข�วารี
63023014804 นายธนพนธ� ด&วงเงิน
63023014805 นายธานิท นาสมใจ
63023014806 นางสาวศิริวรรณ การร&อย
63023014807 นางสาววันวิสา ไทรสังขชวาลพร
63023014808 นางสาวชิดชนก จุฑาภิรักษ�
63023014809 นางสาวมณฑิรา ร7มโพธ์ิทอง
63023014810 นางสาวจิติมา วัฒนชัยนันท�
63023014811 นางสาวกรณิกา หลอดแก&ว
63023014812 นางสาวชุติมา พูลทอง
63023014813 นางสาวกาญจนา เดชมณีรัตน�
63023014814 นางสาวพลอยชนก ไม&แก7นจันทร�
63023014815 นางสาวป.ถยา หล7ายนาสาร
63023014816 นางสาวจิราภรณ� แช7มช&อย
63023014817 นางสาวอนุสรา คํามี
63023014818 นางสาวธารีรัตน� โตยะบุตร
63023014819 นางสาวกฤติยา วสุรักษ�ไพบูลย�
63023014820 นายวรพงศ� มังคะลา
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63023014821 นางสาววรกานต� นิลทับ
63023014822 นางสาวชุลีพร สังขรัตน�
63023014823 นางสาวชัญญาณ�ภัช สุภาราญ
63023014824 นางสาวอัมรา แพงแสน
63023014825 นางสาววนิดา ยอดวันดี
63023014826 นายรัศมี ดวงไชย
63023014827 นายวรพจน� พูลศรี
63023014828 นางสาวป/ยธิดา นาคพนม
63023014829 นางสาวประภัสสร โพธ์ิรัง
63023014830 นายณัฐชนน สิทธิยศ
63023014831 นางสาวสุทธิกาญจน� ภูผา
63023014832 นางสาวสุปราณี เพชรกุล
63023014833 นางสาวศรีวรินทร� สิงห�ไทยสงค�
63023014834 นางเจริญพร เมืองก7อ
63023014835 นางนิลชเนตร ทินกระโทก
63023014836 นางสาวทัศฎา จําปา
63023014837 นางสาวผกามาศ รัตนวรรณี
63023014838 นางสาวสัญธิชา มาลีพันธุ�
63023014839 นางสาวกรรณิการ� วงศ�ษา
63023014840 นางสาวปรัชญาพร เถาป.ญญา
63023014841 นางสาวปรียานุช เจริญกิตติศัพท�
63023014842 นายวัชรากร ป.งอุทา
63023014843 นายณัฐวุฒิ ยงยุทธ
63023014844 นางสาวศศินา ศรีบัวทิม
63023014845 นางสาวปนัดดา อินทรนวล
63023014846 นางสาวกฤติมา ปู^ดํา
63023014847 นางสาวมาลี ธรรมรังกา
63023014848 นางสาวนัฐชยาพร ดอนพลทัน
63023014849 นางสาววนัญชยา นาคทั่ง
63023014850 นายสงคราม จันทร�ทาคีรี

หน&า 495 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023014851 นางสาวกานต�สิรี สมิทธิทรัพย�
63023014852 นายกิตติมศักด์ิ บุญเหลือ
63023014853 นางสาวฐิตาภา บุญรุ7งเรือง
63023014854 นางสาวพรสุดา พจน�ธนกรกุล
63023014855 นางสาวบุษญาพร อ7องสาธร
63023014856 นางสาววีรดา คล&ายฉํ่า
63023014857 นายนิมิต ดีทโชค
63023014858 นางสาวทัดดาว อาจคงหาญ
63023014859 นางสาวจงรัก พลับลัดโพธ์ิ
63023014860 นางสาวสาวิตรี หนุดหละ
63023014861 นางสาวทิพย�กนก เวียงคํา
63023014862 นางสาวนฤภร สกุลรัตน�
63023014863 นายนัทพงษ� ใหญ7ย่ิง
63023014864 นางสาววาสนา กันน&อย
63023014865 นางสาวมุกรินทร� มีแก&ว
63023014866 นางสาวก่ิงแก&ว หนูพินิจ
63023014867 นางสาวศุภนิดา พวงทอง
63023014868 นางสาวป/ยธัช มุติมรรคา
63023014869 นางสาวณัฐรดา สระแผง
63023014870 นางสาวสุยุพร เลิศล้ํา
63023014871 นางสาวกัญจนา บุญทรงธรรม
63023014872 นายธนวัฒน� ยมพูล
63023014873 นางสาววรรณภา โรจน�บุญถึง
63023014874 นางสาวปริตา สอนไชยญาติ
63023014875 นางสาวสมหญิง คําทับทิม
63023014876 นางสาวนวรัตน� ตุ&มเปาะ
63023014877 นางสาวปณิชา ธรรศโสภณ
63023014878 นายณภัทร มิตรกูล
63023014879 นายกัญจน�ภิมุข นุชขํา
63023014880 นางสาวประภาพร เล7ากอที
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63023014881 นางสาวฐิติญากรณ� แขมคํา
63023014882 นางสาวส7องแสง บูชาถ7ายเทศ
63023014883 นายภัทรพล มณฑิราช
63023014884 นางสาวกัลยาณี ผิวดี
63023014885 นางสาวปภากร เนียมเพราะ
63023014886 นางสาวรังสิมา สง7าวงศ�
63023014887 นายปกรณ� ใจเก7งกาจ
63023014888 นายอภิสิทธ์ิ พาสูงเนิน
63023014889 นายชิษณุพงค� แก&วจันทร�
63023014890 นายเธียรเอก ศรสงวนสกุล
63023014891 นางสาวแพรพลอย นามชุ7ม
63023014892 นายกุลภัสสร� สมทรง
63023014893 นายธนาคาร ยอดเพ็ชร
63023014894 นายป/ยะพงศ� พรของอินทร�
63023014895 นายนภัทร� นุ7นคง
63023014896 นางสาวลภัสรดา ศักด์ิศิริรัตน�
63023014897 นางสาวปรียานุช นําเจริญศิลปZ
63023014898 นางสาวธนันญดา สีระสา
63023014899 นายวิศรุต บุปผาชาติ
63023014900 นายเดชตระกูล ศรีมา
63023014901 นางสาวจุรีพร เกือบพิมาย
63023014902 นางสาวพัชรากร บ7อคําเขียว
63023014903 นางสาววรกานต� กลิ่นสุคนธ�
63023014904 นายธีรพัชร� พรสมบัติพิศาล
63023014905 นายนริศ ขุมทอง
63023014906 นางสาวธิดารัตน� จงสมัย
63023014907 นางสาวพรพิมล หนูตันสาลี
63023014908 นางสาวธัญญารัตน� กลิ่นวัน
63023014909 นางสาวสุวรรณี จันทร�สุทนพจน�
63023014910 นางสาวภัทรดา ชาลีวงศ�
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63023014911 นางสาวกฤษณา หยาดคํา
63023014912 นางสาวอณุสรา สิงห�เสริมวงษ�
63023014913 นางสาวสุธิดา การัตน�
63023014914 นางสาววีนา อนันตวุฒิ
63023014915 นางสาวศิริพร สิริทรัพย�พูนผล
63023014916 นางสาวอนันตพร ธัญรัตนศรีสกุล
63023014917 นางสาววชิราภรณ� สถิรพันธุ�
63023014918 นางสาวอังคนา แก&วประเสริฐ
63023014919 นางสาวภาณิตภัทร คงโกมินทร�
63023014920 นางภัคภร วงศ�โสภา
63023014921 นางสาวสุพิชชา เกษานนท�
63023014922 นายรังสิมันต� คงกุล
63023014923 นางสาวรักษ�ขวัญ บัวบูชา
63023014924 นางสาวอนัญญา ประกอบกิจ
63023014925 นางสาวพิมพ�วรีย� เชื้อทหาร
63023014926 นางสาวธนัชพร กลางกําจัด
63023014927 นางสาวจิตินันท� ศรีชุม
63023014928 นางสาวอมิตตา มงคลฉัตร
63023014929 นางสาวพรทิพา พรหมพุกต�
63023014930 นางสาวชรินรัตน� ชูดํา
63023014931 นางสาวก่ิงกาญจน� จิระสกุลไทย
63023014932 นางสาวกัญญ�ฐิรัตน� นนทิการ
63023014933 นางสาวศกลวรรณ พันธุ�ภู
63023014934 นางสาววรัญญา แก&วมูลเนียม
63023014935 นางสาวมณธิรา สวัสดีหนู
63023014936 นางสาวณัฐยุวดี พัฒนจิรัสยา
63023014937 นางสาววริศนันท� โชคถาวรเจริญ
63023014938 นางสาวอรุณี พันธุ�ใจธรรม
63023014939 นางสาวเบญจพร สีจันทร�เพ็ญ
63023014940 นายโสภณ กลิ่นผึ้ง
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63023014941 นายธนากร ห&วยหงษ�ทอง
63023014942 นายฉัตรมงคล ยางสวย
63023014943 นายชัยชนะ สมพงษ�
63023014944 นายภัทรพล ธนภัทรนิธิกร
63023014945 นางสาวบุญธิดา อินทกาศ
63023014946 นายภานุพงศ� พันธุ�อ&น
63023014947 นางสาวอาทิมา ปทุมวัน
63023014948 นายณฐพล มีผล
63023014949 นางสาวสุธิมา เมืองแก&ว
63023014950 นางสาวพรภิราช ชํานาญ
63023014951 นางสาวณัฐนรี แดงดี
63023014952 นายนิธิรุจน� เรืองยศศิริกุล
63023014953 นายสิทธิกร เฟWRองฟุQง
63023014954 นายนฤตย� จันทร�น&อย
63023014955 นายปฐวี ป.จฉิมทิศ
63023014956 นายปฏิภาณ บุญเลิศ
63023014957 นางสาวสีน้ํา สาระศาลิน
63023014958 นางสาวลลิตา พันธ�ไซแก&ว
63023014959 นายณัฐ จะนต
63023014960 นายเติมศักด์ิ มณีน&อย
63023014961 นางสาวสินินทรา ห7วงประโคน
63023014962 นางสาวป/ยเนตร เพ็ชรพร&อม
63023014963 นางสาวเยาวนันท� ปานใจนาม
63023014964 นางสาวธันญดา เกิดพรัด
63023014965 นางสาวสุภาวดี ชัยโย
63023014966 นายสิรภพ เดชะบุญ
63023014967 นางสาวสายรุ&ง สุภาวงค�
63023014968 นางสาวธิดารัตน� ทองเปลว
63023014969 นางสาวสุปราณี ปานประเสริฐ
63023014970 นายวรเกียรติ เกียรติศิริ
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63023014971 นางสาวทัศวรรณ ทองทา
63023014972 นายวัชรพงษ� เพ็ชรตระกูล
63023014973 นายตะวัน ครินชัย
63023014974 นายชัชพงศ� เดชสําราญ
63023014975 นายวุฒิชาติ บูชาพิมพ�
63023014976 นายนราธร โพธิกุลัง
63023014977 นางสาวนยณัฏฐ� วงค�งาม
63023014978 นางสาวภตวรรณ โวอ7อนศรี
63023014979 นางสาวแพรวพรรณ ม7วงแตง
63023014980 นางสาวพวงผกา มังกร
63023014981 นางสาวประภัสสร อรุณธิติกุล
63023014982 นางสาวกมลชนก เจริญชัยชาญกิจ
63023014983 นางสาวพันทิวา จันทร�แจ7ม
63023014984 นายมนตรี ศรีสง7า
63023014985 นางสาวหทัยกานต� พันโคตร
63023014986 นายอุกฤษฏ� พุมนวล
63023014987 นางสาวศศิวิมล จันทรวงค�
63023014988 นายสิทธิวัชช� บุญเต็ม
63023014989 นางสาวขนิษฐา พิบูลย�ธัญญะ
63023014990 นางสาวธิดาศรี ประพันธ�
63023014991 นางสาวธีรตา ป.Jนพุ7ม
63023014992 นางสาวสุทัตตา หู&เต็ม
63023014993 นางสาวเฟWRองรัตน� สิรินพมณี
63023014994 นางสาวกวิญนา ตาทอง
63023014995 นางสาวรัชนีกร วิลาคาม
63023014996 นางสาวนันทนา บันตะบอน
63023014997 นางสาวจารุพิชญา จันทร�สูง
63023014998 นายจิรภัทร คานทอง
63023014999 นางสาวโสภาพรรณ คนดี
63023015000 นายทิวากร ชาพิลา
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63023015001 นางสาวธิดารัตน� สวัยษร
63023015002 นางสาวนิพาพร วงษ�บุญส7ง
63023015003 นายภูดิศ ประเสริฐ
63023015004 นางสาวเจตนิพิฐ ปุนประเสริฐผล
63023015005 นายพงศธร จันทศิริ
63023015006 นางสาวธัญญารัตน� ศรีสมรทอง
63023015007 นายจิรเมธ มีทิม
63023015008 นางสาวมาลีรัตน� ขําเจริญ
63023015009 นางสาวณิชารีย� เเบรอมาน
63023015010 นายรพลชัย บุตรพันธ�
63023015011 นางสาวป/ยาภา จันทร�มล
63023015012 นายธันญธรณ� พืชเพ็ญ
63023015013 นางสาวสุริษา มาลา
63023015014 นางสาวฐิติชญาน� พีระสุทธินันท�
63023015015 นางสาวจีรนันท� วรรณยศ
63023015016 นายวัชรพงศ� วงศ�วิชัย
63023015017 นางสาวนิษฐา ล7องนบพา
63023015018 นางสาวพัทธนันท� ทองจันทร�
63023015019 นางสาวประภาพร แผ7แสงจันทร�
63023015020 นางสาวอันนา รัตนจงจิตรกวี
63023015021 นางสาวภริดา ม7วงสีไพล
63023015022 นายกรกวี ศรีอินทร�
63023015023 นางสาวช7อผกา ธีระเดชากุล
63023015024 นางสาวธัญญ�รวี วรรัฐอริยชัย
63023015025 นางสาวนวพร เซ่ียงจง
63023015026 นายฐิติวัจณ� รุจิวิภาส
63023015027 นางสาวพิมพ�นภา จันยะนัย
63023015028 นายป.ณวิชญ� วิมูลชาติ
63023015029 นางสาวรจเรศ สามัคคี
63023015030 นางสาวธัญญลักษณ� รอดเกิด
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63023015031 นางสาวอรชุตา บุญญฤทธ์ิ
63023015032 ว7าที่ร&อยตรีธิติวุฒิ ภู7ห&อย
63023015033 นางสาวธันย�ชนก มุ7ยเรืองศรี
63023015034 นางสาวพัชรี อุ7นเวียง
63023015035 นายอดุลย� แก&วแสงแจ7ม
63023015036 นายเนติพงษ� พวงมณี
63023015037 นายธนกฤต ลี้ประเสริฐ
63023015038 นางสาวจรรยา รอดเพชร
63023015039 นางสาวพิมพิสา สาคเรศ
63023015040 นางสาวกุลปริยา ศิริพันธุ�
63023015041 นางสาวจิราภา ชูดี
63023015042 นางสาวอภิษฎา ก่ิงทับหลวง
63023015043 นางอภิญญา ไวยปราชญ�
63023015044 นางสาวปภาวี ด&วงขาว
63023015045 นางสาวแคทรีญา สุขพ7วง
63023015046 นางสาวธตนภัส กิจเจริญ
63023015047 นางสาวพัสตราภรณ� ศรีรัตนสกุลสุข
63023015048 นางสาววราลี เอี้ยสกุล
63023015049 นายชัยกฤต สงวนศักด์ิ
63023015050 นายณัฐวัส อาราเม
63023015051 นางสาวราชาวดี จันทร�ทอง
63023015052 นางสาวนริศา มานาง
63023015053 นางสาวฐิตินาถ เก7งกว7าสิงห�
63023015054 นางสาวเยาวภา ทิมหอม
63023015055 นางสาวภัทราพร ลิ้มวงศ�
63023015056 นายพันศักด์ิ แจ7มศรี
63023015057 นางสาวบุญสิตา แช7มจุ&ย
63023015058 นางสาวกรีซติน7า ดอห�ล
63023015059 นางสาวทิพย�ไพลิน จุลถาวร
63023015060 นางสาวปรารถนา อยู7สนอง
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63023015061 นางสาวจริศรา อักษรศรี
63023015062 นางสาวดาวรุ7ง อินสว7าง
63023015063 นางสาวกนิษฐา ทองตา
63023015064 นางสาวปฐมาวดี บุญฑริกชาติ
63023015065 นายสาธิต วิโรจน�รัญจวน
63023015066 นางสาวสุประภา ช&างโต
63023015067 นางสาวภรภิรมย� กําลังงาม
63023015068 นางสาวปริชาต บรรจงเกลี้ยง
63023015069 นางสาวไพลิน ทองสุข
63023015070 นายกฤตภาส กันภัย
63023015071 นางโชติกา นาควินิตชัย
63023015072 นางสาวปรีดารัถ มีชูฤทธ์ิ
63023015073 นางสาวเจนจิรา สุวรรณดี
63023015074 นางสาวศุธันยา อาจคงหาญ
63023015075 นางสาวเจนจิรา หาญพุฒ
63023015076 นายจารุเดช เกียรติฐาปนายง
63023015077 นายวรยุทธ ม่ันหมาย
63023015078 นางเสริม วันแก&ว
63023015079 นางสาวมลฤดี บุญงามขํา
63023015080 นายอานนท� ทองทวี
63023015081 นางสาวอัยยา ห&วยหงษ�ทอง
63023015082 นายเก7งกล&า ธุวะนาคะ
63023015083 นางสาวมณีรัตน� ประสงค�Vอมรชัย
63023015084 นายธนกฤต มีเจริญ
63023015085 นางสาวกรระพี แท7นนิล
63023015086 นางหรรษา เหมวิจิตร
63023015087 นายนิรัติศัย เพ็ชร�เจริญ
63023015088 นายอัฐวุฒิ ชาวระหาญ
63023015089 นายอนันต� สาหร7าย
63023015090 นางสาวจิราภรณ� รู&วุฒิชัย
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63023015091 นางสาววีณา ใช&จําเริญ
63023015092 นางสาวชัชวัล บุญนาค
63023015093 นางสาวศิรินยา จําปาเนตร
63023015094 นายธนกร นานอน
63023015095 นางสาวศิริเพ็ญ บุญสาร
63023015096 นางสาวชนธิชา เขียวไสว
63023015097 นายอภิสิทธ์ิ นุชอิ้ง
63023015098 นายเอกลักษณ� วรรณวงษ�
63023015099 นายองอาจ อึ้งเจริญ
63023015100 นายธนกาญจน� พรหมศรีสุข
63023015101 นางสาวปราณี รอดเทศ
63023015102 นางสาวกัญญา เสี่ยงสาย
63023015103 นางสาวณัฐชา กุลวัฒน�
63023015104 นางสาววลัยลักษณ� ว7องเจริญ
63023015105 จ7าอากาศโทฐิติวุฒิ สิงห�ศรีกาญจน�
63023015106 นางสาวณัฐฌาภรณ� เอกจีน
63023015107 นางสาวณัฏฐณิชาภรณ� นวนคํา
63023015108 นางสาวณัฐธิดา โปQศรีกุล
63023015109 นางสาวลักขณา บุญไว
63023015110 นางสาวเสาวลักษณ� ทองอ7อน
63023015111 นายศรศักด์ิ พานจันทร�
63023015112 นางสาวนิตยา กิจจํารูญ
63023015113 นายธรรมนาถ มูลตรีมา
63023015114 นางสาวเสาวลักษณ� คําศรี
63023015115 นายเจริญกรุง นามบุญชู
63023015116 นางสาวอมรวรรณ โถน&อย
63023015117 นางสาวนิศารัตน� ศรีสังวาลย�
63023015118 นายวรพล โตสิรภัทร
63023015119 นางสาววชิราภรณ� กสิวัฒนา
63023015120 นางสาวจิดาภา นะวะระ
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63023015121 นางสาวกมลทิพย� บํารุงรส
63023015122 นางสาวณัฐพร เอียดวงค�
63023015123 นางสาวพิมพ�พิศมัย แขดอน
63023015124 นายธรรมรักษ� มานะกิจ
63023015125 นางสาวชวพร พรเสถียรพงศ�
63023015126 นายธัชพล สระทองพรม
63023015127 นางสาวมนัสนันท� เผ7าเพ็ง
63023015128 นางสาวหทัยชนก ใจห&าว
63023015129 นายก7อพงศ� ผมวิเศษ
63023015130 นางสาวน้ําฝน ช7างต7อ
63023015131 นายอภิสิทธ์ิ บุญทอง
63023015132 นางสาวจิตราภรณ� ม7วงวิโรจน�
63023015133 นางพัชราภรณ� รัชวการ
63023015134 นางสาววัชราภรณ� พูลเพ่ิม
63023015135 นางสาวชนิสรา ชิวปรีชา
63023015136 นางสาวรุ7งรัตน� รัตนลัมภ�
63023015137 นางสาวอริสรา ป/ยจันทร�
63023015138 นางสาวพิชญา แดงพยนต�
63023015139 นางสาววาสิฏฐี ศิวกาญจน�
63023015140 นางสาวปพิชญาพร เกตุสง7า
63023015141 นางสาวสุนิสา ชัยสาลี
63023015142 นายเกียรติพงษ� จงวิริยะสันติ
63023015143 นายณัฐวัฒน� เจริญสุข
63023015144 นางสาวจิราพร บํารุงพืช
63023015145 นางสาวสุกัญญา นิลรอด
63023015146 นายธนิวัฒน� พุ7มพวง
63023015147 นางสาวสุวิมล ศรีสงคราม
63023015148 นายประมาณ ฟุฝน
63023015149 นางสาวกวินนาฏ ห&องนาค
63023015150 นางกนกวรรณ กลิ่นเพย
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63023015151 นางสาวรัตนา สีสด
63023015152 นางสาวเยาวลักษณ� เมธสาร
63023015153 นางสาวพวงผกา สามีรัมย�
63023015154 นายณัฐพล สาดคล&า
63023015155 นางสาวรักษิณา แก&วชาย
63023015156 นางสาวไอยลดา เงินสมบัติ
63023015157 นางสาวทิพย�ภาวดี คําทอง
63023015158 นายสันติสุข คําไพเราะ
63023015159 นางสาวมธุรส เกิดเล็ก
63023015160 นายป.ญจพล สีแก&วเขียว
63023015161 นางสาวก่ิงกาญจน� กริ่มใจ
63023015162 นางสาวอัยลัดดา สระทองจันทร�
63023015163 นายปกรณ� รุจินานนท�
63023015164 นางสาวศิราพร บุญนา
63023015165 นางสาวณัฐนันท� เกิดศรีเพ็ง
63023015166 นางสาวมณัชยา เคนผาพงษ�
63023015167 นางสาวกนกรัชต� ดาโสม
63023015168 นางสาวพันธ�ทิพย� นวลขนาย
63023015169 นายภุชงค� แสงมณี
63023015170 นายไพรวัลย� เทศนาบูรณ�
63023015171 นายวราเกียรติ กลองชัย
63023015172 นายธิติพงษ� นิ่มรักษา
63023015173 นายธานินทร� ปทุมสูตร
63023015174 นางสาวสุวิญชา ดีเทียน
63023015175 นางสาวกฤษต ยาภรณ� อินโมหม่ืนไวย
63023015176 นางสาวพิชชาภา พิทักษ�ธรรม
63023015177 นางสาวจรรยา สระกบแก&ว
63023015178 นางสาวพีรญา จิตรประสงค�
63023015179 นางสาวน้ําทิพย� บุญชัยยะ
63023015180 นายอัครชัย วังมะนาว
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63023015181 นางสาวชลิตา ธัญญเจริญ
63023015182 นางสาวตวงรัตน� เต๊ียะตาช&าง
63023015183 นายปฏิภาน กcงอุบล
63023015184 นางสาวขจีพรรณ อังกูรอัจฉรา
63023015185 นายจักรพงษ� แร7มี
63023015186 นางสาวภาสิณี ดีสดใส
63023015187 นางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล
63023015188 นายณัฐนันท� รอดพันธุ�
63023015189 นางสาวอันธิกา เจริญรัตน�
63023015190 นางสาวอุษา ใจตรง
63023015191 นายพัศรุตม� พชรกุลภิวัฒน�
63023015192 นางสาวสนฉัตร เกาะแก&ว
63023015193 นายวัชรพงษ� เงินเรืองโรจน�
63023015194 นางสาววลีพร ตรัยวรัญ_ู
63023015195 นางสาวนันทิกานต� สายเพชร
63023015196 นางสาวณัฐชยา สระทองคํา
63023015197 นางสาวกัลยารัตน� ม่ันวงค�
63023015198 นางสาวณัฐณิชา ทรัพย�ศุภวัฒน�
63023015199 นางสาวอรพิมพ� ทรัพย�ประดิษฐ�
63023015200 นางสาววรนันต� วีระรติสุวรรณ
63023015201 นายฐานันญ�ดรศักด์ิ สิทธิเกษร
63023015202 นางสาวจัณฑิมา สันติสุข
63023015203 นายภูมิ โชคอํานวย
63023015204 นางสาวณัฐพัชร� สร&างสัมพันธ�
63023015205 นางสาวสุกัญญา วะน้ําค&าง
63023015206 นางสาวจิราวรรณ แก7นสวาท
63023015207 นายพีระพงศ� จักรัส
63023015208 นางสาวฉัตราพร พิเชฐพิริยะ
63023015209 นางสาวรัชดา พร กรวิเชียร
63023015210 นางสาววริศรา เลี่ยมรัตน�
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63023015211 นางสาววรินทร ดวงประทุม
63023015212 นางสาวอัจฉริยา ฌานรัตนโอฬาร
63023015213 นางสาวอภิญญา สุขสม
63023015214 นางสาวอารียา ศรีตองอ7อน
63023015215 นางสาววัชรีพร ทับพุ7ม
63023015216 นายมงคล นวมหอม
63023015217 นายลิขิต ใจคิด
63023015218 ว7าที่ร&อยตรีหญิงจุฑาทิพย� ประดิษฐ�
63023015219 นายกฤตธีร� พาลเสือ
63023015220 นางสาวอารียา ทองอร7าม
63023015221 นางสาวภิญญาพัชญ� เอกนิธิอัครภูดล
63023015222 นายณัฐวุฒิ วิทยสินธนา
63023015223 นายธงชัย ปุณประวัติ
63023015224 นางสาวอภิชญา จิระกุลสวัสด์ิ
63023015225 นางสาวนลินี ศรีสุทธ์ิ
63023015226 นางสาววัชราภาณ� พานแก&ว
63023015227 นางสาวปริสรา ชมภูพันธ�
63023015228 นางสาวพัชมน ยงเกียรติไพบูลย�
63023015229 นางสาวมยุรี คํานับภา
63023015230 นางสาวสุดาพิมล หงษ�เวียงจันทร�
63023015231 นางสาวสุนิสา หม่ืนสังข�
63023015232 นายนันทวัฒน� ผดุงม7วงทอง
63023015233 นางสาวกัลยาวดี สุขีวงศ�
63023015234 นางสาวณัฐพร อาษานอก
63023015235 นางสาวมาริษา ประทุมสิทธ์ิ
63023015236 นางสาวปาริชาติ กมลเศษ
63023015237 นางสาวกมลวรรณ อมฤทธ์ิวาจา
63023015238 นายไมตรี ทองใบ
63023015239 นางสาววรรณกานต� ภัทรมงคลกุล
63023015240 นางสาวศิริพร พ่ึงนุสนธ์ิ
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63023015241 นางมณีอรยา โตร7Vง
63023015242 นางสาวญานิกา ม7วงทวี
63023015243 นายปฏิพล ดีทองคํา
63023015244 นางสาวอรสา คําชู
63023015245 นางสาววรรณภัสสร ริ้วทองชุ7ม
63023015246 นายวายุพล ไชยนา
63023015247 นางสาวเจือจัน พงษ�ธานี
63023015248 นายศุภชัย ภู7ศิริภิญโญ
63023015249 นางสาวนภัสวรรณ สุดรัตน�
63023015250 นางสาวธนกร มีชัย
63023015251 นายศราวุฒิ ด&วงเก้ือ
63023015252 นายพิศาล สําเนียง
63023015253 นางสาวเสาวลักษณ� ภุชงค�อนันต�
63023015254 นางสาวรุ7งทิวา อุดทา
63023015255 นางสาวสุณิษา อินทรสมัย
63023015256 นายปฐมพร จริยา
63023015257 นางสาวพรพรรณ ฝอยทอง
63023015258 นางสาวรุ7งนภา กาญจนา
63023015259 นางสาวกชพรรณ นวลผิว
63023015260 นางสาวเมธิยา กอสนาน
63023015261 นายรัฐพงศ� โถวสกุล
63023015262 นางสาวธนาทิพย� มีถาวร
63023015263 นางสาวภัทรสุดา มีหาญเสมอ
63023015264 นางสาววรัลชญาณ� เงาฉาย
63023015265 นายภัทรกฤต จุมพล
63023015266 นางกฤตยา ศรีท&าว
63023015267 นางสาวพรรษชล ผลขาว
63023015268 นางสาวณพิชญา เพ็ชรนิล
63023015269 นางสาววรรรพร เงินถาวรกุล
63023015270 นางสาวศุภัทร�ทรา จงรักกลาง
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63023015271 นายพงษ�พัฒน� สีสด
63023015272 นางสาวนิลกาญจน� ทองดี
63023015273 นางสาวกานต�พิชชา ตPะสุ
63023015274 นางสาวสุดารัตน� โสประดิษฐ�
63023015275 ว7าที่ร.ต.หญิงจีราภา ทองดอนโต
63023015276 นางสาวชลันลิน สีมาตย�
63023015277 นางสาวจิตภินันท� รัชตะประเมศฐ�
63023015278 นางสาวโชติกา บุญมาวงษา
63023015279 นางสาวสุวัจณี จุลสําราญ
63023015280 นางสาวศศิธร เทียนทองคํา
63023015281 นางสาวบุษบาวรรณ แก7นน&อย
63023015282 นายศิริวัฒน� บานเย็น
63023015283 นางสาวจันจิรา วรสาร
63023015284 นายสุวิจักขณ� จุมปู
63023015285 นายณัฏฐสิทธ์ิ เครือธิบดี
63023015286 นางสาวชฎาพร อินทร�ตา
63023015287 นางสาวสุจารี สอนไว
63023015288 นางสาวเสาวดี เมืองใจมา
63023015289 นางสาวฌัชชา สิงหราชันย�
63023015290 นางสาวสุจิตรา นันสอาง
63023015291 นายภาคิน ศิลปชัย
63023015292 นายสรวีย� ทองหว7าง
63023015293 นางสาวอลิษา จันทร�คง
63023015294 นางสาวณัฐกานต� พูลเกิด
63023015295 นางสาวณัฐจรินทร� แพทย�สูงเนิน
63023015296 นายชูศักด์ิ จิตติธัมมาภร
63023015297 นางสาวเพ็ญนีต์ิ รังสวัสด์ิจิตร�
63023015298 นายธีรพันธุ� สาลีรัมย�
63023015299 นายวุฒิชัย ชูจันทร�
63023015300 นางสาวกนกวรรณ กระลาม
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63023015301 นางสาววรัชฌา แดงอุบล
63023015302 นางสาวพลอยไพริน มูลเขียน
63023015303 นางสาวธัญญรัตน� อรรถชัย
63023015304 นางสาวอารีรัตน� พิมพ�ลี
63023015305 นายเจริญพร จักรไชย
63023015306 นางสาวเกวลี เปOยโสม
63023015307 นางสาวธนกานต� ค7อยประเสริฐ
63023015308 นางสาวภาวิรัตน� ชาวสวน
63023015309 นางสาวจันทิมา แก&วจิตต�
63023015310 นายต7อสกุล ผดุงญาติ
63023015311 นางสาวศุภนิดา จิรธนาวุฒิ
63023015312 นายพงศกร ประดิษฐ�กนก
63023015313 นางสาวฐิติมา ไตรภาค
63023015314 ว7า ร.ต.สถิตย� ภูชนะศรี
63023015315 นายอานนท� ภู7ถนนนอก
63023015316 นางสาวกัลยา ช&างนิล
63023015317 นางสาวนุชนารถ จาตุรติพันธุ�
63023015318 นายศุทธวีร� โพธิ
63023015319 นายศรีฆเณต มาสูงเนVิน
63023015320 นางสาวอรวรรณ อินทิจันทร�
63023015321 นางสาวเจนจิรา มีชํานาญ
63023015322 นางสาวพันทิวา พูลสมบัติ
63023015323 นางสาววราลี ชาวกงจักร
63023015324 นางสาวพิมพ�พิศา โรจน�วิภาชน�
63023015325 นางสาวสุทธิตา เซ็งประเสริฐ
63023015326 นายดํารงค�ศักด์ิ ปานม7วง
63023015327 นางสาวอมราภรณ� นุ7มแปQน
63023015328 นางสาวจันทร�จิรา บุญชัย
63023015329 นางสาวจินดารัตน� นงนวล
63023015330 นายนราธร โค&ววิลัยแสง
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63023015331 นางสาวจีราวรรณ� บัวรอด
63023015332 นายศรัณย� ญานดิษฐาเชษฐ�
63023015333 นางสาวณิชาพัฒน� กําลังกล&า
63023015334 นายเอกชัย ใจคํา
63023015335 นายธนัช พุ7มสงวน
63023015336 นางสาวสิริพันธ� เหมวรรโณ
63023015337 นายพีรวัส ภู7นภาประเสริฐ
63023015338 นางสาวปวีณา ลาเลิศ
63023015339 นางสาวกมลวรรณ บุญอ&อย
63023015340 นางสาวดวงลดา แสงเพชร
63023015341 นางบัวหลวง ทวีนุช
63023015342 นางสารภี ณ นคร
63023015343 นางสาวธัญลักษณ� หนูเหมืองนา
63023015344 นางสาวสุริวิภา ปรึกษา
63023015345 นางสาวป.ญญาพร ธนบัตร
63023015346 นายศตวรรษ ผลขาว
63023015347 นางสาวศิริพร คงเทียน
63023015348 นายพชร ไพบูลย�
63023015349 นางสาวพิกุลแก&ว จําปาม7วง
63023015350 นางสาวสุธาลินี แต&มสีคาม
63023015351 นางสาวพรสุดา จิตดี
63023015352 นางสาวศิริภา พลธรรม
63023015353 นายสุภัชชา เก&าลิ้ม
63023015354 นางสาวพรพรรณ ลิลา
63023015355 นางสาวปาลิตา นิลมณี
63023015356 นางสาวจรรยา พรหมมา
63023015357 นางสาวภณิดา กัณฑสังข�
63023015358 นางสาวอัญชรี บุดดี
63023015359 นางสาวสุรีย�พร สมหวัง
63023015360 นายไอศูรย� ธนานุภาพพันธ�V
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63023015361 นางสาวศิริพัชร เขียดน&อย
63023015362 นางดารา พวงลําเจียก
63023015363 นางสาวจิรประภา สมบัติวงศ�ขจร
63023015364 นางสาวป/ยะดา วันย่ิง
63023015365 นายธีรภัทร� หวังพัฒน�
63023015366 นางสาวสกุลนา นาคแก&ว
63023015367 นางสาวสุภัตรา วงษ�ศิลปZ
63023015368 นางสาวลักขณา แสงศรี
63023015369 นายวรภัทร ศิริมงคลชัยกุล
63023015370 นางสาวณัฐวรรณ แสงหิรัญ
63023015371 นางสาวพิชญา แตงโสภา
63023015372 นางสาวจิรภิญญา อุดมผล
63023015373 นายทศพล เภตรารัตน�
63023015374 นางสาวสุวารินทร� จันทร�อําไพ
63023015375 นายรัตนโชติ ศุภศิริสมบัติ
63023015376 นางสาวดวงกมล ประทุมแก&ว
63023015377 นายณัฐดนัย มุลชาติ
63023015378 นางสาวสุมิตา บุญปลื้ม
63023015379 นางสาวณัฐกาญจน� บัวรัตน�
63023015380 นางสาวทิฏฐากรณ� อาราเม
63023015381 นางสาวธนัชพร ถ่ินวงษ�เย็น
63023015382 นางสาวฤทัย เมทา
63023015383 นางสาวศิริคชาภรณ� ธนาตย�ตระกูล
63023015384 นางสาวอมรรัตน� อันประเสริฐ
63023015385 นางสาวรติพร มณีแนว
63023015386 นางสาวกัลยกร สําลี
63023015387 นางสาวชัชชญา คชภักดี
63023015388 นางสาวปทมพร ชูเทียน
63023015389 นางสาวนันทนา เอี่ยมปา
63023015390 นางสาวมยุณีย� แสงทอง
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63023015391 นายวิษณุ คงเนตร
63023015392 นางสาวสาริดา ชวาลเกียรติธนา
63023015393 นางสาวศศิญาภรณ� เอียดเรือง
63023015394 นายสุรศักด์ิ มังกรทอง
63023015395 นางสาววรรณนิศา อินขุน
63023015396 นางสาวรุ&งลาวัลย� จันทร�ศรี
63023015397 นางสาวปริศนา หู&โลหะ
63023015398 นางสาวศยามล เนตรสุวรรณ
63023015399 นางสาวนิตยาวรรณ ผิวขาว
63023015400 นางสาวพิมพ�นิภา จันทนุภา
63023015401 นางสาวภาวิณี เก&าแสนสุข
63023015402 นางสาวพราว พุฒศิริ
63023015403 นางสาวผกามาศ ทองใบ
63023015404 นางสาวเมย� อยู7สมบูรณ�
63023015405 นางสาวพิมพ�ผกา บุษราคํา
63023015406 นางสาวรุ7งนภา ชัยวงษา
63023015407 นายคณาวุฒิ เชื้อดี
63023015408 นายนเรศ ลัพธิพรชัย
63023015409 นางสาวคิดตีญา รัตนโสภา
63023015410 นายธนพล ศรีรักษา
63023015411 นางสาวภัคสุดา แต7งรุ7ง
63023015412 นายปฐมพต ฉินสวัสด์ิพันธุ�
63023015413 นางสาวรัชนก พุทธหอม
63023015414 นายอัครัช พวงพรทิพ
63023015415 นางสาวอรวรรณ อิ่มรัมย�
63023015416 นายอนุวัทย� พุทธโกษา
63023015417 นางสาวสุธาสินี ขําเทศใหญ7
63023015418 นางสาวศิริวรรณ ลิสอน
63023015419 นางสาวป.ทมา กล7อมนางนอน
63023015420 นายวีรชาติ ปานราตรี
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63023015421 นางสาวสุธิดา พวงมาลัย
63023015422 นางสาวธิดารัตน� กาญจนบัวทอง
63023015423 นางสาวฉัตรพร พฤกษะวัน
63023015424 นางสาววิลัยพร แก&วตา
63023015425 นางสาววิภาวรรณ สิริธนานุวัตร
63023015426 นางสาวนฤมล เนตรสว7าง
63023015427 นางสาวกชกร ครองสิน
63023015428 นายตรีธัญดา คําไธสง
63023015429 นางสาวบัณฑิตา เกิดสว7าง
63023015430 นายชัยวัฒน� เหลืองประดับชัย
63023015431 นายฉัตรชัย คําจันทร�
63023015432 นายกิตติพงษ� แก&วเรือง
63023015433 นางสาวสุรัสวดี มานตรี
63023015434 นางสาวจารุวรรณ ต&นส&ม
63023015435 นางสาวกนกพร โตPะทอง
63023015436 นางสาวอชินี จันทระ
63023015437 นายภัชรนนท� อนุ
63023015438 นางสาวภัทรกันย� พิมพ�โคตร
63023015439 นางสาวกนกวรรณ ช7วยบุญชู
63023015440 นางสาวจันทิรา จ7าเต
63023015441 นายทรรศวรรษ เย็นโภคา
63023015442 นางสาวเกศรินทร� บุญส7ง
63023015443 นางสาวธิอาภรณ� บุนนาค
63023015444 นางสาวพเยีย พิศผล
63023015445 นายสุขสันต� คงลา
63023015446 นางสาวณัฎฐริณีย� ปานเพชร
63023015447 นางสาวกรกนก วีระพงษ�
63023015448 นางสาวนันธณิติ รัตนศรี
63023015449 นางสาวจุฑารัตน� อินทนิล
63023015450 นางสาวสุพัตรา พักคุย
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63023015451 นางสาวจันทร�ทิพย� โชครักษ�
63023015452 นายประณิธิ ตันพิชัย
63023015453 นายณกันต� กาญจนนท�
63023015454 นายโชติรพี มณีโชติ
63023015455 นางสาวณัฐยา คําผาสุข
63023015456 นางสาววิรวรรณ ชื่นค&า
63023015457 นางสาววรรณวิสา ใช&โฉมยงค�
63023015458 นางสาวภาวิตา มนตรีวัน
63023015459 นางสาวสุรีรัตน� ยืนยง
63023015460 นายศรายุทธ สุทธิศักดา
63023015461 นางสาวทอฝ.น ยางสูง
63023015462 นางสาวป.ฐนิดา กําลังหาญ
63023015463 นางสาวจุไรภรณ� เปลี่ยนขํา
63023015464 นายสมิตร จําเริญลาภ
63023015465 นายธีรพล แสนกลม
63023015466 นางสาวณัฐธนิชา เนียมพันธุ�
63023015467 นายธเนศ ภิรมย�เอี่ยม
63023015468 นางสาวจินสุภามาศ บุญยสิริผล
63023015469 นายศิวเวชช� สุทธิวงษ�
63023015470 นางสาวนิภาพร ส7งสุข
63023015471 นางสาวจิดาภา ม7วงสีไพล
63023015472 นางสาวมยุรา สุขแสง
63023015473 นางสาวนราดา วรวรรณ
63023015474 นางสาวปรารถนา งามบรรหาร
63023015475 นางสาวกมลชนก จันทร�นวล
63023015476 นางสาวปนัดดา คงรัศมี
63023015477 นายวิทูร วรรณพินทุ
63023015478 นางสาวอรทัย แตงอ7อน
63023015479 นางสาวณัฐริณี บุญสิริศานต�
63023015480 นางสาวพิศมัย พรมตู&
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63023015481 นายรัชกฤต ฉัตรวุฒิเดชา
63023015482 นางสาวปริญญา ฟุQงขจร
63023015483 นางสาวพิชชานันท� อุปวงษา
63023015484 นางสาวจิราพร ทวิสิทธ์ิ
63023015485 นางสาวพลอยพรรณ ทับทอง
63023015486 นางสาวนารี สีมะโน
63023015487 นายจิณณธรรม เพ็ชร�คง
63023015488 นางสาววรกมล โพธินามทอง
63023015489 นางสาวนันท�นพิน สืบพงษ�
63023015490 นางสาวขนิษฐา รุ7งแย&ม
63023015491 นายตระการพนต� พ7วงพลับ
63023015492 นางสาวมัตติกา แม&ท7าไม&
63023015493 นายเกียรติคุณ แฉล&มเขตร�
63023015494 นางสาวณัฐชนก คงระบํา
63023015495 นางสาวรติรัตน� วงชา
63023015496 นางสาววิจันทรา ต7วนสีแก&ว
63023015497 นางสาวเกสรา วัจนะ
63023015498 นายคุณานนท� วงศ�มงคลศิริ
63023015499 นายพีรพล วิลัยมุข
63023015500 นางสาวมาริสา ช&างมูล
63023015501 นายเมธา แก&วเเหวน
63023015502 นายพงศธร ลิขิตศาตราพร
63023015503 นายชินวัตร พิพัฒน�พงศานนท�
63023015504 นางสาวรัตนา ข&วดทอง
63023015505 นางสาววราภรณ� พรมบาล
63023015506 นางสาวลดาวัลย� ย้ิมสะอาด
63023015507 นางสาวณัฐณิชา หล่ําสุข
63023015508 นางสาวพัชรารัตน� ไตรศร
63023015509 นางสาวกิตติยา อ&อชัยภูมิ
63023015510 นางสาวพรพิมล พรหมมิ
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63023015511 นายทรงพล ครุธศิริ
63023015512 นางสาววิภาดา ภูมิโคกรักษ�
63023015513 นางสาวจุฑามาศ ศิริประทุม
63023015514 นางสาวอนัญญา อิทธานุรักษ�
63023015515 นางสาวมนัสวี สุทธิประเสริฐ
63023015516 นางสาวอรณี บุญอั๋น
63023015517 นายอมรเวช กิจพาณิชย�เจริญ
63023015518 นายนิติ ทองนํา
63023015519 นางสาวอวิทยา วัฒนชัยนันท�
63023015520 นางสาวศรสวรรค� สวรรค�บัญชา
63023015521 นางสาวชลดา ราชกิจ
63023015522 นางสาวปุยนุ7น ชนะสงคราม
63023015523 นางสาวภัทรฉัตร ม7วงนา
63023015524 นางสาวสุกัญญา เมือบสี
63023015525 นางสาวหทัยกุล ลุนทอ
63023015526 นางสาวจุฑามาศ กางกรณ�
63023015527 นายกฤษฎา นุชดํารงค�
63023015528 นางสาวรัฐกานต� ลิมปสันติไชย
63023015529 นางสุจินดา ผ7องสว7าง
63023015530 นางสาววรรษมน พันธุวงษ�
63023015531 นางสาวอาภัสรา อํานวย
63023015532 นางสาวพัชรินทร� โพธิวงค�
63023015533 นางสาวพรรณอร หว7างตระกูล
63023015534 นางสาวศศิวิมล รัตนคหะ
63023015535 นางสาววรารัตน� ทิมหงิม
63023015536 นางสาวเฉิดฉันท� ท&าวครุฑ
63023015537 นางสาววิไลพร แก&วเกิด
63023015538 นายรณกร ศักดี
63023015539 นางสาวนาถยา แก&วเมฆ
63023015540 นางสาวพรเพ็ญ ศรีโยนา
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63023015541 นางสาวป.ณฑิตา เที่ยงธรรม
63023015542 นายสุไลมาน สุหลง
63023015543 นายรอยม่ีย� หมัดอะหลี
63023015544 นางสาววิรินรดา ศรีพันธ�
63023015545 นางสาวจรรยพร ศรีษะแก&ว
63023015546 นางสาวพิชญาภา แก&วสว7าง
63023015547 นางสาวอรอุมา บุญรอด
63023015548 นางสาวมณีรัตน� พ่ึงคล้ํา
63023015549 นางสาวกาญจนาพร พุ7มพันธุ�
63023015550 นายภัทรพล ลิ้นจ่ี
63023015551 นางสาวกิตติยา หงษ�เวียงจันทร�
63023015552 นายธาสุวัฒน� รูปสม
63023015553 นางสาวอมรรัตน� เอี้ยงเจียม
63023015554 นางสาวพัชรา อิสลาม
63023015555 นางสาวพรรณจรัส บุญฉิม
63023015556 นางสาวอรอุษา ปราสาททอง
63023015557 นายสมพล อู7ประเสริฐ
63023015558 นางสาวอังคณา คงกระพันธ�
63023015559 นายธนพล หอสินชัย
63023015560 นางสาวมนสิชา ประภาสัย
63023015561 นางสาวสุวนันท� คําพาที
63023015562 นายชาคริต ตันลิ่มสุน
63023015563 ส.ต.ท.จิรวัฒน� กําเหนิดเเก&ว
63023015564 นายอรรถโกวิท จําปาอ7อน
63023015565 นายอํานวย ทับโชติ
63023015566 นายชัยปวินท� พงษ�อนันท�โชค
63023015567 นางสาวเบญจพร ศรีสด
63023015568 นายศุภวิชญ� ดวงดาว
63023015569 นายสุภวิต พราหมณ�อนงค�
63023015570 นางสาวรติรัตน� แสนใหม7
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63023015571 นางสาวชลธิชา บุตะเขียว
63023015572 นางสาวประภาพร พละพิทักษ�
63023015573 นางสาวบรรณารักษ� จิตรเจริญ
63023015574 นางสาวจิรนันท� บัวดวง
63023015575 นางสาวสิตานัน จังสมยา
63023015576 นายเหมวัต ฉิมวัย
63023015577 นางสาวจันจิรา ลิ้มรติกุลจิรา
63023015578 นางสาวประกาย แอบเพชร
63023015579 นางสาวภิญญาพัชญ� ก&อใจ
63023015580 นางสาวณภัทร ลิขิตธนานุกิจ
63023015581 นางสาวจิขรินทร� อุตสาหะอนันต�
63023015582 นางสาวกชกร พิณดิษฐ
63023015583 นางสาวสิริพักตร� ตวงสิริเจริญ
63023015584 นางสาวสิริพร ศรีโชติ
63023015585 นางสาวอรปรวีณ� จันทรลาภ
63023015586 นางสาวมัทธี เตชะ
63023015587 นายตรีทเศศ ดวงจินดา
63023015588 นายปรีชา ชินพิมาย
63023015589 นายภาณุรักษ� แก&วน&อย
63023015590 นางสาวรอพีนี มามุ
63023015591 นายอิทธิพล รุ7งก7อน
63023015592 นายศรัณย� แรงเขตการณ�
63023015593 นางสาวนลินี พุ7มประจํา
63023015594 นางสาวป.ฑมาภรณ� ใจโต
63023015595 นางปวิมณวรรณ ก้ัวะห&วยขวาง
63023015596 นางสาวเมธิณี จ่ันหนู
63023015597 นางสาววรรณศิริ อู7Vวรรณ
63023015598 นางสาวจิตติมา คุปตวัช
63023015599 นางสาวป.ทมา คงยัง
63023015600 นางสาวศิริพร ศรีคํา

หน&า 520 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023015601 นางสาวศกลวรรณ คุ&มรักษา
63023015602 นายสมรักษ� ท&วมสุข
63023015603 นางสาวรังสิมันต� จันครา
63023015604 นายสุเมธ โล7ดํารงรัตน�
63023015605 นายภาคภูมิ อรทัย
63023015606 นายสุทธิเกียรติ วีรชัยเสวิน
63023015607 นางสาวสาวิตรี มีเกิด
63023015608 นางสาวณัฐธิตา ลิ่มไพบูลย�
63023015609 นายจิรายุ บุญญาม่ิง
63023015610 นายฟ.รฮาน เปาะอาแซ
63023015611 นางสาวสิรินทร�นิชา เนตรรัตนากรณ�
63023015612 นางสาวรัชนก คงรอด
63023015613 นายภาสกร ดุษิยามี
63023015614 นายชุติศรณ� ใหม7ด&วง
63023015615 นางสาวเต็มสิริ ศิลปะ
63023015616 นางสาวป/ยะเวช เกียรติม่ิงมงคล
63023015617 นายธีรศักด์ิ หงษ�เวียงจันทร�
63023015618 นางสาวณัชชารีย� บุญญะอุทยานพงศ�
63023015619 นายอภิสิทธ์ิ สังขรัตน�
63023015620 นางสาวณัฐสิริน จันทร�ทอง
63023015621 นางสาวชลธิชา กาญจนเลขกะ
63023015622 นางสาวศิริขวัญ บุญยัง
63023015623 นางสาวศิวรัตน� ขอประเสริฐ
63023015624 นางสาวสุทธารัตน� รุจิตโต
63023015625 นางสาวภัสรา ไชยา
63023015626 นายอรรถพล ภูฆัง
63023015627 นายณัฐศรัณย� ธาตุมี
63023015628 ว7าที่ ร.ต.กิติพล อินทอง
63023015629 นางสาวภัสสร จันทบุตร
63023015630 นางสาวชรินรัตน� ย่ิงทวีศักด์ิ
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63023015631 นางสาวพิชญา เดชชาวนา
63023015632 นางสาวกมลวรรณ บุญประดิษฐ
63023015633 นายสิทธิศักด์ิ จันทร�ศรี
63023015634 นางสาวสิรภัทร ปริปุณโณ
63023015635 นายบงกช เรืองสวัสด์ิ
63023015636 นางสาวปารีณา ผลขําทอง
63023015637 นายอภินันท� ศรีทอง
63023015638 นางสาวณัฐพร อยู7เต็มสุข
63023015639 นางสาวทิวาภรณ� ทําทาน
63023015640 นายศรันปพัฒน� เวธน�วราพงศ�
63023015641 นางสาวระพีพรรณ ยางสูง
63023015642 นายสาธิต แซ7เฮง
63023015643 นายภูศิษฐ� ธนชัยวรพงศ�
63023015644 นางสาวศิริสุดา ฤทธ์ิคํารพ
63023015645 นางสาวอัมพิกา เปลื้องทุกข�
63023015646 นางสาวสุธิมา ไกรเภา
63023015647 นางสาวอัชนา รัตนรัตน�
63023015648 นางสาวธันยชนก มากนวล
63023015649 นายป/ยะพงษ� พลอยพันธ�
63023015650 นางสาวณัฏฐนิภา ชื่นอารมณ�
63023015651 นางสาวชญาณริญ รื่นสุนทร
63023015652 นางสาวอนุสรา ขุนณรงค�
63023015653 นางสาวนันทวัน บุญวัฒน�
63023015654 นางพิชยา คชวัตร
63023015655 นายยอดรัก ใบบัว
63023015656 นางสาวฐิติพร อินทรแปQน
63023015657 นางสาวบูรฉัตร ด&วงปรึกษา
63023015658 นางสาวสุรัตน�ดา โสดาดี
63023015659 นายธีรเมธ ไล&ประเสริฐ
63023015660 นางสาวศศิธร สอนงาม
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63023015661 นางสาวจุฑากรณ� ศรีพนมวรรณ�
63023015662 นางสาววชิรญา บุรพธานินทร�
63023015663 นางสาวจิรภัทร ช7วยรักษา
63023015664 นางสาวธนัชพร อินทรภิรมย�
63023015665 นางสาวไอลดา จันทร�ตูม
63023015666 นางสาวอารยา ชมเกล็ดแก&ว
63023015667 นางสาวธัญวรา สิทธาอนุจินต�
63023015668 นางสาวอําพร บัวทอง
63023015669 นางสาวจิราภา บุญทันเสน
63023015670 นายพงศ�ธนากร ประกอบนา
63023015671 นางสาวรัชดาภรณ� รุ7งเรือง
63023015672 นางสาวชาลิดา รักเจริญ
63023015673 นางสาวเพ็ญนภา วัฒนะภาราดา
63023015674 นายภาคภูมิ ขาววัด
63023015675 นางสาวปรีดารัตน� สังข�เพชร
63023015676 ว7าที่ ร.ต.หญิงเดือนฉาย จตุรงค�มโนพร
63023015677 นางสาวจีรัญชยา สีห�สิริฉัตร
63023015678 นางสาวแพรวนภา แก&วเรือน
63023015679 นายกานต� เต๊ียะตาช&าง
63023015680 นางสาวเข็มทอง สรงพรมทิพย�
63023015681 นางสาวสุกัญญา แย&มผกา
63023015682 นางสาวอัชมา เฉลิมไทย
63023015683 นางสาวชนากานต� พูลเจริญ
63023015684 นางสาวชลนภัส วิสิทธิคุณ
63023015685 นางสาวป/ยะกาญจน� เดชสุภา
63023015686 นางสาวอทิตยา เรืองขันธ�
63023015687 ว7าที่ร.ต.หญิงอัมพรรัตน� นวลดํา
63023015688 นายพิภัทร น้ํานุช
63023015689 นางสาวกนกพัชร ใจงาม
63023015690 นางสาวธัญริกา ปานบ&านเกร็ด
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63023015691 นางสาวพรสุดา สรหาญ
63023015692 นายกมลภพ นววัชรินทร�
63023015693 นางสาวป.ณฑิกา เนียมมณี
63023015694 นางสาวจุฑามาศ ทองบ&านเกาะ
63023015695 นายยศพร อ&นไชยา
63023015696 นางสาวธิดารัตน� วิเทศโกสุม
63023015697 นางสาวลภัสรดา ป/Rนทอง
63023015698 นายศิลปชัย เรืองจุ&ย
63023015699 นางสาววารีรัตน� นาเลี้ยง
63023015700 นายขจรศักด์ิ แจ7มศรี
63023015701 นางสาวเสาวลักษณ� รักงาม
63023015702 นางสาวเอมมิกา อนันทภูมิมา
63023015703 นายนพปฎล ณ นคร
63023015704 นายชัชชัย คําโท
63023015705 นางสาวเดวี ลักษมัน
63023015706 นางสาวปถมาภรณ� ทองสมุทร
63023015707 นายวรานนท� สมมารถ
63023015708 นายวิทยา อินสว7าง
63023015709 นางสาวจุฬาลักษณ� เขียวขํา
63023015710 นางสาวสุภัทรา สอดศรี
63023015711 นายอิทธิ อยู7ม่ัน
63023015712 สิบตํารวจโทธนิตย� กิVมภา
63023015713 นางสาวภาณุมาศ นาคศรี
63023015714 ว7าที่ร.ต.หญิงกฤษณา แสนผล
63023015715 นางสาวจิราภรณ� ธรรมวิศว
63023015716 นางสาวรัตนชาติ แตงอ7อน
63023015717 นางสาวอรุณี จอมทอง
63023015718 นายมนตรี เต็กศรี
63023015719 นางสาววรรณนิภา สุขสมบัติ
63023015720 นางสาวพิมพ�ภัค เพ็งเรือง
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63023015721 นางสาวทิพยาภา พิบูลย�
63023015722 นางสาวมณฑนา วนาลัยนิเวศน�
63023015723 นางสาวลิษา สุขโต
63023015724 นางสาวจอมขวัญ ดําชู
63023015725 นางสาวรัตนาพร ศรีแจ7มแจ&ง
63023015726 นางสาวกรทิพย� อินสว7าง
63023015727 นายสรวิศ จารุรัตนวิบูลย�
63023015728 นางสาวกมลวรรณ ขําอ&น
63023015729 นายสุภบุตร ทองดอนอ่ํา
63023015730 นางสาวธีร�วรา จะแวง
63023015731 นางสาวมาริษา อ7อนละออ
63023015732 นางสาวจันทิพา อ&นหลํา
63023015733 นายศิรชัช ชนะค&า
63023015734 นางสาวธนภรณ� พงษ�ทอง
63023015735 นายวิชญ�วิศิษฏ�พงศ� มณีจันทร�
63023015736 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร�
63023015737 นางสาวกัญญณัช เพ็ชรภาค
63023015738 นางสาวจุฑามาส คล&ายทอง
63023015739 นางสาวเกวลิน ฤทธิแผลง
63023015740 นางสาวดลนภา ทวีนุช
63023015741 นายนิพิฐพนธ� ดวงดาว
63023015742 นางสาวนุชจรี โพธ์ิศรี
63023015743 นางสาวสุพิชญา อ่ํากุล
63023015744 นายภูวิศ ทีปรักษพันธุ�
63023015745 นางสาวยศวรรณ สายบัว
63023015746 นายสุรัฐ กลิ่นจ๋ิว
63023015747 นางสาวจินธารัตน� ไชยวุฒิ
63023015748 นางสาวจฬารัตน� ทุมะลิ
63023015749 นายภัทรวัฒน� อ่ําพิพัฒน�
63023015750 นายนิติรัฐ พุฒชาลี
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63023015751 นายนิธิวิชญ� ห&องสวัสด์ิ
63023015752 นางสาวศิริญญา นาโสก
63023015753 นางสาวศศิธร มะโนม่ัน
63023015754 นางกัญญาภัทร วงษ�พันธ�ตรี
63023015755 นายฉัตรชัย ลาวะดี
63023015756 นางสาวหทัยกาญจน� ดวงตา
63023015757 นางสาวปาริชาต สุดถนอม
63023015758 นางสาวธิติภา เครือวัลย�
63023015759 นางสาวศศิธร คงชาวนา
63023015760 นายธีรพัฒน� เพชรทองหยก
63023015761 นางสาวสาวิณี นาคขวัญ
63023015762 นางสาวธัญวรัตน� ป.Jนทอง
63023015763 นายฐากูร พรมทรัพย�
63023015764 นางสาวณัฐกาญจน� เชยสงวน
63023015765 นางสาวขวัญชนก ตุพิลา
63023015766 นางสาวหิรัญญา ช7วยหะ
63023015767 นายกฤชพล นุ7นสังข�
63023015768 นางสาววาสนา บุญป.ญญา
63023015769 นางสาวเบญจวรรณ แผ7นทอง
63023015770 นางสาวนรารัตน� บัวแก&ว
63023015771 นางสาวฉัตรชนก หงษาวดี
63023015772 นางสาวภัทริน จรดล
63023015773 นางสาวสุดารัตน� จิตรวิบูลย�
63023015774 นางสาววิลาวัลย� คชศาสตร�ศิลปZ
63023015775 นางสาวกุลจิรา ใสสุวรรณ
63023015776 นายชัชชัยวิชช� แสงสิงห�
63023015777 นางสาวธัญญพัทธ� รังสิธนิตศักด์ิ
63023015778 นายนัทธพงศ� บุญนิล
63023015779 นางสาวทิพย�ภาวรรณ สร&อยจอม
63023015780 นางสาวสโรชา มุสุสินธุ�
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63023015781 นางสาวสุภางค� ป.ทมะทVิน
63023015782 นางสาวนิสาชล ชัยเจริญ
63023015783 นางสาวชลธิชา เนียรสะ
63023015784 นางสาวยมลพร เครือแก&ว
63023015785 นางสาวอาภาพร วันสว7าง
63023015786 นางสาวปราณอุมา พลายสา
63023015787 นางสาวรุ7งไพลิน กฤษณชาญดี
63023015788 นางสาวสิรลักขณ� ลิ้มประเสริฐ
63023015789 นางสาวจริยา กาลพัฒน�
63023015790 นายวุฒิชัย เปลี่ยนสุวรรณ
63023015791 นางสาวสาลินี นวลศรีทอง
63023015792 นางสาวพิชญดา นาคอ7อน
63023015793 นายธราเทพ คําแปQน
63023015794 นางสาวศุภาวีร� บุญเสวก
63023015795 นางสาวปณิชา ปวรทวีสุข
63023015796 นางสาวกนกพร กุลอุปถัมภ�
63023015797 นายทวีศักด์ิ จําปาสี
63023015798 นายมนุชาธิป เจริญสวัสด์ิ
63023015799 นางสาวพรรณวรท หริมเทพาธิป
63023015800 นางสาวภัทรมาส มูลศรี
63023015801 นางสาวชนิกาญจน� แสนสุรีย�
63023015802 นางสาวนวรัตน� ต้ังซุ&น
63023015803 นางสาวญาณิศา แดงศรี
63023015804 นางสาวเจนจิรา เจิมศิริ
63023015805 นายศรัณย� ทรัพย�คง
63023015806 นางสาวภัทรปภา เนติเจียม
63023015807 นางสาวดวงพร อินทรง
63023015808 นายณัฐวุฒิ ศรีโปฏก
63023015809 นางสาวคณินทร� ศักยาวงศ�
63023015810 นางสาวณัฐณิชา วัฒนพิทักษ�พงศ�
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63023015811 นางสาวอทิตยา บุญกวย
63023015812 นายวันอาสา จิตรีวาสน�
63023015813 นางสาวพิรัลรัตน� ยะตินันท�
63023015814 นางสาวอารีญา ช7งอาจ
63023015815 นางสาวสาวิตรี โพธ์ิทองนาค
63023015816 นายฐาเอก ปานเจริญกุล
63023015817 นายสมเกียรติ บุญเทียน
63023015818 นางสาวภรภัค เจติรักษ�
63023015819 นายวาณิชย� อินอ7อน
63023015820 นางสาวสุภาพร ยอดสง7า
63023015821 นางสาวจิดาภา บัวขาว
63023015822 นางสาวนภัสนันท� เปรมสุริยา
63023015823 นางสาวไตรรัตนา วงค�คร&าย
63023015824 นายชิตพล แซ7หลี
63023015825 นายฐณะวัฒน� เลิศพงศ�ชยุต
63023015826 นางสาววันเพ็ญ ปลัดม&า
63023015827 นายอุเทน แตงโสภา
63023015828 นางสาวชลันดา แปQงหงษ�แก&ว
63023015829 นางอินทุชญา มาไพศาลสิน
63023015830 นางสาวพิมพ�พร สุดเสียง
63023015831 นางสาวพันธิภา แอบท&องไทร
63023015832 นายยุทธภูมิ เหล็กกล&า
63023015833 นางสาวกาญจนา ชาติสุข
63023015834 นางสาวธัญญาพร โฮกอ7อน
63023015835 นางสาวจีรภาภรณ� อินศรีเชียงใหม7
63023015836 นายนิเทศ พูลศรี
63023015837 นางสาวพิมพ�ชนก ชมพันธุ�
63023015838 นางสาวเจนจิรา พลยางนอก
63023015839 นายอิทธิภัทร กาศเรือนแก&ว
63023015840 นางสาวพัชรี อูcทรัพย�
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63023015841 นางสาวจุฑาภรณ� ตาลรุ7ง
63023015842 นางสาวจตุพร สาครเย็น
63023015843 นางสาววิภา บัวเจก
63023015844 นางสาวเมทินี น&อยประชา
63023015845 นายวิทยา สงแปQน
63023015846 นางสาวธัญวรรณ ประไพภักด์ิ
63023015847 นางสาวอัจจิมา รอดภัย
63023015848 นางสาวกัญชลิการ� ไทรชมภู
63023015849 นางสาวณภัทร เปOยทอง
63023015850 นางสาวหฤทัย กลีบเมฆ
63023015851 นายคมกริช แสงฉาย
63023015852 นายพัทธพล จันทร�เทศ
63023015853 นางภัทรพร เจริญดี
63023015854 นางสาวภิญญดา พราหมณโชติ
63023015855 นางสาววิวาวรรณ� สมบูรณ�
63023015856 นางสาวสาริณี ยังมี
63023015857 นางสาวป/ยฉัตร พุฒิประภา
63023015858 นายปฐวี เที่ยงโยธา
63023015859 นายสุพัฒชัย นวลศรี
63023015860 นางสาวปวีณา คล&ายอ&น
63023015861 นางสาวกนกนพ สุธิกุลเลิศ
63023015862 นายสกาย แพรชาย
63023015863 นางสาวจุฑาทิพย� อัจฉราทิพย�
63023015864 นางสาวอิสริยาภรณ� อ7อนศิริ
63023015865 นายณัฐกิตต์ิ มัชวงศ�
63023015866 นางสาวพนิดา บัวหลวง
63023015867 นางสาวฐิตินันทินา ก&องวิวัฒน�พงศ�
63023015868 นายกิตติธัช หนูเหมือน
63023015869 นายอนุวัฒน� อภิวันท�
63023015870 นางสาวพรไพริน คําสวัสด์ิ

หน&า 529 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023015871 นางสาวสิริวิมล กาญจนา
63023015872 นางสาวพริมา เพชรโยธิน
63023015873 นางสาวฆนัฏฐา ย้ิมประดิษฐ�
63023015874 นางสาวมัณฑนา เพชรดําดี
63023015875 นายมธุพจน� คําพา
63023015876 นางสาวสุพพัตรา คนแรง
63023015877 นางสาวลภัสรดา ยอดมณี
63023015878 นางสาวศรัญญา สืบย้ิม
63023015879 นายพิริยจิตต เดชปQอง
63023015880 นางสาวสุภาภรณ� บุญอยู7
63023015881 นางสาวอรจิรา แซ7ลี้
63023015882 นายอนวัช พิพัฒน�รัตนมณี
63023015883 นางสาววรณัน พูลศิริ
63023015884 นางสาวพิริยาพร ธีร�โชติดิษกุล
63023015885 นายสุกฤษฎ� สุภานันท�
63023015886 นางสาวนิภาพร สุพรธรรมา
63023015887 นางสาวอัญชลี ญาติบันทุง
63023015888 นางสาวเกศกนก สีขาว
63023015889 นายสิทธิพร ศรีกอง
63023015890 นางสาวณัฐกานต� มะลิทอง
63023015891 นางสาวกฤติยา แจ&งบุญ
63023015892 นางสาวปรีญา ใจอารีย�
63023015893 นางสาวนิศาชล วิเศษสังข�
63023015894 นางสาวคณิศร�ณิชา ตุ&มนิลกาล
63023015895 นางสาวกุสุมา ตู&แก&ว
63023015896 นางสาววราพร ถาวรศิริ
63023015897 นางสาวเปมิกา ตีรณานุสิษฐ�
63023015898 นางสาวอาริต สังคําพัธุ�
63023015899 นางสาวนันทนัท พูลนัฐพจน�
63023015900 นายกิตติศักด์ิ ศิริรัตน�
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63023015901 นางสาวขนิษฐา ใหญ7ย่ิง 
63023015902 นางสาวณิชชา นาวานุกูลชัย
63023015903 นายธวัช มณีกูล
63023015904 นายประติภูมิ ภู7ห&อย
63023015905 นายพงศกร อรุณบรรเจิดกุล
63023015906 นางสาวสุกัญญา แย&มวงษ�
63023015907 นางสาวฉัตรจิรา รักวารินทร�
63023015908 นายอับดุลเลาะห� สาเมาะ
63023015909 นางสาวธิดารัตน� สระหงษ�ทอง
63023015910 นายสุทธิพงษ� สุคําหล&า
63023015911 นายสถาพร บริรักษ�กุล
63023015912 นายชุติพงศ� มณีตัน
63023015913 นางสาวชิณุชา หลิมพลอย
63023015914 นางสาวณัฐนิชา น&อยประชา
63023015915 นายอนนท� อุ7นทยา
63023015916 นางสาวชลดา พงศ�สุวรรณ
63023015917 นายกรวิชญ� ชัยทนุนานนท�
63023015918 นางสาวพัชรินทร� รอบคอบ
63023015919 นายธีรพัฒน� พุ7มชูแสง
63023015920 นางสาวอิบตีซาม เซ็งยี
63023015921 นายอลงกรณ� รุจินันทิพัฒน�
63023015922 นายรัตนพล เพชรทิม
63023015923 นางสาวยุพิน สุดตา
63023015924 นางสาวอารีญา จันทะเมา
63023015925 นายนฤพล พูลสุข
63023015926 นายธีร�ธวัช สีแดง
63023015927 นางสาวมานิตา ลาโพธ์ิ
63023015928 นางสาวภานุชนารถ ธรรมเจริญ
63023015929 นางสาวนุศราภรณ� คงสุข
63023015930 นางสาววราภรณ� บุญท&วม
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63023015931 นางสาวกัลยาณี ภูแสงสั้น
63023015932 นายกิจนิพิฏฐ� มีทรัพย�
63023015933 นายชนัญชัย ทรัพย�ประเสริฐ
63023015934 นางสาวมานิตา กิจสวัสด์ิ
63023015935 นางสาวพิศเพียงดาว สุขศรีเมือง
63023015936 นายชัชพิมุข เบ็ญจวรรณ�
63023015937 นางสาวดวงนภา ตะโกนวน
63023015938 นางสาวอามีรา หม๊ิเตPะ
63023015939 นางสาวณัฏฐา ศักด์ิเจริญย่ิง
63023015940 นายสิงหเดชา บุญน&อม
63023015941 นางสาวกษวรรณ ทองคํา
63023015942 นางสาวพุทธพร คุ&มวงษ�
63023015943 นายบัณฑิต มะโนเรศ
63023015944 นางสาวธีรนัฐ ดํามินเศษ
63023015945 นางสาวภัทร�อาภรณ� ผุยรอด
63023015946 นางสาวอุทัยวรรณ พนมไพรพฤกษา
63023015947 นายสาโรจน� พรมประทุม
63023015948 นายทรรฐพงศ� ไวทยกุล
63023015949 นางสาวรวิฐา สุนทศารทูล
63023015950 นางสาวธัญยพร ชิวปรีชา
63023015951 นางสาววิภาวัส ม7วงเกตุมา
63023015952 นางสาวณัฐริกา รอดดอนไพร
63023015953 นางสาววนิสา ศรีพิทักษ�
63023015954 นางสาวพิทยาธร แซ7ว7าง
63023015955 นางสาวปภาวดี ม7วงน&อย
63023015956 นางสาวรัชชา สุริยาจันทร�
63023015957 นางสาวขนิษฐา บุญเพ่ิม
63023015958 นายชโนดม ไชยบัณ
63023015959 นางสาวหนึงฤทัย ใจสะอาด
63023015960 นายนิรันดร� บุญกลิ่น
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63023015961 นางสาวกรชวัล ภูมิภมร
63023015962 นางสาวมัณฑณา ลิมปนชัยพรกุล
63023015963 นางสาวอรุณี ร&อยมาลี
63023015964 นางสาวศิวพร กันม7วง
63023015965 นางสาวศุภาษา หาญอนุพงศ�
63023015966 นางสาววรางคณา เครือไชยแก&ว
63023015967 นางสาวหนึ่งฤทัย ดิษฐการ
63023015968 นางสาวชัญญา บุญทศ
63023015969 นางสาวสุธิดา เพชรเขียว
63023015970 นางสาวกรรณิการ� พิมดี
63023015971 นางสาวอารีรัตน� หนูวัฒนา
63023015972 นายสิทธิชัย วังหิน
63023015973 นางสาวมณีนุช ป.ดกะถัง
63023015974 นายณฐพงศ� มหาลีลากุล
63023015975 นายวรฐ ทรัพย�ประดิษฐ�
63023015976 นางสาวกัญณิซา จงจิตร
63023015977 นางสาวนันทิตา ชัยธนพัฒน�
63023015978 นางสาววราพร เผ7าตPะใจ
63023015979 นางสาวอธิชานันทร� อรุณพัฒนาวานิช
63023015980 นางสาวอนงค�นาฏ ผ7านสถิน
63023015981 นางสาวณิชากร เพ็ชรเกลี้ยง
63023015982 นางสาวธัญชนก ขัดเคลือ
63023015983 นางสาวจิรารัตน� ภู7ทอง
63023015984 นางสาวชลธิชา ขําอาจ
63023015985 นางสาววนัญญา ชัยโย
63023015986 นางสาวศรีสุดา ทองดอนอ7อน
63023015987 นางสาวป/ยวรรณ นิลถนอม
63023015988 นางสาวณัฐฐิฐา ภัทรกรรม
63023015989 นายศักดา อู7อรุณ
63023015990 นายอัครพล ทองแท&
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63023015991 นางสาวนิตยา พิมพ�อุบล
63023015992 นางสาวดวงพร กอบมณีรัตน�
63023015993 นางสาวลลิตา แสงสว7าง
63023015994 นางสาวชาริณี ลิ้มอิ่ม
63023015995 นางสาวมูรณี ภควันต�
63023015996 นางสาวสุวิมล พุ7มเข็ม
63023015997 นายสุธิพงค� เจะสา
63023015998 นายภัทร�ภูมิ สุภาษิต
63023015999 นางสาวพรนิภา ทาสุข
63023016000 นางสาวปาริชาต วรรณสโร
63023016001 นายพัชร พิชญานุรักษ�
63023016002 นายเวสารัช วงษ�สังข�
63023016003 นางสาววรัญญา ประสานชีพ
63023016004 นางสาวไพจิตร เปาป^า
63023016005 นางสาวพรจิรา มีขํา
63023016006 นายเกียรติศักด์ิ เกิดฤทธ์ิ
63023016007 นางสาวเบญจวรรณ มีชาวนา
63023016008 นางสาวเกวลิน แตงทอง
63023016009 นางสาวอัญมณี ธันทมาตร
63023016010 นางสาวขวัญแก&ว มังธิสาร
63023016011 นางสาวพวงเพ็ชร ไสยาสน�
63023016012 นายธภัทร� ถ่ินทิพย�
63023016013 นายณัชพล พวงสุวรรณ
63023016014 นางสาวโยษิตา แซ7เฮ&ง
63023016015 นางสาวสิรีธร ม7วงโพธ์ิเงิน
63023016016 นายไพศาล ศุภนัตร�
63023016017 นางสาวศิริพร คําชุ7ม
63023016018 นางสาวนฤมล สมหวัง
63023016019 นางสาวลลิตา เวชอุบล
63023016020 นายบุญชรัศม์ิ ฤทธ์ิสมบูรณ�
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63023016021 นางสาวสุวรรณี งามขํา
63023016022 นางสาวพณิดา สามงามไกร
63023016023 นายภูมิพัฒน� จรรยาวงษ�
63023016024 นายธีรดนย� มหิโคต
63023016025 นางสาววรรณวดี จันทร�แฉล&ม
63023016026 นายกิติพงษ� แจ7มจํารัส
63023016027 นางสาวแคทรียา กันทะยะ
63023016028 นางสาวสุริชา เนียมหอม
63023016029 นางสาวเนตรนภา ศรีพบ
63023016030 นางสาวชลธร รติอาภากุล
63023016031 นางสาวรัตติยา สุขศิริ
63023016032 นายนวพล โลศิริ
63023016033 นางสาววรรณวิษา พุ7มพยอม
63023016034 นายปรีชา ปานช&อย
63023016035 นางสาวศิริขวัญ บุญแจ&ง
63023016036 นางสาวอมรรัตน� วัฒนชัยนันท�
63023016037 นางสาวป/ยาทิพย� นิยมศักด์ิ
63023016038 นางสาวกัญญาธิบด์ิ ศรีไพบูลย�
63023016039 นางสาวรุ&งรพี ธัญญเจริญ
63023016040 นายชนกันต� ใจเย็น
63023016041 นางสาวพัชรมณฑ� พงษ�ลิ้ม
63023016042 นางสาวฐิติยา มาพ่ัว
63023016043 นางสาวจิตตินันท� ทองน&อย
63023016044 นางสาวบุสริน เนือเรง
63023016045 นางสาววราภรณ� สาระสุรีย�ภรณ�
63023016046 นางสาวชาดากาญจน� วงศ�บวรรัตน�
63023016047 นางสาวเอื้อง ตาคํารุ&ง
63023016048 นางสาวอภิรดี ทิพย�มาก
63023016049 นางสาวสุนิสา แดงไสว
63023016050 นางสาวบงกช ผิวเกลี้ยง
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63023016051 นางสาวภัทธาวรรณ ดอนสุวรรณ�
63023016052 นางสาวลัดดาวรรณ กันทะนิด
63023016053 นางสาวเจนจิรา บุตรแก&ว
63023016054 นางสาวดารินทร� งามสันเทียะ
63023016055 นางสาวนัทธิพร ดีโว
63023016056 นายสรไกร โลภป.ญญา
63023016057 นางสาวพัชราภรณ� โพธ์ิโพ&น
63023016058 นางสาวขวัญชนก เทพสิงห�
63023016059 นายสิทธา กีรติอารยธรรม
63023016060 นางสาวนิภรพรรณ เกิดจันอัด
63023016061 นายอานัส ราชบุรุษ
63023016062 นางสาวยุวธิดา สามเพ็ชรเจริญ
63023016063 นายเรวัตร ไทรเกตุ
63023016064 นายฐากูร โมรา
63023016065 นายสรพิชิต ลี้วรกุล
63023016066 นางสาวจีรนันท� คํานาค
63023016067 นายอธิพงษ� รักคง
63023016068 นางสาวกันต�กนิษฐ� พรหมสวัสด์ิ
63023016069 นางสาวพิมพ�กมล แก&วไทรนันท�
63023016070 นางสาววราพร จ๋ิวใจธรรม
63023016071 นายอิทธิพัทธ� เจริญศรีธนกุล
63023016072 นางสาวหญิง มันธีรัตน�
63023016073 นางสาวกัญญาพัชร โตใหญ7
63023016074 นางสาวบุษยา กองแคน
63023016075 นางสาวงามจิต มงคลธนานนท�
63023016076 นางสาวณกมล ภูเก&าล&วน
63023016077 นางสาวธนิสร วันชัย
63023016078 นางสาวกัลยรัตน� รุ7งสง7า
63023016079 นายณัฐดนัย ดําเนินธรรม
63023016080 นายณัฐชนน เอี่ยมแสงใส

หน&า 536 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023016081 นางสาวปภาวรินทร� สิริเจริญเดชา
63023016082 นางสาวนันธิรา สร&อยจิตร�
63023016083 นางสาวตรีสุคนธ� เสร็จกิจ
63023016084 นางสาวรัชฎาภรณ� ปาคํา
63023016085 นางสาวเมธาวี ซิงห�
63023016086 นายเธียรพงศ� ชุปวา
63023016087 นางสาวอรุณรัตน� ลายคล&ายดอก
63023016088 นายสิระ นันทวงศ�
63023016089 นางสาวสุภาพร เณรตาก&อง
63023016090 นางสาวกมลรักษ� นิพพิทา
63023016091 นางสาวกัลยรัตน� อยู7เกตุ
63023016092 นายยุทธชัย เจษฎารมย�
63023016093 นางสาวผจงรักษ� ด7านประดิษฐ�
63023016094 นางสาวนัฐทรี ผลผลา
63023016095 นายณัฐชนน คงศรี
63023016096 นายบุญยเกียรติ แก&วกาหลง
63023016097 นางสาวลัดดา แก&วสองดวง
63023016098 นายวรกฤต ชัยรัตน�
63023016099 นางสาวพรทิพย� ธีระรัตน�เอกธนา
63023016100 นายพิพัฒน� กลีบพุฒ
63023016101 นางสาวสุภาวิณี โพธ์ิศรี
63023016102 นายธนูชัย ศรีท&าว
63023016103 นายการพิสิษฐ� รักสันตินานา
63023016104 นายวรายุทธ แสนเฟย
63023016105 นายวิรัติ ท7าน้ํา
63023016106 นางสาวพัสวรรณ เหมรังคะ
63023016107 นางสาวโศรดา บุญเกิด
63023016108 นางสาวศรีปภาดา แซ7เหลี่ยง
63023016109 นายกิตติศักด์ิ มาไสว
63023016110 นางสาวนันทพร สุวรรณผ7อง
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63023016111 นายภูดิส อยู7เผือก
63023016112 นางสาวภัทรนันท� ทูลเกียรติวงษ�
63023016113 นางสาวจิรัชญา ใหญ7ย่ิง
63023016114 นางสาวจิรัฐติกาล วิชาสุด
63023016115 นางสาวกฤษณาภรณ� นูมหันต�
63023016116 นายอภิชัย จิตราภิรมย�
63023016117 นางสาวกุลวดี นุ7มพญา
63023016118 นางสาวแสงระวี จันทาคีรี
63023016119 นางสาวพรสุดา ทองอยู7
63023016120 นายสมชาย ปลอดภัย
63023016121 นางสาวกฤตกนก ก่ิงโคกกรวด
63023016122 นางสาวมรกต ปฐมสุริยะพร
63023016123 นางสาวสวรรค�ญา อ7วมจ๋ิว
63023016124 นางสาวพรพิมล สีเสน7ห�
63023016125 นางสาววัชราภรณ� เกตุประยูร
63023016126 นางสาววิภามาศ แสงเทียน
63023016127 นางสาวชุติกาญจน� แสงโรจน�สกุลชัย
63023016128 นางสาวปาริฉัตร โพธ์ิทะเล
63023016129 นางสาวภคณัท เบญจทวีป
63023016130 นางสาวอภิณัญญา อ7องศรี
63023016131 นายไกรวิชญ� เรืองสุข
63023016132 นางสาวอมรรัตน� ทับศรี
63023016133 นางสาวเกวลี เจือไทย
63023016134 นางสาววรรัตน� ก่ิงแก&ว
63023016135 นางสาวสมฤทัย ใช&เจริญ
63023016136 นางสาวศิริลักษณ� ก&านคํา
63023016137 นางสาวนิสาชล จันทรปลิน
63023016138 นางสาววีรญา เฮงทองเลิศ
63023016139 นายสราวิช พัฒนายศเดช
63023016140 นายพลวิชญ� ประยุรจตุพร
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63023016141 ว7าที่ ร.ต.หญิงสุพรรษา โสฬส
63023016142 นางสาวพิมพ�พัฒน� อุ7นจันทร�
63023016143 นายกฤษดา ศรีหาคํา
63023016144 นายณภักด์ิ สมานพันธ�
63023016145 นางสาวสายฝน โคตรทิพย�
63023016146 นางสาวนัทธมน ชื่นอุรา
63023016147 นางสาวเปรมฤทัย จีนสอน
63023016148 นางสาวอบเชย บูรณะพิทักษ�
63023016149 นางอรจิรา โพธิพฤกษ�
63023016150 นางสาวนฤมล ชวนอยู7
63023016151 นางสาวศรีสุนันท� เงางาม
63023016152 นางสาวอภิชญา บุญปQองชีพ
63023016153 นางสาวศิริพร วงษ�คงคํา
63023016154 นายสรวิชญ� พูลสุข
63023016155 นางสาวธัญณิชา สิริวณิชญา
63023016156 นางสาวสุพรรษา เหล7าจินดาพันธ�
63023016157 นางสาวณัฐชา คล&ายจินดา
63023016158 นางสาววรัญญา ผดุงยศเจริญ
63023016159 นางสาววราภรณ� ไหมชุม
63023016160 นางสาวสุรียฉัตร บุญลีระวัฒน�
63023016161 นางสาวสุธิตา ศรีแสงฤทธ์ิ
63023016162 นายธนยศ ไม&ส&มซ7า
63023016163 นางสาวภัทราพร เศรษฐวงศ�
63023016164 นางสาวธมลนฐสรฌ� สงวนพันธ�V
63023016165 นางสาวณหทัย คงทุ7งหลวง
63023016166 นายอรรคพล ชัชวงษ�
63023016167 นายวิทยา ชัยยะ
63023016168 นางสาวศิยามล เปOยคํา
63023016169 นางสาวณัฐธิดา นากแนม
63023016170 นางสาวอรอุมา จันทร�หอม
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63023016171 นายโอฬาร เเสงวิเชียร
63023016172 นางสาวป/ยลักษณ� ฮูงสูงเนิน
63023016173 นายสุพัฒน� วงษ�สาธุภาพ
63023016174 นางสาวนิสา เกลี้ยงเกลา
63023016175 นายเจริญทรัพย� สินทวี
63023016176 นางสาวณิชกานต� นิยมทอง
63023016177 นางสาวภณิตา จินวงษ�โป`
63023016178 นายประพันธ� สงกรานต�เสง่ียม
63023016179 นางสาวนภัสสร พวงไทย
63023016180 นางสาวจิตรลดา วงษ�ชื่น
63023016181 นางสาวรัตนมน แก&วหล7อ
63023016182 นางสาวกฤษณา คุณประคอง
63023016183 นางสาวสุภัตรา จําปาสัก
63023016184 นางสาวทิพวัลย� ยังม่ัน
63023016185 นายเอกลักษ� ขําดี
63023016186 นายไกรฤกษ� ทับไกร
63023016187 นายธิติพงศ� มีศรี
63023016188 นางสาวพัทธ�ธีรา ด&วงขํา
63023016189 นางสาวศรีสุรางค� เจริญพงษ�
63023016190 นางสาวดิษฐ�ญาภา ควนป.ญญา
63023016191 นางสาวรัชฎา พุทธทอง
63023016192 นายกิตติธัช พูลสม
63023016193 นางสาวกุลนัฐ เพิกจินดา
63023016194 นางสาวชลันดา พลเสน
63023016195 นางสาวนันทพร พูลเปรม
63023016196 นางสาวเบญจวรรณ ประทุม
63023016197 นางสาวโสภิดา ประเสริฐสามเสน
63023016198 นางสาวกมลวรรณ ศรีสว7าง
63023016199 นางสาวรับขวัญ ปาจีนบูรวรรณ�
63023016200 นายชัชวาล ขํานวนทอง
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63023016201 นางสาวศิริอนงค� แย&มวารี
63023016202 นายวิรัตน� วัฒนาคม
63023016203 นางสาวสโรชา มีทรัพย�ม่ัน
63023016204 นางสาวประวีณา สุทธิประภา
63023016205 นางสาวกชพรพรรณ เกสรทอง
63023016206 นางสาวแพรวพรรณ พรายงาม
63023016207 นางสาววริษา ทะวาศิริ
63023016208 นายศุณัฐ โพธ์ิทอง
63023016209 นางสาวเกศราพร โทรเลข
63023016210 นางสาวมินทร�ธพร สุขแจ7ม
63023016211 นางสาวอนิสา โจระถัง
63023016212 นางสาวภาณุมาส ผลิผล
63023016213 นางสาวศิริพร แซ7ลิ้ม
63023016214 นายสิรภพ ก้ิมถ&อง
63023016215 นางสาวชัญญานุช ป/Rนทองคํา
63023016216 นางสาวพัชระวรรณ� แก&วทอง
63023016217 นางสาวฐานิกา งามสิทธ์ิสกุล
63023016218 นายมะยูกี โตPะแวหลง
63023016219 นางสาวชนัญชิดา สวนดอกไม&
63023016220 นางสาวจารุวรรณ กล7อมเมฆ
63023016221 นางสาววิลัยวรรณ ไกรวิลาศ
63023016222 นางสาวกัญจนพร สมศักด์ิ
63023016223 นางสาวชลดา โรจน�ศิริ
63023016224 นางสาวเปรมิกา จิรประณีต
63023016225 นายนิกรณ� พรมเมือง
63023016226 นางสาวมนัชญา ชาตัน
63023016227 นางสาวจริยา เนาวรัตน�
63023016228 นางสาวกัญญารัตน� แก&วเรณู
63023016229 นายทวีศักด์ิ ด&วงทา
63023016230 นางสาวจาริดา สกุลเจริญพร
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63023016231 นางสาวจิรภา รูปสวยดี
63023016232 นางสาวสิรินา กลิ่นมณฑา
63023016233 นางสาวจิรัชญา ละอองพันธ�
63023016234 นายคิมหันต� ปฐมนันทกุล
63023016235 นายยุทธนา ยานพะโยม
63023016236 นางสาวอรพินท� ศรีสังข�งาม
63023016237 นางสาวธวัลรัตน� ศรีนิธิพรกุล
63023016238 นางสาวปานรวี เศารยะสิทยา
63023016239 นายกิตติธัช ทิตวรรธนะ
63023016240 นางสาวพัชรฉัตร ป.นดวง
63023016241 นางสาวนิษาชล มะลิทอง
63023016242 นางสาวมนวิภา บุบผาวัลย�
63023016243 นางสาวกนกอร ผิวทองงาม
63023016244 นางสาวละอองทิพย� สุขศรี
63023016245 นางสาวสุภัททรา จิราสุคนธ�
63023016246 นายประภากร บุญเรือง
63023016247 นางสาววารี ใจหนักดี
63023016248 นางสาววารินทร� พืชทองหลาง
63023016249 นายณัฐวุฒิ พันธุ�เต้ีย
63023016250 นางสาวสุวรรณา สังขะพงษ�
63023016251 นางสาวอังวรา จ&อยสองศรี
63023016252 นางสาวอิงฟQา สังข�ทอง
63023016253 นางสาวทิพยดา ทบสี
63023016254 นางสาวณัฐจิรา อินไชย
63023016255 นางสาวบัณฑิตา เกิดบุญศรี
63023016256 นางสาวธนารีย� ธัญธนาวุฒิ
63023016257 นายวัชระศักด์ิ โสภิณ
63023016258 นางสาวธนภรณ� จิตนอก
63023016259 นางสาวธีราภรณ� มุ7งดี
63023016260 นางสาวนันทิดา ทิพย�สังวาลย�
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63023016261 นางสาวจิราพร ภูถูกแสง
63023016262 นางสาวพภัสสรณ� เซ่ียงเห็น
63023016263 นางสาวอภิสรา แสงสุขดี
63023016264 นางสาวเฉลิมขวัญ บุตรขัด
63023016265 นายมนัส ธีระรังสิกุล
63023016266 นายสิทธิพร แสงขาว
63023016267 นายทศพล วัฒนพันธ�
63023016268 นางสาวพัทธนันท� สังวร
63023016269 นางสาววัลลีย� บุญคล&าย
63023016270 นางสาววศินี รตนประยูร
63023016271 นายณัฐรัฐ ใจบุญ
63023016272 นางสาวภัทรภร สิมพงษ�
63023016273 นายธนพงษ� เตยต&น
63023016274 นางสาวป/ยะรัตน� สว7างศรี
63023016275 นางสาวธัญวลัย โพธิพิพิธ
63023016276 นายกฤตภาส กิมต๊ัน
63023016277 นายสุริยา ยาประจัน
63023016278 นางสาวรภัทรลดา สินปรุ
63023016279 นางสาวชลิดา อมรานันทกิจ
63023016280 นางสาวธัญญลักษณ� ธนาเอกธนินกุล
63023016281 นางสาวยุภา พุทธา
63023016282 นางสาวดารณี ถมยาแก&ว
63023016283 นางสาวพรพรรธรรม ไชยะสุวรรณ�
63023016284 นายจักรพงษ� ชัยสุรินทร�
63023016285 นางสาวโสภิตา ธรรมนุส
63023016286 นายพัชรพล บุญเสริม
63023016287 นางสาวธัญวรรณ ภูกาม
63023016288 นางสาวปวันรัตน� บุญเกิด
63023016289 นายธนกฤต ศริวัฒน�
63023016290 นางสาวณัฐวดี ช&างสาร
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63023016291 นางสาวกุลธิดา เจริญโตPะ
63023016292 นางสาวสุภาวดี โฉมงามขํา
63023016293 นายพงษ�ศักด์ิ ทาวี
63023016294 นางสาวสุขพิชฌาย� ป.ทมาสน�
63023016295 นางสาววาสนา เปYนมูล
63023016296 นายวัฒนา อิศาสตร�
63023016297 นางสาวฤทัยวรรณ แก&วเรือง
63023016298 นางสาวสุธินี ชื่นโคกกรวด
63023016299 นายพุฒิพงศ� ทรัพย�สมบัติ
63023016300 นางสาวสกาวเดือน วิทยาเกียรติเลิศ
63023016301 นางสาวรัตนพรพรหม สังข�เสวก
63023016302 นางสาวธัญญ�ศริน เลิศนราทวีสิน
63023016303 นางสาวอรอนงค� บุญโสภา
63023016304 นางสาวพชร สุขมณี
63023016305 นายพิชัย เพ็งเปลี่ยน
63023016306 นางสาวกนกวรรณ สระทองจันทร�
63023016307 นางสาวภาพิมล สุนทรสุวรรณ
63023016308 นายนิทัศน� ชัยป.ญหา
63023016309 นางสาวธัญญลักษณ� คําทิพย�
63023016310 นายชาตรี บุญจับ
63023016311 นางสาวมณทิรา อุยพัตน�
63023016312 นายอานนท� เอกพินิจพิทยา
63023016313 นางสาวภาวิณี วงษ�มณี
63023016314 นายกฤษดา คงชู
63023016315 นางสาวโชติรส บุญเสริม
63023016316 นางสาววรรณภา จินดารัตน�
63023016317 นายศุภากร ดํารงธรรมคุณ
63023016318 นางสาวนลินพรรณ บํารุง
63023016319 นางสาวชลิสตา เดชาบุญญะ
63023016320 นางสาวสิรินทร� แววเนตร
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63023016321 นายกิตตนภาณุ ทองมี
63023016322 นางสาววราภรณ� ป.ญญางาม
63023016323 นางสาวจิราภรณ� แขกใจเย็น
63023016324 นางสาวอรทัย สมยง
63023016325 นายภาวิน แสงคําชู
63023016326 นางสาวสุภาพร ด&วงเมฆ
63023016327 นางสาวรุ7งรัชนี จันทร�เพ็ญ
63023016328 นางทวิชชา ธัญญเกษตร
63023016329 นางสาวสายทิพย� แซ7ตัน
63023016330 นางสาวสารีนา อาแซ
63023016331 นายเมสันต� อยู7ศิริ
63023016332 นายภควัต นาคเถ่ือน
63023016333 นางสาวณรัณภัทร� จันทรัตน�
63023016334 นายธนิศร� ชุนถนอม
63023016335 นางสาวสุวภัทร แก&วประเสริฐวงศ�
63023016336 นายไชยกร จรัญพงษ�
63023016337 นายชัยวัฒน� วงศ�นภาไพศาล
63023016338 นางสาวสินีนาฎ สิงหนาท
63023016339 นางสาวพชริตา วัจนะรัตน�
63023016340 นายเศวต ช7วยคงทอง
63023016341 นางสาวตติยา ชงกรานต�ทอง
63023016342 นางสาวชนิกานต� ป/Rนม7วง
63023016343 นายวัฒนา ฉางทอง
63023016344 นางสาวจุฑามาศ เข็มทอง
63023016345 นางสาวลลิตา สุทธารัตน�
63023016346 นายทัศน�พล ศรัณย�พิชิตศึก
63023016347 นายวรพจน� โชติชัยวงศ�
63023016348 นายสมพงษ� วิสุวงษ�
63023016349 นางสาวรัติกาล กลิ่นเกษร
63023016350 นางสาวมลิวัลย� ใยระย&า
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63023016351 นางสาวพจนีย� แก&วรัศมี
63023016352 นางสาวกชกร สาลี
63023016353 นางสาวชลธิชา แม&นเมือง
63023016354 นายพีรพัฒน� อินทร�อํานวย
63023016355 นายเพ่ิมพล เกิดเพ่ิม
63023016356 นางสาวจิราพร บุญเพ่ิม
63023016357 นางสาวนันทพันธ� สุวรรณมิสสระ
63023016358 นายสิปปกร คงม่ัน
63023016359 นายปฏิพัทธ� ชื่นเทศ
63023016360 นางสาววรรณิสา จุ&ยชื่น
63023016361 นางสาววิลาวัลย� เจริญพรสัมฤทธ์ิ
63023016362 นางสาวธัญญา ยมแก&ว
63023016363 นางสาวญดาพันธ� เสริมสาตร�
63023016364 นายพัฒน�ภูรากรณ� ทองทรัพย�
63023016365 นางสาวรัตนาภรณ� แปQนชู
63023016366 นางสาวสุธีรา ภิญโญ
63023016367 นางสาวนงลักษณ� ระมงคล
63023016368 นางสาวสายฝน เสลารัตน�
63023016369 นางสาวญาสุมิณร� เขตสุภา
63023016370 สิบตํารวจตรีอรรถพร สังข�ทอง
63023016371 นางสาวกมลชนก แสนพรหม
63023016372 นายธนกร บุญลาภ
63023016373 นายฮาดิษ อูมา
63023016374 นางสาวศศินันท� คงดํา
63023016375 นายฉัตรชัย วุฒิพันธ�V
63023016376 นายวรท บุญยะวนิช
63023016377 นายอัครพงษ� จิตต�สิงห�
63023016378 นางสาวนุชนาฏ ไข7หลุ7ม
63023016379 นายชัยวัฒน� รัตนภักดี
63023016380 นางสาวศรัญญา ประภาสะวัต

หน&า 546 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023016381 นางสาววัลภภา เทสศสมบูรณ�
63023016382 นางสาวจิราภรณ� พิชัย
63023016383 นางสาวนัฐฐา คําหอมกุล
63023016384 นางสาวสุภาภรณ� ฉิมเพชร
63023016385 นางสาวเบญจวรรณ ปลื้มจิต
63023016386 นายธนดล หน7อคํา
63023016387 นางสาวอนรรฆนงค� แซ7หลู7
63023016388 นางสาวรัตนา ลาภพิสมัย
63023016389 นายรุจิภาส รวมพรชัย
63023016390 นางชุดาธินี รูปสูง
63023016391 นางสาวฐาปนี คํากองแก&ว
63023016392 นางสาวกมลทิพย� ดาสาลี
63023016393 นายเริงฤทธ์ิ ธนสารวิมล
63023016394 นางสาวชไมพร คงศรี
63023016395 นางสาวป.ทมา ดวงแก&ว
63023016396 นางสาวจันทรา แสงสุริยาอุทัย
63023016397 นางสาวพิมพ�สุภา พละเสถียร
63023016398 นายอริยวัฒน� กาไรภูมิ
63023016399 นางสาวปานระวี จรัสแสงโรจน�
63023016400 นายอานนท� ชูราศรี
63023016401 นายวรปรัชญ� นิเกศรี
63023016402 นางสาวชนิกานต� พุ7มด&วง
63023016403 นางสาวนันทิพร ไพบูลย�วณิชย�กิจ
63023016404 นางสาวจารุวรรณ ใจกล&า
63023016405 นายณัฐพล เเสนคํา
63023016406 นายพล ชาญแท&
63023016407 นางสาวรติมา สัตบุรุษาวงศ�
63023016408 นายจิรเมธ พันธ�พิมพ�
63023016409 นางสาวผกามาศ ช7อผกา
63023016410 นางสาววรารัตน� รวมยอด
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63023016411 นางสาวพรทวี โชคทรัพย�ทวี
63023016412 นายณัชพล อยู7สุข
63023016413 นางสาวปริยานุช โมรา
63023016414 นางสาวญาดา มีนาง
63023016415 นางสาวสุธิดา เปลี่ยนสุวรรณ
63023016416 นางสาวนิชาภัทร บัวศรีคํา
63023016417 นางสาวขวัญธิดา ด&วงดี
63023016418 นายประหยัด ม่ิงมูล
63023016419 นางสาวศิริลักษณ� บุญเนาว�
63023016420 นางสาวศิริวรรณ บุญฤทธ์ิ
63023016421 นางสาวปรียานุช ธงอาจ
63023016422 นางสาวเจนจิรา นาทันริ
63023016423 นายธีระยุทธ ชํานาญค&า
63023016424 นายปฏิพล แสงวิเชียร
63023016425 นายวรวิทย� ชมสีดา
63023016426 นางสาวเจริญศรี ช7างสอน
63023016427 นางสาวอรทัย กันทะยอด
63023016428 นางสาวมนัชชพร สัมมเสถียร
63023016429 นางสาวศศิมา ล7วงลือ
63023016430 นางสาวสายพิน สืบสกุลพรหม
63023016431 นางสาวพัชรี แสนโคตร
63023016432 นางสาวอรนุช เทพปฐม
63023016433 นางสาวชิดชนก บุญน&อม
63023016434 นายศรัณย� เทพรักษ�
63023016435 นางสาวติยาภรณ� เดชา
63023016436 นายพงศกร เปYงมา
63023016437 นายนรวิชญ� ศรีอําพร
63023016438 นางสาวนฤมล วัฒนาวงษ�
63023016439 นายสงกรานต� กันเรือน
63023016440 นางสาวบุญสม บัวน&อย
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63023016441 นายศักรินทร� จันทร�ทอง
63023016442 นางสาวศิริพร แซ7คู
63023016443 นางสาววนิดา กอแก&วปฐมกุล
63023016444 นางสาวอสมามณี อวนศรี
63023016445 นายธนสรณ� เทศะ
63023016446 นางสาวเฉิดโฉม ณ พัทลุง
63023016447 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ม7วง
63023016448 นางสาวยุวดี คีรีเมฆ
63023016449 นายสิปปวิชญ� กาฬวงศ�
63023016450 นายณัฐวุฒิ สินเขียว
63023016451 นางสาวแพรวโพยม กองทอง
63023016452 นางสาวบุษราคัม สุขกร
63023016453 นายเอก สุจริตรักษ�
63023016454 นางสาวไพลิน คันธิราช
63023016455 นางสาวปนัดดา จิตต�สุวรรณ
63023016456 นายธนวัฒน� เกียรติเก้ือกูลชัย
63023016457 นางสาวนนท�ทรียา เติมธีรพรพิมล
63023016458 นางสาวหยกทิพย� ว7องอิสริยกุล
63023016459 นายภาสกร สุขเหมา
63023016460 นางสาวมัลลิกา อินทสร
63023016461 นางสาวพรสุดา ขยัน
63023016462 นางสาวอาภาภรณ� จันที
63023016463 นางสาวพรหมพนัส พวงลําเจียก
63023016464 นางสาวสุพิณญา ทรัพย�สอน
63023016465 นายชินท�ณภัทร จันทร�เขียว
63023016466 นางสาวพัชรินธร ทองใบ
63023016467 นางสาวบุษรินทร� จูอินทร�
63023016468 นายสุทธิลักษณ� วิเซียร
63023016469 นายปรเมศวร� บุญขจร
63023016470 นางสาวมนัสภร อินทรส
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63023016471 นายณัฐชัย ม7วงนา
63023016472 นายอภิสิทธ์ิ พรมมา
63023016473 นายสุทธิพร บุณยเลขา
63023016474 ว7าที่ร&อยตรีหญิงจิตติมา กอบัว
63023016475 นางพาณิพร รัตนะราภ
63023016476 นางสาวรัตนากร ภาจํารงค�
63023016477 นายวราวุฒิ หนูเริก
63023016478 นางสาวจิตรา จันทร�ฉาย
63023016479 นายฟาเรสต� สายรุ&ง
63023016480 นางสาวธนิดา อสมาวัฒนโชติ
63023016481 นายธีรนัย สมจิต
63023016482 นางสาวณปภัช ชีเอี่ยม
63023016483 นายบรรหาร มาเวหา
63023016484 นายธนทัต เนียมศิริ
63023016485 นายขจรศักด์ิ แจ&งเปORยม
63023016486 นางสาวเจนจิรา เชื้อบุญจันทร�
63023016487 นางสาวดาราภรณ� หม่ืนภักดี
63023016488 นางสาวพิกุลกาญจน� ขวัญชื่น
63023016489 นางสาวนวพร เนียมหมวด
63023016490 นางสาวทิตวรรณ ยกล&วน
63023016491 นายศุภวิชญ� ต้ังจิตถนอม
63023016492 นางสาวจิรัชญา อัปปะมะโต
63023016493 นางสาวจุฑามาส นาคทับทิม
63023016494 นางสาวนลินี จุลสุคต
63023016495 นางสาวทัศนียา ทัศบุตร
63023016496 นางสาวธนัญญา ปริยทิฆัมพร
63023016497 นางสาวอภิญญา ยินดี
63023016498 นางสาวมงคลรัตน� ศรีสิงห�
63023016499 นางสาวฐิติชญา มณีกุล
63023016500 นางสาวนันทิกานต� กาญจนสาร
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63023016501 นางสาวสิริวรรณ วันทองสุข
63023016502 นายวรรธนัย อันสนธ์ิ
63023016503 นายจักกฤษณ� ตรีแดงน&อย
63023016504 นางสาวกัลยา ขันวงค�
63023016505 นางสาวอริสา หงษ�กิจ
63023016506 นางสาวศิรินันท� สามเพชรเจริญ
63023016507 นางสาวชลันดา สวนแก&ว
63023016508 นางสาวเพราพิลาส ทองไทย
63023016509 นางสาววิชชุลดา ดวงชาทม
63023016510 นางสาวพ่ึงบุญ แสงสมี
63023016511 นางชาคริยา หงษ�ทองมี
63023016512 นางสาวศุภกานต� จังสายสว7าง
63023016513 นางสาวกมลวรรณ แก&วสมนึก
63023016514 นายอังคาร พูลสมบัติ
63023016515 นางสาวปวีณ�ทิพย� นิสัยดี
63023016516 นางสาววรวลัญช� ชิณโท
63023016517 นายศุภวิชญ� หลักบุญ
63023016518 นางสาวนุจรัตน� มณฑีรรัตน�
63023016519 นายคริษฐ� ชูธนานนท�
63023016520 นางสาวเพ็ญวิสาข� วงศ�ประไพพักตร�
63023016521 นางสาวนิออน เพ็ชรกระจ7าง
63023016522 นายวัชรพล ประทุมวรรณ
63023016523 นางสาวชุติมา พยาบาล
63023016524 นางสาวพาขวัญ แก&วเพชร
63023016525 นางสาววศัลย�ศยา บุญเกิน
63023016526 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝ.นถึงภูมิ
63023016527 นางสาวเจริดจ&า ธีระตระกูล
63023016528 นางสาวเบญจวรรณ ไกรทองอยู7
63023016529 นายชัยอนันต� ทุกข�วินาศ
63023016530 นางสาวชนาภาศิณี เอี่ยมสมบัติ
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63023016531 นางสาวจารุนันท� พวงเงิน
63023016532 นางสาวรัชนาจ ว7องวัฒนวิโรจน�
63023016533 นายวันชาติ ชัยสิงห�เหนือ
63023016534 นางสาวสุธินันท� เรืองอุไร
63023016535 นางสาวพลอย ศรีสารัตน�
63023016536 นางสาวชุตินันท� รัตนบํารุง
63023016537 นายสิริชัย ศิริรัตนพงษ�
63023016538 นางสาวรวิวัลย� ป.ตเมฆ
63023016539 นางสาวบัญจรัตน� เหนี่ยวองอาจ
63023016540 นางสาวมลธิชา พัดเอี่ยม
63023016541 นางสาวนิศา ยอดตะโก
63023016542 นางสาวชฎาพร ศรีสวัสด์ิ
63023016543 นางสาวชลลดา พูลสุขโข
63023016544 นางสาวสุภัทรา คําอาจ
63023016545 นางสาวศิริพร ปQอมคํา
63023016546 นางสาวศิริพร หยาดไธสง
63023016547 นางสาววาสนา ตริตานนท�
63023016548 นางสาวเบญจมาศ มีครองแบ7ง
63023016549 นางสาวรวิพร มุณีพรหม
63023016550 นางสาวซาฟOยะห� ดอเลาะ
63023016551 นางสาวพัณณิตา สุขพร&อม
63023016552 นางสาวณัฐพร พ่ึงรอด
63023016553 นายปูรณ�นธิศ กุมาร
63023016554 นางสาวลักษณ�นารา จอมพันธุ�ตPะ
63023016555 นายชลนที ขัดศิริ
63023016556 นางสาวขวัญใจ เที่ยงทัด
63023016557 นางสาวพิไลวรรณ จินดาพรหม
63023016558 นายทัตเทพ วงศ�วิเศษไพบูลย�
63023016559 นางสาวธัญญรัตน� คําพะวงษ�
63023016560 นางสาวแก&วตา ศรอดิศักด์ิ
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63023016561 นายพีรวุฒิ มูลพิศูจน�
63023016562 นางสาวสุกัญญา ชุ7มม่ัน
63023016563 นายนภนต� พุทธิมัย
63023016564 นางสาวอมรรัตน� ใจทัน
63023016565 นางสาวนาซูฮา บุญญามีน
63023016566 นายฐิติพันธุ� พันมี
63023016567 นายก&อง กาญจนสุธา
63023016568 นางสาวทิพวัลย� แซ7ลิ้ม
63023016569 นางสาวณัฐาศิริ โกศัยกานนท�
63023016570 นางสาวปภาวิน พุทธวรรณะ
63023016571 นางสาวเกศรินทร� ปQองกงลาด
63023016572 นายพิสิษฐ� เอี้ยมสกุล
63023016573 นางสาวปนิดดา สีกานิต
63023016574 นางสาววันณิศา ทองพูล
63023016575 นางสาวสุธาทิพย� คําภูษา
63023016576 นางสาวเปรมรัตน� วงษ�แก&ว
63023016577 นางสาวกนกวรรณ ชีวโรจน�ณรงค�
63023016578 นางสาวสุนันทา รัตนคช
63023016579 นางสาวกาญจนา ถาวอน
63023016580 นายกวินท� นิลประสิทธ์ิ
63023016581 นายอิทธิกร ศรีขัดเค&า
63023016582 นางสาวอารีรัตน� แสงเพลิง
63023016583 นางสาวนลินรัต โชติกุลบวร
63023016584 นายอวิรุทธ� ศรอารา
63023016585 นายจักรภพ ผิวนวล
63023016586 นายเอษณะ นิลสุวรรณ
63023016587 นางสาวสายธารา รําไพ
63023016588 นางสาวศศิประภา แก&วพิมาย
63023016589 นางสาวกชนิภาศ� นิยมเดชา
63023016590 นางสาวจินตนา ดงปาลี
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63023016591 นางสาวสิราวรรณ ธรรมเสนา
63023016592 นางสาวสุมาลี ทรัพย�ม่ัน
63023016593 นายภูริณัฐ ถาวรทัต
63023016594 นางสาวเนตรชนก วันฤกษ�
63023016595 นางสาวศิริรัตน� ชั้นเล็ก
63023016596 นายภูมิระพี วงค�ประเสริฐ
63023016597 นางสาวนิรมล โชคธนานนท�
63023016598 นางสาววนัชพร ทศภักดี
63023016599 นางสาวหทัยภัทร หงษ�ไพลิน
63023016600 นายพีรพัฒน� ศรีราม
63023016601 นางสาวธันยชนก งามขํา
63023016602 นางสาวพิชญ�ภัสสร กลางปางรัตน�
63023016603 นางสาวภานุมาส สีด7อน
63023016604 นางสาวภัทรา วิทยายนต�
63023016605 นางสาวกานต�รวี เอมทอง
63023016606 นางสาวโปรดปราน เสรีพร
63023016607 นายชญาเศรษฐ� พัฒนา
63023016608 นางสาวจินดารัตน� สุพรรณชาติ
63023016609 นายรัฐสักด์ิ มณีเจริญพร
63023016610 นางสาวรัญชิตา เกียรติโสภณรักษา
63023016611 นางสาวทัศวรรณ ตุ7นฝ.Jน
63023016612 นางสาวณัฐธภา ภู7พราหมณ�
63023016613 นางสาวกชพร แก&วล&อม
63023016614 นางพิมพัฒน� สุดโต
63023016615 นายมาริน ป/Rนสกุล
63023016616 นางสาวกมลรัตน� สอนภู
63023016617 นายธีรชล เที่ยงคาม
63023016618 นางสาวณัฐวดี ช7างพิมพ�
63023016619 นางสาวสงค�นภา หงษ�เวียงจันทร�
63023016620 นางสาวรัตนากร ปู^เมือง
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63023016621 นางสาวปณิดา ปานพันธ�
63023016622 นางสาวนนทนา เวชฤทธิกุล
63023016623 นายเผดิม พ่ึงตําบล
63023016624 นายพงศ�ธร โอรส
63023016625 นางสาวพรสุรีย� ประสมศรี
63023016626 นายอนุสรณ� ซ&Vนเจริญ
63023016627 นางสาวศิริรัตน� แซ7กือ
63023016628 นางสาวปณิตา สุขบท
63023016629 นางสาววรรณดี วงษ�สุวรรณ
63023016630 นางสาวอภิญญา โพธ์ิกระสัง
63023016631 นางสาวกนกพร แสงเพ่ิม
63023016632 นางสาวสุชาดา ชูศรีจันทร�
63023016633 นายจตุรงค� อโนทัยพาณิชย�
63023016634 นางสาวเสาวลักษณ� สระศรีสม
63023016635 นางสาวอัจฉราวดี เหตุทอง
63023016636 นายเจนภพ ชาวนาวิก
63023016637 นางสาวสุภัค น&อยโคตร
63023016638 นางสาวสุชาดา แซ7เตีย
63023016639 นางสาวไอลดา ทองปล&อง
63023016640 นางสาวหฤทัย ชูวิเชียร
63023016641 นางสาวอนงค�นาฏ ม7วงเรือง
63023016642 นางสาวชฎาพร เกอะประสิทธ์ิ
63023016643 นายวีรพล บุญเพ่ิม
63023016644 นางสาวภัทราภรณ� พิมพ�รัตน�
63023016645 นางสาวกูนาริดา มณีกามัน
63023016646 นางสาวสุภนิช ศุภจิตเจษฎากร
63023016647 นางสาวศิริขวัญ เหมหงษา
63023016648 นางสาววลัยพร ฉลาดธัญกิจ
63023016649 นางสาวศิราภา จีรังสุวรรณ
63023016650 นางสาวปานจันทร� แถมบุญ
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63023016651 นางสาวจิดาภา เรือนไทย
63023016652 นางสาวเกษรา โปอารมย�
63023016653 นางสาวปาริฉัตร ทิมแท&
63023016654 นางสาวศิริวรรณ ดําเม็ง
63023016655 นางสาวมณีมัย ชยานนท�กุล
63023016656 นางสาวเปมิการ� ทรงเทพ
63023016657 นางสาวกัณฐมณี นนธิราช
63023016658 นางสาวมนัญชยา กิตตินราภรณ�
63023016659 นายสุรินทร� ลิสอน
63023016660 นางสาวซูปOยPะ สะมะแอ
63023016661 นางสาวป/Rนใจ ฉุนชาวนา
63023016662 นายประชัน เมืองนาคิน
63023016663 นายนครินทร� แพ7งศรีสาร
63023016664 นางสาววริษฐา รงค�ฤทธิไกร
63023016665 นางสาวบุณยวีร� มงคลพุทธรังสี
63023016666 นายวริศ ทิพย�ไสยาสน�
63023016667 นายสันติราช สมาน
63023016668 นางสาวหทัยรัตน� พรหมหิตาทร
63023016669 นางสาวอภัสรา แสงอรุณ
63023016670 นายวรพงษ� ล้ําเลิศ
63023016671 นางสาวภัทราภรณ� พิมพ�แก&ว
63023016672 นายโพธิพงศ� สะอาดดี
63023016673 นางสาวมาศวรรณ เทศขํา
63023016674 นายฉัตรชัย ถ่ินจีนวงษ�
63023016675 นางสาวสิรดา จันทรวัฒน�
63023016676 นางสาวรมณี บูรณะกิติ
63023016677 นางสาวศรัญญา ยศสง7า
63023016678 นางสาวธีราพร อินชนบท
63023016679 นายอภิสิทธ์ิ เหล7าพญา
63023016680 นางสาวนิธินันท� ป.ณฐกิตติโรจน�
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63023016681 นางสาวอัญชิษฐา อินสะโร
63023016682 นางสาวรจนา ศรีหาตา
63023016683 นายสุทธิพงศ� พิมพ�ศรี
63023016684 นายชัยพร อ7องละออ
63023016685 นางสาวพัฒน�ตราภรณ� วิพัฒน�ครุฑ
63023016686 นางสาวกัญภร ศรีบุญเพ็ง
63023016687 นายประณต ทับไกร
63023016688 นางสาวอิสริยา ธิราพืช
63023016689 นางสาวหทัยภัทร สืบมี
63023016690 นางสาวภาพิมน ว7องไว
63023016691 นางสาวแสงเทียน วงษ�ศิริ
63023016692 นางสาวภีมวรา ภักดิโชติกุลธรา
63023016693 นายอนุชิต ต&นวุทธ์ิ
63023016694 นางสาวปภัสรา ใจซ่ือ
63023016695 นางสาวนราธร โชคประดิษฐ
63023016696 นายสมชาติ รักโคตร
63023016697 นายทฤษฎี แซ7ย7าง
63023016698 นายศักด์ิณเร ศรีประเสริฐ
63023016699 นายเกรียงไกร สุขเขียว
63023016700 นางสาวธัญญารัตน� กิจประสงค�
63023016701 นายปวริศ โชติชัยภัทรพงศ�
63023016702 นางสาวนันทพร อินทรสกุล
63023016703 นายสมรักษ� อินปา
63023016704 นางสาวนุชวดี ชูราศรี
63023016705 นางสาวสุธิตา สีหนู
63023016706 นางสาวชนาพร จุ&ยจิตร�
63023016707 นายชัชวาลย� หิรัณยรัศมี
63023016708 นายนิธิศ พรเทพศิริพงษ�
63023016709 นางสาวศลิษา บุญ ขุน ช7วย 
63023016710 นางสาวป.ทมา ชูทอง
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63023016711 นางสาววรรณภา อินทร�ศรี
63023016712 นางสาวอรอุมา ศิวินา
63023016713 นางสาวโชติมา มุสิสุต
63023016714 นายอัครวัฒน� ธรรมปวรรตน�
63023016715 นางสาวพัชร ชูศักด์ิ
63023016716 นางสาววิภารัตน� ร7วมสุข
63023016717 นางสาวณัฐธิดา รุ7งศรี
63023016718 นายกีรติ กล่ําเลิศ
63023016719 นางสาวธนาภรณ� เพ็งแสง
63023016720 นางสาวสุพรรษา อันทะป.ญญา
63023016721 นางสาวจิตตินี กัณหา
63023016722 นายไพบูลย� ตุนอยู7เพชร
63023016723 นางสาวพลอยไพลิน ดําดี
63023016724 นายทรรปณ�ชนก จินดา
63023016725 นางสาวสุพัตรา เคนทะ
63023016726 นายภูภณ สังข�ทอง
63023016727 นางสาวพิชญ�สินี สุคันธวิภัติ
63023016728 นางสาวอภิชาภัทร มฤคพิทักษ�
63023016729 นางสาวบุณยาพร ศรีสําราญ
63023016730 นางสาวกิติยา ดีพิจารย�
63023016731 นางสาวนภัสวรรณ รักษาใจ
63023016732 นางสาวอณิตา โพธ์ิเรือง
63023016733 นางสาวเกวลิน แซ7จPง
63023016734 นายภานุพงศ� สาโรจน�
63023016735 นางสาวจุฑามาส เอี่ยมจินดา
63023016736 นางสาวทิพย�วรรณ อินทมณี
63023016737 นางสาวทิพนภา โตนา
63023016738 นางสาวดนยา แดงภิรมย�
63023016739 นางสาวณัชชา พลอยเอี่ยม
63023016740 นายพีรดนย� อ&วนอินทร�
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63023016741 นางสาวสิริรัตน� บัวจีน
63023016742 นางสาวนันธิกาญ จ&อยร7อย
63023016743 นางสาวกฤษตะวัน กลั่นกลิ่น
63023016744 นายกิตตินันท� อินกับจันทร�
63023016745 นายเจษฎากร ปุจฉาการณ�
63023016746 นางสาวจริญญา ผุดมี
63023016747 นายเจษฎา ทองน&อย
63023016748 นางสาวแก&วพิไล ทาชมพู
63023016749 นายจิรัฐพงษ� จรมาศ
63023016750 นายพิรัฐ ศักด์ิเรืองงาม
63023016751 นางสาวอภิรดา วังอรุณ
63023016752 นางสาวสุภาพร ยุสนอง
63023016753 นางสาวนิรชา เสมาทอง
63023016754 นางสาวสุพรรณษา บัญชาเมฆ
63023016755 นางสาวนภาพร โคตรสม
63023016756 นางสาวธิติกาญจน� ณัฐอรุณสิทธ์ิ
63023016757 นางสาวสุนิษา ขําทรัพย�
63023016758 นางสาวสุธิดา ไมตรีมิตร
63023016759 นายวันเฉลิม จินดารัตน�
63023016760 นางสาวณิชา ลิ้มเจริญ
63023016761 นางสาววรรณิดา ทองกําพร&า
63023016762 นางสาวดลกมล ดลประสิทธ์ิ
63023016763 นางสาวกรกมล ตะกรุษ
63023016764 นางสาวรัชธิดา นิลมานนท�
63023016765 นายวุฒิชัย ศรีรางวัล
63023016766 นายภิเษก พินิจดี
63023016767 นางสาวธันย�ชนก ทิพย�อรุณ
63023016768 นางสาวนภัสสิริ วงศ�บริสุทธ์ิ
63023016769 นายอารยะ เลิศอาวาส
63023016770 นายณัฐภัทร วัฒนพานิช
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63023016771 นางสาวนภัสสร ผ7านสําแดง
63023016772 นางสาวอภิชญา สิทธิสาร
63023016773 นางสาวชัญญาพัชร� ธนัญวรานันศ�
63023016774 นายวรรณวริศ สันติสุขทวี
63023016775 นางสาวพนิดา บุญชุม
63023016776 นางสาวจิณห�วรา หงษ�โต
63023016777 นายมงคล พันธุ�ชัย
63023016778 นางสาวจุลดาวรรณ ภูฆัง
63023016779 นางสาวพัชราภรณ� ใจภักดี
63023016780 นางสาวพัชรินทร� สงทามะดัน
63023016781 นางสาวสุกัญญา ลาดนอก
63023016782 นายนครธรรม นักขะฤกษ�
63023016783 นายณัชนพ สีใส
63023016784 นางสาวณัฏฐนิชา มาลา
63023016785 นายอรรถพล แซ7กาว
63023016786 นางสาวอาภารดี นาคา
63023016787 นางสาวสุรีรัตน� ศักด์ิภิรมย�
63023016788 นางสาวธมลวรรณ เชื้อไพบูลย�
63023016789 นางสาววิภารัตน� ทรัพย�อุไรรัตน�
63023016790 นางสาวสุชาดา เกตุสุก
63023016791 นางสาวสลิลทิพย� สกุลสุขมงคล
63023016792 นายสุทธิชา นามนิตย�
63023016793 นางสาวศิริรัตน� คําฝอย
63023016794 นางสาวภัทรารัตน� โพธ์ิศรี
63023016795 นางสาวขนิษฐา ชิตรัฐถา
63023016796 นางสาวกัญญาภัทร บุญประสพ
63023016797 นางสาวอารยา วันสา
63023016798 นายเชาว�วัฒน� เฮงรวมญาติ
63023016799 นางสาวสุพัตรา แผ7นเงิน
63023016800 นางสาวนฤมล แก&วป.ดชา
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63023016801 นายพิสิทธ์ิ อึ้งรังษี
63023016802 นางสาวแคทลียา อินทสระ
63023016803 นายภาณุวัฒน� ชูทอง
63023016804 นางสาวณัฎฐณิชา จันทร�สี
63023016805 นางสาววารุณี เอกศิริ
63023016806 นางสาวอาริสา เจิมศิริวัฒนา
63023016807 นางสาวณัชชา กัลป/ยะภัณฑ�
63023016808 นางสาวสุพัตรา ปลัดม&า
63023016809 นางสาวนวลลออ วิเศษ
63023016810 นางสาวจิราภา เชหม่ือ
63023016811 นางสาวนงลักษณ� ปรางทอง
63023016812 นายชลทิต ทรัพย�แก&วยอด
63023016813 นางสาวศิริพร พิบูลนรเศรษฐ�
63023016814 นางสาววริสรา ใจรัญ
63023016815 นางสาวสุวิมล นาโควงค�
63023016816 นายพิสิทธ์ิ สุวรรณพงษ�
63023016817 นางสาวชนิดาภา โพธ์ิศรี
63023016818 นางสาวนิตยา วิหคโต
63023016819 นางสาวกชนันท� บุตรน้ําเพชร
63023016820 นางสาวสราวลี การภักดี
63023016821 นายศุภกิตต์ิ ศรีเมืองกาญจนา
63023016822 นางสาวกมลรัตน� ระเบียบ
63023016823 นางสาวเยาวลักษณ� ถํ้าน&อย
63023016824 นายวัชรพล เที่ยงธรรม
63023016825 นางสาวป.ทมาวรรณ มีนา
63023016826 นางสาวแก&วกานดา หอมเอี่ยม
63023016827 นางสาวอรรณพา ชื่นทองคํา
63023016828 นางสาวภัทรา ห&วยหงษ�ทอง
63023016829 นางสาวรัชพร สุขโต
63023016830 นางสาวสุกัญญา พิมพ�ภูลาด
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63023016831 นางสาวกมลวรรณ บุญสนิท
63023016832 นายศุภลักษณ� คุ&มประดิษฐ�
63023016833 นายพัชรพล แก&วกันจร
63023016834 นางสาวซากียะห� ดือราแม
63023016835 นายปริญญา สายะวารานนท�
63023016836 นายนิรันดร� ตันธนสุนทร
63023016837 นางสาวศศิญาพร โพธิวีรวงศ�
63023016838 นายก7อสกุล สิทธิชัย
63023016839 นายธีรนัย มะลิพุ7ม
63023016840 นางสาววนิดา สมนึก
63023016841 นายอิสรภาพ แถวหมอ
63023016842 นางสาวนิภาวรรณ ชัยอุปะระ
63023016843 นางสาวสุนิดตา พุกมาก
63023016844 นางสาวเปรมจิต ดาราดิลก
63023016845 นางสาวฐานิดา อุดมศิริ
63023016846 นางสาวกุลธิดา รุ7งเรืองศรี
63023016847 นายจิรวุฒ คําเตียม
63023016848 นายภัทรพล ภัทรกุลพิสุทธิ
63023016849 นางสาวพัชรพร ศักด์ิศรีวัน
63023016850 นางสาวศรีสุพรรณ วงษ�ขวัญเมือง
63023016851 พ.จ.อ.ศตวรรษ ยศหล&า
63023016852 นางสาวนวรัตน� วรรณพฤกษ�
63023016853 นางสาวศุภรัตน� สีดาถม
63023016854 นางสาวเนตรจินดา รักษาบุญ
63023016855 นายชุติศรณ� ชุมจอม
63023016856 นางสาวณพัชชนันก� คีรีขันต�
63023016857 นางสาวกรกช แตงจ่ัน
63023016858 นางสาวนันธิตา แสนคาร
63023016859 นางสาวคัคนางค� ชุมภูป/ก
63023016860 นางสาวสุดารัตน� พงษ�แขก
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63023016861 นางสาวกนกวรรณ วัดแพง
63023016862 นางสาวสุนันทา บุญภักดี
63023016863 นายนนทกร เกษรมาลัย
63023016864 นางสุทธาทิพย� เทวา
63023016865 นางสาวสุทัตตา ต้ังกิจดีม่ัน
63023016866 นายเจษฎากร พลยางนอก
63023016867 นางสาวสลิล บุญคง
63023016868 นางสาวสโรชินี เลี้ยงศิริประเสริฐ
63023016869 นางสาวนภาพัฒน� แก&วจินดาพันธุ�
63023016870 นางสาวปรียาลักษณ� รวยสวัสด์ิ
63023016871 นางสาวจิระญา ศรีทองแท&
63023016872 นางสาวกิจวรรณ หนูฤทธ์ิ
63023016873 นางสาวสุดากาญจน� ศรีบุญเพ็ง
63023016874 นางสาวณัฐณิชา อึ้งวิศิษฎ�วงศ�
63023016875 นางสาวอรัญญา กําลังรัมย�
63023016876 นายธีรพล สินสิวะมงคล
63023016877 นายธนกฤต นวมพันธ�
63023016878 นางสาวจิรารัตน� เนื้อศรี
63023016879 นางสาววิศัลย�ศยา แก&วรัตน�
63023016880 นายพิชคุณ เรVืVองรอง
63023016881 นางสาวป/ยพร บัวงาม
63023016882 นางสาวชววรรณ สนธิพันธุ�
63023016883 นายศุภณัฐ เพ็ชรคงแก&ว
63023016884 นายจิรภัทร จันทร�เจริญ
63023016885 นายศราวุธ ศิลปสิทธ์ิ
63023016886 นางสาวภิราวรรณ เอี่ยมทอง
63023016887 นางสาวนวลมณี เกษมจิตร
63023016888 นางสาวณิชาวีร� นามธรรม
63023016889 นางสาวนิภาพร อินทร�ชื่น
63023016890 นางสาวพรธิดา ไชยพงค�
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63023016891 ส.ต.ท.นที กมลโชติ
63023016892 นายโสภณ เรืองรอง
63023016893 นายธํามรงค� จุ&ยชุ7ม
63023016894 นางสาวกมลพรรณ บุญปลอด
63023016895 นางสาวภคปภา ศรีสวัสด์ิ
63023016896 นางสาวรัตนา โตมาซา
63023016897 นางสาวกาญจนาภรณ� สุทธิบุตร
63023016898 นางสาวติยารัตน� ป/ลอง
63023016899 นายสิทธิพงศ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
63023016900 นางสาวอรนุช ชุดชลามาศ
63023016901 นางสาวกัลย�สุดา ขําศิริ
63023016902 นายป.ณณธร สุรัตนารักษ�
63023016903 นางสาวลักขณา แก&วสระแสน
63023016904 นางสาววนัสบดี อุปพระจันทร�
63023016905 นายคมกฤษ ทองกําพร&า
63023016906 นางสาวลลิตา เย็นระยับ
63023016907 นายป/ยวัฒน� ฐิตป.ณโย
63023016908 นายณัฐวุฒิ ทองขาว
63023016909 นางสาวอนัญญา แสนสุข
63023016910 นางสาวจุฬารัตน� เส็งสาย
63023016911 นางสาวเบญจพร โพวันดี
63023016912 นายเสนีย� อ7อนละออ
63023016913 นายจักรพันธ� รักชาติพงค�พันธ�
63023016914 นางสาวบุษยา ยกเลี่ยน
63023016915 นางสาวปาลิกา เตชพนิชกุล
63023016916 นางสาวณัฐริกา บุราณ
63023016917 นางสาวสุนันทา มีอําพันธ�
63023016918 นางสาวรพีพัชร� ชิ้นป/Rนเกลียว
63023016919 นางสาวหทัยชนก ภัยกําจัด
63023016920 นางสาวชยุตรา คชสิทธ์ิ
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63023016921 นางสาวมลนภา กัลยา
63023016922 นางสาวอัจฉรา ประภัสสร
63023016923 นางสาวขวัญชนก ตาต๊ิบ
63023016924 นางสาวสุชาดา แก&วละเอียด
63023016925 นายทศพล เมฆลอย
63023016926 นายพีรพล บุญรักษ�
63023016927 นายภาณุวัส ล้ําเลิศวรวิทย�
63023016928 นายพรมเมษ อาจคงหาญ
63023016929 นายจิรายุ สันตานนท�
63023016930 นางสาวสุพิชชา สุนาถวนิชย�กุล
63023016931 นายศุภชาญ ท&าวมิตร
63023016932 นางสาวกาญจนา จันทร�นาลาว
63023016933 นางนพรัตน� หวานตลอด
63023016934 นางสาวธิพัชพร อินเกลี้ยง
63023016935 นายสัญลักษณ� จันทรสุข
63023016936 นางสาวอรอนงค� เจิมกระจีน
63023016937 นางสาวชโลธร ศรนุวัตร
63023016938 นางสาวภรณ�ธิฌาษ� แซมสีม7วง
63023016939 นางสาวภาณุมาส เดชสองชั้น
63023016940 นางสาวจุฑากาญจน� โพธ์ิทอง
63023016941 นางสาวสวรรยา ป.ญญาทูล
63023016942 นางสาวกชกร กระต7าย
63023016943 นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต�
63023016944 นางสาวพรรณนิดา จันจอน
63023016945 นางสาวปฏิญญา จักษุพันธ�
63023016946 นายศิวะ กาโย
63023016947 นางสาววนิดา ตันเจริญ
63023016948 นางสาวกัญญารัตน� เปลี่ยนกลิ่น
63023016949 นายอิสราพัส ศรัณย�พิชิตศึก
63023016950 นายวสันต� ขาวน7วม
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63023016951 นางสาวปภัสสร รถมะณี
63023016952 นางสาวสุนิสา นาควงค�
63023016953 นายพลวัต เกิดต7าย
63023016954 นางสาวชลธิชา หวังสกุล
63023016955 นางสาวชาลินี ซิบเข
63023016956 นายธงชัย เชื้อรามัญ
63023016957 นายณัฐกฤษณ� บุญสุข
63023016958 นายจิติศักด์ิ โอษฐาภรณ�ชัย
63023016959 นางสาวเยาวภา แสงหิรัญ
63023016960 นางสาวพิชยา แสนเสนา
63023016961 นายเสถียรพงษ� โชคท7าพระ
63023016962 นางสาวอังคณา ลือชา
63023016963 นางสาวกมลชนก บุญเกิด
63023016964 นางสาวกัญญามาศ บุตรดี
63023016965 นางสาวภีรพร แก&วจีน
63023016966 นายสถาป.ตย� พรหมมาศ
63023016967 นางสาวภัทรา สุกกํ่า
63023016968 นางสาวอรยา พลโคตร
63023016969 นางสาวทิพาภรณ� ฝาตูม
63023016970 นายธีรพล สุขอยู7
63023016971 นางสาวจิรดา จริยเมโธ
63023016972 นางสาวรจสิรินทร� เปORยมป/Rนวงศ�
63023016973 นางสาวพัชราภรณ� ไชยชิต
63023016974 นางสาวนงลักษณ� สุขสดเขียว
63023016975 นางสาวฐิติรัตน� พลอยแหวน
63023016976 นายวุฒิพงษ� มรพัฒน�
63023016977 นายพาทิศ เผดิมศิลปZ
63023016978 นายยศภัทร จรุงพิพัฒน�
63023016979 นางสาวภักค�ธันยา ภิรมย�เดชวัฒน�
63023016980 นางสาวพานิกา ขันธประณีต
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63023016981 นายเฉลิมพล ชินชื่น
63023016982 นายประกาศิต เจริญพงศ�
63023016983 นางสาวสุธาวี สงวนประเสริฐ
63023016984 นางสาวภิญญดา รวมศิลปZ
63023016985 นางสาวณิชาภัทร เกลี้ยงกลม
63023016986 นางสาวยุพารัตน� ราชวังเมือง
63023016987 นายกิตติภัค จังพานิช
63023016988 นายพิพัฒน� ศรีภิญโญ
63023016989 นายป.ณณธร เปรมทอง
63023016990 นางสาวอาภัสรา ศรีเดชาวงษ�
63023016991 นายปฏิญญา เหมรังคะ
63023016992 นางสาวอาจรีย� เอี่ยมแสง
63023016993 นางสาวกฤษฎาพร แนบนวล
63023016994 นางสาวธิดารัตน� ลาดบาศรี
63023016995 นางสาวธัญลักษณ� ดวงจําปา
63023016996 นางสาวแพรวพรรณ กัณหะกาญจนะ
63023016997 นายยุทธพงค� หม่ืนศรีพรม
63023016998 นายชยากร แสงขาว
63023016999 นายพีระพงษ� เห็นความดี
63023017000 นายบุตศรากรณ� เมินเมือง
63023017001 นายอนุชา พีระพรเลิศ
63023017002 นางสาวชวิศา หมวกกุล
63023017003 นางสาวพัชรินทร� ก&อนคํา
63023017004 นายเชษฐา อาจคงหาญ
63023017005 นายชัยมงคล ชูประพันธ�
63023017006 นางสาวสุพัฒชา สมสวย
63023017007 นางสาวสาธิดา เส็มหมัด
63023017008 นายธีรยุทธ พรรณแดง
63023017009 นางสาวณัฏฐา โลหะโชติ
63023017010 นางสาวญาติกา ไทยย้ิม
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63023017011 นางสาวพรทิพย� กสิกิจพงศ�พันธ�
63023017012 นายธนพงศ� เลิศเกียรติชัย
63023017013 นายธนวัฒน� อารีวรารักษ�
63023017014 นางสาวปุณณภา บุญสนอง
63023017015 นางสาวมัณฑนา จินดาหลวง
63023017016 นางวิลักษณา บุญมี
63023017017 นางสาวภาวิดา พละทรัพย�
63023017018 นางสาวศิริญาภรณ� หงษ�ทอง
63023017019 นางสาวจิราภรณ� ศรีวิไลเจริญ
63023017020 นางสาวสกุณทิพ ชิดสูงเนิน
63023017021 นางสาวธนวรรณ สัตยาทรธรรม
63023017022 นางสาวธันยพร ศรีชัยนาท
63023017023 นางสาวแพรววดี สุขศรีเมือง
63023017024 นางสาวจุฑามาศ ห&วยหงษ�ทอง
63023017025 นางสาวอริยาพร สวัสดี
63023017026 นายพรเทพ ปฐมพงศ�พิทักษ�
63023017027 นายบุญนิธิ รุ7งรอด
63023017028 นางสาวลํายอง รักอู7
63023017029 นายพิธิวัต เทียนทอง
63023017030 นางสาวณัฐวดี รักอู7
63023017031 นางสาวสมลดา สุขคํา
63023017032 นางสาวชโลธร ศรีแจ&
63023017033 นางสาวทิพยเนตร หนองผือ
63023017034 นายกฤชวรุจน� วงศ�สุวรรณ
63023017035 นางสาวศานตมล วันชัย
63023017036 นายเศรษฐสิทธ์ิ ผลพิกุล
63023017037 นางสาวอารียา ใจซ่ืVอ
63023017038 นายวัลย�ชาติ อินทร�รุ7ง
63023017039 นายภาณุพงศ� เขียวคลี่
63023017040 นางสาวปรียารัตน� หล&าคํามี
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63023017041 นางสาวณัฐธิดา เขจรนันท�
63023017042 นายเกียรตินิยม อาทิตย�ทอง
63023017043 นางสาวชนัดดา ใคร7ครวญ
63023017044 นางสาวพรจิตร เพียรการ
63023017045 นางสาวสุนิสา ขําภิรมย�
63023017046 นางสาวรัตน�ดาวรรณ ป/Rนทอง
63023017047 นางสาวกาญจนา รัตนจินดา
63023017048 นายคุณานนต� บุญรอด
63023017049 นางสาวมณีวรรณ เอมวงษ�
63023017050 นางสาวจิตราภรณ� ชํานาญกิจ
63023017051 นางสาวนฤมล ธรรมชาติ
63023017052 นางสาวเสาวลักษณ� ปานเย็นสงวน
63023017053 นางสาวนันท�มนัส จันทร�ศรี
63023017054 นางสาวกรนันท� วงษ�พรวน
63023017055 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิเดช
63023017056 นางสาวสุภาวดี เต7าทอง
63023017057 นายวันฉัตร คําปาน
63023017058 นางสาวณัฐณิชา สถาป/ตานนท�
63023017059 นางสาววิลาวัลย� หนูสง
63023017060 นายธนพงศ� ฉิมเรือง
63023017061 นายสรวิศ ดากระบุตร
63023017062 นางสาวนนทิยา จอมพล
63023017063 นางสาวสุภาณี ไทยย้ิม
63023017064 นางสาวอโรชา อ่ําแจ7ม
63023017065 นางสาวศิยานนท� สดคมขํา
63023017066 นางสาวณัฏฐวาณิช นิ่มคงวัฒนเจริญ
63023017067 นายป/ยกิต สหพรอุดมการ
63023017068 นางสาวธิยารัตน� วัชรไพศาลสาคร
63023017069 นางสาวสุวรรณี มณีโชติ
63023017070 นางสาวกชกร วรรณตุง
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63023017071 นางสาวปวีณา ป/ยะรังษี
63023017072 นางสาวจุฑาทิพย� สุริย�แสง
63023017073 นางสาวณัฐฐา เสาโพธ�งาม
63023017074 นางสาวเมธาวี สุนทรเกต
63023017075 นางสาวสุภัฏฏรา ศรศรี
63023017076 นายธีรพล ทองอั๋น
63023017077 ว7าที่ รต.หญิงนาริษา ใจเอิบ
63023017078 ว7าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล คําแสน
63023017079 นางสาวอภัสรา หงษ�โต
63023017080 นายอโนชา พัดมณี
63023017081 นางสาวสุนิสา เทพทอง
63023017082 นางสาวณทิพรดา สิงห�ลอ
63023017083 นายณัฐพล บุญมาทัน
63023017084 นางสาวนฤนดา นาคะโยคี
63023017085 นางสาวอาศิรา สินแก&ว
63023017086 นางสาวสุธาสินี ดีสมัย
63023017087 นางสาวรัตนาภรณ� บัวทอง
63023017088 นางณัฐนันท� ถึงสุข
63023017089 นายธนศักด์ิ สุขอนันต�
63023017090 นางสาวสุธาสินี พันธ�ชิต
63023017091 นายจักรพรรณ สิทธิเพียร
63023017092 นางสาวพรนภัส เพ่ิมพูล
63023017093 นางสาวประภัสสร ชื่นชนม�
63023017094 นายรัฐนันท� ต7อป.ญญา
63023017095 นายพัฒนภูมิ ถ่ินวงษ�แดง
63023017096 นางสาวสุพรรษา เขม&นเขตการ
63023017097 นายปวรปรัชญ� วงษ�สวัสด์ิ
63023017098 นางสาวณัฐติยา ป/ดภยันต�
63023017099 นางสาวจีรนันท� พ่ึงอุทัย
63023017100 นายชาลี ลิ่วเวหา
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63023017101 นางสาวประภาวดี เวตะนัต
63023017102 นายวัทธิกร ประจงบัว
63023017103 นางสาวฉัตรวลี ศรีพยงค�
63023017104 นางสาวสุดาพร จันทร�แจ&ง
63023017105 นางสาวณัฏฐธิดา ศริพันธุ�
63023017106 นางสาวสินีนาฎ กลักวงศ�
63023017107 นายสิวพงศ� สุขประเสริฐ
63023017108 นางสาวอุบลวรรณ เชี่ยวบางยาง
63023017109 นายจักรพงษ� จันทมูล
63023017110 นายรวีโรจน� เจริญศิริ
63023017111 นางสาวอัจฉรา ขุนศรี
63023017112 นางสาวกันยา แสงเทียน
63023017113 นางสาวพรินทร�ภัทร อัครยศภิญโญ
63023017114 นางสาวธันยธรณ� เพ็ชรกําเหนิด
63023017115 นายภีมวิชญ� แสงทอง
63023017116 นางอัญชลี โชคสมกิจ
63023017117 นางสาวศุภานันท� เสาร�จันทร�
63023017118 นางสาวปาริชาติ วงษ�วาท
63023017119 นางสาวระพีวรรณ� พรหมสุข
63023017120 นางสาวจรรยา เพ็งจันทร�
63023017121 นายกัมพล สุขสาคร
63023017122 นายธยศ ยอดยุวนา
63023017123 นายภูวนาท ทองย7อม
63023017124 นางสาวศุภิสรา หม่ันสกุล
63023017125 นายธรรมนูญ คุณานุรักษ�
63023017126 นางสาวภัสสรา นฤนาถศรัสุข
63023017127 นางสาวชลธิชา เดชโชติ
63023017128 นางสาววิชุดา คุ&มคํา
63023017129 นายศุภณัฏฐ� สิริเจริญพานิช
63023017130 นางสาวป/ยธิดา แสงสวัสด์ิ
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63023017131 นางสาววัลยา แก&วไซอินทร�
63023017132 นางสาวปรียากร พูลา
63023017133 นางสาวจิตตวรรณ ตันประเสริฐ
63023017134 นายณัฐพล โพธ์ิเอี่ยม
63023017135 นางสาวณภัทร วาศเตชาวุฒิ
63023017136 นายนิธิพัฒน� บุญปถัมภ�
63023017137 นายดนุวัศ ปรีชา
63023017138 นางสาวทัศนีย� รังใส
63023017139 นางสาวเอกปรียา สิริทรัพย�พูนผล
63023017140 นางสาววรลักษณ� ดําเนินธรรม
63023017141 นางสาวรนาภรณ� แย&มสุดใจ
63023017142 นางสาวณัฎฐ�พิชญาณ� โพธ์ิคํา
63023017143 นางสาวณัชชา บุญถนอม
63023017144 นางสาวกรกต จรเข&
63023017145 นางสาวกรัณยภรณ� โหม7งสูงเนิน
63023017146 นายเอกนิษฐ� ปฏิสังข�
63023017147 นางสาวปรัชญาภรณ� ดอนโมกข�
63023017148 นางสาวจุฑามาศ แก&วไทรคุ&ม
63023017149 ว7าที่ร&อยตรีหญิงเสาวรส เทพพิทักษ�
63023017150 นายป/ยวุฒิ เอี่ยมการุณย�
63023017151 นายอดิสรณ� ปานแสน
63023017152 ว7าที่ ร.ต.หญิงพุทธิดา สุจจริตจูล
63023017153 นางสาวพัชรวรรณ กลิ่นชะเอม
63023017154 นางสาวดลญา มณีพวง
63023017155 นางสาวสิริพร กุมรัมย�
63023017156 นางสาววนัชพร สายส7อ
63023017157 นายกรินทร� วังทะพันธ�
63023017158 นางสาวรัตติยากร แก&วกรรมพฤกษ�
63023017159 นางสาวศุภัชญา งามดี
63023017160 นางสาวอภิชยา อรุณรัตน�
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63023017161 นางสาวแจ7มใส บัวเปOย
63023017162 นายสุรสิทธ์ิ ใจดี
63023017163 นางสาววรรณภา ป.ชชาพงษ�
63023017164 นางสาวพรพรหม เจียมกรกต
63023017165 นางสาวณัฐฐินันท� คล&ายมงคล
63023017166 นางสาวกิตติวรรณ นัยนาประเสริฐ
63023017167 นางสาวจิดาภา กลิ่นเจริญ
63023017168 นางสาวเวณิกา ทองยอด
63023017169 นางสาวชุติมา นาคทับทิม
63023017170 นางสาวอุไรรัตน� บรรหาร
63023017171 นางสาวกุลสตรี พยุงพรพิสิฐ
63023017172 นางสาวณิชาภัทร โฉมฉิน
63023017173 นางสาวสิริมา พิบูลย�ธัญญะ
63023017174 นางสาวณัฐกานต� เกตุรักษา
63023017175 นางสาวอูไดละห� ละตะมะ
63023017176 นางสาวเบญจมาศ ศิริชัย
63023017177 นายเกียรติศักด์ิ สวัสดี
63023017178 นางสาวชฏาพร การสา
63023017179 นางสาวรัชนี น&อยสุวรรณ�
63023017180 นายเสกสรรค� หงษ�เวียงจันทร�
63023017181 นางสาวกิตติกาญจน� วงษ�ศรีสังข�
63023017182 นายป.ณณทัต พุทธรักษา
63023017183 นายทินกร เนตรหาญ
63023017184 นายสุริยะพงษ� บุญณะ
63023017185 นางสาวอรวรรณ พูลบํารุง
63023017186 นายกฤษดา ขวาภักดี
63023017187 นายพงศกร ไชยะมี
63023017188 นางสาวอังคณา วงศ�กาด
63023017189 นางสาวธนัฏฐา เส็งสาย
63023017190 นายวิริยะ เถ่ือนสว7าง
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63023017191 นางสาวกาญจนา กcาถม
63023017192 นางมาริษา อ7อนกลั่น
63023017193 นายณฐา พรหมทอง
63023017194 นางสาวสุนิศา อุดหนุนเผ7าพงษ�
63023017195 นางสาวป.ญญาวรรณ ไกรรักษ�
63023017196 นายพัลลภ ป/Rนแก&ว
63023017197 นางสาวชนิตา แสงพลอย
63023017198 นางสาวสายสุนีย� ย้ือเผ7าพันธ�
63023017199 นางสาวเพ็ญชมภู คูเพชรรัตน�
63023017200 นางสาวกมลชนก เหล7าจําปา
63023017201 นางสาวสมใจ แก&วอิน
63023017202 นายวุฒิพงษ� ชอบสุข
63023017203 นายสุรเชษฐ� หวังใจสุข
63023017204 นางสาวสุนิสา อุปลารี
63023017205 นายนพรัตน� ภิรมย�เจียว
63023017206 นางสาวณัฐมน เพาะไธสง
63023017207 นายณัฐวุฒิ ฝนตะคุ
63023017208 นายตะวัน พุกชูนาม
63023017209 นางสาวอัญชนา กองนิล
63023017210 นายสรศักด์ิ มาลี
63023017211 นางสาวจุฑามาศ เลารุจิราลัย
63023017212 นายธนพัฒน� ดําเนินธรรม
63023017213 นางสาวนงลักษณ� กลีบศรี
63023017214 นางสาวนิศาลักษณ� บุราณเศรษฐ
63023017215 นายพงศกร เกตุอุ7น
63023017216 นายจิรัฏฐ� จําเนียรการ
63023017217 นางสาวแสงระวี แย&มอุ7ม
63023017218 นางอมรรัตน� แซ7เฮ&ง
63023017219 นายสิรภพ พ7วงพร&อม
63023017220 นางสาวกานดา พรสิริสกุลชัย
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63023017221 นางสาวเวธกา ผ7องสว7าง
63023017222 นางสาวรัชนี ปามุทา
63023017223 นางสาวสุธิดา อาป.ดชิง
63023017224 นายณัฐวร ศุภวงศานนท�
63023017225 นายอดิศักด์ิ กาวิน
63023017226 นางสาวอัญชลา บุญถาวร
63023017227 นางสาวหฤทัยรัตน� เอี่ยมนุ7ม
63023017228 นางสาวกรวีร� แก&วศรีโพธ์ิ
63023017229 นางสาวรัตนา กลั่นอ่ํา
63023017230 นางสาวทัตชญา เดชาภักดีกุลธร
63023017231 นางสาวสุดารัตน� จําปO
63023017232 นางสาวจันทกาญจน� ดาวเรือง
63023017233 นายภัทร จินดาโชติ
63023017234 นางสาวสุมนา บุญกาญจน�
63023017235 นางสาวมธุรส มหาวงค�
63023017236 นายชาญศิลปZ มณีนิล
63023017237 นายป/ยชนน� แร7ลี
63023017238 นางสาวอติกานต� พิทักษ�โสภณ
63023017239 นางสาวสาธิฌา สาระสิต
63023017240 นางสาวสุปรียา สังขมี
63023017241 นางสาวกฤษณา จันทร�ทอง
63023017242 นางสาวสุนิวรรณ อินธิโคตร
63023017243 นายธนกฤต ศรีครั่ง
63023017244 นางสาวศิริพร รักษาบุญ
63023017245 นางสาวสุชา ดําขํา
63023017246 นางสาวฐิติมา เหล7าซ7วน
63023017247 นายธีรวัฒน� เก้ือกระโทก
63023017248 นางสาวนิสา นุ7มภิลัย
63023017249 นายเอกรินทร� เอี่ยมพ7อค&า
63023017250 นางสาววีธราวรรณ รัชตะดํารงกิจ
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63023017251 นายสราวุธ พันธุ�มาตร
63023017252 นางสาววิรัลพร ดําน&อย
63023017253 นางสาวภานุมาศ จินดาวงศ�
63023017254 นางสาวรัตนาวดี มโนม่ัน
63023017255 นางสาวอรุณวรรณ ทิพย�เนตร
63023017256 นางสาวสุวกาญจน� หูตาชัย
63023017257 นางสาวสุชาดา กลิ่นบัวขาว
63023017258 นางสาวโชติรส หวังเอียด
63023017259 นางสาวพนินธร ศิลปZประเสริฐ
63023017260 นางสาวสาวิตรี ย้ิมอยู7
63023017261 นางสาวจารุวรรณ จิตตวงศ�
63023017262 นางสาวพัชรมัย วงศ�ทอง
63023017263 นายกรณ�กวินท� ป/ติโชควรพงศ�
63023017264 นางสาวดุจดาว คชรัตน�
63023017265 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิชุ7ม
63023017266 นายไกรรัตน� โตโพธ์ิไทย
63023017267 นางสาววรัญญา คงเกิดลาภ
63023017268 นางสาวชญานี กิมฮวย
63023017269 นางสาวณัฐกานต� เกิดสมนึก
63023017270 นางสาวอ&อยทิพย� จันทร�แสง
63023017271 นายกรกช ยอดแก&ว
63023017272 นายศาสตร�ภากรณ� บําเพ็ญผล
63023017273 นางสาวกฤติยาภรณ� ลีลา
63023017274 นางสาวเบญจวรรณ งามเขียว
63023017275 นายนันทวัฒน� ทั่งถิน
63023017276 นางสาวศราวรรณ ซิมทิม
63023017277 นางสาวสุภาพ ชะโปรัมย�
63023017278 นายคุณัชญ� ศรีประเสริฐทอง
63023017279 นางสาวปรางค�ณิศา เงินบุตรโคตร
63023017280 นายเฉลิมเกียรติ นวลปาน
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63023017281 นางสาวจิตราภักด์ิ ถาวร
63023017282 นางสาววิจิตรานุช ต้ังฉ่ิง
63023017283 นายพสธร แลกาฬสินธ์ิ
63023017284 นายสรศักด์ิ คําทับทิม
63023017285 นางสาวสุนิสา พันเจาะจง
63023017286 นางสาวนีรนุช นรินทร�รัตน�
63023017287 นายสุวพงษ� พิมพ�พงษ�
63023017288 นายวัชรพงศ� นาทวรทัต
63023017289 นายนวมินทร� รัตนพงศ�ธระ
63023017290 นางสาวนรินทร เที่ยงธรรม
63023017291 นางสาวธิติมา นิสภารมย�
63023017292 นายสุกฤษฎ์ิ ต้ังอิสริยะสกุล
63023017293 นางสาวธิติสุดา ศรีสําราญ
63023017294 นางสาวกมลฉัตร มีแสง
63023017295 นายศุภาคภูมิ ขวัญเมือง
63023017296 นางสาวพรพิมล รุ7งประชา
63023017297 นางสาวกนิษฐา สีดาแก&ว
63023017298 นางสาววรรษวรรณ ทองโปร7ง
63023017299 นางสาวเยาวลักษณ� เพ็งพิน
63023017300 นางสาวนฤมล จันทร�แจ7มหล&า
63023017301 นางสาวเมธาวี แสงยนต�
63023017302 นายพิธิวัต พัฒนา
63023017303 นางสาวกรองมาศ นาคะป/Rน
63023017304 นางสาวป/ยะนุช เฮ็งนิรันดร�
63023017305 นางสาวชุรีกร แสวงชัย
63023017306 นางสาวดารณี จันทะสาร
63023017307 นางสาวทินมณี ทองแก&ว
63023017308 นางวิไลลักษณ� วงศ�หงษ�ทอง
63023017309 นายสุวพันธ� ศิลปรัตน�
63023017310 นางสาววัชรินทร มีสุข
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63023017311 นายมงคล รักคุณ
63023017312 นางสาวขวัญเรือน แสงไข7
63023017313 นางสาววิไลวรรณ เอี่ยมสําอางค�
63023017314 นางศศิธร พงษ�เพ็ง
63023017315 นางสาวเบญจรัตน� กิจสวัสด์ิ
63023017316 นางสาวชุติมา หนูทอง
63023017317 นางสาวกานต�สินี หงษ�ภิบาลศิริ
63023017318 นางสาววราภรณ� ศรีเพ็ชร
63023017319 นางสาวกรรณิการ� แก&วสมบุญ
63023017320 นางสาวสุดารัตน� วัดปลั่ง
63023017321 นายสมเจตน� เจียวท7าไม&
63023017322 นางสาวศศิธร ผาดโผน
63023017323 นางสาวอารีรัตน� ปรางจันทร�
63023017324 นางสาวพัณณิตา หนูนุรัตน�
63023017325 นางสาวชมพูนุท สุพรรณวิวัฒน�
63023017326 นายหัตถพงศ� สุวรรณไตรย�
63023017327 นางสาวณัฐธนัน มากมี
63023017328 นางสาวนัตญา ศรีสมบัติ
63023017329 นางสาวนฤมล เหมะธุลิน
63023017330 นางสาววิภาวรรณ จักรแก&ว
63023017331 นางสาวสุวนันท� คงสัมพันธ�
63023017332 นายพลรัตน� เก้ือรอด
63023017333 นางสาวเขมิกา บูรพาอาจ
63023017334 นางสาวขวัญกมล วิเชียร
63023017335 นายศิริภัทร แก&วไทรนัน
63023017336 นางสาวศิรินวลแพร วัจนะรัตน�
63023017337 นางสาวรมิตา มาลัย
63023017338 นางสาววิสสุตา ไกรถวิล
63023017339 นางสาวเสาวณีย� แซ7ลิ้ม
63023017340 นางสาวพนิดา แสงสุริยวงศ�

หน&า 578 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023017341 นางสาวนรีกานต� บางบ7อ
63023017342 นางสาวบุษกร จิตตรีพรต
63023017343 นางสาวเกษราภรณ� บิลมาศ
63023017344 นางสาวไพลิน พ่ึงโพธ์ิทอง
63023017345 นายพิศิษฐ� ชีวะโต
63023017346 นางสาวมลฑิยา มูลทาทอง
63023017347 นางสาวสุดารัตน� จําปาพันธ�
63023017348 นางสาวศิริณา อู7ตะเภา
63023017349 นายธนพ ช&างโต
63023017350 นางรัตนา สังข�สอาด
63023017351 นางสาวณัฐวรรณ หนูอ&น
63023017352 นายทศพร จันทรวัฒน�
63023017353 นางสาวนัฐทิยา ชันแสง
63023017354 นางสาวกัญญาณัฐ ค7อมสิงห�
63023017355 นายณัฐวุฒิ จิระกุล
63023017356 นายณัฐวุฒิ รักสุข
63023017357 นายฐานิต ศิริพันธุ�
63023017358 นางสาวพรรณทิพา แปQนเมือง
63023017359 นายประชา อ7องนก
63023017360 ว7าที่ ร.ต.สุวิชาญ ต&นสาลี
63023017361 นางสาววิภาวี สังหิตกุล
63023017362 นายสิริศักด์ิ ขาวสําอางค�
63023017363 นางสาวกัญญาณัฐ บุษกร
63023017364 นางสาวมินตรา วิสารทพงศ�
63023017365 นางสาวธนภรณ� เมฆช&าง
63023017366 นางสาวณัฐวรัญ สงวนพฤกษ�
63023017367 นางสาวอุบลวรรณ สุขบุญรัตน�
63023017368 นางสาวพัสวี ม7วงครวญ
63023017369 นางสาววรรณิศา กาวิรส
63023017370 นางสาวณิชารีย� สอนจันทร�
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63023017371 นายอรรถนพ ตันสงวน
63023017372 นายภายุพนธ� ศรีโพธ์ิ
63023017373 นางสาวสุนิตา โคกสีอํานวย
63023017374 นางสาวมุกดา ศรีสุดใจ
63023017375 นางสาวอมลวรรณ อื้อเจริญ
63023017376 นางสาวภัทรา แก&วกฤติยานุกูร
63023017377 นางสาวกนกวรรณ ชูก&าน
63023017378 นางสาวกัญญารัตน� วงศ�เพชรชัย
63023017379 นายพินิจ ดนตรีเสนาะ
63023017380 นางสาวอุไรวรรณ เมฆขาว
63023017381 นางสาวจรีรักษณ� แสงรัก
63023017382 นายอนุกิตต� ใสสุชล
63023017383 นายวัฒนา ซาบุตร
63023017384 นายชวกร จึงสมาน
63023017385 นางสาวเกวลี แก&วเรือง
63023017386 นายจิรายุ พึVVงประชา
63023017387 นายศิลปกร ผ7านชมภู
63023017388 นางสาวสุชาดา ทวีโชติ
63023017389 นายพีภมร เจษฎาฐิติกุล
63023017390 นางสาวญาดา เล็กสูน
63023017391 นางสาวชนิดาภา ห&วยหงษ�ทอง
63023017392 นางสาวสุดารัตน� เจือแจ7มจันทร�
63023017393 นางสาวฐีรัฐฐะ ทองพูล
63023017394 นายจิรภัทร ชัยสุริยา
63023017395 นางสาวปรียาภรณ� ลบเจริญ
63023017396 นางสาวอรจิรา ศรีสรินทร�
63023017397 นายกิตติชัย ศิริรัตน�
63023017398 นางสาวนงนภัส สมคะเน
63023017399 นางสาวณัฐวดี ภูผา
63023017400 นางสาวอัญชลี ภูเหลื่อม
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63023017401 นายพงศกร ฤทธ์ิเรือง
63023017402 นางสาวสุภาภรณ� พิลาทอง
63023017403 นายพงศ�พันธ� แก&วสาร
63023017404 นายธนากร ดวงบุปผา
63023017405 นางสาวรินรดา เอี้ยงอารี
63023017406 นางสาวทิพวรรณ แซ7อึ๊ง
63023017407 นายชินวัฒน� วิทางจีน
63023017408 นางสาวภูริชญา ย่ิงดํานุ7น
63023017409 นางสาววิภาพร เพชรบูรณ�
63023017410 นางสาวศรุตา นาเครือ
63023017411 นางสาวภัคชนกวรนันฐ� จ่ันเรืองงาม
63023017412 นายรุ7งโรจน� นิยมทอง
63023017413 นางสาวนิวาริน เสริมสวัสด์ิศรี
63023017414 นางสาวธันย�รดา กิตติโรจนพันธ�
63023017415 นางสาวอรอุมา บัวหลวง
63023017416 นายกฤษฏิภูมิ โพธิดารา
63023017417 นางรัชนี คล&ายวรรณะ
63023017418 นางสาวสุภัทชราวดี เผ7าวิหค
63023017419 นางสาวธมลวรรณ พัฒอินทร�
63023017420 นางสาววาสนา ขุนจันทร�
63023017421 นางสาวเบญจรัตน� สุวรรณพยัคฆ�
63023017422 นางสาวก่ิงแก&ว ปานกลิ่นพุฒ
63023017423 นางสาวณัฐฐา ฉ่ิงทองคํา
63023017424 นายนพพล เวดิกะ
63023017425 นางไอลดา หม่ันค&า
63023017426 นางสาวนัสรีย� แลแมแน
63023017427 นางสาวกมลรัตน� น&อยกาญจนะ
63023017428 นายเอกพจน� แซ7ตัน
63023017429 นางสาวรุจิรา อ7อนส&มกิจ
63023017430 นางสาวศศินา ม7วงศิริ

หน&า 581 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023017431 นายศิโรรัตน� อินทฤทธ์ิ
63023017432 นายพีรพันธ� หอมฟุQง
63023017433 นางสาวนฤวรรณ บัวชุม
63023017434 นางสาวเบญจมาศ น&อยอุทัย
63023017435 นางสาวมลฤดี ศรีสุดตา
63023017436 นายนรรัตน� โพธิสัตย�
63023017437 นางสาวกมลลักษณ� วัฒนะพิพัฒน�
63023017438 นางสาวภัทรธิดา อัศวพรไพบูลย�
63023017439 นางสาวสมใจ บุญประเสริฐ
63023017440 นายเอกชาย ดํารงสุขสถาพร
63023017441 นายพิชัยยุทธ บุญรัตน�
63023017442 นางสาวอรพินท� ชาวบ&านใหม7
63023017443 นางสาวกชพร ทองเรือง
63023017444 นางสาวจันทิมา อินโอสถ
63023017445 นายดนุพล พรมยาลี
63023017446 นางสาวปวริศา แสงแก&ว
63023017447 นางสาวเบญจพร หีตอนันต�
63023017448 นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ�
63023017449 นายณรงค�ศักด์ิ ป.ญญารัตน�
63023017450 นายเจตวัฒน� มานันทะ
63023017451 นางสาววรรณา พันผา
63023017452 นางสาวณัฐธิดา สําเร็จ
63023017453 นางสาวจุฑาทิพย� ต้ังบรรพต
63023017454 นางสาวเกศินี พานทอง
63023017455 นายถ่ินรัฐ วีระวงศ�
63023017456 นางสาวสกุลกาญจน� ยาคล&าย
63023017457 นางสาวนารี น้ําทิพย�
63023017458 นางสาวพรพิมล สีเหมอะ
63023017459 นางสาวปณิชา ธัญญากุลวงศ�
63023017460 นางสาวสุกัญญา กลิ่นช7วยนา
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63023017461 นายฤทธิเกียรติ ศรีสด
63023017462 นางสาวบุญย�สิฏา ทองดอนเกรื่อง
63023017463 นางสาวกมลพรรณ เซ่ียงเทศ
63023017464 นางสาวนงนุช สงวนรักษา
63023017465 นางสาวนภัทร ปภานิธิสกุล
63023017466 นายพิสิษฐ� กรพิพัฒน�
63023017467 นางสาวศุภวรรณ หงษ�เวียงจันทร�
63023017468 นางสาวฐิติกา แก&วจีน
63023017469 นางสาวอลิสา ขุนพิลึก
63023017470 นางสาวสุภาพร สุดวิสัย
63023017471 นายอธิป โตPะมิ
63023017472 นางสาวณัฐนันท� ใจดี
63023017473 นางสาวจันทร�จิรา นิลพงศ�
63023017474 นางสาวกิตติญา ชาวห&วยหมาก
63023017475 นางสาวนิรมล ประดับเพ็ชร
63023017476 นางสาวนิติชล เจริญศิริ
63023017477 นางสาวปาณิสรา จรัสสรภัค
63023017478 นางสาวเกวลิน สมสนุก
63023017479 นายสุนทร ปฐมชัยรุ7งเรือง
63023017480 นางสาวมาลี ไชยเพศ
63023017481 นายภานุพงศ� ม่ันแน7
63023017482 นางสาวกุณฑลี แซ7อุcย
63023017483 นายป/ยวัฒน� สีแตงสุก
63023017484 นายกูอาซิส กาแม
63023017485 นางสาวกชกร สนหลี
63023017486 นายธนกิตติ อินปา
63023017487 นายภูวดล ทิพยมนตรี
63023017488 นางสาวอนัญญา ศรีหรั่ง
63023017489 นางสาวอิสสรียา อารมณ�
63023017490 นางสาวพัลลภา บัวเกตุ

หน&า 583 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023017491 นางสาวมยุรีย� จันทร�แดง
63023017492 นางสาวจิตราวดี บัวผัน
63023017493 นางสาวพรศิริ จันทรวิจิตร
63023017494 นายจันทรวัทน� แก&วทอง
63023017495 นางสุกัญญา วงษ�ศรีเพ็ง
63023017496 นางสาวสิริพร ชิณวงษ�
63023017497 นางสาววิภาษณีย� ศรีโรจน�
63023017498 นางสาวภัทรา สู7พิภักด์ิ
63023017499 นางสาวศิลาวินี สังข�ทอง
63023017500 นางสาวประภัสสร หัวใจฉํ่า
63023017501 นางสาวดารา สิทธิการ
63023017502 นายพีระพล ปลื้มดวง
63023017503 นางสาวอังคณา วัฒนะกูล
63023017504 นายฺวิวัฒน� สมศรี
63023017505 นางสาววิชญา ก้ัวห&วยขวาง
63023017506 นางสาวอัญชุลี ปานทรัพย�ทวี
63023017507 นายพิทยา สิทธิวิไล
63023017508 นางสาวศันสนีย� กําแพงนิล
63023017509 นางสาวกชกร สินโพธ์ิ
63023017510 นางสาวอรพรรณ ศรีภักดี
63023017511 นายพิทยา ทองอินทร�
63023017512 นางสาวพฤจิกา วงศ�อุดม
63023017513 นางสาวมณทิญา สุทธิธรรม
63023017514 นางสาวดวงพร เตcงจงดี
63023017515 นางสาวกนกวรรณ ผ7องใส
63023017516 นางสาวจิราพร ดวงดีวงค�
63023017517 นายปฐวี ขันทอง
63023017518 นายณัฐพล พรมทา
63023017519 นายสุประวีณ� เจริญจิตต�
63023017520 นางสาวโสภิตา แดงท7าไม&

หน&า 584 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023017521 นางสาวสญามาศ บุญจังหุน
63023017522 นายรัตนชัย ขยัน
63023017523 นางสาวโศระญา สระบัวบาน
63023017524 นางสาววราภรณ� แซ7ลี้
63023017525 นายอัษฎากรณ� ริ้วบํารุง
63023017526 นางสาวปฐมาภรณ� สงครามพล
63023017527 นางสาวชุติกาญจน� ช7อเข็ม
63023017528 นายพศิน นิบุญกิจ
63023017529 นางสาวพรทิพย� ฝอยทอง
63023017530 นางสาวศุภตา ล&อมเมือง
63023017531 นางสาวนัดนฤมล ป/Rนสุวรรณ�
63023017532 นางสาวนภาลัย ไพรัตน�
63023017533 นายกิติภพ พุ7มพฤกษ�
63023017534 นางสาวนพวรรณ แก&วนิล
63023017535 นางสาวสิรินทร�ยา คงดี
63023017536 นางสาวป.ทธมวรรณ คลี่สุข
63023017537 นายวีรภัทร ศรีวัฒนดิลก
63023017538 นางสาวธัญชนก แดนเหมือง
63023017539 นายศุภฤกษ� เกิดสมบัติ
63023017540 นางสาวกุลธิดา เฉลิมแสน
63023017541 นางสาวธาณี มานะเสริมวงศ�
63023017542 นางสาวปลิตา ทองหวาน
63023017543 นางสาวประภาพรรณ กระจ7างลิขิต
63023017544 นางสาวเบญจพร โกศล
63023017545 นายกิตติพงษ� มณีโชติ
63023017546 นางสาวลภัสการณ� บุญเรืองศรี
63023017547 นายณัฐกัณฒ� เอี่ยมสําอางค�
63023017548 นางสาวฐิติรัตน� วงศ�จา
63023017549 นางสาวแพรทราย คชภักดี
63023017550 นางสาวดลญา แสงวิโรจน�
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63023017551 นายภาณุพงษ� อุตมาด
63023017552 นางสาวอารยา อยู7เจริญ
63023017553 นางสาวณภัทร อ7อนมา
63023017554 นายภควัต ศิริกุล
63023017555 นางสาวกมลชนก ป.ญญาวรชาติ
63023017556 นางสาวฐิติเนตย� บุญมี
63023017557 นางสาวบัณฑิตา คนาคม
63023017558 นางสาวญาสุมินทร� ไชยมงคล
63023017559 นายสุรพงษ� ป/ตมานุรักษ�
63023017560 นายอนุพงษ� วันมงคล
63023017561 นางสาวนิฮัซซูนา หะยีดือราปู
63023017562 นางสาวสุมาลินี จ๋ิวประหัส
63023017563 นางสาวมธุริน ภิรมย�รื่น
63023017564 นางสาวอภิญญา แสนโสม
63023017565 นายภูมิยุทธ โพธ์ิลิบ
63023017566 นางสาวพรประภา แสงสวัสด์ิ
63023017567 นายวรุฒม� ม่ันพรม
63023017568 นางสาววรินรําไพ แก&วนุกูลกิจ
63023017569 นายพสุธร วรังษี
63023017570 นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมรักษา
63023017571 นางสาวขนิษฐา สุริยาวงษ�
63023017572 นางสาวนฤมล เจริญธัญกรณ�
63023017573 นายณัฐพล เพ็งพันธ�
63023017574 นายชรินทร� ทัพมณเฑียร
63023017575 นางสาวประพิณ พันธุ�รู&ดี
63023017576 นางสาวนภัสกร กิจงาม
63023017577 นางสาวศิริลักษณ� ไกรศรสินธุ�
63023017578 นางสาวดวงกมล ขาวเจริญ
63023017579 นายพงษ�ศักด์ิ แสงสุวรรณ
63023017580 นางสาวศิวาพร วิจักษณ�ประเสริฐ
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63023017581 นายเชิดชาย มากบาง
63023017582 นางสาวรุจิรา กลมเกลียว
63023017583 นายวชรากิจ สงไทย
63023017584 นางสาวณีรนุช สิทธิกุล
63023017585 นางสาวจิราภรณ� แก&ววิชิตร
63023017586 นางสาวนริศรา เนตรประชา
63023017587 นายศุภกฤต ทองอ7วม
63023017588 นางสาวสุภาภรณ� เลิศวัฒนนนท�
63023017589 นายพลยุทธ ทองผาสุก
63023017590 นางสาววฤณดา หวังธาตวากร
63023017591 นางสาวกฤษณา จันผอง
63023017592 นายพิศาล สาริกา
63023017593 นางสาวนัชปภา ป.Jนแจ&งอรุณ
63023017594 นางสาวเรนุการ โหนดไธสง
63023017595 นายชัยวัฒน� ใจงาม
63023017596 นางสาวทิตยา อินทรภิรมย�
63023017597 นางสาวกฤตยาพร เกรียงวีระยุทธ
63023017598 นางสาวสุวภัทร เพชรมณี
63023017599 นางสาวชนิตา นพรัตน�
63023017600 นางสาวศิวรุณ จิรกุลศุภากรสิริ
63023017601 นายณัฐนัย จิตรมา
63023017602 นายสุโชค ใหญ7ไล&บาง
63023017603 นางสาวเกษกนก ม่ิงโมรา
63023017604 นางสาววัลลี ปทุมสูตร
63023017605 นางสาวกมลชนก ศรียศ
63023017606 นายชัยภัทร เวทยา
63023017607 นางสาวศิรประภา พรมหู
63023017608 นางสาวนฤมล สามีหวัง
63023017609 นายนพดล วังทะพันธ�
63023017610 นางสาวอําไพพรรณ วัฒนาสิริพงศ�
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63023017611 นางสาวหฤทชนันท� เมฆเลื่อม
63023017612 นางสาวกมลวรรณ นิตอินทร�
63023017613 นายวันชัย ชันวิรอุตสาหะกุล
63023017614 นางสาวภัทรติมา ภูมินทอง
63023017615 นางสาวกาญจนา ม่ันเจริญ
63023017616 นายจักรพงษ� ทาราศรี
63023017617 นายเช สุนทรภักดี
63023017618 นายประทีป แสนโคตร
63023017619 นางสาวสุวิชญาน� ต่ิงดา
63023017620 นางสาวมนทกานต� บุษบก
63023017621 นางสาวกนกวรรณ ทองแท&
63023017622 นางสาวอัจฉรา ล7องทอง
63023017623 นางณัฏฐ�ฐา เหลืองอาสากิจ
63023017624 นายอัมรินทร� รูปสูง
63023017625 นางสาวชลธิชา ขันทะสา
63023017626 นางสาวภัสสรสิรี กงแก&ว
63023017627 นางสาวหทัยชนก จาดเจริญ
63023017628 นายธีรภัทร� ศรีทอง
63023017629 นางสาวโยษิตา เจียวสามเนตร�
63023017630 นางสาวมณีรัตน นาคะสุวรรณ
63023017631 นางสาวกมลลักษณ� คําสีม7วง
63023017632 นางสาวเบญจมาภรณ� ปลอดดี
63023017633 นางสาวณิชนันทน� โพธิสารวราภรณ�
63023017634 นางสาวผกามาศ อ7อนละออ
63023017635 นางสาวครองทรัพย� แสงทอง
63023017636 นายพฤหัส พิมพ�สุวรรณ
63023017637 นางสาวสิริลัดดา แสงทอง
63023017638 นางสาวณัฐธิดา จารุวรรณธนะ
63023017639 นางสาวสุทธิดา คุ&มทรัพย�
63023017640 นางสาวบัณฑิตา อุณหเลขจิตร
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63023017641 นางสาวจิตต�พิชชา เอี่ยมสมบูรณ�
63023017642 นางสาวสาวิตรี สมจันทร�
63023017643 นางสาวชลธิชา กุลนาแพง
63023017644 นายเนติพงษ� เขียนทอง
63023017645 นางสาวปาริชาติ บวรพงษ�สกุล
63023017646 นางสาววลัชณัฏฐ� พีรทัดกิตติวรา
63023017647 นางสาวเจนจิรา พร&อมพ7วง
63023017648 นางสาวสุนิสา สุขสมจิตร�
63023017649 นายเอกลักษณ� ปานพรม
63023017650 นางสาวสิรินันทน� เอมกมล
63023017651 นายณัชพล อุบลสัคคะ
63023017652 นางสาวสุทธิดา ศรีสําราญ
63023017653 นางสาวสุนิษา คํามูล
63023017654 นางสาวณัฐพร สีตัสสะ
63023017655 นางสุภัทรา บุญยินดี
63023017656 นางสาววิภา หงษ�เวียงจันทร�
63023017657 นายอันนิส อับดุลฮากิม
63023017658 นางสาวมธุรส โพธิสิทธ์ิ
63023017659 นางสาววิมล สวัสดี
63023017660 นายณัฐพงษ� สุนทรสถิตย�
63023017661 นางสาวจันทร�จิรา วงศ�ชาลี
63023017662 นางสาวศิวพร หาญณรงค�
63023017663 นายทัศนัย เหล7าแค
63023017664 นางสาวอภิสรา เดชมณี
63023017665 นางสาวชลธิชา มนตรี
63023017666 นายจักรพันธ� ศรีสงคราม
63023017667 นางสาวเพชรรินทร� ย้ิมเจียม
63023017668 นางสาวศศิธร มโนชญ�อุดม
63023017669 นางสาววิชสุตา กลอยคํา
63023017670 นายฐิติกร ปมาณิกบุตร
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63023017671 นางสาวรัตติญา ศรีตะพันธ�
63023017672 นางสาวทิพวรรณ โตสม
63023017673 นางสาวชลธิชา ถ่ินทับไทย
63023017674 นางสาวอรอุมา พสุรัตน�
63023017675 นางสาวกนิษฐาพร หินภู
63023017676 นายณัฐพงศ� กิตติวิวัฒน�กุล
63023017677 นางสาวศิรินภา ป.Jนอินทร�
63023017678 นางสาวเกตุวลี ลุนลาน
63023017679 นางสาวพัชริดา วาติ
63023017680 นางสาวนันทนีย� แสงงาม
63023017681 นางสาวพิชยา หม่ืนพัด
63023017682 นางสาวสุภาวดี ศรีประจันต�
63023017683 นายอนุชา ลมไธสง
63023017684 นางสาวรัศมี พุ7มแย&ม
63023017685 นายสุทธีร� เทียนทอง
63023017686 นางสาวอรสุฎา นาคเกษม
63023017687 นางสาวสุชาดา ภู7ศรี
63023017688 นางสาวนันท�นภัส สมคะเน
63023017689 นายศิวรุจน� ศรีสําโรง
63023017690 นายคุณานนต� ใจซ่ือ
63023017691 นางสาวจิตราภรณ� นุสนทรา
63023017692 นางสาวพัชร�อริญ ริระเริงจรัสแสง
63023017693 นางสาวนัฐรินทร� ธิบัวพันธ�
63023017694 นางสาววรพร โยชนัง
63023017695 นายประพันธ� คล&ายคลึง
63023017696 นายณัฐพล พรมมา
63023017697 นายวันเฉลิม ม7วงนวล
63023017698 นางสาวภาณุมาศ กงชัยภูมิ
63023017699 นางสาวชนิดา ลิ้มธรรมประเสริฐ
63023017700 นางสาวสุฟQา ประชานอก
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63023017701 นางสาวจีรายุ ติชะพันธ�
63023017702 นายกิตติศักด์ิ คงอ7อน
63023017703 นายณัฐวุฒิ นวลสนอง
63023017704 นางสาวนิสาอ� ภู7สกุล
63023017705 นายฤทธิเกียรติ ดีสูงเนิน
63023017706 นางสาวกาญจนา เจริญศรี
63023017707 นายภัคสัญ ภพธนพงษ�V
63023017708 นางสาวพีรนุช หิ่นเก7า
63023017709 นางสาวณัชชา พันชนะ
63023017710 นางสาววุฒิพร เปQาหอม
63023017711 นางสาวรุ7งทิพย� พลาพล
63023017712 นางสาวนิภาพร นิลศรีสนิท
63023017713 นางสาวบุษรา เอี่ยมทรัพย�
63023017714 นางสาวชนาธิป ม่ังมี
63023017715 นางสาวปรีชยา แดนนารัตน�
63023017716 นางสาวจารุวรรณ คงขํา
63023017717 นางสาวรัตติกาล หนูรอด
63023017718 นางสาวราชาวดี ชาวอุทัย
63023017719 นางสาวศิริพร ชาลุน
63023017720 นางวัธนี เกตุนุติ
63023017721 นางสาวพิชชานันท� ฮวดลิ้ม
63023017722 นางสาวพิมพ�ลดา ราชรามทอง
63023017723 นางสาวสุธิตา พรมวงค�
63023017724 นางสาวดวงเนตร ศิริชนะ
63023017725 นางสาวนิราวัลย� กุลสุทธ์ิ
63023017726 นางสาวชิดชนก เขียวดิษฐ
63023017727 นางสาวแสงรพี โกติกุล
63023017728 นางสาวศกุนตลา ชาติไทย
63023017729 นางสาวธัญญภรณ� โพธ์ิรักษา
63023017730 นางสาวชัญญานุช ระวิชัย
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63023017731 นางสาวมัลลิกา คณะโต
63023017732 นายไกรสร ทรงสง7า
63023017733 นางสาวจุฑามาศ บุญแดนไพร
63023017734 นายพันธกานต� ศรีสุภาเกษม
63023017735 นางสาววิไรพร ตะนะ
63023017736 นางสาวพรญาณี สุดชารี
63023017737 นางสาวขนิษฐา สดากร
63023017738 นางสาวโสมสุภา สิงหเมธา
63023017739 นายณภัทร ทองศักด์ิ
63023017740 นายณัฐวุฒิ สิลสมบัติ
63023017741 นางสาวณัฐชญา เหลืองภูมิพิทยา
63023017742 นางสาวฐิตินันท� ฐิติพัฒนสมบัติ
63023017743 นายวัชรพล มาเที่ยง
63023017744 นางสาวปภิญญพัทธ� แก7นจันทร�
63023017745 นางสาวเครือวัลย� อรนันต�
63023017746 นางสาวมณีนุช แซ7โง&ว
63023017747 นางสาวนันท�นภัส คําโต
63023017748 นางสาวอริญยา ค&ายาดี
63023017749 นางสาวณัฏฐิดา จังสถิตย�กุล
63023017750 นางสาวจิดารัตน� บัวลา
63023017751 นางสาวสุกันญา ชูราศรี
63023017752 นางสาวธนภรณ� จักร�ผัน
63023017753 นางสาวชนกวัน ท&วมเพ่ิมทรัพย�
63023017754 นางสาวศรรชณี ย7อมไธสง
63023017755 นางสาวจุฑาทิพย� สุขสมกิจ
63023017756 นางสาวภัทรสุดา ยะบุญวัน
63023017757 นางสาวรัตปภัสสร คูลิ้มจีรสิริ
63023017758 นางสาวชยุดา ทรงเจริญ
63023017759 นายณัฐวัฒน� กล7อมอู7
63023017760 นางสาววิภาดา สระทองหน
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63023017761 นายอดิศร ดวงเด7นทรัพย�
63023017762 นางสาวณัฐวดี มีหงษ�ทอง
63023017763 นายอธิป สัสดี
63023017764 นางสาวรติรส พบสุภาพ
63023017765 นางสาวณัฐธิดา สวัสด์ิจุ&น
63023017766 นางสาวชุติมา สระเอี่ยม
63023017767 นายศรกฤช ลิป/ธร
63023017768 นางสาวศิวะพร ตวงเพ่ิมทรัพย�
63023017769 นางสาวลลิตา ทิพย�อุ7น
63023017770 นางสาวมินตรา มีสาวงษ�
63023017771 นายธัญชนิต เลี่ยนเครือ
63023017772 ว7าที่ร&อยตรียุรนันต� ดิษฐประพันธ�
63023017773 นายเรืองรัช รอดจากทุกข�
63023017774 นางสาวนารีรัตน� ศิริพิน
63023017775 นายนบดนัย หม่ันพลศรี
63023017776 นางสาวพิชญธิดา หนองเปYด
63023017777 นายธนา ศรีนัครา
63023017778 นางสาวสุพัทรา ขําแผลง
63023017779 นางสาวสุธัญญา คิมหะจันทร�
63023017780 นายศุภลักษณ� จันทร�ทอง
63023017781 นางสาวจิราวรรณ ภูฆัง
63023017782 นางสาวญาณิศา เต็มเปORยม
63023017783 นายศุภณัฐ เพียงสอนดี
63023017784 นางสาววลัยรัตน� พินทุนันท�
63023017785 นางสาววิศินี งามศรีวิเศษ
63023017786 นายอรรถพร ดอนตุ&มไพร
63023017787 นายเอกสิทธ์ิ ภิรมย�ทอง
63023017788 นางสาวณัฐวิภา วรพลาวุฒิ
63023017789 นางสาวณัทวรรัตน� คําบาง
63023017790 นายวิญ_ู จันทร�ผ7อง
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63023017791 นายคณิติน สังข�ผาด
63023017792 นางสาวจิราพรรณ จําปาเทศ
63023017793 นางสาวภัทรวดี มิสุนา
63023017794 นางสาวณัฐพัชญ� ศุภมงคลชัยสิริ
63023017795 นางสาวจินดารัตน� จ่ันจินดา
63023017796 นายชยพล บุตรจันทร�
63023017797 นายธีรภัทร� สมพลเดช
63023017798 นางสาวอรวรรณ ชูมี
63023017799 นางสาวพฤกษา จวนแจ&ง
63023017800 นางสาวกนกวรรณ ชาติกานนท�
63023017801 นางสาวแพรพลอย วงสุรินทร�
63023017802 นางสาวจิราพรรณ บุญปลูก
63023017803 นางสาวอลิษา กอยรัมย�
63023017804 นายณัฐวุฒิ จึงถาวรเจริญ
63023017805 นายเชาวฤทธ์ิ นิจภักดี
63023017806 นางสาวพิมพาภรณ� ห&วยหงษ�ทอง
63023017807 นายจีรวัชร สุทธิแสน
63023017808 นางสาววัลลภา พรมเขียน
63023017809 นางสาวเจนจิรา เทพแก&ว
63023017810 นางสาวธิดา จําปาอ7อน
63023017811 นางสาวทิพย�วรรณ ชมภูม่ิง
63023017812 นางสาวณัฐา หมู7ผึ้ง
63023017813 นางสาวสุนิรมล ม่ิงไม&
63023017814 นางสาวภัทรภร อนุราช
63023017815 นายกิตติพันธ� แสงประเสริฐ
63023017816 นางสาวอินธุอร ตุงฉิน
63023017817 นายผดุงเกียรต์ิ โชติกะ
63023017818 นายพีระพงษ� รัตนกิจกมล
63023017819 นางสาวนฤมล พาที
63023017820 นางสาววรรณนิสา สุวรรณประเทศ
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63023017821 นางสาวยุพารัตน� วัฒนาโชติกุล
63023017822 นายญาณะเมธี แสงอ7วม
63023017823 นายศิรวิชญ� นิโกรธา
63023017824 นางสาวลัดดาวัลย� แก&วทวี
63023017825 นายร7มเกล&า ใจทัศน�กุล
63023017826 นายนรเศรษฐ� ธีระกุล
63023017827 นางสาวดรรชณี คําจุมจัง
63023017828 นางสาวพรรณพิไล กาฬภักดี
63023017829 นายโยธนัฏ พันธ�แจ7ม
63023017830 นายอําพัน สมศรี
63023017831 นางสาวรุจิกา มีศิริ
63023017832 นางสาวณัฐวรา แจ7มหล&า
63023017833 นางสาวชลาลัย เรืองธานี
63023017834 นางสาวปพิชญา ศรีพิทักษ�
63023017835 นางสาวชาลิสา ตรีคงธรรมกุล
63023017836 นายณัฐพงศ� หงษ�สันเทียะ
63023017837 นายอดิพงษ� ชูบุญ
63023017838 นางสาวจตุพร การภักดี
63023017839 นางสาวมธุรดา บุญเอก
63023017840 นางสาวนันทนา ชารีดี
63023017841 นางสาวสุชานาถ ผุยหนองโพธ์ิ
63023017842 นายรณชัย เพ็ชรจ่ัน
63023017843 นายจตุรภัทร ทรัพย�แก&วยอด
63023017844 นางสาวชัญญ�ญาณ�ภัส กิตติลิขิตศักด์ิ
63023017845 นางสาวรติรส ดีคุ&ม
63023017846 นางสาวเกศกนก สร&อยทอง
63023017847 นางสาววิไลพร เพชรเนียน
63023017848 นางสาวสุรภา บรรหาร
63023017849 นางสาวกนกวรรณ เลาหสุขไพศาล
63023017850 นางสาวทิพย�ธัญญา เหล7าโก&ก
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63023017851 นางสาวศศิธร คําเอียด
63023017852 นางสาวเนตรนภา ศรเดช
63023017853 นางสาวอัฐภิญญา ผิวผ7อง
63023017854 นางสาวทักษิณา ขําคม
63023017855 นางสาวพิมพ� ขันแก&ว
63023017856 นางสาวทิพวรรณ อยู7เปYนสุข
63023017857 นายพีรศักด์ิ วณิชเกียรติกุล
63023017858 นางสาวชฎาวีร� พิพัฒน�เอี่ยมทอง
63023017859 นายกิตติพศ ภูติสมพล
63023017860 นางสาวรจนา ปรากฎ
63023017861 นางสาวนิรชา สืบเกลี้ยง
63023017862 นางสาววิภาดา วงศ�เปORยมทรัพย�
63023017863 นายสมพงษ� สมเสร็จ
63023017864 นายสมชาย เอี่ยมแก&ว
63023017865 นางสาวชนิกานต� อยู7ประเสริฐ
63023017866 นางสาวศิวาพร ใบพลูทอง
63023017867 นายทศพร ไม&เกตุ
63023017868 นายนพพร ศรีทองดี
63023017869 นางสาวภัคนิภา วิมลศิรวุฒิ
63023017870 นายป/ยวัฒน� โปราณานนท�
63023017871 นายวัฒนา นาจําปา
63023017872 นางสาวณัฐมนต� การะภาพ
63023017873 นางสาวเอมอร เอี้ยงอารี
63023017874 นางสาวเมธาพร บุตรกุล
63023017875 นายธีรยุทธ พรหมเสน
63023017876 นายณัฐนันท� วงษ�จันทร�ดี
63023017877 นายวงศกร ขันม่ัน
63023017878 นางสาวอนันตา วงษ�จิรโชติ
63023017879 นายพลเพชร สมานมิตร
63023017880 นายนันทชัย ขวัญใจ
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63023017881 นางสาวอภิญญา สิงห�เสริมวงษ�
63023017882 นางสาวสุชารัตน� เมายศ
63023017883 นายเดชา ทุ7งมน
63023017884 นางสาวนิชาภา ดิษฐบรรจง
63023017885 นางสาวศิรินภา โพธ์ิตาทอง
63023017886 นางสาวพีชญาภา ภัทรทิยากร
63023017887 นางสาววราภรณ� วิจิตร
63023017888 นายเอกลักษณ� ศรีจันทรา
63023017889 นายวุฒิวัฒน� ศิรวัฒน�ดํารงค�
63023017890 นายสุรชัย วงษ�สุทัย
63023017891 นายณัฐกฤษฏ์ิ เคร7งวิทยา
63023017892 นางสาวชุติมณฑน� บรรทัด
63023017893 นางสาวภัสราภรณ� น้ําค&าง
63023017894 นางสาวสุทธิณี พงษ�ภู7
63023017895 นางสาวนภัสวรรณ อยู7บุญ
63023017896 นายนรปกรณ� อาจน&อย
63023017897 นางสาวเสาวณี อุบลราช
63023017898 นายสุนทร เพชรอินทร�
63023017899 นางสาวพิชยา ป^าเขือ
63023017900 นายกิตติศักด์ิ ถุงพลอย
63023017901 นางสาววรางคณา มีหม่ืนพล
63023017902 นายจักรกฤษณ� รักคํา
63023017903 นายสุเมธี ไชยเสน
63023017904 นายกฤตพล ผิวอ7อน
63023017905 นางสาวศิริลักษณ� นาปา
63023017906 นางสาวธันยพร บุญพันธ�
63023017907 นายนฤพนธ� เหล7ไม&
63023017908 นางสาวศวิตา ศรีเกษร
63023017909 นายยุทธนนท� กวางทะวาย
63023017910 นางสาวสุรัฐนี หวลไหม
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63023017911 นางสาวสุภาวดี นามจันทร�
63023017912 นางสาวมาริษา ศรีศิริวัฒน�
63023017913 นายธีรพนธ� แสงทอง
63023017914 นายทัชชกร ถิระสวัสดี
63023017915 นายวีรชน ปQองกัน
63023017916 นางสาวสกาวรัตน� ทองคํา
63023017917 นายทินกร สมณวัฒนา
63023017918 นายศรัณย�ธร เดชอุดม
63023017919 ว7าที่ร&อยตรีศุภกร ศรีจันทร�สุข
63023017920 นางสาวมณฑนา บุญรอด
63023017921 นางสาวอมรรัตน� บุญมี
63023017922 นางสาวกุลจิรา ใหมดี
63023017923 นางสาวมินตรา บุณยเลขา
63023017924 นางสาวประวีณา วานิชกร
63023017925 นางสาวอารีรัตน� พลายยงค�
63023017926 นางสาวพรรณทิวา เรืองสุวรรณ
63023017927 นางสาวณฐพร หยดย&อย
63023017928 นางสาวศิริลักษณ� อ7วมจันทร�
63023017929 นางสาวกมลชนก สาลี
63023017930 นางสาวประภาพร สุพรรณรังษี
63023017931 นางสาวจุฑามาศ อ่ําเกิด
63023017932 นายภาคภูมิ ภูชาดึก
63023017933 นางสาวพัชราภรณ� บุราคร
63023017934 นางสาวธนัชพร จ่ันทอง
63023017935 นางสาวนิศรา พูลเนียม
63023017936 นางสาวกมลวรรณ สุขพันธ�
63023017937 นางสาวเกศินี พรหมแก&ว
63023017938 นางสาวพรรณณัฐฐา ศิริฤทธ์ิ
63023017939 นางสาวจริยา ฉายอรุณ
63023017940 นายกิตติวรชัย จันทร�สุทธิ
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63023017941 นางสาวบุญชนะ ศิVริเจริญ
63023017942 นางสาวป/ยธิดา เหมือนประสาท
63023017943 นางสาวรจนี อินทรีย�วงศ�
63023017944 นายทศพล ลาวัลย�
63023017945 นางสาวณัฐริกา สีหมากสุก
63023017946 นางสาวแสงทิพย� ด&วงป.Jน
63023017947 นางสาวภัทราวดี สุภาพิน
63023017948 นางสาววรณัน สุวรรณวัฒนะ
63023017949 นางสาวพลอยไพลิน บริบุญวงษ�
63023017950 นางสาวสุวัจนา คงคล&าย
63023017951 นางสาววัตร�ชรัฐ ชัยขันต�
63023017952 นางสาวสราวดี ศรีฐาน
63023017953 นางสาวรัตติยา มณีนิล
63023017954 นางสาวป.ณฑิตา เรืองญาติ
63023017955 นางสาวกนกวรรณ อินทร�สุ7ม
63023017956 นายอํานาจ ศรีรัตน�
63023017957 นางสาวภัคนันท� ท7านัทธี
63023017958 นางสาวผจงรักษ� ดิษสระ
63023017959 นางสาวกันธารัตน� อยู7ทน
63023017960 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นบุปผา
63023017961 นางสาววัชราภรณ� มณีแสง
63023017962 นายณัฐกรณ� ทวีสุข
63023017963 ว7าที่ ร.ต.วรากร เครือเช&า
63023017964 นางสาวจันทิมา หอมกลิ่น
63023017965 นายณัฐสิทธ์ิ พระไทรโยค
63023017966 นางสาวชลธิชา ลัดดากลม
63023017967 นางสาวณิชาพัชร� วัชรปรีชา
63023017968 นางสาวฐศรมย�ชนก กวินศิฐิญา
63023017969 นางสาวอรพรรณ อัตตะนัง
63023017970 นางสาวบุญสิริ จิรสวานนท�
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63023017971 นายเฉลิมชัย นักรบ
63023017972 นางสาวณัฐพร ลือชาพิทักษ�
63023017973 นางสาวจิตติมา มุสิจะ
63023017974 นายเอกลักษณ� อินสว7าง
63023017975 นางสาวดลยา ทับทิม
63023017976 นางสาวจาริยา สุชีพ
63023017977 นางสาวพัชรี เลิศเกษม
63023017978 นางสาวจีราพร บวรอารักษ�
63023017979 นางสาววนิดา เทพทิม
63023017980 นางสาวนิศารัตน� มาคํา
63023017981 นางสาวนราพร คงจิตร
63023017982 นางสาวศศิชนม� แก&วจินดา
63023017983 นายสุทัศน� อํานาจ
63023017984 นางสาวเบญญา พูนสังข�
63023017985 นางสาวหวันยิหวา มณีพันธ�
63023017986 นางสาวโสภิดา หวัดสนิท
63023017987 นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ
63023017988 นางสาวรพีพร บมขุนทด
63023017989 นางสาวปวัณรัตน� ชมชิด
63023017990 นางสาวอัฐภิญญา บุญสด
63023017991 นางสาวนูรีนา มะกือจิ
63023017992 ว7าที่ร&อยตรีหญิงนฤมล ธิงาเครือ
63023017993 นายกฤติน ศรีสมุทรนาค
63023017994 นางสาวเจนจิรา วรรัตน�
63023017995 นางสาวเจนจิรา มากะเต
63023017996 นางสาวราตรี สิงห�ชัย
63023017997 นายนัฏธวุฒิ มุขน&อย
63023017998 นางจุติพร กวางทะวาย
63023017999 นางสาวนวพร เหล7ามีผล
63023018000 นางสาวนัยนา ฉายะยันต�
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63023018001 นางสาววนิดา วารุรัตน�
63023018002 นางสาววิภาดา พชระกวิน
63023018003 นายจักรพันธ� คําวาสี
63023018004 นางวิไลพร โลนุช
63023018005 นางสาวแสงระวี กิจเจริญ
63023018006 นางสาวอนงค� พรมรังสี
63023018007 นางสาววัชรา แซ7ลิ้ม
63023018008 นางสาวสิริวรรณ อัมรนันท�
63023018009 นางสาวทัศนีย� มูลสาร
63023018010 นางสาวประภาพรรณ ท&วมสม
63023018011 นางสาวณฤดี แผ&วสกุลพันธ�
63023018012 นางสาวพิมพกานต� สุขจินดา
63023018013 นางสาวดาราวดี ดีคล&าย
63023018014 นางสาววิภาวรรณ ป/ตฝ^าย
63023018015 นางประภา เศษรินทร�
63023018016 นางสาววิชุนีนท� สุขศรี
63023018017 นางสาวจารุพรรณ ใบนาค
63023018018 นางสาวสโรชา กองเงิน
63023018019 นางสาวเบญจวรรณ กํามา
63023018020 นางสาวกนกวรรณ ทองบุญ
63023018021 นางสาวพรพิมล ทะบิลรัมย�
63023018022 นายพุธิพงศ� สุตุนา
63023018023 ว7าที่  ร.ต.สุวรรณ เอี่ยม ละออ
63023018024 นายกฤษฎา ชูธัญญศักด์ิ
63023018025 นายอภิชาติ พันธ�ปาน
63023018026 นางสาวศุภวรรณ ยศวิปาน
63023018027 นางสาวนงนภัส จรัญพงษ�
63023018028 นางสาวลภัสรดา คล&ายบรรจง
63023018029 นางสาวพัชรีรัตน� กันขํา
63023018030 นางมธุรส ป/ยะพันธ�
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63023018031 นายป/ยทัศน� สุขสมประสงค�
63023018032 นางสาวณัฐยา พรมสัน
63023018033 นางสาวณัฐยา วิจิตรนรากร
63023018034 นายพีรพล เฮงเจริญสุวรรณ
63023018035 นางสาวน้ําฝน เวชจันทร�
63023018036 นางสาวชนิกานต� บุญโต
63023018037 นายวิชญ�ภาส กาญจนเลิศพรทวี
63023018038 นางสาวนพวรรณ เอมสวัสด์ิ
63023018039 นางสาวกุลยา สว7างศรี
63023018040 นางสาวรัตนา ธงชัย
63023018041 นางสาวภัคนันท� ณัฎฐาหฤษฎ�
63023018042 นางสาวสุธิตา เทียมชัย
63023018043 นางสาวจรัญญา สมฤทธ์ิ
63023018044 นางสาวณัฐกานต� พรหมทองนุ7น
63023018045 นางสาวภัควรินทร� ทองอ7อน
63023018046 นางสาวลักษมี วรางคณากิจกุล
63023018047 นางสาวพรพรรณ กันสี
63023018048 นางสาวภัทราภรณ� ธนโกเศศ
63023018049 นายณภัทร ทองสุข
63023018050 นางสาววริศรา ศิริธร
63023018051 นายก7อพงศ� สินศุภรัตน�
63023018052 นางสาวสุพัตรา สําราญมาก
63023018053 นางสาวสุทธาทิพย� ม่ันใจ
63023018054 นางมัณฑนา ถากันหา
63023018055 นางสาววาสนา สุวรรณรัตน�
63023018056 นางสาวเบญจวรรณ บําเพิงรัตน�
63023018057 นางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม
63023018058 นายศิริชัย รัตนสัมฤทธ์ิ
63023018059 นายสุรเชษฐ� ชนะสกุล
63023018060 นายป/ยพล โตมอญ
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63023018061 นางสาวภัทรียา นักดนตรี
63023018062 นายเด็ดเด่ียว มาทน
63023018063 นายภัทรนันท� พงษ�ณะเรศ
63023018064 นางสาวกุลสตรี ชัชวาลกิจกุล
63023018065 นางสาวอนุตตา ทองแก&ว
63023018066 นางสาวพิชชากร นันตะก&านตรง
63023018067 นางสาวอัจฉรา แก&วรักษา
63023018068 นายกิตติชัย โชคศรีวิจิตร
63023018069 นางสาวรัชนีกร อินแหยม
63023018070 นางสาวมณีนุช นิลแก&ว
63023018071 นางสาวสรณ�สิริ พุกเปลี่ยน
63023018072 นางสาวนนธิญา ประเทศ
63023018073 นางสาวกาญจนา เพชรรุณ
63023018074 นางสาวณัชชารินทร� สังข�พระกร
63023018075 นายคมสันต� เสริมธนานันท�
63023018076 นายนิติกร มากะนัตย�
63023018077 นายนิธิศ บริสุทธินันท�
63023018078 นางสาวรุ&งไพลิน วิชาเวชช�
63023018079 ว7าที่ ร.ต.นิอลีฟ สูหรง
63023018080 นางสาวกรรณภรณ� ทองมูล
63023018081 นางสาวณัฏฐนันท� บุญโพธ์ิแก&ว
63023018082 นายธนวัฒน� ปุ^นบรรลือเดช
63023018083 นางสาวกัลยรัตน� แต&สกุลวงศ�
63023018084 นายธนพล ศรีภู7
63023018085 นางสาวพัชนันท� เบ็ญจวรรณ
63023018086 นายวสันต� มาตา
63023018087 นางสาวปาริชาติ รอดภัย
63023018088 นางสาวอัธยา แสนวิเศษ
63023018089 นางสาวไพลิน หฤหรรษ�ชนก
63023018090 นางสาวเกศราภัชณ� ศรีวรรณ�
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63023018091 นางสาวนันทวัฒน� ดิษฐเถร
63023018092 นายณัฐวุฒิ เลาหรุ7งพิสิฐ
63023018093 นางสาวรังสิมา เส็งนา
63023018094 นางสาวเวชสุภาพร ตันธานนท�
63023018095 นายเอกวิศวร� เลิศโภไคย
63023018096 นางสาวภูษณิศา ห&วยหงษ�ทอง
63023018097 นางสาวสาวิณี วงษ�เกิดศรี
63023018098 นางสาวสุรัตนา พลเดช
63023018099 นางสาวณิชยา มีจ่ันเพชร
63023018100 นางสาวศิริวรรณ ชมชื่น
63023018101 นางสาวมัทนา บุตรดา
63023018102 นางสาวสกุลรัตน� ภูริตตโต
63023018103 นางสาวนวลพรรณ ทําดี
63023018104 นางสาวชุติกาญจน� ศรีสว7าง
63023018105 นายวรุตม�พล อรัญดร
63023018106 นางสาวณัฐวดี เพ็ชรประจํา
63023018107 นางสาวสุพรรณี ยอดแก&ว
63023018108 นางสาวสุภิญญา ปรีชาวุฒิชัย
63023018109 นายอนุสรณ� ขาวอุบล
63023018110 นายธนบดี จันทา
63023018111 นางสาวฐานิดา กิตตินาทอง
63023018112 นางสาวกนกวรรณ ทองดาดาษ
63023018113 นางสาวจริยา ฉิมเพชร�
63023018114 นางสาวภัทรวดี กําไร
63023018115 นางสาววรัญญา วิรุณพันธ�
63023018116 นางสาวพรสุวรรณ โพธ์ิสุวรรณ�
63023018117 นางสาวกนิษฐา ไพรงาม
63023018118 นางสาวปาริชาติ ศรีอรุณศักด์ิ
63023018119 นายป.ญจศักด์ิ เพชรย&อย
63023018120 นางสาวอัญชลีพร ชาติฉลาด

หน&า 604 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023018121 นางสาวจิระวลักษณ� ชัยยศ
63023018122 นางสาวจิรภัทร เฉลิมสินธ�
63023018123 นายทัศน�พล เครือรี้ธีระสันติ
63023018124 นางสาวศิริพร อํานวย
63023018125 นางสาวสโรชา นาคแดด
63023018126 นางสาวพัชรินทร� กลิ่นชื่น
63023018127 นางสาวสุกัญญา มะนูญ
63023018128 นางสาววิลาวัณย� สังข�ทิพย�
63023018129 นางสาววันดี เอกเงิน
63023018130 นางสาวลีลาวดี แดงอร7าม
63023018131 นายภูวนนท� ธุวนลิน
63023018132 นางสาวสุดารัตน� ศรศิลปZชัย
63023018133 นายสุพัฒรชัย หีดรักษ�
63023018134 นางสาวพรทิพา นาวาทอง
63023018135 นางสาวณัฏฐนันท� อังธุวานนท�
63023018136 นางสาวกนกวรรณ ชุมคง
63023018137 นางสาวศศิประภา คําทาสี
63023018138 นายปฐมพงศ� เสียงเฉ่ือย
63023018139 นายทิฐชากรณ� เฉ่ียวงษ�ทอง
63023018140 นางสาวจิรัชยา สมจิตร�
63023018141 นางสาวทัศนียา ชาววิวัฒน�
63023018142 นางสาวจริยา เจริญศุภกิจนิมิต
63023018143 นางสาวปนัสยา สิงห�ภา
63023018144 นางสาวชนิภรณ� มาสุข
63023018145 นางสาวศรีรัตน� ดวงบารมี
63023018146 นายอนุสิทธ์ิ สะอาดแก&ว
63023018147 นางสาวพรรษพร ชูรัตน�
63023018148 นางสาวโสรยา ระหารนอก
63023018149 นายธวัชชัย ศรีนวล
63023018150 นายเฉลิมเกียรติ ประดับกุล
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63023018151 นางสาวขวัญตา ชัยประเสริฐ
63023018152 ว7าที่ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย ชวนดี
63023018153 นางสาวสุชาดา บัวหอม
63023018154 นายกมลภพ ทองอินทร�
63023018155 นายพนม ร7วมสุภาพ
63023018156 นางสาวกมลชนก เพ็งคล&าย
63023018157 นางสาวขวัญกมล งามระบํา
63023018158 นายธาราเทพ กอรุ7งรัตน�
63023018159 นายสํารวย อันจันทึก
63023018160 นางสาวกัญญาภัทร ฟ.กฉิม
63023018161 นายณัฐพงษ� ไชยคํา
63023018162 นายสุดใจ เหรียญนาค
63023018163 นายอาสาฬห� ป.ทมาสวรรค�
63023018164 นายชิตณรงค� ศิริบูรณ�
63023018165 นางสาวสุกฤตาณัท แก&วแท&
63023018166 นางสาวดลหทัย เปรมธนะ
63023018167 นางสาวอนุสรา หมุนทา
63023018168 นางสาวณัทณิชชา ปุลาพรศิริ
63023018169 นายอติชาต พิมพา
63023018170 นางสาวภัสสร สมนึก
63023018171 นายกฤษพิพิชญ� กิตติอัจฉรา
63023018172 นายธนภัทร หนูแก&ว
63023018173 นางสาวสุทธิดา เหรียญมณี
63023018174 นายปฏิภาณ จักขุเรือง
63023018175 นางสาวกานต�ชนก กานต�นภัทร
63023018176 นางสาวชุติกาญจน� เสาวรส
63023018177 นางสาวอรญา แสงสว7าง
63023018178 นางสาวสุนทรี แก&วเกษเก้ียง
63023018179 นายธนกฤต ชัยโม
63023018180 นางสาวญาดา เสียงล้ํา
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63023018181 นางสาววัลลภา สานา
63023018182 นางสาวชนกานต� วัจนะลักษณ�
63023018183 นายศรัทธา รามณี
63023018184 นางสาวดุษฎี ร7Vงเรือง
63023018185 นางสาวชนิดา คํามอญ
63023018186 นางสาวแก&วขวัญ บัวคํา
63023018187 นายทรงวุฒิ ทองทัศนีย�พร
63023018188 นางสาวทิพยรัตน� ทิพยธร
63023018189 นายปรีชา ขุนไพชิต
63023018190 นายพีรวิชญ� ย้ิมเเพร
63023018191 นางสาวสุชาดา พวงมาลี
63023018192 นางสาววราลี ชูศิลปZกุล
63023018193 นายภาณุภัทร แข็งแรง
63023018194 นางสาวสิริกาญจน� ภาคีพร
63023018195 นางสาวศศิวิมล แช7มรัมย�
63023018196 นางสาวลลิตา โฮนอก
63023018197 นางสาวธิติยา คํานนท�
63023018198 นายเจษฎากร เปล7งฉวี
63023018199 นางสาวภัทรา ดิฐษา
63023018200 นางสาวนันทกานต� เปลี่ยนวงศ�
63023018201 นางสาววรรลญา นวลน&อม
63023018202 นางสาวพรรณภัค วงศ�รัตน�วิจิตต�
63023018203 นางสาวขนิษฐา น&อยท7าทอง
63023018204 นางสาวคคนางค� กล่ํารัตน�
63023018205 นางสาวชลกนก เอี้ยวถาวร
63023018206 นายลือชัย ทองเล็ก
63023018207 นางสาวนิภา ผาคํา
63023018208 นางสาวธดากรณ� ศรีเมืองบุญ
63023018209 นายภิณัฐพงษ� กิจไพบูลย�ชัย
63023018210 นายก&องกิดากร ผลอุดม
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63023018211 นางสาวโยฑะกา เบ็ญพาด
63023018212 นางสาวเจนจิรา กุนา
63023018213 นายฟ.ยรูซ หมัดอะหลี
63023018214 นางสาวจรรยาภรณ� หนูสิงห�
63023018215 นางสาววันทนีย� เล็กเขียน
63023018216 นางสาววณิดา จรูญศรีศิริ
63023018217 นายชโนดม สังขสุวรรณ
63023018218 นางภัทรานิษฐ� นิธิสรรพศิริ
63023018219 นางสาวเกศิณี เต็มกลิ่น
63023018220 นายกัญเทพ สนศิริ
63023018221 นางสาววันทนีย� พริกคง
63023018222 นางสาวปภัสวรรณ ชํานาญนก
63023018223 นางสาวรัตน�สุดา หงษ�ฟQอน
63023018224 นายวงศกร เย็นระยับ
63023018225 นางสาวชลธร ศรีวัย
63023018226 นางสาวสิริยา สุขประสงค�
63023018227 นายธนพล พยาบาล
63023018228 นายพีรพัฒน� สิมลิ้ม
63023018229 นายณัฐวัฒน� นิลกลัด
63023018230 นางสาวสยุมพร มุ7งมงคลสวัสด์ิ
63023018231 นางสาวอรพรรณ จิณะแสน
63023018232 นางสาวเสาวลักษณ� พรภักดี
63023018233 นางสาวโศภิดา สกุลรัง
63023018234 นางสุพรรณี ดีสันเทียะ
63023018235 นางสาวสุชานี ทวีเดช
63023018236 นางสาวสาธนี อ7อนศรี
63023018237 นางสาววาสนา บุญโสม
63023018238 นางสาวทิพย�มณี สีผึ้ง
63023018239 นางสาวศศินี ประกายรุ7งรัศมี
63023018240 นางสาวยุพิน ไชยสุริยงค�
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63023018241 นางสาวปวีณา ปลอดชูแก&ว
63023018242 นายบัณฑิต ศิริวัฒน�
63023018243 นายโชคสิริ มีเพียร
63023018244 นางสาวกัญญาณัฐ นาวาทอง
63023018245 นางสาววรรณวิษา เหมทานนท�
63023018246 นางสาวขนิษฐา ศรีคช
63023018247 นางสาวจุฬาวรรณ� สิงห�ทุย
63023018248 นางสาวจารุวรรณ สําอางพิศ
63023018249 นางสาวสินิทธา ฉํ่าสบาย
63023018250 นายกฤตภัค ธัญญามโนรถ
63023018251 นางสาวฤดี โชติพ7วง
63023018252 นางสาวลักษณาวดี วงษ�ศรี
63023018253 นางสาวศิริพร ทับแห
63023018254 นางสาวระพีพรรณ พวกอิ่ม
63023018255 นางสาวสิรินดา วรรณกาล
63023018256 นางสาวทิพวรรณ คําฤาชา
63023018257 นายสุธิกร กอสนาน
63023018258 นางสาวทวีพร แซ7เท&น
63023018259 นายอนุรักษ� ขํานุรักษ�
63023018260 นายณัฐนัย พ7วงแพ
63023018261 นางสาวสุภัสรา กล7อมใจ
63023018262 นางสาวชุติมา กาญจนังกูร
63023018263 นางสาวนารีนารถ แตงจุ&ย
63023018264 นางสาวพ.ภารดี สมัครกิจ
63023018265 นายป.ญญา อินสว7าง
63023018266 นางสาวญาศิกาญจน� อยู7อิน
63023018267 นายจักราวุธ ทองเจิม
63023018268 นางสาวสุชานันท� กนกนันท�
63023018269 นางสาวปุณยนุช กาทอง
63023018270 นางสาวเกศินี ต7ายนอน
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63023018271 นายวินัย หนูคง
63023018272 นายจักริน เฮงพระพรหม
63023018273 นางสาวสมหวัง เผื่อนนาค
63023018274 นางสาวรติมา เพ็ชรประดับ
63023018275 นางสาวสุธีรา สุขเกษม
63023018276 นางสาวภัทรา กาญจนกังวาฬกุล
63023018277 นางสาวกุสุมา วงษ�ศิลปZ
63023018278 นางสาวศรัญญา แต7งตามพันธ�
63023018279 นางสาววิภาวรรณ สิทธิสาร
63023018280 นายภัทรพงษ� พวงรัตน�
63023018281 นายธีรภัทร ชาติทอง
63023018282 นางสาวณัฐนิชา บุญกุ
63023018283 นางสาวการะเกษ ม7วงเพชร
63023018284 นายกิตติภพ เงินใบอ7อน
63023018285 นางสาวปาจรีย� ฤาดี
63023018286 นางสาวกนกพร ทองรอด
63023018287 นางสาวศิริรัตน� ผาพันธ�
63023018288 นางสาวจิตตวดี สตารุ7ง
63023018289 นางสาวชุติมา ชิตรัฐถา
63023018290 ว7าที่ร&อยตรีสรไกร แจ7มจิตต�
63023018291 นางสาวศิริลักษณ� คงประจักษ�
63023018292 นายนําโชค พูลทรัพย�
63023018293 นายชัชพิสิฐ ผิวงาม
63023018294 นายชยพร กลิ่นถือศิล
63023018295 นายภาณุเดช เนตรสว7าง
63023018296 นางสาวกัญญารัตน� เสมทับ
63023018297 นายธนเดช ศรีชาหลวง
63023018298 นางสาวพีรยา จุนทวิเทศ
63023018299 นางสาวชนากานต� อัฒจักร
63023018300 นายเอกรินทร� อรุณรุวิวัฒน�
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63023018301 นางสาววรรณกานต� ยงสุวรรณกุล
63023018302 นางสาววรรณชนก บํารุงเมือง
63023018303 นางสาวหนึ่งฤทัย เอกจิตต�
63023018304 นางสาวภัทจิรา สุนทรธรรมกิจ
63023018305 นางสาวเกศรินทร� อินทร�ขุนจิต
63023018306 นายชาคริตษ� จันทร�ดี
63023018307 นางสาวพัทรลดา อ7อนวงษ�
63023018308 นางสาวภคปภา สัมพันธ�
63023018309 นางสาวมาลีวัลย� ศศิวิทยา
63023018310 นายปฐมพงศ� พวงเพชร
63023018311 นางสาวปภัสรา สักการะ
63023018312 นางสาวพิธาน โสมกุล
63023018313 นางสาวชรินธร ศรีโสภณ
63023018314 นางสาวรัตตินันท� พัชรวุฒิพันธุ�
63023018315 นางสาวนัตติยา คนแรงดี
63023018316 นายพงศกร วิชาศรี
63023018317 นางสาวชลิตา สุทธนะ
63023018318 นางสาวสิริวรรณ ซ&งศิริ
63023018319 นางสาวมัตชิฌา วิทยา
63023018320 นางสาวธัญสรวี หงสกุลสมรัตน�
63023018321 นางสาวโสพิศตา แช7มโสภา
63023018322 นางสาวอิสรีย� ป.Jนก&อง
63023018323 นายสิทธิชัย นันทกิจโกศล
63023018324 นางสาวสมฤทัย ล&านใจดี
63023018325 นายสรศักด์ิ อินทจันทร�
63023018326 นางสาวเยาวภา แก7นจันทร�
63023018327 นางสาวชณัฐดา วงศ�ไพศาลสิริกุล
63023018328 นางสาวพัสวี วิญ_ูวิจิตร
63023018329 นางสาวณัฐา รัตนพลธี
63023018330 นายณพวัฒน� วงศ�ต้ัง
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63023018331 นางสาวนรีกานต� สนธิเมือง
63023018332 นางสาวผกาแก&ว แซ7โอ&ว
63023018333 นางสาวอัฉราพรรณ คาดสนิท
63023018334 นางสาวศิริวรรณ ขวัญงาม
63023018335 นางสาวอรวรรณ เพียงนั้น
63023018336 นางสาวปริญดา อาจเทศ
63023018337 นายพงศธร มากรุ7งแจ&ง
63023018338 นางสาวป.ณฑิตา เจริญกูล
63023018339 นายชัชฎาพรรณ สงรอง
63023018340 นางสาวอาภาภรณ� แก&วดิลก
63023018341 นายชวัชร�พล ธิติพรสิงห�
63023018342 นางสาวปาริฉัตร ปากดี
63023018343 นางสาวป/ยะภรณ� บัวพิมพ�
63023018344 นางสาวกมลศรี ลีระเติมพงษ�
63023018345 นางสาวพิมณภา ไชยเเก&ว
63023018346 นางสาวอนงค� เสวตวงษ�
63023018347 นางสาวทิพย�ดาวัลย� ชัยศิริ
63023018348 นางสาวปวีณา สิงห�สถิตย�
63023018349 นายวิศรุต ตPะวงศ�รัตน�
63023018350 นางสาวประภาพร รินทอง
63023018351 นางสาวพรวิมล เทวัญประทานพร
63023018352 นายอรุณโรจน� รูปหล7อ
63023018353 นางสาวบุญศศิณา โว&ดทวี
63023018354 นางสาวนิตย�รดี ดอนตะโก
63023018355 นางสาวสุพัตรา หนูเจริญ
63023018356 นายวชิรวิทย� ก้ิมซ่ือ
63023018357 นางสาวสุพรรษา อโนนาม
63023018358 นายทินกร สุขศิริ
63023018359 นายกฤตวัฒน� วัฒนะ
63023018360 นางสาวสุชาวดี รอดพาล
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63023018361 นางสาวณัฐณิชา ย้ิมสะอาด
63023018362 นางสาวธันยพร อิ่นแก&ว
63023018363 นายบวรวิษณุ� บุญปาลิต
63023018364 นางสาวสุลัดดา พรมสู
63023018365 นายอิทธิชัย บุญชู
63023018366 นางสาวรวีพร นฤดีศรีอุทัย
63023018367 นางสาวอารีนา เด่ียวทิพย�สุคนธ�
63023018368 นายศิลา ฤกษ�เปลี่ยน
63023018369 นายอาทิตย� สุขสมนึก
63023018370 นางสาวปริชญา จิตรวงศ�
63023018371 นางสาวสุมิตรา ใจบุญ
63023018372 นางสาวศิริวรรณ ภัทราพันธ�มณี
63023018373 นายอมร นรสิงห�
63023018374 ว7าที่ ร.ต.วรรษิษฐ� จงจิตร
63023018375 นางสาวยลลดา วันดี
63023018376 นายณัฐพล เอี่ยมสอาด
63023018377 นางสาวอารีรัตน� แคล&วรอดภัย
63023018378 นางสาวณรินทร�ธร เอี่ยมสะอาด
63023018379 นายอมรเทพ ดอกอัญชัน
63023018380 นายณัฐภัทร ดีโสภา
63023018381 นางสาววงศ�ตะวัน นิลพงศ�
63023018382 นางสาวลูกศร ทองสกุล
63023018383 นางสาวสุภาพร แก&วสว7าง
63023018384 นางสาวศิริรัตน� วิริยะเด7นชัย
63023018385 นายมานิตย� มณีรัตน�
63023018386 นางสาวสุนิสา อาจหาญ
63023018387 นางสาวิตรี รอดจินดา
63023018388 นางณัฐชานันท� หนูทองอินทร�
63023018389 นายสราวุฒิ ไทรทองมี
63023018390 นางสาวรุจิรา ท&าวธงไชย
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63023018391 นางสาวจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช
63023018392 นางสาวพัชราวดี เกษมจิตร�
63023018393 นายวสันต� อุตสาหะ
63023018394 นายชัยพร พ7วงสมจิตร
63023018395 นางสาวสมาวรรณ จันดีศรีเจริญ
63023018396 นางสาวกนกนุช แสงกระจ7าง
63023018397 นางสาวอริญา กันภูมิ
63023018398 นายศิพงศ� แก&วบุบผา
63023018399 นายศรราม ขุนศรี
63023018400 นางสาวปภาพินท� วงสาริกา
63023018401 นางสาววรยา ศิริถาวร
63023018402 นางสาวรุจิรา ณัฐฤทธิศักด์ิ
63023018403 นางสาวสุมิตรา เอี่ยมล&าย
63023018404 นางสาวปรียานุช ตาลเสี้ยน
63023018405 นางสาวกรรณิกา ซุ7ยหิรัญ
63023018406 นางสาวเพียงรัก ดาวเรือง
63023018407 นางสาวรวิสรา วันเดช
63023018408 นางสาวรัตนาภรณ� โจหิงค�
63023018409 นางอารีรัตน� จงใจ
63023018410 นายธนดล ปฐมไพบูลย�กิจ
63023018411 นางสาวนรมน หมวดทอง
63023018412 นายธวัชชัย พรสง7า
63023018413 ว7าที่ ร.ต.อนุรักษ� ชัยวงค�
63023018414 นางสาวธัญยธรณ� ทองบุญมา
63023018415 นางสาววริศรา พระปฐมนาวี
63023018416 นางสาวอรพรรณ สุทธิมล
63023018417 นางสาวอทิตยา สงวนพันธุ�
63023018418 นางสาวอารีญา ชื่นกลิ่นธูป
63023018419 นายชนายุทธ เรียนรู&
63023018420 นางสาวรัตน�วรรณ วิเชียรณรัตน�
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63023018421 นางสาวแสงดาว เกตุทอง
63023018422 นางสาวบุษกร บัวบุศ
63023018423 นายอนุชา ยอดวันดี
63023018424 นางสาวศิริพร ภู7ไพโรจน�
63023018425 นายสุรพล เกษร
63023018426 นางสาวฐิตากร ช7วยจวน
63023018427 นางยอดขวัญ พ่ึงงาม
63023018428 นางสาวศุภวรรณ เก้ือกุลธรรม
63023018429 นางสาวเสาวลักษณ� โตเอี่ยม
63023018430 นางสาวป/ยธิดา รักเกียรติ
63023018431 นางสาวสุธิตา แก&วกิริยา
63023018432 นางสาวณิชกานต� กัมทรทิพย�
63023018433 นางสาวศิริลักษณ� อยู7สังข�
63023018434 นายวศิน สถิตพรพรหม
63023018435 นางสาวมาลิษา กิจนิยม
63023018436 นางสาวเกวลี รัมมะพัฒน�
63023018437 นายสันติ เรียงแหลม
63023018438 นางสาวไอลดา พุ7มนิล
63023018439 นางสาวธีรานุตถ� เกิดเอี่ยม
63023018440 นายทรงยศ กุลชูศักด์ิ
63023018441 นางสาวสุดารัตน� สุตยสรณาคม
63023018442 นางสาววริศรา อุทัยธรรม
63023018443 นางกมลรัตน� จิตตสินนวา
63023018444 นางสาวมินทร�ลดา อะนันตา
63023018445 นางสาวสุวรพร จุลนพ
63023018446 นางสาวสมปรารถนา ดาทอง
63023018447 นายธวัฒชัย แพทย�เกาะ
63023018448 นางสาวเพชรรัตน� อาจหาญ
63023018449 นางสาวเกศวดี พานทอง
63023018450 นางสาวภัทรา ใจบุญ
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63023018451 นางสาวสุภานัน ปฏิสนธิ
63023018452 นายเขมณัฎฐ� ภู7คําจันทร�
63023018453 นางสาวศรุดา ปานจําลอง
63023018454 นางสาวทิพนาถ สุดจิตต�
63023018455 นางสาวจุไรรัตน� โชติพิเชฐ
63023018456 นางสาวณัฐฐิกา โตวิวัฒน�
63023018457 นางสาวกมลวรรณ นิคะ
63023018458 นางสาวอังค�พัฑรา แสงประโคน
63023018459 นางสาวสุปวีณ� แสงแพร
63023018460 นางสาวอารียา พลสันต�
63023018461 นางสาวนริศรา เฉานอก
63023018462 นายกฤศ สายแสง
63023018463 นางสาวอชิตา ธีรศิลปZ
63023018464 นางสาวภัทรภร ลชโรจน�
63023018465 นางสาวนุดี แก&ววิริยะกิจกูล
63023018466 นายพงศ�ธร ว7องพานิช
63023018467 นางสาวฐิติมา ผลมรุกต�
63023018468 นายเฉลิมพร วิริยประสิทธ์ิชัย
63023018469 นางสาวกนกพรรณ ครุฑแก&ว
63023018470 นางสาววิชุดา ปานดี
63023018471 นางสาวธัญญรัตน� แสงโรจน�สกุลชVัย
63023018472 นางสาวอนัญตา น&อยพันธ�
63023018473 นางสาวบุญมี พุกรอด
63023018474 นายพีระพล ดอนเจดีย�
63023018475 นายทรงยศ หิรัญอ7อน
63023018476 นางสาวกนกพิชญ� กาหยี
63023018477 นายณรงค�ศักด์ิ บุญปลอด
63023018478 นายธนธรณ� เหลาพันนา
63023018479 นางสาวรดา อาจผล
63023018480 นางสาวจารุวรรณ สระทองนวน
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63023018481 นางสาวศศิธร หลิมชัยสุวรรณ
63023018482 นางสาวสโรชินี ตันติรถานนท�
63023018483 นางสาวเยาวพา จิตแม&น
63023018484 นายสรวิชญ� สิงห�ดา
63023018485 นางสาวทัศษณีย� เกลียวสัมพันธ�ใจ
63023018486 นางสาวกชมน ลิ้มกระจ7างวงศ�
63023018487 นางสาววรรณวิสา คําพันธ�
63023018488 นางสาวพรนิภา พุมมาเกิด
63023018489 นางสาวกนกวรรณ จูเกตุ
63023018490 นางสาวประกายเดือน คําลือ
63023018491 นางสาวสุพักตร� ป/Rนเกล&า
63023018492 นางสาววันวิสา นุชสุดสวาท
63023018493 นางสาวดวงใจ สุขสมัย
63023018494 นางสาวลักษมี แสงสุวรรณ
63023018495 นางสาวจุฑามาศ เมธาพาณิชย�
63023018496 นายสุพรรณ สะดวก
63023018497 นางสาวหัทยา แก7นแก&ว
63023018498 นายชิษณุพงศ� เทพพิทักษ�
63023018499 นางสาวจรินทร�กาญจน� เหมือนวงศ�
63023018500 นางสาวรุ7งอรุณ ชาวชัยนาท
63023018501 นางสาวณัฐวรรณ บุญขจาย
63023018502 นางสาวศศิกาญจน� มาวัน
63023018503 นางสาวอภิชญา แต7งตามพันธ�
63023018504 นางสาวรพิชา วาชิรวิทย�
63023018505 นายพูนศักด์ิ ชีวะโต
63023018506 นางสาวโชติมา เอโกบล
63023018507 นางสาวสิรินภา เที่ยงตรง
63023018508 นายถิรวัฒน� ประทาน
63023018509 นางสาวพิชญา ลาศศิลปZ
63023018510 นายดอนน7า มานีกิง
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63023018511 นายสหรัฐ ทองชมภู
63023018512 นางสาวสัตตกมล จิตม่ัน
63023018513 นางสาวสุพัตรา ร7มโพธ์ิรี
63023018514 นายฉลาด คงลา
63023018515 นางสาวพิชญ�พิมล เบี้ยวทุ7งน&อย
63023018516 นางสาวกัญญ�กุลณัช อ&นเชิด
63023018517 นางสาวขนิษฐา อาทร
63023018518 นางสาวมะยุรี แม7นศรนรา
63023018519 นายตุลกานต� ช7างสมบุญ
63023018520 นางสาวญาณิน ศรีจารุพฤกษ�
63023018521 นายชยพัทธ� คูณขาว
63023018522 นายนัฐภูมิ วิริยาภรณ�โสภณ
63023018523 นางสาวจุฑารัตน� พรมกัน
63023018524 นางสาวธนพร วารีนิล
63023018525 นายชินาธิป สุพรรณโรจน�
63023018526 นายพันธ�ศักด์ิ หลักศิลา
63023018527 นางสาวธรรมิกา บุญวรรณโณ
63023018528 นางสาวเฟWRองฟQา ภมรสันต�
63023018529 นางสาวธมลวรรณ จรเสมอ
63023018530 นางสาวพูนสิริ ลี้พิสิษฐ�สกุล
63023018531 นางสาวจันดารัตน� เกิดมณี
63023018532 นางสาวจุฑารัตน� อินทร�ปาน
63023018533 นางสาวธมลวรรณ ทุมพัฒน�
63023018534 นางสาวจิรภิVญญา โตอุทุมพร
63023018535 นายภาคภูมิ แก&วกระจ7าง
63023018536 นายสามารถ กาฬภักดี
63023018537 นางสาวศศิวิมล คณานับ
63023018538 นางสาวเตชินี ดาราวงษ�
63023018539 นางสาวภวิษย�พร ภิรมย�รักษ�
63023018540 นายวุฒิชัย เดชจินดา
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63023018541 นางสาวพิมพ�ภิดี พรมมา
63023018542 นางสาวณัฐมน เงินบุตรโคตร
63023018543 นางสาวกรรณิการ� สิงห�ตัน
63023018544 นางสาวกชกร เสือไพรงาม
63023018545 นางสาวสาวรีย� กะตะศิลา
63023018546 นายวรวุฒิ วิริยานนท�
63023018547 นางสาวดาราวรรณ อู7สุวรรณ
63023018548 นางสาวธัญญลักษณ� นิลสนธิ
63023018549 นายณ.บดินทร� พิบูลย�
63023018550 นางสาวจันจิรา จันทร�ประเสริฐ
63023018551 นางสาวอริสรา สุขวิสุทธ์ิ
63023018552 นายฟ.กรูดีน มาดเด7น
63023018553 นางสาวพัชรี พันธุ�ตัน
63023018554 นางสาวจิดาภา วงษ�เพ็ง
63023018555 นายเสฐียรพงศ� ชวลิตธนวงศ�
63023018556 นางสาวเนตรชนก ฉายาจิตต�
63023018557 นางสาวรัตนาภรณ� อุดรลาย
63023018558 นางสาวหทัยวรรณ ไฝเพชร
63023018559 นางสาววรดา คลองรั้ว
63023018560 นายธัชพล ศรีวิลัย
63023018561 นางสาวศิรประภา ศิริสุโขดม
63023018562 นางสาวประภาพร ธรรมมุสา
63023018563 นายวรรณชัย ชิตประเสริฐ
63023018564 นายกษิด์ิเดช ศรีโสม
63023018565 นางสาวจุฑาทิพย� ย้ิมย7อง
63023018566 นางสาววริศรา จีนคํา
63023018567 นายธนาวิทย� วรรณหนอง
63023018568 นางสาวสาวิตรี ชูชาติ
63023018569 นายประภากร ทนะแสง
63023018570 นางสาวยุภา เพียปลัด
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63023018571 นายธนศักด์ิ วิชาโท
63023018572 นายวงศธร ป/Rนทอง
63023018573 นางสาวสุกัญญา ที่รัก
63023018574 นายกิตติธัช จันทร�ใจดี
63023018575 นางสาววิรินทร�รัตน� อิสลาม
63023018576 นายตฤณกร ป.ญญาวงค�
63023018577 นางสาวสุนิสา จิตรหลัง
63023018578 นางสาวธัญญลักษณ� นอขุนทด
63023018579 นางสาวชัฐชา พุทธา
63023018580 นางสาวสมฤทัย วังวนสินธุ�
63023018581 นายพงพันธ� ศรีสุวรรณ
63023018582 นางสาวประไพ สาลีทอง
63023018583 นางสาวป/ยนันท� เทียนไชย
63023018584 นางสาวจิรนันท� อินทป.ญญา
63023018585 นางสาวธนพร เพ็งศรี
63023018586 นางสาวพิมพ�มณี โพธ์ิอ7อน
63023018587 นายสมชาติ เพียรราช
63023018588 นายสืบสกุล บุญมาวงค�
63023018589 นายนิคม รามจุล
63023018590 นางสาวเรืองรอง เจริญสุข
63023018591 นางสาวปณิธิดา จิตตมงคลวัฒนา
63023018592 นายนฤเบศร� ศรีสดใส
63023018593 นางสาวธิติมา บุญนา
63023018594 นางสาวนริศรา ศิริศักด์ิ
63023018595 นางสาวชุดาพร ชาเสน
63023018596 นางสาวเยาวรัตน� อินปาน
63023018597 นายนวดล ขาวศรี
63023018598 นางสาวมณีกาญจน� แสงแพร
63023018599 นางสาวสุธิดา โด7งดัง
63023018600 นางสาวธนิดา แก&วดอนไพร
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63023018601 นายอร7ามวงศ� เอี่ยมใหญ7
63023018602 นางสาวบุณยาพร นิลโนรี
63023018603 นายสิวะ มณีโชติ
63023018604 นางสาวธัญชนก ทองมาก
63023018605 นายพีร บุตรโยจันโท
63023018606 นางสาวพรรณราย วงษ�ขวัญเมือง
63023018607 นางสาวจารุณี ปQองบุญจันทร�
63023018608 นางสาวเนตรนภา วงค�วิลาส
63023018609 นางสาวเมธินี ชายสีอ7อน
63023018610 นางสาวศศิธร คงเพ็ชร
63023018611 นางสาวอัจฉราพร ขุนจันทร�
63023018612 ว7าที่ร.ต.อดิศักด์ิ ศรีม7วง
63023018613 นางสาวศิริกานต� ยืนยง
63023018614 นายพนมกร ฦาชา
63023018615 นางสาวณัฐชยา พงศ�พิทูร
63023018616 นางสาวนฤมล แซ7ต้ัน
63023018617 นายชนะภัทร มิกทา
63023018618 นายณัฐพล ยศวิปาน
63023018619 นางสาวโยธิกา ชัยศรี
63023018620 นางสาววรรณวิภา ภูรัตนโรจน�
63023018621 นายวิริยะ ไชยแสงราช
63023018622 นางสาวสุชญา ทองดีเลิศ
63023018623 นางสาวกาญจนา อาจหาญ
63023018624 นางสาวอุ&มบุญ ตรีหิรัญ
63023018625 นางสาวสุภาพร สุกประเสริฐ
63023018626 นางสาวพาณินี สีปาน
63023018627 นายป/ยะทัศ รัตนะโสภา
63023018628 นายอดิศักด์ิ กูลศิริ
63023018629 นายณัฐวุฒิ ลาภธนกิจไพศาล
63023018630 นางสาวจารุวรรณ ธรรมวัตร�
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63023018631 นางสาวเกศินี คงรัตน�
63023018632 นายณัฐดนัย รอดเพ็ง
63023018633 นางสาวนิตยา ปู^ยวน
63023018634 นางสาววิตติมา แจงเขตต�การ
63023018635 นายสราวุธ โตเอี่ยม
63023018636 นางสาววรัญยา ทีฆายุทธสกุล
63023018637 นางสาวจุฑามาศ ป/ยะวงษ�
63023018638 นายเฉลิมศักด์ิ ศรีน&อย
63023018639 นางสาวพรพิมล ตีจ้ือ
63023018640 นายวิวัฒน� น&อมนําทรัพย�
63023018641 นางสาวกรัณย�กร บุญลอย
63023018642 นางสาววรรณกาญจน� ศรีสุพรรณ
63023018643 นายชลสิทธ์ิ ฟ.กขํา
63023018644 นางสาวเวธกา ชัยประสิทธ์ิ
63023018645 นางสาวอฐิติ ยินดีชาติ
63023018646 นางสาวเกศินี แซ7เตีย
63023018647 นางสาววิภาวรรณ จันทร�มณี
63023018648 นางสาวเสาวลักษณ� สันทอง
63023018649 นางชิดชนก จําปาแพง
63023018650 นางสาวปณัฐภัสร� อ7วมอ7อง
63023018651 นายพิเชษฐ บัวคุ&ม
63023018652 นายวราวุธ ชากุทน
63023018653 นางสาวนุชนาถร สายแสง
63023018654 นายชัชฤทธ์ิ มุกดาหาร
63023018655 นายธนกร นิยมสุข
63023018656 นางสาวประไพวรรณ เปรมสุข
63023018657 นางสาวรัชฎาภรณ� ชมภูธวัช
63023018658 นางสาวนิภาพร ก&องสุรกาญจน�
63023018659 นางสาวกัลยาณี ต้ินซุ7ย
63023018660 นางสาวป/ยะดา เปOยไพบูลย�
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63023018661 นางสาวสุภารัตน� ท7าตะโก
63023018662 นางสาวศรินยา เสมแก&ว
63023018663 นางสาวสริลนุช ชูศิลปZกุล
63023018664 นางสาวสุดามณี ชูเรือง
63023018665 นายนิติ รัตน�วิจิตต�เวช
63023018666 นายสุรเสกข� เวชประสิทธ์ิ
63023018667 นายวรวิทย� ก&ออิสละ
63023018668 นายเมธา พลอยปาริชาต
63023018669 นายนพพร ชิวปรีชา
63023018670 นางสาวพิมพ�บุญ พิมพ�โคตร
63023018671 นายพินิจ เอิบอิ่ม
63023018672 นางสาวหทัยรัตน� อวนศรี
63023018673 นางสาวจงกลนีย� พรมปากดี
63023018674 นางสาวฐิตินันท� จิระจิตตานนท�
63023018675 นางสาวจุฑาทิพย� พรานบุญ
63023018676 นายภิญโญ ฤทธิบัณฑิตย�
63023018677 นางสาวปาลิตา หวังสุนทรภักดี
63023018678 นายพลภัทร สีแตงอ7อน
63023018679 นางสาววันดี นิยม
63023018680 นายสุภาพ บุบผา
63023018681 นางสาววราภรณ� พินิจมนตรี
63023018682 นางสาวปาริชาติ ศิริเมือง
63023018683 นายภานุวัฒน� แก&วอรุณ
63023018684 นางสาวพรไพลิน ยะกันทะ
63023018685 นางสาวยลลดา ป/Rนเกษร
63023018686 นางสาวปภัสรา รัตนภักดี
63023018687 นางสาวระวิวรรณ เพ็งพันธ�
63023018688 นางสาวพรพรรณ มงคล
63023018689 นางสาวพรพรรณ ผิวอ7อนดี
63023018690 นางสาวฐิติยา หลวงชัยสินธุ�
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63023018691 นางพัชนี อิศรเมธางกูร
63023018692 นางสาวอรัญญา แปQนกลาง
63023018693 นางสาวพญาภรณ� ผลนุกูล
63023018694 นางสาวทิชาตา มิตรโกสุม
63023018695 นางสาวเสาวลักษณ� วงศ�กระพันธุ�
63023018696 นางสาวอังคณา สุขนาดี
63023018697 นางสาวแปQงร่ํา โจมแพง
63023018698 ว7าที่ ร.ต.ธนบูรณ� ต&นปฐมกุล
63023018699 นางสาวลภัสวรินทร� ทองคํา
63023018700 นายอุกฤษณ� รุ7งจรูญ
63023018701 นายณรงฤทธ์ิ บุญปลอด
63023018702 นางสาวกัญญาพัชร ทองคงหาญ
63023018703 นางสาวสุกัญญา โสดา
63023018704 นางสาวศิริรัญญา มีธรรม
63023018705 นางสาวอรทิพา ม่ิงสงค�
63023018706 นายจีราพัฒน� พินทรัพย�
63023018707 นางสาวกัลยวันต� บัวสรวง
63023018708 นางสาวนัทธมน อภิวงค�
63023018709 นายสหชาติ คนยงค�
63023018710 นางสาวปวิชญา พ่ึงโคกสูง
63023018711 นายวัชรากร ย้ิวแตร&น
63023018712 นางสาวเกวลี ชูราศรี
63023018713 นางสาวอิสริยา อรัญ
63023018714 นางสาวพุทธรักษา ไหวใจ
63023018715 นางสาววราภรณ� ปาลดี
63023018716 นางสาวพัชรมล วงศ�ศิริฤทธ์ิ
63023018717 นางสาวโชติกา ภูวงค�ผา
63023018718 นางสาวพิชญ�ชุดา โควสุวัฒน�
63023018719 นายปรมินทร� สุธาพจน�
63023018720 นายวีระชัย ย่ิงยศสุข
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63023018721 นายจักรพรรด์ิ หล7าแสนเมือง
63023018722 นางสาวปรารถนา มหาสุขพิบูล
63023018723 นายนุชา ชีพนุรัตน�
63023018724 นายเตโชดม ศิริพงษ�
63023018725 นายสุริยา เม&ยกําเนิด
63023018726 นางสาววันนิสา ตะเพียนทอง
63023018727 นายกิจดํารงค� สินประโคน 
63023018728 นางสาวสุภาภรณ� จินดาวงษ�
63023018729 นางสาวพรรษมณ เชื่อมไธสง
63023018730 นางสาวนงลักษณ� ศรีอนันต�
63023018731 นางสาวประภาวรรณ สําราญกิจ
63023018732 นางสาวพิมลศรี นวลทอง
63023018733 นางสาวศิรินาฎ แก&วพรม
63023018734 นางสาวศศิวรรณ ดอกชะเอม
63023018735 นางสาวมณีรัตน� นามเเสน
63023018736 นางสาวเสาวลักษณ� เอียงเทศ
63023018737 นางสาวณัฐฑิกา นุ7นแก&ว
63023018738 นางสาวเพทาย เพชรสองเมือง
63023018739 นางสาวชญานิษฐ� ติณวโรดม
63023018740 นายอัครพงศ� หินโน
63023018741 นางสาวรุ7งทิวา ต7ายแย&ม
63023018742 นางสาววาสนา พลสาย
63023018743 นางสาวอริศรา สกุลสมบัติ
63023018744 นางสาวบุรัสกร ป.ทมาสน�
63023018745 นายศุภกร โสมเพชร
63023018746 นายเจตนิพัทธ� เล&งคํา
63023018747 นางสาวทิพย�รดา กุฬานุวัช
63023018748 นางสาวสุดารัตน� สิงห�เจริญ
63023018749 สิบเอกอรรถนนท� อินชูพงษ�
63023018750 นายพัฒนพงษ� บุญเจือ

หน&า 625 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023018751 นางสาวสุดารัตน� กําลังเดช
63023018752 นางสาวกนกวรรณ ดาราหมาน
63023018753 นางสาววิมล เพ็งภิญโญ
63023018754 นางสาวสุภาพร สุดโต
63023018755 นางสาวจินตนา โยธาทอน
63023018756 นางสาวมัทนา คํามุลตรี
63023018757 นางสาวภัสสร อาราเม
63023018758 นายวิสุวัฒน� พงษ�รุ7งเรือง
63023018759 นางสาวอนิสา นาคปQอมฉิน
63023018760 นางสาวกนกวรรณ ทัพสุทธิ
63023018761 นายกวีพล จันทร�เพ็ญ
63023018762 นางสาวอนิศรา อ7อนแห
63023018763 นางสาวกมลทิพย� นนทะคําจันทร�
63023018764 นางสาวธนพร มาดี
63023018765 นางสาวเสาวลักษณ� ช&างเกิด
63023018766 นางสาวทิพวรรณ กัลยา
63023018767 นายสมภพ เชียงเพ้ียน
63023018768 นายชวิน เอี้ยวซิโป
63023018769 นางสาวสุดารัตน� ออมสิน
63023018770 นางสาวสุตาภัทร ใสสุวรรณ
63023018771 นางสาวชนัตถ� สนธิสุวรรณ
63023018772 นายชูศักด์ิ โพธ์ิคัง
63023018773 นายคเนศ เสือคํา
63023018774 นางสาวสุธีมนต� อ7อนลมูล
63023018775 นายชวลิต วงศ�ตระกูลชัย
63023018776 นายคมสัน ประจําเมือง
63023018777 นางสาวอัญชรินทร� หมอยา
63023018778 นางสาวสุวรรณรัตน� แสวงรุจิธรรม
63023018779 นางสาวมะลิวัลย� ยศสมบัติ
63023018780 นางสาวจารุวรรณ สุดแก&ว
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63023018781 นางสาวนฤมล ลาโพธ์ิ
63023018782 นางสาวธนัฏฐา ถมทอง
63023018783 นางสาววราภรณ� เนาสูงเนิน
63023018784 นายนิติพงษ� พรมมาไวย
63023018785 นายฐปกรณ� สายสอน
63023018786 นางสาวนันทวรรณ ป.ญญาณธรรม
63023018787 นายธันยบูรณ� ไพจิตรรัตนะ
63023018788 นางสาวกาญจนา สําเภาทอง
63023018789 นายคณิต ถาแพนทอน
63023018790 นางสาวเปรมฤดี นามมาลี
63023018791 นายครรชิต ศรีทองเพชร
63023018792 นางสุวณี จันทรส
63023018793 นางสาวประภัสสร แสงทิม
63023018794 นางสาวพัชรา บํารุงศิลปZ
63023018795 นางสาวชนม�ชนก ทองม7วง
63023018796 นายวรุตม� ทองสุก
63023018797 นางสาวรัตนมณี วินทะสมบัติ
63023018798 นายวัลลภ อาพัฒนอก
63023018799 นางสาวสายชล เจริญจิตร
63023018800 นายชวิน มีอยู7เต็ม
63023018801 นายชัยวัฒน� คําหริ่ม
63023018802 นางสาวสุชานันท� แสนจันทร�
63023018803 นางลัดดาวัลย� จันทร�ฉาย
63023018804 นางสาวมุกชมพู ศรีสุวรรณ
63023018805 นางสาวพรวลี จงดําเกิง
63023018806 นายอภิชาติ วิลาศ
63023018807 นายไชยสิทธ์ิ ชมภูภู7
63023018808 นายณัฐนันท� โชติช7วง
63023018809 นางสาวศิริพร แรงครุฑ
63023018810 นางสาวพรทิพย� ศรีย่ีสุ7น
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63023018811 นางสาวกัลยกร ป/Rนรอด
63023018812 นายมณฑล จันทฤทธ์ิ
63023018813 นางสาวเบญจมาภรณ� ขําพิทักษ�
63023018814 นางสาวพิมพ�นารา นาคฉัตรีย�
63023018815 นางสาวมยุรี อ7อนสัมพันธุ�
63023018816 นางสาวจินตนา อยู7โภชนา
63023018817 นางสาวอุดมพร อักษรนํา
63023018818 นางสาววลินดา บุญยง
63023018819 นางสาววิรดา ประทุมทอง
63023018820 นายอัษฎายุว� เฉิดฉันท�พิพัฒน�
63023018821 นางสาวรัชดา บุญเจือ
63023018822 นางสาวสิรีมาส ชมทรัพย�
63023018823 นางสาวธนัชชา นาคฤทธ์ิ
63023018824 นางสาวจุรณิตา ชูสูรย�
63023018825 นายวัชรพงศ� สุภาพ
63023018826 นางสาวณัฎฐา แสงงาม
63023018827 นางสาวอิสรีย� นนท�ธีระวรคุณ
63023018828 นางสาวลัดดา ผาสุโพธ์ิ
63023018829 นางสาวพิดาวรรณ คล&ายทับทิม
63023018830 นางสาวอนุสรา นินบดี
63023018831 นายชาวิช เกตุแก&วเกศกุล
63023018832 นายดุลยวัต ผิวทองดี
63023018833 นางสาวจีราณัฐ ป/Rนเกตุ
63023018834 นางสาวนันทิชา ผลิกาธิการ
63023018835 นางสาวธนพร ท7าทราย
63023018836 นางสาวนุจรินทร� ก&อนแก&ว
63023018837 นายรัชชานนท� ลิขิตธนานุกิจ
63023018838 นางสาวชนามาศ อินอ7อน
63023018839 ส.ต.ท.พิษณุ อุปรี
63023018840 นางสาวธนิษฐา มูลจิตร�
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63023018841 นางสาวประติชญา จันราย
63023018842 นางสาววรรณาภรณ� ทัพมณเทียร
63023018843 นางสาวชลธิชา สายสกล
63023018844 นางสาวไพลิน ดีบัว
63023018845 นางสาวป.ญจรัศม� ทองคํา
63023018846 นางสาววิสุทธ์ิ ม่ันทองคํา
63023018847 นางสาวลัดดาวรรณ ชิตวงศ�
63023018848 นางสาวธัญญพัทธ� ธรรมลักษณ�โชติ
63023018849 นางสาวกาญจนา ฉายยาศรี
63023018850 นางสาวพัชรี ช7วงวิเชียร
63023018851 นางสาวอาภาวรรณ คงน&อย
63023018852 นางสาวชฎาพร ก7อแก&ว
63023018853 นางสาวกัลย�สุดา เหมือนกูล
63023018854 นางสาวดวงพร ประทุมไชย
63023018855 นายณัฐวุฒิ นิติกรวรากุล
63023018856 นางสาวรัตนาภรณ� พรมแดน
63023018857 นางสาววณพร สายใจ
63023018858 นางสาวพัชรพร เสาโกมุท
63023018859 นายพรพิทักษ� เติมเกียรติไพบูลย�
63023018860 นางสาวชนาภัทร เรืองอยู7
63023018861 นายณัฐดนัย หอมอุดม
63023018862 นางสาวนุสภา พูนผล
63023018863 นางสาวพัชรินทร� เบ็ญจวรรณ
63023018864 นางสาวเกตุกมล สินธุชน
63023018865 นายพิทักษ� ช7วยดํารงค�
63023018866 นางสาวทิฆัมพร ม7วงคง
63023018867 นางสาววิภาพร ต้ังศิริเสถียร
63023018868 นางสาวมะลิวัลย� บุตรดี
63023018869 นายวีระศักด์ิ ขํามี
63023018870 นายเกรียงไกร เจษฎางกูร
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63023018871 นางสาวสุชาดา สีเหลี่ยม
63023018872 นางสาวธนัญณรินทร� ธงขาว
63023018873 นางสาวอณัญญา สามชูสิน
63023018874 นางสาวไอรดา เสมรับ
63023018875 นายชัยวัฒน� สุวรรณสิทธ์ิ
63023018876 นางสาวนันทิตา คีรีวงศ�
63023018877 นางสาวธรรญชล สุดใจ
63023018878 นางสาวสุกัญญา ป/Rนกุมภี
63023018879 นางสาวพิชาวีร� อินผา
63023018880 นางสาวธนิษฐา บัวหลวง
63023018881 นางสาวคุณิตาพร พิมพิรัตน�
63023018882 นางสาวพิมพ�ภัสสรณ� คุ&มโนนชัย
63023018883 นางสาวจารุพร นกเพ็ชร�
63023018884 นางสาวเสาวลักษณ� กลีบศรี
63023018885 นางสาวป/ยาภรณ� บุญมีรอด
63023018886 นายธรรมสรณ� มุกดา
63023018887 นายนลธวัช พลเย่ียม
63023018888 นายจิรวุฒิ พจน�ศิลปชัย
63023018889 นางสาวนิภาวัลย� อุปดิษฐ
63023018890 นายชาญธิวัฒน� กิจสวัสด์ิ
63023018891 นายมารุต กองม7วง
63023018892 นางสาวศุภนิดา อิศรเมธางกูร
63023018893 นางสาวฐิตาพร อินทะนิน
63023018894 นางสาวพิมพ�พร ยังมีสุข
63023018895 นางสาวสุรัสวดี นิลพุ7ม
63023018896 นายวรากร พลขุนทด
63023018897 นางสาวเบญจวรรณ ฤกษ�สง7า
63023018898 นางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ�กร
63023018899 นางสาวจิราภรณ� เสียงใหญ7
63023018900 นายชวัลณัฐ แจ7มจํารัส
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63023018901 นายภูเบศร� โพธ์ิศรี
63023018902 นางสาวกนกพร สาวทรัพย�
63023018903 นางณันท�ธิตา อูปคํา
63023018904 นางสาวสรุตา ปQองกัน
63023018905 นางสาวนฤมล เจียระธรรม
63023018906 นางสาวพนิดา ดวงจินดา
63023018907 นางสาวสุภาภรณ� สมคิด
63023018908 นางสาวปวีณา มาลัย
63023018909 นางสาวสโรชา คําบาง
63023018910 นางสาวมยุรี อินสา
63023018911 นางสาวเบญญาภา สุขสมบูรณ�
63023018912 นางสาวพันนิภา ต7อโชติ
63023018913 นางสาวมนัสชา สร&อยสม
63023018914 นายนัทธพล หม7งไม&ขุย
63023018915 นางสาววิจิตรา สุขดี
63023018916 นางสาวศิรัญญา เสือคง
63023018917 นายอติVนันต� สิถิระบุตร
63023018918 นางสาวชนิดดา นพคุณ
63023018919 นายวชิระ บุตรน้ําเพชร
63023018920 นางสาวมลิวัลยื กุลวงศ�
63023018921 นางสาวนัทธมน วัฒนะเกาะ
63023018922 นายสมเกียรติ แจ&งสว7าง
63023018923 นายสุริยา ล้ําเลิศ
63023018924 นางสาวธมลวรรณ ทรัพย�ฤทธา
63023018925 นางสาวนฤมล พุทธวงศ�
63023018926 นางสาวปวีณ�พัสตร� เถ่ือนคนรัก
63023018927 นายณรงค� วงษ�จู
63023018928 นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธ์ิ
63023018929 นายสุทธาวีร� อินทรัตน�
63023018930 นางสาวกมัยธร ธีรรัตนางกูร
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63023018931 นายพงศกร เกษียรสมุทร
63023018932 นายธนพล ขันธวิชัย
63023018933 นายณภัทร วงษ�บุตรรอด
63023018934 นายภานุพงษ� เครื่องทิพย�
63023018935 นางสาวมณีรุ&ง สุทธเขต
63023018936 นายราเมศ ภาคีพันธ�
63023018937 นายประสงฆ� ลิ่มก้ิน
63023018938 นายอรรถณพ หาญเรือนรัตน�
63023018939 นางสาวรภากัญ บุลกุลนิรชร
63023018940 นางสาวพัทธนันท� แจ&งประเสริฐ
63023018941 นางสาวชนันดา คํานวนสิงห�
63023018942 นางสาวอังคณา ทองเพ็ง
63023018943 นางสาวรุ7งนภา พิมเสน
63023018944 นางสาวจิตรวรรณ พานิชการ
63023018945 นางสาวณัฐวดี เนาวรัตน�
63023018946 นางสาวกัลยรัตน� ภุมมา
63023018947 นางสาวเบญจมาภรณ� ฉิมสิงห�
63023018948 นางสาวศรัญญา ดีเสมอ
63023018949 นางสาวพลอยปภัส สิทธิปรีดาโรจน�
63023018950 นางสาวจิรัชญา โอฬาร
63023018951 นายธนวัต สัตบุษ
63023018952 นายธัญธร เบญจป.ญญาพร
63023018953 นางสาวป.ญญาพร เชื้อม่ัง
63023018954 นางสาววรรณวิภา นาคจินวงษ�
63023018955 นางสาวกรกนก ไม&แหลม
63023018956 นายศรัณย�รัฐ ใจเย็น
63023018957 นางสาวกัญญาณัฐ สุขกูล
63023018958 นางสาวศมนพร วงศ�เรียน
63023018959 นายรัฐ ไกร จันทร� ชัยชนะ กุล 
63023018960 นายอภิสิทธ์ิ คําบุญยอ
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63023018961 นางสาวปรีดาวรรณ สินจรูญศักด์ิ
63023018962 นางสาวกิยามล ศรีเกษม
63023018963 นางสาวกัณฑ�ตะวัน พรมสวัสด์ิ
63023018964 นายสรวีย� ตาตPะ
63023018965 นางสาวณิชาภัทร พานิชย�ศุภมงคล
63023018966 นายวุฒิไกร เจะตัม
63023018967 นางสาวอาทิยา ชาวสวย
63023018968 นายวรวิวัฒน� อ่ําพิพัฒน�
63023018969 นางสาวภารดี เจริญสุข
63023018970 นางสาวสุรัสวดี บุญเกิด
63023018971 นางสาวนีรชา มาวิน
63023018972 นายศิริศักด์ิ แตงวงษ�
63023018973 นายตะวัน แตงจ่ัน
63023018974 นางสาวสิรีธร ศิริมงคล
63023018975 นางสาวนวพร ศรีภู7ทอง
63023018976 นางสาวเดือนเพ็ญ หนูนัง
63023018977 นายสหวุฒิ แสงทับ
63023018978 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมเสน
63023018979 นางสาวพิชญธิดา แย&มหงษ�
63023018980 นางสาวป/ยภัทร พุ7มประดับ
63023018981 นางสาวพนัชกร พุฒิแสงจันทร�
63023018982 นายศราวุธ บริพิศ
63023018983 นางสาวพูลสุข สุขเพ็ชรี
63023018984 นางสาวปริญญา ศรีสว7าง
63023018985 นางสาวพัชรียา ชูพุทธพงษ�
63023018986 นางสาวกันยภัทร ทองมา
63023018987 นางสาวอิษยา ผดุงจิระพันธทิพ
63023018988 นางสาวจิรติ สิรินุสรณ�
63023018989 นางสาววชิรกัลยา ยมจันทร�
63023018990 นายสันติกร สุวรรณพุ7ม
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63023018991 นางสาวนลินี แสงทอง
63023018992 นางสาวกมลทิพย� แมะครบุรี
63023018993 นายพิภพ รุ7งแจ&ง
63023018994 นายปฏิภาณ วัจนาภรณ�
63023018995 นางสาวจิรภัทร เสาวรส
63023018996 นายทศชา แจ&งจิตร
63023018997 นางสาวณปภัช ธราณัฐวรภักดี
63023018998 นางสาวนวลละออง ป.ญญาธิ
63023018999 นางสาวนิชธาวัลย� สังฆมานนท�
63023019000 นางสาวดวงกมล กลับสงวน
63023019001 นางสาวแพรไหม เกรียงไกร
63023019002 นางสาวชณัฐนันตc รัตนบุรี
63023019003 นางสาวอรนุช บุญนันท�
63023019004 นางสาวกมลพรรณ กมลมาลี
63023019005 นางสาวรัตนา เต้ียเย
63023019006 นางสาวสุริชา หวังใจสุข
63023019007 นางสาวภัทธิรา คงวัฒน�
63023019008 นายสกานต� แดงแตง
63023019009 นางสาวชุติมน นุชนารถ
63023019010 นางสาวมณฑิรา เอี่ยมลอยพันธ�
63023019011 นางสาวเกศรินทร� นัยนิต
63023019012 นางสาวรุจิประภา สุขาVทพย�
63023019013 นางสาวปุณยภา เถ่ือนใย
63023019014 นางสาวพลอยไพลิน นาคตระกูล
63023019015 นายภาสน ขาวเหลือง
63023019016 นางสาวแก&วตา เทศทัน
63023019017 นายสมาน เสรี
63023019018 ว7าที่ ร.ต.กฤติรักษ� วรวัฒน�
63023019019 นายณัฐพล ไร7อ&อย
63023019020 นางสาวณัฐปภัสร� พลายงาม
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63023019021 นางสาวนพวรรณ ปล&องคง
63023019022 นางโชติกา อ&าวเจริญ
63023019023 นายกฤษณะ สืบเสาะ
63023019024 นางสาวเพ็ญประภา สารขันธ�
63023019025 นางสาวโสรยา สุขสมบัติ
63023019026 นางสาวจันจิรา จันทร
63023019027 นางสาวเสาวรส เหล7าวงษ�สิริวัฒน�
63023019028 นางสาววัชชาพรรณ บทมูล
63023019029 นายอาทิตย� ผลวัฒนะ
63023019030 นายอาทิตย�ธเนศ อุไรกุล
63023019031 นายกุลบุตร เรือนทอง
63023019032 นางนิตยา เงินทองดี
63023019033 นางสาวจิตรา เลี้ยงอํานวย
63023019034 นางนวลละออง มณีรัตน�
63023019035 นางสาวอภิญญา นาควิจิตร�
63023019036 นายสุเทพ อPอดเอก
63023019037 นางสาวโสภิดา ด&วงเกลี้ยง
63023019038 นางสาวจริญาณี สวัสดี
63023019039 นายปริญญา ศรีสังวาลย�
63023019040 นายกิตติศักด์ิ สุระมณี
63023019041 นางสาวรมิตา ภู7ห&อย
63023019042 นางสาวภารดี แก&วมา
63023019043 นางสาวอาทิตยา คเชนชร
63023019044 นางสาวนิภาพร แพงงาม
63023019045 นางสาวสุกัญญา ทองอินทร�ศรี
63023019046 นางสาวจิราพร ศรีมูล
63023019047 นางสาวทิพาวรรณ ภพักตร�จันทร�
63023019048 นายวัฒนา พ่ึงพร
63023019049 นายปฎิพล พรรษา
63023019050 นายณภัทร พิมพ� บุญ มา 
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63023019051 นางสาวนริศรา ชัยหา
63023019052 นายคุณากร ดาวเรือง
63023019053 นางสาววลัยพรรณ ปติมน
63023019054 นางสาวอาทิติยา หาญวัง
63023019055 นายจักรภพ พงษ�อุทธา
63023019056 นางสาวจิตตา ภิรมย�เนตร
63023019057 นางสาวพิชญะ ประจักษ�วิมล
63023019058 นายป/ติพันธ� ขํางาม
63023019059 นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด
63023019060 นายธีรเมธ เสือภูมี
63023019061 นายภคิน แซ7หลี
63023019062 นางสาวภิญญดา รักการ
63023019063 นางสาวรดาภัค แก&วสมบูรณ�
63023019064 นางสาวพิจิตรา พวงนาค
63023019065 นายพรภวิษย� เจตน�ครองสุข
63023019066 นายสาริน สายกระสุน
63023019067 นางสาวสุทธวีร� แสงแดง
63023019068 นายพิตรพิบูลย� ทองสุข
63023019069 นางสาวอนงค�ลักษณ� ดวงแจ7มใส
63023019070 นางสาวพรพิชชา เลิศฤทธ์ิธา
63023019071 นางสาวนาฏลัดดา ประเสริฐศรี
63023019072 นางสาวกันต�กนิษฐ� สมบัติวงค�
63023019073 นางสาวอัจฉรา บัวพรม
63023019074 นางสาวจารวี พิมพ�เพชร
63023019075 นางสาวจุฬาลักษณ� ชูวงค�วาน
63023019076 นางสาวธมนต�ภัทร ประชาสินทิพย�
63023019077 นางสาวภัศราวรรณ อักษรชาติ
63023019078 นางสาวสุชาดา อดุลยธรรม
63023019079 นางสาวปาลนา วงศ�วาน
63023019080 นางสาวดวงกมล ต้ังอยู7ดี
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63023019081 นางสาวอจลญา ย้ิมประดิษฐ
63023019082 นางสาวณัฐกาญจน� เอี่ยมสอาด
63023019083 นางสาวปริณดา ศรีเกตุ
63023019084 นางสาวอรพรรณ นาคนุช
63023019085 นางสาวกมลวรรณ ทองกลิ่น
63023019086 นางลัดดาวรรณ ต&นแทน
63023019087 นางสาวธัญภา อินตPะนา
63023019088 นางสาวกฤติกา ทองดอนพุ7ม
63023019089 นางสาวจันทิมา กาฬภักดี
63023019090 นางสาวชินาภา บุญมาเลิศ
63023019091 นางสาวอรปรียา พันไทย
63023019092 นางสาวชนม�นิภา จันทร�ดี
63023019093 นางสาวสุดารัตน� กลําพบุตร
63023019094 นายสิทธิโชค เทียนวันวิสาข�
63023019095 นางสาวป/ยาภัสร� ศิริพลชัย
63023019096 นางสาวจิรารักษ� นาคขํา
63023019097 นางสาวอุดมลักษณ� สวนาการณ�
63023019098 นางสาวนภาพิมพ� จินสกุล
63023019099 นายเดชวุฒิ ปฐมปฐวี
63023019100 นางสาววิภาวี รัศมีแก&ว
63023019101 นายณัฐพนธ� วาปOธรรม
63023019102 นางสาวปวีณา จําปาภา
63023019103 นางสาวสุกัญญา หัวใจสุทธิ
63023019104 นางสาวณัฐวรา เนียมแก&ว
63023019105 นางสาวโศจิรัตน� คงลา
63023019106 นางสาวสุปรียา มีเย็น
63023019107 นางสาวนันท�ตรา ประสงค�คํา
63023019108 นางสาวบุศรา จาระสัน
63023019109 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิทอง
63023019110 นางสาวกฤชกร ตาลเจริญ

หน&า 637 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023019111 นางสาวณัฐณพัศชา นรมนพงศ�
63023019112 นายสรายุทธ ตารมย�
63023019113 นายธีรพงษ� แก&วตะโก
63023019114 นางสาวพิมพ�ฌัชชา เต็งหงษ�เจริญ
63023019115 นายวิฑูรย� สุริวงศ�
63023019116 นางสาวพรพิมล ศรีสังวาลย�
63023019117 นายกิตติศักด์ิ แซ7ลิ้ม
63023019118 นางสาวศรินรัตน� เดชวงศ�นิธิโชติ
63023019119 นางสาวนุชศรา เกิดแดง
63023019120 นางสาวนันทวรรณ ปุจฉาการ
63023019121 นางสาวสุธินี พงศ�สุวรรณ
63023019122 นางสาววริศรา ธนทรัพย�โยธิน
63023019123 นางสาววันดี จันทร�เจริญ
63023019124 นางสาวสลิลทิพย� คําแดง
63023019125 นางสาวมณฑิชา ฤทธ์ิเจริญ
63023019126 นางสาวนริศรา แก&วกัญหา
63023019127 นางสาวสุทธิภรณ� หอมอ7อน
63023019128 นางสาวก่ิงแก&ว พลสันต�
63023019129 นายภานุวัฒน� มานภูธร
63023019130 นางสาวจิราวรรณ แดงชอบกิจ
63023019131 นายณัฐกิตต์ิ ศรีกุลา
63023019132 ว7าที่ ร.ต.สุทธิพันธ� รอดเนียม
63023019133 นายพงษ�พันธุ� พรหมรักษ�
63023019134 นางสาววัลย�ลดา จินดาวัฒนกิจ
63023019135 ว7าที่ ร.ต.หญิงจิรัฐกาล อินทสร
63023019136 นายชนะวัฒน� ทาประเสริฐ
63023019137 นางสาวศุภิสรา ทันรังกา
63023019138 นายกานต� เทียนกริม
63023019139 นางสาวณัฐวดี ราษฎร�สรรเสริญ
63023019140 นางสาวอริสรา สาระธรรม
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63023019141 นางสาวสุฐิตา ต้ังเจริญศรีวัฒนา
63023019142 นางสาวณัฐชา แก&วชมเชย
63023019143 นางสาวกาญจนาพร หาบหา
63023019144 นายณัฐพล พลค&อ
63023019145 นางสาวอรอนงค� โกพัฒน�ตา
63023019146 นางสาวมณีวรรณ สมพงษ�
63023019147 นางสาวภควดี สินธุพงษ�
63023019148 นายชนก ขันธวิชัย
63023019149 นางสาวณัฏฐนันท� บัวเอี่ยม
63023019150 นายเมธา ปล&องคํา
63023019151 นางสาวสุสุมา สายะสิต
63023019152 นางสาวลลิตา สุพรรณพรม
63023019153 นายเทวินทร� ครุฑขํา
63023019154 นางสาวสุภาพร รัตนภา
63023019155 นายธเนศ พัวประเสริฐ
63023019156 นางสาวธิษะณา อินทเสม
63023019157 นางสาวดวงกมล พิริยะป.ญญาพร
63023019158 นายพิพัฒน�พงษ� สังข�แก&ว
63023019159 นางสาวนวรัตน� อําแพงใต&
63023019160 นายธนัชพงศ� ทองแก&ว
63023019161 นางสาวทานตะวัน สิงห�ใหญ7
63023019162 นางสาวกมลวรรณ กาญจนบัวทอง
63023019163 นางสาวจริยา โสดชื่น
63023019164 นายธเนษฐ ชํานาญฤทธ์ิ
63023019165 นายพงศกร เกสรินทร�
63023019166 นางสาวณัฐมล สืบค&า
63023019167 นายคําภีร� สุมา
63023019168 นางสาวณัฐชานันท� จารุหิรัญพงศ�
63023019169 นางสาวเจนจิรา ทองเสม
63023019170 นางสาววสุนันท� มายืนยง
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63023019171 นางสาววัลยา โพธ์ิฉัตร
63023019172 นางสาวกันยากร ผลดี
63023019173 นางสาวพวงผกา อุทโท
63023019174 นางสาวภิญญาพัชญ� มีสวย
63023019175 นางสาวณัฐมล โฉมเผือก
63023019176 นางสาวฉัตฑริกา รักจุล
63023019177 นายขวัญชัย ทองดอนจิว
63023019178 นางสาวคนธรส แต7งตามพันธ�
63023019179 นางสาวธารทิพย� วงศ�เวียน
63023019180 นางสาววริศรา ลําจวน
63023019181 นางสาววราภรณ� โสประดิษฐ
63023019182 นางสาวสรารัตน� จรรยาวงษ�
63023019183 นางสาวณกฤตรา ม7วงพูล
63023019184 นางสาวสุภาพร อักษรคง
63023019185 นางสาวมาลาตี เอี่ยมละออ
63023019186 นางสาวป/ยธิดา ต7วนเอี่ยม
63023019187 นางสาวภัทรมน ไชยเกษมสันต�
63023019188 นางสาวธิดารัตน� พิเคราะห�
63023019189 นายศิวกร แก&วชื่น
63023019190 นางสาวจิรารัตน� รัตตนวิเชียร
63023019191 นางสาวจิราพร เดชาธิป.ตย�
63023019192 นางสาวนันทพร เคลื่อนพิมาย
63023019193 นางสาวภนิตา มานัสสา
63023019194 นางสาวกนิษฐา วงษ�ชื่น
63023019195 นางสาวม่ิงฟQา ตรีเอกาพิทักษ�
63023019196 นายศักด์ิชัย พนักงาน
63023019197 นางสาวศริญญา วาจาเพราะ
63023019198 นางสาวนงลักษณ� มีมัสสุ
63023019199 นายกฤษฎ์ิ ภาวนันทาพุฒิ
63023019200 นายพันธวัฒน� ประเสริฐสังข�
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63023019201 นางสาวอินธิรา นนลือชา
63023019202 นางสาวธิดารัตน� ผิวงาม
63023019203 ว7าที่ ร.ต.สงกรานต� ใจป/นตา
63023019204 นายสุรศักด์ิ ผิวทอง
63023019205 นายสงกรานต� พันธ�ผล
63023019206 นางสาวธารารัตน� อินเรือน
63023019207 นางสาวณัฐสิริ กอเกียรตินันท�
63023019208 นางสาวศิริรัตน� ครรชิตชัยวาร
63023019209 นายพงศ�พัฒน� ธรรมวิทิตวงศ�
63023019210 นางสาวนันธิดา ยมพินิจ
63023019211 นายอธิป ธนูศิลปZ
63023019212 นางสาววิภาวี เขียวชะอุ7ม
63023019213 นางสาวกนกวรรณ โพธิรัชต�
63023019214 นางสาวอรพรรณ สระทองเหยียด
63023019215 นายอาทิตย� สร&อยเสมา
63023019216 นายศุภณัฐ สูบเด็ง
63023019217 นางสาวอาริซา เจPะมะ
63023019218 นางสาวกานต�ธีรา ขันคํานันตPะ
63023019219 นายดิลก บุญรอด
63023019220 นายวัชนันท� เงินเหรียญ
63023019221 นางสาวณัฐสุดา ขวดจ&อย
63023019222 นางสาวเขมะสิริ แสงรอด
63023019223 นางสาวกันติชา ทองเรือง
63023019224 นางสาวทัศนีย� อนุชาติ
63023019225 นางสาวชลิตา บุญท&วม
63023019226 นางสาวพิชญา กัณหา
63023019227 พันจ7าอากาศเอกอรรถพล พลพิพัฒน�กิจ
63023019228 นางสาวกมลพร ทําจะดี
63023019229 นางสาวบุษบา สุทธิประภา
63023019230 นายธนกฤต เลี้ยงรักษา
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63023019231 นางสาวมาริสา เดชเรือง
63023019232 นางอิสรียา เทียนสว7าง
63023019233 นางสาวพันธิภา ทองเชื้อ
63023019234 นางสาวเบญจมาศ คนขยัน
63023019235 นางสาวจารุรินทร� ยอดสีทอง
63023019236 นางสาวศิริรัตน� ช&างสาร
63023019237 นายปฐมพล กมลศุภสิริ
63023019238 นายภัควัฒน� ทรงจิตสมบูรณ�
63023019239 นางสุภัชชา โพธ์ิงาม
63023019240 นางสาวธนภรณ� ศรีภักดี
63023019241 นางสาวพิมพ�พันธุ� นุ7มพญา
63023019242 นางสาวชญานิน มุ7งถ่ิน
63023019243 นางสาวภัณฑิรา บ&านแปQง
63023019244 ว7าที่ร&อยตรีวรธัช มณี
63023019245 นางสาวกมลเนตร เจริญสุข
63023019246 นายวัชรากร อยู7จุ&ย
63023019247 นางสาวอัจจิมา ปQอมบัว
63023019248 นางสาวณัฐนิชา อยู7จุ&ย
63023019249 นางสาวอังคณา สกุลพราหมณ�
63023019250 นางสาววณิดา หวานตลอด
63023019251 นางสาวอมลวรรณ ดวงแก&ว
63023019252 นางสาวพิจิตตรา ชุมคง
63023019253 นายวรเชษฐ� ศรีประทุม
63023019254 นางณิชาภัทร แสงเฮ7อ
63023019255 นางสาวสุภาพร ปุQยเจริญ
63023019256 นางสาวเสาวลักษณ� อาชีวเกษตกร
63023019257 นางสาววิชาณัช ภูศรี
63023019258 นางสาวภัทรวดี พันธ�พุฒ
63023019259 นางสาวศิริพร ใจม่ัน
63023019260 นางสาวกุณฑรี พุทธิสา
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63023019261 นางสาวนราพร เสาร�สูง
63023019262 นายลําเทียน พรมวิชัย
63023019263 นางสาวจารุวรรณ พ7วงทอง
63023019264 นายนวพล บุญประเสริฐ
63023019265 นางสาวทิฆัมพร รัตนานุพงศ�
63023019266 นางสาวนิสาชล ทองดอนเหมือน
63023019267 นางสาวจิรัชยา ยงหัสถกรณ�
63023019268 นายอภิสิทธ์ิ อPอกฉิม
63023019269 นางสาวจิรัฏฐ� เทียมวงค�
63023019270 นางสาวอุนนดา ทุมพร
63023019271 นางสาวณัฐชา เมฆฉาย
63023019272 นายวรวิทย� จําปาเมือง
63023019273 นางสาวสุภาวดี หินทอง
63023019274 นายตะวัน เสนาป^า
63023019275 นางสาวนันทนา บุญชะนะ
63023019276 นายบุญชัย เลิศธัญพันธ�
63023019277 นายธีรภัทร� ยอดจอก
63023019278 นางสาวนัทพร พุทธา
63023019279 นายกิตติพศ จิตต�อารยะกุศล
63023019280 นางสาวณัฐวดี ช7องลมกรด
63023019281 นางสาวฐาปนี สิงห�ถม
63023019282 นางสาวป/ยะพร อาทิตย�ตระกูลชัย
63023019283 นางสาวป.ฐทิมา เสวตวงษ�
63023019284 นายณพวรรษ เอี่ยมสําอางค�
63023019285 นางสาวอลิษา พิริยะธรรม
63023019286 นางสาวรุ7งนภา ขํางาม
63023019287 นางสาวภิญญาพัชญ� มหิงสา
63023019288 นายเสฏฐลักษณ� นาคไร7ขิง
63023019289 นางสาววริศรา ประเสริฐท7าไม&
63023019290 นายธนิต ก&อนเมฆ
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63023019291 นางสาวเสาวลักษณ� สวนจันทร�
63023019292 นายภาคภูมิ แก&วอําไพ
63023019293 นางสาวจัสมิน อัครมนัส
63023019294 นางสาวอรพรรณ เจียมบุญศรี
63023019295 นางสาวระพีพรรณ ศรศึก
63023019296 นางสาวบุญสิตา บุญฤทธ์ิ
63023019297 นางสาวอัจฉรีย� สุขประสงค�
63023019298 นางสาวกุลิสราณัฐ กองเงิน
63023019299 นางสาวสุภลักษณ� งามกลาง
63023019300 นางสาวนันท�ชนก จันทร�เสน
63023019301 นางสาวกาญจนาพร แซ7เล&า
63023019302 นางสาวป/ยนุช ทองเสน7ห�
63023019303 นางสาวไอรีน การะเกตุ
63023019304 นางสาวนาตยา ทองดอนพุ7ม
63023019305 นายธีรชัย เขมวงค�
63023019306 นางสาวธัญลักษณ� ปรีสงค�
63023019307 นางสาวนิชากร จงพัฒนาทวีศักด์ิ
63023019308 นางสาวพรนภัส อังคกษมรัตน�
63023019309 นางสาวลลิษา กระสินธุ�
63023019310 นางสาวรุ7งนภา คําหรุ7ม
63023019311 นางสาวอรอนงค� โมฆรัตน�
63023019312 นางสาวพัฒนี ศรีโภคา
63023019313 นายนาวิน หนูรุ7ง
63023019314 นางสาวธนพร รอดอินทร�
63023019315 นางสาวศศิณัฐนันท� ชัชวงษ�
63023019316 นางสาวแสงอรุณ หม่ืนรัตน�
63023019317 นางสาวบุณยวีร� ยางสวย
63023019318 นางสาวจารุกัญญ� มาลาพงษ�
63023019319 นางสาวรัตนา เซ่ียงฉิน
63023019320 นางสาวฉันท�สุมน ไทยทวี
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63023019321 นางสาวขนิษฐา ขาวเวียง
63023019322 นายรัตพล เย็นสําราญ
63023019323 นางสาวอัครภา ป.ญญากาบ
63023019324 นายฐานันดร เกตุโกมุท
63023019325 นายพรชัย เสนานิคม
63023019326 นางสาวชมพูนุช ดอกพวง
63023019327 นายณภัทร กองจันทร�
63023019328 นายปฐมพร หลิมป.ญญา
63023019329 นางสาวกรพินภรณ� มณีน&อย
63023019330 นางสาวชนม�นิภา เที่ยงธรรม
63023019331 นางสาวนัฐชา อินทร�ชู
63023019332 นายป/ยะณัฐ ศรีวงษ�ญาติดี
63023019333 นางสาวป.ทมาภรณ� สร&อยสอิ้ง
63023019334 นายทรงยศ บัวผัน
63023019335 นางสาววิกานดา ม่ันต7อพงษ�
63023019336 นางสาวกวินทิพย� พลับพลาทอง
63023019337 นางสาวจิตพร กรรเจียก
63023019338 นางสาววิไลลักษณ� จันทร�วงค�
63023019339 นางสาวกุลปรียา เก้ือรัมย�
63023019340 นายธีรพล เกตุมาก
63023019341 นางสาวป/ยาภรณ� โคตรศรี
63023019342 นางสาวธนิสร แสงอนันต�
63023019343 นายไวทย�ทยา โขเมษฐวัฒน�
63023019344 นางสาวณฐา เมธากิตติกูล
63023019345 นางสาวพิชามญชุ� เตียวเจริญ
63023019346 นางสาวมัลลิกา เทียมสวัสด์ิ
63023019347 นางสาวพิมลวรรณ ศิริรัมย�
63023019348 นางสาวจันทิมา วัฒนาโชติกุล
63023019349 นางสาวเจนจิรา ศรีภุมมา
63023019350 นางสาวทิพยา แจ7มดวง
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63023019351 นางสาวธัญชนก คงดี
63023019352 นางสาวธัญญกาญจน� จารุภัทร�กุลนันท�
63023019353 นายพิชัยยุทธ เรืองพุทธ
63023019354 นายเจษฎา นันไชยวงค�
63023019355 นางสาวเสาวลักษณ� ห&วยหงษ�ทอง
63023019356 นางสาวรจนา รอดภัย
63023019357 นางสาวขนิษฐา ไชยแก&ว
63023019358 นางสาวสุกัญญา วิสาธรณ�
63023019359 นางสาวอรรจมาภรณ� อัตถากร
63023019360 นายอิทธิพัทธ� เอื้อมสวรรค�
63023019361 นางสาวบุษยมาส ม่ันสวัสด์ิ
63023019362 นางสาวเพ็ญนภา มหิงษา
63023019363 นางสาวนภกานต� ทั่งถิร
63023019364 นางสาวอันธิกา อินทอง
63023019365 นางพิรดา ไหแก&ว
63023019366 นางสาวณิชารีย� ทองเดช
63023019367 นายชญานนท� บุญถนอม
63023019368 นางสาวมัสลิน เจริญสากล
63023019369 นางปาริวรรณ ทองยอดเกรื่อง
63023019370 นางสาวชนิสรา ปทุมารักษ�
63023019371 นางสาวสุดารัตน� ป/Rนทอง
63023019372 นางสาวกนกวรรณ หลายชูไทย
63023019373 นายวีรภัทร ต้ังอยู7ดี
63023019374 นางสาวธนพร อุษา
63023019375 นางสาวสายรุ&ง ไม7ลืม
63023019376 นางสาวปนัสยา มิตรสายชล
63023019377 นายพงศ�นฤนาฏ สังสัพพันธ�
63023019378 นางสาวปาริฉัตร ศรีเหรา
63023019379 นางสาวพรสิตา ทองนุ7ม
63023019380 นางสาวสุริยาภรณ� เชยชม
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63023019381 นางสาวสุนิสา คล&ายคลัง
63023019382 นางสาวจริยาภรณ� ประหา
63023019383 นายชิดโชค แสงพระอินทร�
63023019384 นางสาวลัยลาศ แซ7เจียว
63023019385 นางสาวศศิธร สงแก&ว
63023019386 นางสาวศิริพร ทองแพง
63023019387 นายอดิศร ดวงภักดี
63023019388 นายขจรศักด� สมหวัง
63023019389 นางสาวอัมรา บัวจันทร�
63023019390 นายธีรวัฒน� พรหมจันทร�
63023019391 นายคมสัน ป.ตถา
63023019392 นางสาวพิชชาพร ยอดทอง
63023019393 นางสาวชนัดดา บุญมาเลิศ
63023019394 นางสาวสิมิลัน ภักด์ิวาปO
63023019395 นางสาวพิชชาวีร� ประสานกุล
63023019396 นางสาวรุ7งอรุณ กล่ําศรี
63023019397 นางสาวเจนจิรา พ่ึงบ&านเกาะ
63023019398 นางสาวชฎาธช ครุธาโรจน�
63023019399 นางสาวสาวิตรี ถนอมป.ญญารักษ�
63023019400 นางสาวสุภาพร แซ7ต้ัง
63023019401 สิบตรีเจนวุฒ นิลดํา
63023019402 นางสาวป/ยวรรณ พรหมศร
63023019403 นางสาวนิภา ไชยศรี
63023019404 นายภัทรภณ ภู7ทอง
63023019405 นางสาวตริยาภรณ� นาคชํานาญ
63023019406 นางสาวกนกวรรณ กว&างซ&วน
63023019407 นางสาวภวิปภา จ่ันเพ่ิม
63023019408 นางนันทวัน ยศคํา
63023019409 นางสาวณัฐพร ขันติ
63023019410 นายไฟซอม สะอิ
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63023019411 นายณัฐพงศ� สมจริง
63023019412 นางสาวเสาวนีย� ขุนคํา
63023019413 นายเอกรินทร� นิลโสภา
63023019414 นายปริศ หน7อทิม
63023019415 นางสาวสุจิตรา สุนทรชื่น
63023019416 นางสาวรสนันท� ปรัตคจริยา
63023019417 นางสาวจุไรรัตน� พงษ�พัว
63023019418 นางสาวสุภัสสร ศรีแสง
63023019419 นางสาวป/ยาภรณ� เจียงคํา
63023019420 นางสาวศฤนพรรณ กกอู7
63023019421 นายเนติรัชฏ� โพธ์ิจินดา
63023019422 นางสาวแพรพลอย โรจนกุล
63023019423 นางสาวรัตนาวดี จันทร�สุข
63023019424 นางสาวณัฐวิภา แหวนหล7อ
63023019425 นางสาวจิตสุภา อินทร�มีทิน
63023019426 นางสาวยุพิน ไพศานสิน
63023019427 นางสาวสุนิสา ศิริบุญญาคม
63023019428 นางสาวนันทิกาญจน� ชัยรัตนนันท�
63023019429 นางสาวสกุลณีย� คํานาน
63023019430 นางสาวนฤมล รุ7งจํารัส
63023019431 นางสาวภัทรวดี หงษ�ทอง
63023019432 นายพัทธพล สังข�ศิลปZชัย
63023019433 นางสาวทับทิม ใจอดทน
63023019434 นางสาวสุภาวรรณ สามงามยา
63023019435 นางสาวอมตพร พ7วงกุล
63023019436 นายสุเมธ จงประเสริฐ
63023019437 นางสาวปาริชาต พาจันทึก
63023019438 นางสาวปฐมา คําพุฒ
63023019439 นางสาวศันศนีย� ภูศรี
63023019440 นางสาวมลินี เกติยะ
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63023019441 นายสุพัฒน� จินดานิล
63023019442 นางสาวสาวิณี วงศ�สุด
63023019443 นางสาวจารุวรรณ โพธ์ิทอง
63023019444 นายวัจน�กร พรพ7วง
63023019445 นายสุขสรรค� วงษ�สนธ์ิ
63023019446 นายจิรัฏฐ� ต้ังศรีไพโรจน�
63023019447 นางสาวพัศวีร�ณัฐ เบญจวงศ�
63023019448 นางสาวอรวรรณ อุดมโภชน�
63023019449 นายยุติภัทร รอดผล
63023019450 นายทีปกร ทองชื่น
63023019451 นางสาวสุวนันท� นุชพะเนียด
63023019452 นางสาวภัทราภรณ� เชื้อแก&ว
63023019453 นางสาวเตฑินี ใจเย็น
63023019454 นางสาวเกสรา อันไกรฤทธ์ิ
63023019455 นางสาวภูริกานต� คํามูล
63023019456 นางสาวพรกนก ศาตรเพ็ชร�
63023019457 นางสาวนิชานันท� ห7วงสุวรรณ
63023019458 นางสาวกิตติยา มีสะอาด
63023019459 นางสาวสุพรรษา ภู7ครองทุ7ง
63023019460 นางสาวณัฐกานต� กระชั้นกลาง
63023019461 นางสาวณัฐกานต� ออมสมสวย
63023019462 นายณัฐพัฒน� กิจประชา
63023019463 นายวรรณสวัสด์ิ นูพิมพ�
63023019464 นางสาวภัทรสุดา นาคสุวรรณ�
63023019465 นางสาวขนิษฐา วิเศษทอง
63023019466 นายอธินันท� เอกทัศน�
63023019467 นางสาวศุภมาศ ศรีศศิธร
63023019468 นายดิลกธรรม สิชฌรังษี
63023019469 นางสาวอลิสา อุบลน&อย
63023019470 นางสาวภัทรนันท� อุตตะโม
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63023019471 นายวีรวัชร� ภัทรชัยวิสิทธ์ิ
63023019472 นายกัมพล เกตุจันทร�
63023019473 นายอินธิพร บุญพรมมา
63023019474 นางสาวสิริรัตน� ทับแสง
63023019475 นางสาวชนาพร โทนเทียน
63023019476 นางสาววรรณชลี มูลยา
63023019477 นายณัฐพงษ� ภาเภา
63023019478 นางสาวสกลวรรณ สุขพรรณ�
63023019479 นางสาวหนึ่งฤทัย สงมา
63023019480 นางสาวกมลทิพย� เกอะประสิทธ์ิ
63023019481 นายธนวัฒน� นิลท&วม
63023019482 นางสาวธัญชนก คําผง
63023019483 นางสาวรุ7งกานต� วงษ�คงคํา
63023019484 นายสุรศักด์ิ สุขใส
63023019485 นางสาวจิรัญญา ทิมอ7อง
63023019486 นายธีรศักด์ิ ศรีนกทอง
63023019487 นางสาวธนิถา ผิวปานแก&ว
63023019488 นางสาวปุณณดา นาควิโรจน�
63023019489 นางสาวจันทร�จิรา อาภานันท�
63023019490 นางสาวชลธิชา ป.ชชาชาญ
63023019491 นายพิพัฒน� สงวนสัตย�
63023019492 นางสาวนริศรา สามี
63023019493 นายวันชัย ทองสิน
63023019494 นายเอกวณิชย� ฉายประกายแก&ว
63023019495 นางสาวณญาดา ธีรวงศ�วิรัช
63023019496 นางสาววัลลภา โสดานา
63023019497 นายวัชรพงค� นิธิไพจิตมาศ
63023019498 นางสาวป.ทมาภรณ� จันทนสมิต
63023019499 นายธนกร แก&วเณร
63023019500 นายนิตินัย สุกสี
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63023019501 นางสาวเกษร ชมภูมี
63023019502 นางสาวรุธิรา มินรินทร�
63023019503 นางสาวณฐิกา ทบชิน
63023019504 นางสาวณัฐชา จันทร�จํารูญ
63023019505 นางสาวอริสรา อรุณรุ7งสวัสด์ิ
63023019506 นางสาววิชชุดา สมแวง
63023019507 นายวิโรจน� แต&ยินดี
63023019508 นางสาวขัชชญา ลิ้มวัฒนา
63023019509 นางสาวขนิษฐา ผาธรรม
63023019510 นางสาววรลักษณ� พิทักษ�วงศ�วาน
63023019511 นางสาวอาริญา ใคร7ครวญ
63023019512 นายสุทธิพงษ� เกตพันธ�
63023019513 นางสาวเบญญาภา แกมทอง
63023019514 นายพลเทพ สืบแก&ว
63023019515 นางสาวณัฐธิดา เกตุพลอย
63023019516 นางสาววนิดา ดีโงน
63023019517 นางสาวนันทิยา พวงทอง
63023019518 นายกฤษณะ ทับสายทอง
63023019519 นายเกษฎาธร ใจยา
63023019520 นางสาวมนตรี บุบผาสวย
63023019521 นางสาวปรัชญา ศิริสุวรรณ
63023019522 นางสาววรพนิต สร&อยทอง
63023019523 นายบูรฮันนุดดีน วานิ
63023019524 นายธีธัช สุขสว7างผล
63023019525 นางสาวปรมาภรณ� โกฏธิ
63023019526 นางสาวธนัณชนก อุ7นนวลบุรพงศ�
63023019527 นายเขมทัต หาญผจญโชค
63023019528 นางสาวปภัสรา เอี่ยมสอาด
63023019529 นางสาวป/ยวดี คล&ายนาค
63023019530 นางสาวศรินญา สุขนาดี
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63023019531 นางสาวศิริลักษณ� น้ําทับทิมทอง
63023019532 นายวุฒิชัย พรหมราช
63023019533 นางสาวศิริอาภา ภักดีวงษ�
63023019534 นางสาวสุพัตรา เพชราชัย
63023019535 นางสาวพลอย ขันแก&ว
63023019536 นางสาวศุภรัตน� เอี่ยมสนธ�
63023019537 นางสาวนิศารัตน� ลิ้มอุดมทรัพย�
63023019538 นายกิติพันธ� ลําไยพงศธร
63023019539 นางสาวสิริกร ชาวบ&านเกาะ
63023019540 นางสาวศุลีพร เกอะประสิทธ์ิ
63023019541 นายอนุชา อัครภาณุพงศ�
63023019542 นางสาวณิชกมล วิชชุนากร
63023019543 นางสาวปณิดา ชัยลักษณ�
63023019544 นายเกษมสุข เคนอุทุม
63023019545 นางสาวจารุวรรณ แจ7มศรี
63023019546 นางสาวอาทิตยา อุบลมณี
63023019547 นางสาวยูถิกา คงสุภาพ
63023019548 นางสาวจินตนา นาทรา
63023019549 นางสาวนิลสุคล เชื่อมงาม
63023019550 นายสุริยา จันทะคุณ
63023019551 นางสาวขวัญเรือน คุ&มเพชร
63023019552 นายอธิปไตย รัญโญ
63023019553 นางสาวมินตรา พิสิฐกาญจนกุล
63023019554 นางสาวชินานันท� กลมวงษ�
63023019555 นายธนพล สุวรรณศรี
63023019556 นางสาวญาฏิมา ไพยา
63023019557 นางสาวฐายินี ไทยรักษา
63023019558 นางสาวเปรมฤดี โมรากุล
63023019559 นางสาวทิพย�วารี ระวังนาม
63023019560 นางสาวทัดดาว ชื่นด&วง
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63023019561 นางสาวภัทราภรณ� แก&วศรีพิณ
63023019562 นางดวงพร ชูวงษ�
63023019563 นายฐานันดร สะสม
63023019564 นางสาวศรัญญา ก7อพันธ�
63023019565 นางสาวลักขณา นาคสมพันธ�
63023019566 นายจิณดิต ต้ังม่ัน
63023019567 นางสาวชุติกาญจน� อําไพฤทธ์ิ
63023019568 นางสาวบงกช โคตรหลักเพ็ชร
63023019569 นางสาวรตีกร เยือกเย็น
63023019570 นางสาวกัลยรัตน� ไวการ
63023019571 นางสาวจารุวรรณ ดวงจินดา
63023019572 นางสาวรัศมี สิทธิศุภฤกษ�
63023019573 นางสาวณิชาภัทร แสงเมือง
63023019574 นางสาวกรกนก บุญสิทธ์ิ
63023019575 นางสาวสิทธินันท� กางร7มกลาง
63023019576 นางสาวฉัตรสุดา นวลละม&าย
63023019577 นางสาวสุจิรา ลีลาพฤฒิ
63023019578 นายวรพจน� ดอนสุวรรณ�
63023019579 นางปุญญานี ผิวเกลี้ยง
63023019580 นายประมวล สุขสี
63023019581 นางสาวกนกวรรณ เพ็ญศรี
63023019582 นางสาววิมล หวลคิด
63023019583 นางสาวสุชาดา อวยสวัสด์ิ
63023019584 นายสัณหณัฐ แท7นนิล
63023019585 นายณัฐวัตร เนตรน&อย
63023019586 นางสาวธัญญลักษณ� ขันบุตร
63023019587 นางสาวพิไลวรรณ ขํานอก
63023019588 นางสาวสุภาภรณ� สามเชียง
63023019589 นายกิตติพงศ� อินทรพลอย
63023019590 นางสาวขวัญชนก รังกุพันธุ�
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63023019591 นางสาวสุดาสวรรค� ทองรักขาว
63023019592 นางสาวจุฑารัตน� ม่ันศรีจันทร�
63023019593 นางสาวขวัญทิพย� อรุณรุวิวัฒน�
63023019594 นางสาวแพรวพรรณ พุ7มสงวน
63023019595 นางสาวชนันญา วงษ�ดีย่ิง
63023019596 นายพงศธร สําเภาทอง
63023019597 นางสาวนรณัฏฐ� วิเวียงไล
63023019598 นางสาวกฤติยา ทิมยองใย
63023019599 นายวชิรวิทย� ชัยสิทธ์ิดํารง
63023019600 ว7าที่ ร.ต.ปฏิภาณ แปQนไชยวงค�
63023019601 นางสาวจันทกานต์ิ ทรงนิพิฐกุล
63023019602 นายชนกานท� ว7องไว
63023019603 นางสาวอุมาพร ศุภรัตนาวงศ�
63023019604 นางสาวกฤตนาฎ นามะหึงษ�
63023019605 นางสาวกมลชนก คุ&มสุวรรณ
63023019606 นายพงศธร รักรัษฎา
63023019607 นางสาวลวิลยา แดงเจริญ
63023019608 นางสาววิภาพร มะหมัดเหม
63023019609 นางสาวรมิดา กิจจาธเนศ
63023019610 นายชัยธวัช ช7างแกะ
63023019611 นายณรงศักด์ิ เนตรวิริยะกุล
63023019612 นายอนุวัฒน� ประพันธุ�
63023019613 นายสุรเชษฐ� เภลัย
63023019614 นางสาวสาริตา ไกรเนตร
63023019615 นางสาวฐิติมา มานะ
63023019616 นางสาวศิริธร รักษากุล
63023019617 นางสาวกมลชนก พูนลําเภา
63023019618 นางสาวณัฎฐณิชา กล&วยแดง
63023019619 นางสาววาสนา ศรีภุมมา
63023019620 นางสาวโศภนิศ นุระธนะ
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63023019621 นางสาวสุจิรารัตน� ศรีพูล
63023019622 นางสาวป/ยมน ไชยอาจ
63023019623 นางสาวกมลชนก ธัญธราดล
63023019624 นางสาวพรพิรุณ รุ7งกิจวัฒนานุกูล
63023019625 นางสาวดวงกมล เกียรติภัทรัชัย
63023019626 นางสาวศิวนาถ ป/ณฑศิริ
63023019627 นายวีรพัฒน� พัฒนศิริ
63023019628 นางสาววีรวรรณ เพ็งปรีชา
63023019629 นางสาววริศรา วรรณสุข
63023019630 นายชุ7มชาญ ชุ7มชื่น
63023019631 นางสาวธัญชนก โกสินทร�
63023019632 นางสาวณัฐมน ไมทอง
63023019633 นายอานนท� ธีรประพฤทธ์ิ
63023019634 นางสาวสุริชา คงคาสี
63023019635 นางสาวเกวลี สระธรรม
63023019636 นางสาวศุภิสรา ทองอุ7น
63023019637 นางสาวจารุภา ประทุมทอง
63023019638 นางสาวอัญชิตา แหวนเงิน
63023019639 นางสาวสุชาวดี เพชรนุ&ย
63023019640 นางสาวป.ณฐิสา ภูเวียง
63023019641 นางสาวสมคนึง ภุมรินทร�
63023019642 นางสาวจารุวรรณ นันปQอ
63023019643 นางสาวสุภนิดา ชมสอาด
63023019644 นายปรารถนา เมืองสนธ์ิ
63023019645 นายณัฐสิชณ� แขกใจเย็น
63023019646 นางสาวณัฐรดา คงทน
63023019647 นายธีรพงศ� ไชยขาว
63023019648 นางสาววิไลรัตน� มูลผดุง
63023019649 นางสาวสืนีนาฏ รัตนมณี
63023019650 นางสาวเยาวลักษณ� สะราคํา
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63023019651 นางสาวสุดารัตน� กลั่นเมฆ
63023019652 นางสาวโสรยา ชุ7มทอง
63023019653 นางสาวสุกัญญา โพตัสสะ
63023019654 นางสาวจุฑารัตน� ทิพย�ณรงค�
63023019655 นายวาทิศ ต้ังรวิณิช
63023019656 นางสาวนิชานันท� สันทัด
63023019657 นายพิชิต กุนันท�
63023019658 นางสาวฐาปนีย� แสงประดับ
63023019659 นางสุริษา ลาดนอก
63023019660 นายสิทธิพงษ� นําสุขตระกูล
63023019661 นายพิทวัส รัตนบริหาร
63023019662 นายกมล หลักเพชร
63023019663 นางสาวลาวัณย� สังข�วรรณะ
63023019664 นางสาวภานุมาศ มีนาง
63023019665 นายยุทธศักด์ิ สงฆ�รักษา
63023019666 นายณฐมน ครองราช
63023019667 นางสาวอุบลลักษณ� ตะไมล�
63023019668 นายกฤตชญา เวชพิพัฒน�ผล
63023019669 นางสาวสุมนธิกา อุทัยฉาย
63023019670 นางสาวอันดามัน ปุริสาร
63023019671 นางสาวพิชชาภา ชนะประโคน
63023019672 นางสาวชนุตา กองทอง
63023019673 นางสาวชนันท�ภัทร� พันธ�ขุนทด
63023019674 นางสาวนิตยา พวงทอง
63023019675 นายนพดล แสงเจริญไพศาลสิน
63023019676 นางสาววราพร ศรีบุญเพ็ง
63023019677 นายวัชระ บุญเรือง
63023019678 นางสาวปภาณิน ภูต&องลม
63023019679 นางสาวนูรีซัน สะแลแม
63023019680 นางสาวอุชุกร ลีสุขสาม

หน&า 656 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023019681 นางสาวเกศรินทร� อาภรณ�พิศาล
63023019682 นางสาวกมลรัตน� ป`กตPะ
63023019683 นางสาวณัฐธยาน� คล&ายรักษา
63023019684 นางสาวสุนันทา เหรียญทอง
63023019685 นางสาวสุกฤตา แย&มมาก
63023019686 นายเขมชาติ ป.ทมรุจ
63023019687 นายกฤษดา รัตนโอภาส
63023019688 นางสาวป/ยวรรณ เสนาะพิน
63023019689 นายเจยวัฒน� ปาระมะ
63023019690 นางสาวสุณิสา กิไทย
63023019691 นางสาวณัฐณิชา ไพชํานาญ
63023019692 นางสาวชนัญญา โสมแก&ว
63023019693 นายวินัย ต7วนสูงเนิน
63023019694 นายพรเทพ ประชาชน
63023019695 นางสาวศิริลักษณ� ขอบใจ
63023019696 นายชุติเดช ทัพใจหาญ
63023019697 นางสาวซูฮานา บือโต
63023019698 นายอธิวัฒน� รัตนุ7มน&อย
63023019699 นายกันภัทร นาเอี่ยม
63023019700 นางสาวจันจิรา คนยงค�
63023019701 นางสาวพิมพ�ชนก ดอกลําภู
63023019702 นางสาวศิลาณี สุทธิวรรค�
63023019703 นางสาวนัฐกาญน� สวัสด์ิกว&าน
63023019704 นางสาวนิสากร บุญสุข
63023019705 นางสาวจิราพร หว7านพืช
63023019706 นางสาวนงนุช พุฒประเสริฐ
63023019707 นายอาทิตย� จวงศร
63023019708 นางสาวดารณี บุตรดี
63023019709 นางสาวณัฐกานต� เอียดสกุล
63023019710 นายสหรัถ รัศมีพรหม

หน&า 657 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023019711 นางสาววัชราภรณ� นาคน&อย
63023019712 นางสาวณัฐธิดา หลักชัย
63023019713 นางสาวศิรดา ทรัพย�เจริญดี
63023019714 นายปพน ชุมคํา
63023019715 นางสาวกันญาภรณ� ต้ังแก&ว
63023019716 นางสาววริษฐา ศรีประภา
63023019717 นายเฉลิมพงษ� มณีโชติ
63023019718 นายอาทิตย� สุขี
63023019719 นายธนาธิป ขวัญทอง
63023019720 นางสาวนภัสสร ชมสุวรรณ
63023019721 นางสาวสุนิตา วงค�สุโท
63023019722 นางสาวอรณี มีสา
63023019723 นายเศรษฐโชค ทองสา
63023019724 นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร
63023019725 นายภูวนาท วิชัยดิษฐ�
63023019726 นางสาวกมลวรรณ เทพสิทธ์ิ
63023019727 นายนครชัย ต้ังจันทึก
63023019728 นางสาวศศิธร สอนไข7
63023019729 นางสาวเรวดี สามสาลี
63023019730 นายเอกวิทย� ธรรมวิเศษ
63023019731 นางสาวกัญญาภัค บัวแตง
63023019732 นางสาวสรารัตน� ทํากินรวย
63023019733 นางสาวกัณฑิมา ไกรเพชร
63023019734 นางสาวนิภาวรรณ บัวสง7า
63023019735 นายธนวัฒน� พานทอง
63023019736 นางสาวศศิ พันธ�มี
63023019737 นายทรงพล สะเดาทอง
63023019738 นางสาวชุติกาญจน� พูลสวัสด์ิ
63023019739 นางสาวพรไพลิน ย้ิมรักษา
63023019740 นายสุรพัศ ธรรมกร7าง
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63023019741 นางสาวณัฐกานต� เทพบํารุง
63023019742 นายรัตน�สพล ตะกรุดแก&ว
63023019743 นายสูไฮมี แปแนะ
63023019744 นางสาวชุติกาญจน� เหมาะทอง
63023019745 นางสาวปองกานต� รอดพลอย
63023019746 นายฐณณ ชยกรัณฑ�
63023019747 นางสุพรรณพา ขันตีชู
63023019748 นางสาวรุ7งฤดี สุขมาก
63023019749 ส.ต.ท.นัฐพงษ� ย่ิงกําแหง
63023019750 นางสาวจันทิมา พุฒศิริ
63023019751 นางสาวพัชรีภรณ� จอมพล
63023019752 นางสาวศศิธร บุญศิลปZ
63023019753 นางสาวบุษบา จําปาทอง
63023019754 นายสุชาติ น้ําใจดี
63023019755 นายรณวุฒิ สระดี
63023019756 นายวรวัฒน� อินทร�สําเภา
63023019757 นางสาวพรวิดา โสทน
63023019758 นางสาวปวีณา ศรีวะรมย�
63023019759 นางสาวเปORยมสุข เรียบร&อย
63023019760 นายสัมพันธ� บุญมี
63023019761 นายสิทธิชัย อุมัสเสถียร
63023019762 นายหิรัญ ทองหอม
63023019763 นางสาวดวงฤทัย บุญเกิด
63023019764 นางสาววิไลรัตน� ผดุงลม
63023019765 นายถนัดชัย ชัยชิต
63023019766 นางสาวศรีอรุณ โตงาม
63023019767 นางสาวนภาพร มณีแสงโชติV
63023019768 นางสาวศิริวรรณ เจนจบ
63023019769 นางสาวรุจิรา เร&าเขตร�กิจ
63023019770 นางสาวนุชนาฏ ชาวนา
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63023019771 นางสาววิภารัตน� นวลเจริญ
63023019772 นางสาวกนกภรณ� บุญอมร
63023019773 นางสาวสุภาวรรณ ตังกุ
63023019774 นางสาวสมพร นาคมังสัง
63023019775 นายวรพจน� แช7มพุก
63023019776 นางสาวศศินา วาสนา
63023019777 นางสาวปาริฉัตร อิธรรมะ
63023019778 นางสาวธนพร เมืองระรื่น
63023019779 นายจารุวิทย� กรรณิกา
63023019780 นางสาวมนินธ�ปภา วรรณพุก
63023019781 นายเคารพ ลอยทอง
63023019782 นางสาวขนิษฐา อยู7บ&านแพ&ว
63023019783 นางสาวสาหยPะ โตPะหลี
63023019784 นายชัยฉัตร ศรีวารีรัตน�
63023019785 นางสาวเบญจพร ศรีสัมฤทธ์ิ
63023019786 นางสาวสุนิสา คํานุชนารถ
63023019787 นางสาวอาภาศิริ หนูเกิด
63023019788 นางสาวจุฑามาศ อัตถไพศาล
63023019789 นายศตวรรษ โตรอด
63023019790 นางสาวน้ํามนต� ค&าธัญญะ
63023019791 นายทัศนพิทักษ� บุญประเสริฐ
63023019792 นายโชติวัฒน� อุบลนุช
63023019793 นายสุภาพ กลิ่นผึ้ง
63023019794 นางสาวกุลริศา เบ็ญจคาร
63023019795 นายพชร ซ&ายเส&ง
63023019796 ว7าที่ร&อยตรีหญิงปวีณา บุญพงษ�
63023019797 นายศราวุธ แจ7มสุวรรณ
63023019798 นางสาวอรณิชา ร7วมเงิน
63023019799 นางสาวกาญจนาภา พ่ึงแสง
63023019800 นางสาวสิญาพร มังสุไร
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63023019801 นางสาวปาริตา โมราสิก
63023019802 นางสาวอัจฉรา สวัสด์ิพิพัฒน�
63023019803 นางสาวพรศิริ เหล7าอ&าย
63023019804 นางสาวนัฐยา มูลทองสุข
63023019805 นางสาวปรียา แก&วระย&า
63023019806 นางณัฐกานต� ศรีสวัสด์ิ
63023019807 นางสาวณัฐทิตา เกิดรุ7งเรือง
63023019808 นางสาวธัญจิรา เพชรไทย
63023019809 นางสาวพิกุล รักษ�ธรรม
63023019810 นางสาวพัชรสิริ แก&วรักษา
63023019811 นายพีระพงษ� พลเย่ียม
63023019812 นางสาวคณิตตา มาลาวัลย�
63023019813 นางสาวสายธาร รุ7งเรือง
63023019814 นางสาววันวิสาข� โปยทอง
63023019815 นางสาวสกาวรัตน� ทัฬหวณิช
63023019816 นางสาวชมัยพร ถ่ินวงษ�ม7อม
63023019817 นางสาวก่ิงแก&ว คุณวันดี
63023019818 นางสาวสิริลักษณ� มานะจิตต�
63023019819 นางสาวฐิติกา ทองไสว
63023019820 นางสาวสุพัตรา สุริยะ
63023019821 นางสาวชุติมา ผลาจันทร�
63023019822 นายภานุมาศ ดวงมณีย�
63023019823 นางสาวนฤมล ชั้นเจริญศรี
63023019824 นางสาวภิญญพัชญ� สุมังสะ
63023019825 นางสาวอมรรัตน� ศรีเครือดง
63023019826 นางสาวณัฐนรี โคตุธา
63023019827 นางสาวเพ็ญพรรณ เพ็งพิน
63023019828 นายสันติ แซ7เซ็น
63023019829 นายทรงฉัตร ป.นส7า
63023019830 นางสาววณิชชา นุ7มเดช
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63023019831 นายธงไชย วิชัด
63023019832 นางสาวจุฑามาศ สันฐิติรัตน�
63023019833 นางสาวสุวพิชชา กุศลเอี่ยม
63023019834 นายอภิวัฒน� แย&มพราย
63023019835 นายภัทรไพบูลย� มีชนะ
63023019836 นางสาววนิดา ย่ังยืน
63023019837 นางสาวอนงค�นาฏ เฉิดฉายมณีนิล
63023019838 นางสาวชุติมณฑน� สิมทะราช
63023019839 นางสาวรัตนาภรณ� เชยกาญจน�
63023019840 นางสาวรัศมี ทองกาล
63023019841 นางสาวศศิยา แก&วไทรฮุ7น
63023019842 นางสาวทองกร รักสันตินานา
63023019843 นายปฐวีร� ศรีปประสิทธ์ิ
63023019844 นายพิชานนท� ชูแสง
63023019845 นายจักรภพ วิรัชนิดากุล
63023019846 นางสาวสไบทิพย� คงทวี
63023019847 นางสาวสุภาพร ปุมสันเทียะ
63023019848 นายกฤษดา ชุมภูวัน
63023019849 นางสาวรวินันท� สุดเจริญ
63023019850 นางสาวสุมาพร แจ7มกระจ7าง
63023019851 นางสาวศิรประภา วังยายฉิม
63023019852 นายธนกฤต ธรรมลังกา
63023019853 นางสาวสุกัญญา เสียมกระโทก
63023019854 นางสาวฐิตาภรณ� เรืองโพน
63023019855 นางสาวกรรณิการ� สร&อยทอง
63023019856 นายชยพล แช7มชูกุล
63023019857 นายศิรเศรษฐ� ดุลยากร
63023019858 นางสาวสริตา พิพัฒสุตกิจ
63023019859 นางสาวณัฐรียา จารุการ
63023019860 นายป/ยวัฒน� กาญจนสินธุ
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63023019861 ว7าที่ ร.ต.หญิงสมฤทัย โพธ์ิทอง
63023019862 นางสาวประภาพรรณ ศรีวิเชียร
63023019863 นางสาวลักษณา ตันเต
63023019864 นายเกียรติชัย ครองระวะ
63023019865 นางสาวพนิดา ปลั่งกลาง
63023019866 นางสาวศิริวรรณ หุ&ยเวชศาสตร�
63023019867 นางสาวนิรุชา ไชยพันธุ�
63023019868 นางสาวช7อเอื้อง รักความซ่ือ
63023019869 นางสาวกมลมาศ ศิริสงค�
63023019870 นางสาวบัวระภา เมืองปาก
63023019871 นางสาวนิภาวรรณ คําลือ
63023019872 นางสาวป.ญธิดา จันทรสุขโข
63023019873 นางสาวธิดารัตน� สิกขา
63023019874 นางสาวธนาภรณ� วันดี
63023019875 นางสาวเสาวลักษณ� เจริญยศ
63023019876 นายวัชรพงษ� ยาสุกเเสง
63023019877 นายอนรรฆ คล&ายคลึง
63023019878 นางสาวพัชชรินทร� ประเสริฐศักด์ิ
63023019879 นายไพฑูรย� สุขีวงศ�
63023019880 นายสุกฤษฏ์ิ ดีสุกใส
63023019881 นางสาวบุษราคัม นาหนองบัว
63023019882 นางสาวภัณฑิลา พันธ�ชัยทิพย�
63023019883 นางสาวศิรินันท� อุบลราช
63023019884 นายพงศธร อรุณวิภาดา
63023019885 นายคณพศ ภูมิสิทธ์ิ
63023019886 นายยุทธนา ชาวบ&านกร7าง
63023019887 นางสาวรัตนาพร หม่ืนนารา
63023019888 นางสาวครองขวัญ เศรษฐสถาพร
63023019889 นางสาวอัจฉรา ป.Jนพงษ�
63023019890 นายปภินวิทย� อินแปลง
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63023019891 นางสาวสุรัตนา แช7มชื่น
63023019892 นายสุทธิศักด์ิ จันทร�จาด
63023019893 นางสาวชมพูนุช ม่ิงมีสุข
63023019894 นางสาวเยาวนาถ เสบสบาย
63023019895 นางสาวพัชรินทร� นิ่มนวล
63023019896 นางสาวอานิสา นาแว
63023019897 นางสาวฟQาเรือง ป.ญญาวัน
63023019898 นายภาณุชาติ สัจจบุตร
63023019899 นางสาวอรุณรุ7ง อนุรักษ�สกุล
63023019900 นางสาววศินี ขาวจันทร�
63023019901 นางสาวนันท�นภัส ทับธานี
63023019902 นายก&องเกียรติ เหมจินดา
63023019903 นายกาลัญ_ู คนมาก
63023019904 นางสาวกิธญา ปฐมธญาเมธ
63023019905 นางสาวบุณยาพร จันทรนิเวศน�
63023019906 นางสาวธิติมา แข็งสารกิจ
63023019907 นางสาวอารีรัตน� โพธ์ิเจริญ
63023019908 นายภีมากร สุนทรารักษ�
63023019909 นางสาวนิรชา แสงสังข�
63023019910 นางสาวกิติยาวัลย� แก&วแววน&อย
63023019911 นางสาววรรณรัก อนุสุวรรณ
63023019912 นางสาวพัชราภรณ� สงวนวงค�
63023019913 นางสาววศินี ประอางค�
63023019914 นางมณฑา สุขสวาส
63023019915 นายสถาพร วรรณวงศ�กา
63023019916 นางสาวป/ยวรรณ ฟ.กเหลือง
63023019917 นางสาวเบญญาภา แสงมาลา
63023019918 นางสาวนภัสสร ไคบุตร
63023019919 นางสาววชิราภรณ� ผดุงจิตร�
63023019920 นางสาวพัชราภรณ� โพธ์ิไกร
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63023019921 นางสาวภควรรณ เล็กเจริญศรี
63023019922 นางสาวพนิดา พงษ�วัน
63023019923 นางสาวเยาวลักษณ� ภู7เหมา
63023019924 นางสาวกมลชนก นิดแสวง
63023019925 นางสาวเมษา นิมิตรโภคานันท�
63023019926 นางสาวรุจิรา หนูนันท�
63023019927 นางสาวเหมวดี เหมทานนท�
63023019928 นางสาวชุลีพร คล&ายทอง
63023019929 นางสาวจุฑามาศ เกลียวงาม
63023019930 นายอิทธิเทพ จุ&ยโหมด
63023019931 นางสาวกชนันท� สวรรค�ไทย
63023019932 นายนฎปดล กังแฮ
63023019933 นางสาวนวรัตน� พาณิชปฐมพงศ�
63023019934 นางสาวปวันรัตน� ชัยศรี
63023019935 นางสาวอริสา นุ7นแก&ว
63023019936 นางสาวกฤษณวรรณ ยวงใย
63023019937 นางสาวสาวิตรี ภู7ยอดย่ิง
63023019938 นางสาวพิมพ�สุชา เทพทับทิม
63023019939 นางสาวมัทนา ป/งหา
63023019940 นางสาวปภัสรา แสงน&อย
63023019941 นายภิเษก พุทธคาวี
63023019942 นางสาวพรทิพย� เซ7งหนู
63023019943 นางสาวพัณณภัสส� สิริมณีวรรณ
63023019944 นางสาวรัศมี มงกุฎ
63023019945 นายนาวี อินทร�ทิม
63023019946 นางสาวสุวารี ศรีลาจันทร�
63023019947 นางสาวเสาวลักษณ� สงัด
63023019948 นายสุชน เค&าโคตร
63023019949 นางสาวปาริฉัตร� เทพทอง
63023019950 นางสาวธมลวรรณ ม่ิงมล
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63023019951 นายพีรนาถ วันเปลี่ยนสี
63023019952 นายธนพัฒน� อ่ําเคลือบ
63023019953 นายอานนท� ธิลาศัย
63023019954 นายอภิสิทธ์ิ พรมเสน
63023019955 นายชาญณรงค� บุรินทร�กุล
63023019956 นางสาวนัฐพร นุ&ยแท7น
63023019957 นายสงกรานต� นิลพงษ�
63023019958 นางสาวดวงหทัย ตันติธัญญพงษ�
63023019959 นางสาวกันยกร เก้ือสกุล
63023019960 นายธวัชชัย แสนหาญ
63023019961 นางสาวณัฐกมล หนูนันท�
63023019962 นางสาวรริศรา ชนะพันธ�
63023019963 นางสาวศุภิสรา นาคะ
63023019964 นางสาวสิริเนตร คานะสิทธ์ิ
63023019965 นางสาวพิชามญชุ� สหวัชรินทร�
63023019966 นางสาวเบญจมาศ เล7าวัฒนะย่ิงยง
63023019967 นางสาวพรกมล พ7วงเจริญชัย
63023019968 นางสาวนภาพร บัวหลวงงาม
63023019969 นายสัญญา เจริญเนตร
63023019970 นายสุทธิพงศ� สีตะสุต
63023019971 นางสาวณพิศา โชติสังข�
63023019972 นายอรรถพล ผิวเกลี้ยง
63023019973 นางสาวศิรประภา ทับไกร
63023019974 นางสาวอารียา ยงค�นุสรณ�วานิช
63023019975 นายกิตติกันต� เจริญใจ
63023019976 นางสาวป.ทมพร อ&วนอด
63023019977 นายกฤษฎา จันทร�ผ7อง
63023019978 นายพีรพงศ� เที่ยงแท&
63023019979 นายวรวุฒิ เรืองเดช
63023019980 นางสาวจุฬารัตน� แพเพ็ชร
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63023019981 นางสาวพิมพ�ชนก เทียมพูล
63023019982 นางสาวจีราวรรณ เกิดสุข
63023019983 นางสาวบัณฑิตา ขวัญเล็ก
63023019984 นายอดิศักดิVV ดวงจันทร�
63023019985 นายชัยโรจน� ถิรางกูร
63023019986 นางสาวดอกอ&อ สบาย
63023019987 นายนพกรณ� เหล7าสิม
63023019988 นายวินัย เลิศศรีสุวัฒนา
63023019989 นางสาวพรธีรา ปรัตคจริยา
63023019990 นางสาวทัศมนต� แสงช&าง
63023019991 นางสาวจุฑามาศ คงแจ&ง
63023019992 นางสาวพิไลวรรณ พลสันติ
63023019993 นางสาวณัฐนันท� เอกณรงค�พันธ�
63023019994 นางสาวรัชนีกร พรหมมิ
63023019995 นายณัฐพล กันศิริ
63023019996 นางสาวสุพัตรา โคตรนายูง
63023019997 นางสาวกาญจนาพร วัฒนาสถาพรไพศาล
63023019998 นางสาวปวีณา ป^านทอง
63023019999 นายภัทรพงศ� ลิ้มทอง
63023020000 นางสาวชาลิณี ทองมาเอง
63023020001 นางสาวจันทร�ศิริ เขียวงาม
63023020002 นางสาวไอยวริณย� บริสุทธ์ิ
63023020003 นายวิษณุ ศรีจินดา
63023020004 นางสาวอริษา บังชะฎา
63023020005 นางสาวจิรภัทร� ศรีวิชัย
63023020006 นางสาวศุนิดา ติรภู
63023020007 นางสาวอรศิรี ศุภมงคล
63023020008 นางสาวจันทร�ณภา มากยอด
63023020009 นางสาวธนVิVVยาณัฐ บุญกล่ํา
63023020010 นางสาวสุพรรษา เตจPะเสาร�
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63023020011 นางสาวเกวลี ขันติพงษ�
63023020012 นางสาวธัญลักษณ� กุลดํารงวิวัฒน�
63023020013 นายศรัณญ� ภู7ศิริภิญโญ
63023020014 นายสมทรัพย� ลัคนาวงศ�
63023020015 นางสาวจิราภรณ� บุญยัง
63023020016 นางสาวกฤษมล เพชรรอด
63023020017 นางสาวฐาปณี จอมจรีย�
63023020018 นางสาวหทัยทิพย� หิรัญสมบูรณ�
63023020019 นางสาวศุภาพิชญ� มณีรัตน�
63023020020 นางสาววนิดา เทียมพันธ�
63023020021 นางสาวนาอีมะห� ฆอเต็บ
63023020022 นางสาวณัฐนันท� โสทองเมืVอง
63023020023 นางสาวสุพัตรา แก&วเขียว
63023020024 นายชิณุพงษ� คล&ายเคลือบ
63023020025 นายอนันตชัย อารักษ�
63023020026 นางสาวจารุวรรณ น&อยพิทักษ�
63023020027 นางสาวศรินทิพย� แสงฤทธ์ิ
63023020028 นางสาวแพรวพรรณ ตุ7มพลอย
63023020029 นางสาวภัชรัศม� ดีย่ิง
63023020030 นายปณิธิ คีตวศิน
63023020031 นางสาวสายขิม สมพงศ�พันธ�
63023020032 นางสาววาสนา บุญทา
63023020033 นางสาวธารินี ผุยรอด
63023020034 นางสาวฐิตาภา คําวันนา
63023020035 นางสาวฐิติยา คําแดง
63023020036 นางสาวพรศิริ ท7าจีน
63023020037 นางสาววิไลนุช ป/Rนเวหา
63023020038 นางสาวสุทธิดา พานทอง
63023020039 นางสาวอนุธิดา คูหาวิชานันท�
63023020040 นางสาวนภณัฐ นารถชะอุ&ม
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63023020041 นางสาววิภาดา ปQานเก้ียว
63023020042 นางสาวสุทธินี กันสิงห�
63023020043 นางสาวอรอุมา พรศุภางค�
63023020044 นางสาววิภารัชน� ใยคง
63023020045 นายนวคุณ ล7องนาวา
63023020046 นางสาวอจรี พลไธสง
63023020047 นางสาวนิภาพร สุริวัลย�
63023020048 นายกานตพงศ� ธิติวสิษฐพล
63023020049 นางสาวปริชาติ ขาวเอี่ยม
63023020050 นางสาวธนพร สนโสก
63023020051 นายขจรศักด์ิ สุวรรณวงษ�
63023020052 นางสาวภัทราพร เชื้อแถว
63023020053 นายภัทรพล พานทอง
63023020054 นางสาวศศกรณ� สุขอินทร�
63023020055 นางสาวภัทรธิดา สาลีสี
63023020056 นางสาวกานต�รวี พุ7มเจริญ
63023020057 นายทศพล วังหอมเจริญ
63023020058 นางสาวเบญจวรรณ พิลาด
63023020059 นางสาวสุปภัส ชินวงษ�พรม
63023020060 นางสาวนันทิชา โสจินดา
63023020061 นางสาวป/ยวรรณ วัชรอาภาไพบูลย�
63023020062 นายชัยยะ พรมอินทร�
63023020063 นางสาวเจนจิรา เปรมจิต
63023020064 นางสาวขวัญธีรา แซ7อึ้ง
63023020065 นางสาวสิรินาถ แช7มประเสริฐ
63023020066 นางทับทิม ณรงค�มี
63023020067 นางสาวสุนิสา มูลศักด์ิ
63023020068 นายโภคิน ช7างทุ7งใหญ7
63023020069 นางสาวโชติมา ใบบัว
63023020070 นางสาวป/ยภรณ� หลวงพิทักษ�
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63023020071 นางสาวป/ยพร ธีรวงษ�ไพบูลย�
63023020072 นางสาวโชติกา คําสีลา
63023020073 นางสาวปาริฉัตร วัดโลก
63023020074 นางสาวณัฐนันท� ห&วยหงษ�ทอง
63023020075 นายอาทิตย� รัดคุ7ย
63023020076 นายวัฒนชัย เตียวแก
63023020077 นางสาวศศิวิมล กลิ่นโฉม
63023020078 นางนฤมล สิทธิธูรณ�
63023020079 นายทิว ภู7ระย&า
63023020080 นางสาวณิชากร ภูธรศรี
63023020081 นายภาณุพงศ� วิริยะยุทธการกุล
63023020082 นายกวินทัต พิณวานิช
63023020083 นายสิปปวิชญ� เล&าอร7ามวัฒนา
63023020084 นางสาวอรทัย สีดาเขียว
63023020085 นางสาวช7อผกา ผ7องแผ&ว
63023020086 นางสาวปนัดดา มหาภู7
63023020087 นางสาวประทุมภร คงแจ7ม
63023020088 นางสาวสุธินี สันติเกียรตินนท�
63023020089 นายสหภูมิ เกตุแก&ว
63023020090 นางสาวธนิชา สมบัติมหาโชค
63023020091 นายอรรถพล จังอินทร�
63023020092 นางสาวรุ7งนภา อินทะชัย
63023020093 นายสุรเชษฐ� ดวงตาแก&ว
63023020094 นางสาวธันยพร คล&ายวงศ�
63023020095 นางสาวอภิญญา ปรีดาผล
63023020096 นางสาวขวัญจิรา พลศักด์ิ
63023020097 นางสาวธวัลพร กุลศิริ
63023020098 นางสาวฐิติมา ใจชื้น
63023020099 นางสาวณัฐธิดา สุขจันทร�
63023020100 นางสาวณชญาดา กุสาวดี
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63023020101 นายกศิดิศ โกมลสิงห�
63023020102 นายศักดิธัช อยู7ศิริ
63023020103 นางสาวธาราทิพย� มีอิ่ม
63023020104 นางสาวกัญญาพัชร จันทร�นวล
63023020105 นางสาวป/ยมน หวังสืบ
63023020106 นางสาวกานติศา เอียดเต็ม
63023020107 นางสาวขวัญฤทัย จันทรักษ�
63023020108 นางสาวรัตนา คงเก้ือ
63023020109 นางสาวเนตรชนก จงเจตน�ดี
63023020110 นางสาวป/ยเนตร ทําดี
63023020111 นางสาวกาญจน�สุภา มีศรี
63023020112 นางสาวจิดาภา บุญพันธ�
63023020113 นายธีร�ธวัช ขวัญปาน
63023020114 นายภาณุ ปรีสมุทร
63023020115 นางสาวกาญจนา เชืองเต็ม
63023020116 นางสาวศิริพร เพ็งกลัด
63023020117 นายวัชรชัย สระบัวบาน
63023020118 นางสาวสุชาวลี นันดี
63023020119 นางสาวตรีเนตรธิดา กณิกูล
63023020120 นางสาวนุชจิรา ฤทธ์ิสุข
63023020121 นายณัฐพล พันธุ�แตง
63023020122 นางสาวอุทุมพร พิธีพันธ�ศิริ
63023020123 นางสาวสุธิตา มิตทะเนตร
63023020124 นายนครินทร� แก7กลาง
63023020125 นางสาววนิดา ไทยโพธ์ิศรี
63023020126 นายนิรพล ณ นคร
63023020127 นางสาวขวัญฤทัย เกิดศิริ
63023020128 นางสาววิไลวรรณ เที่ยงแน7
63023020129 นางสาวเมธิชา ศรีมาวงศ�
63023020130 นางสาวศุภรา สังวรณ�
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63023020131 นางสาวดารตี ยุทธนาวี
63023020132 นางสาวจิรสุตา สุขเสริม
63023020133 นางสาวปภาวี แหลมสัก
63023020134 นางสาววีรนุช ทาอ7อง
63023020135 นางสาวญาณิศา รูปสูง
63023020136 นางสาวจารุภา อ7อนสมกิจ
63023020137 นางสาวศิมาภรณ� ห&อยมาลี
63023020138 นายชาคริน วงศ�ศรีนาค
63023020139 นางสาววรัญญา ยินดี
63023020140 นางสาววิลาสินี วัดพ7วง
63023020141 นายอนิรุทธ� เพ็ชร�ทอง
63023020142 นางสาวมินตรา ภูจําปา
63023020143 นางสาวโสรายา ฮามะ
63023020144 นางสาวนิธิรัตน� ดําขํา
63023020145 นายอรรถพล ขันแก&ว
63023020146 นางอรวรรณ วันชะเอม
63023020147 นางสาวสิรินทิพย� คงทรัพย�
63023020148 นายภาณุพงศ� งามสมัย
63023020149 นางสาวพาขวัญ ชอบใจชน
63023020150 นางสาวเบญจวรรณ เพ็งน&อย
63023020151 นายสัจจพงษ� พงษ�สวัสด์ิ
63023020152 นางสาวนันท�วิภา ปาณะวงศ�
63023020153 นายพิพัฒน� แสงพรมมา
63023020154 นายณัฐกิตต์ิ บุญช7วย
63023020155 นายประวิทย� ผลิเจริญผล
63023020156 นางสาวธัญญารัตน� พรรณสังข�
63023020157 นางสาวธันย�ชนก แตงรื่น
63023020158 นายวัชระ เพ็งพาจร
63023020159 นายกัมปนาท เอี่ยมโอษฐ�
63023020160 นางสาวเฉลิมขวัญ นรากรณ�
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63023020161 นางสาวสุรีวัลย� พิทักษ�
63023020162 นางสาวณัฏฐ�รดา บันลือศรีสกุล
63023020163 นางสาวศิรินทิพย� ศรีสวัสด์ิ
63023020164 นางสาวนภาพร จันทวรรณ�
63023020165 นางสาวรัตนา ดอนเพ็งไพร
63023020166 นายนฤดล ง7วนสําอางค�
63023020167 นางสาววิไลลักษณ� อินทรัตน�
63023020168 นายสิทธิพงษ� ตาเปOJย
63023020169 นางสาวจุฑามาศ สัตบุษ
63023020170 นางสาวณัฐวรี พรศิริ
63023020171 นางสาวโชติกา รักบุญ
63023020172 นายณัฐพล กลิ่นทอง
63023020173 นางสาวศรุดา วัฒนะ
63023020174 นายอนุวัฒน� ไทยขวัญ
63023020175 นางสาวจุฑามาศ เอกยะติ
63023020176 นางสาววรรณิดา ขุนสนิท
63023020177 นางสาวลภัสรดา รัตน�ธนดล
63023020178 นางสาวชลธิชา ช7วยปล&อง
63023020179 นายพันธดนย� ศรีแก&ว
63023020180 นางสาวธนัชพร ศรีสุข
63023020181 นางสาวสุรัสดา สิริสุวรรณ�
63023020182 นายชัยวัฒน� ประถม
63023020183 นายนัฐพล สิงห�แสง
63023020184 นางสาวอรพรรณ หอมช7วงทรัพย�
63023020185 นางสาววราภรณ� แสงอินทร�
63023020186 นายกิตติภัฎ ศรีสุกใส
63023020187 นางสาวดลยา ครองระวะ
63023020188 นางสาวชลฤทัย พิญเดช
63023020189 นายศิริชัย เอกจีน
63023020190 นางสาวพิชญา คะเณย�
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63023020191 นายศิริชัย ภัทรเกตุอนันต�
63023020192 นางสาวตวงจรินทร� ธนาไพศาลสกุล
63023020193 นางสาวชนัญชิดา ทิพวัลย�
63023020194 นางสาวภคกุล คตกฤษณ�
63023020195 นางสาวหทัยภัทร ภัทรวาทิต
63023020196 นางสาวเปรมสิริ เปรมปรีด์ิ
63023020197 นางสาววีรดา ศรีบุญผล
63023020198 นายนพพร หอมไม7หาย
63023020199 นายพสิษฐ� จรัสวิริยะกุล
63023020200 นางสาวเพชรไพลิน บุญเกิด
63023020201 ว7าที่ ร.ต.หญิงวิภา จันทร�น&อย
63023020202 นางสาวสุพรรษา เชื้อชัย
63023020203 นายอนิรุทต์ิ นิยมพลอย
63023020204 นายกิตติพงษ� ชลอทรัพย�
63023020205 นายภาคภูมิ ทองดอนจุย
63023020206 นางสาวสิริอร แก&วพารา
63023020207 นางสาวป.ทมา วิทยายนต�
63023020208 นางสาวชลธาร บุหงาวิลาสินี
63023020209 นายชวัลวิทย� อิ่มสุวรรณ
63023020210 นายอัครเทพ กลิ่นจันทร�
63023020211 นางสาวฐิติพร พรมโอก
63023020212 นางสาวธัญรดา เกิดมงคล
63023020213 นายอภิวิชญ� ขันติสุขเจริญ
63023020214 นางสาวสุปราณี บุญหว7าง
63023020215 นางสาวฐิตยา จันทร�คํา
63023020216 นางสาวแสงตะวัน กลิ่นถนอม
63023020217 นางสาวภัณฑิรา ผลไพบูลย�
63023020218 ว7าที่ ร.ต.ธีรภัทร� มะนูญ
63023020219 นางสาวจารุวรรณ เพ่ิมพร
63023020220 นางสาวพิชชาพร จันคํา
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63023020221 นายธนภทร กิติไกรเลิศ
63023020222 นางสาวอริสา คุณอโหนด
63023020223 นางสาวจิรารัตน� โยมรัมย�
63023020224 นางสาวขวัญข&าว สกุลแพทย�
63023020225 นายฐาปกรณ� สันติภราภพ
63023020226 นางสาวพัชมล บุญฤทธ์ิ
63023020227 นายฐิติพล สุนทรกุล
63023020228 นายกฤษฎากร ทองสิมา
63023020229 นายอานนท� สุขถาวร
63023020230 นายอธิคม รอดแผ&วพาล
63023020231 นายธีรศักด์ิ ทองเรือง
63023020232 นางสาววราลี ทองอ7อน
63023020233 นางสาวอารีรัตน� ใจรู&รอบ
63023020234 นายพิพัฒน� เส็งดอนไพร
63023020235 นายนฤพล เตจPะ
63023020236 นางสาวอาทิยา กลางณรงค�
63023020237 นางสาวชญาภัส คุ&มเจริญ
63023020238 นางสาวอุไรวรรณ คูหาสันติกาญจน�
63023020239 นายสุรพงษ� เนื้อละออ
63023020240 นางสาวปาริฉัตร เปรมปรีด์ิ
63023020241 นายจําลอง ศรีวารีรัตน�
63023020242 นายภาณุวัฒน� กุลบุตร
63023020243 นายภาณุวัฒน� คนทด
63023020244 นางสาวชุติมา บุตรจันทร�
63023020245 นางสาวสุภวันต� เรืองหนู
63023020246 นายอัครวุฒิ แก&วสะอาด
63023020247 นายดนัย สืบเสาะ
63023020248 นางสาวพิมพ�ผกา แหวนทองคํา
63023020249 นางสาวปณิตา มะกรูดอินทร�
63023020250 นางสาวอรสา ศิริศร

หน&า 675 จาก 713               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023020251 นายธนวัฒน� กิมาพร
63023020252 นางสาวกนกวรรณ เล็บใบ
63023020253 นายอรรถกร ชูแก&ว
63023020254 นายกมลวิญ_ู� ประสมศรี
63023020255 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มเจริญ
63023020256 นางสาวชนิกานต� ก&านจันทร�
63023020257 นางสาวปณิฏฐา ศรีสําราญ
63023020258 นางสาวเจษฎาพร กิจเจตนี
63023020259 ว7าที่ ร.ต.หญิงเอมอร ธรรมรอด
63023020260 นางสาวอังสุดา โคตมะณี
63023020261 นายสุรศักด์ิ ธรรมมา
63023020262 นางสาววราภรณ� วะรงค�
63023020263 นางสาวอรศุภรา พิพิธพิทักษ�
63023020264 นางสาวจิราภรณ� รอดประชา
63023020265 นางสาวจารุวรรณ ขวัญมา
63023020266 นางสาวนภัสวรรณ ฉลูทอง
63023020267 นางสาวศศิวิมล สุขสมัย
63023020268 นางสาวพัชรา ผันนะลา
63023020269 นายกิตตินันท� ไชยสุวรรณ
63023020270 นางสาวนริศรา ชนิวงค�
63023020271 นายพณรัฐ บุญเกตุ
63023020272 นางสาวทาริกา ทากุ
63023020273 นางสาวธิดารัตน� มหานิยม
63023020274 นางสาวภัทรมน น้ําจันทร�
63023020275 นายนราธิป เส็งเจริญ
63023020276 นางสาววรางคณา พูลสุขโข
63023020277 นางสาวบุษยากร แก&วเพ็ชรพลาย
63023020278 นายอนุวัฒน� วิจิตจันทร�
63023020279 นายสุรเชษฐ� บุญกระสาน
63023020280 นางสาวนุสรา รัตนพันธ�
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63023020281 นางสาวพัทธิชาต์ิ ลิ่มโอภาสมณี
63023020282 นางสาวภาวิณี โพธิสัตยา
63023020283 นางสาวสิราวรรณ แพพวก
63023020284 นางสาวภิตะวัน เรืองสุริยา
63023020285 นางสาวดวงฤทัย ปราสาททอง
63023020286 นายชาคริต ราศรีชัย
63023020287 นางสาวสุธิตา ทวีบุญ
63023020288 นายพลรวี ฉัตรพัชรภิญโญ
63023020289 นางสาวสุวรีย� ท7าผา
63023020290 นายไกรวิชญ� ดอกบัว
63023020291 นางสาวธาราภรณ� จิตรบรรจง
63023020292 นางสาวโชติกา พุ7มจําปา
63023020293 นางสาวบุญยภรณ� พ่ึงประชา
63023020294 นายสัตตรา ย้ิมแฉ7ง
63023020295 นางสาวธารารัตน� คงเหลือ
63023020296 นางสาวสุกัญญา เสนารักษ�
63023020297 นางสาวนิธินันท� รังสีวรพัฒน�
63023020298 นายธันวา ป/ยพลไพศาล
63023020299 นายกิตติพัฒน� เสืองามเอี่ยม
63023020300 นางสาวอังคณา บุญสบ
63023020301 นางสาวผ7องฉวี แก&วตา
63023020302 นายกังวาฬ สิริธนากุลชัย
63023020303 นางสาวเจนจิรา เกิดทอง
63023020304 นางสาวปวีณนุช คล&ายศิริ
63023020305 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมจินดา
63023020306 นางสาววิลาวัณย� ศรีกุล
63023020307 นายศุภชัย กําเหนิดคุณ
63023020308 นายกิติกิจ วันเพ็ญ
63023020309 นายศรัณยู สมบูรณ�
63023020310 นายรัตนพล นาคสัมพันธุ�
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63023020311 นางสาวกนกพร เลพล
63023020312 นางสาวโยธิกา สุริยะคํา
63023020313 นางสาวบุณฑริกา อาจอาคม
63023020314 นายเกษม อ7านคําเพชร
63023020315 นายป/ยะวัฒน� อัตถากร
63023020316 นางสาวหทัยชนก เกศราช
63023020317 นายสรายุทธ แนวนาค
63023020318 นางสาวตรีรยา ศรีศักดา
63023020319 นางสาวนรินทร ทองแสน
63023020320 นายเอเซีย มูสิกพันธุ�
63023020321 นางสาวทวีพร ม7วงอยู7
63023020322 นางสาวภัคทิรา ผิวเกลี้ยง
63023020323 นางสาวเยาวรัตน� เพ็ญแสง
63023020324 นางสาวรุ7งทิพย� บุญรักษา
63023020325 นางสาวกุลภรณ� กัลยาโพธ์ิ
63023020326 นายกสิรัฐ นาคศรี
63023020327 นายคนิน ศรีมหาราช
63023020328 นายพงศ�ปณต แสงพุฒ
63023020329 นางสาวพรพรรณ พูลเปรม
63023020330 นางสาววรรณพร ปองสุข
63023020331 นางสาวพรชนก สังขรัตน�
63023020332 นางสาวจิดาภา จินดาโฉม
63023020333 นางสาวปาริชาติ ตรีภพ
63023020334 นางสาวจิดาภา คุ&มวงศ�
63023020335 นายธนกิตติ คงเคน
63023020336 นางสาวสิริกร ศรีม7วง
63023020337 นางสาวเยาวดี จันทร�ชูกลิ่น
63023020338 นางสาวจิราพร พลบดี
63023020339 นางสาวน้ําทิพย� เนตรกอบเก้ือ
63023020340 นางสาวสุพรรษา อ่ําเอี่ยม
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63023020341 นางสาวพิมพ�พิชชา สีใส
63023020342 นายนรากรณ� ย้ิมอยูc
63023020343 นางสาวอินทิรา กู&วัฒนะ
63023020344 นางสาววิภาวี แสงรักษาวงค�
63023020345 นางสาวกฤษวดี ภักดี
63023020346 นางสาวอรกานต� ป/Rนสุวรรณ
63023020347 นางสาวอนุชิดา จักรเครือ
63023020348 นางสาวประภาภรณ� ชาติกังวาลสนธ์ิ
63023020349 นางสาวศิริรัตน� หนูแก&ว
63023020350 นายวรัชฌา วงศ�ย้ิมย7อง
63023020351 นางสาววรรณภา นาโควงค�
63023020352 นางสาวปภัสสร ฤทธ์ิสยาม
63023020353 นางสาววารุณี นรสิงห�
63023020354 นางสาวภัสสรา ผิวคํา
63023020355 นางสาวอารีรัตน� คล&ายวิจิตร�
63023020356 นายกฤษฎา ทวีสุข
63023020357 นางสาวณิชกานต� กาศสกุล
63023020358 นายจตุรนต� คูพัฒนานนท�
63023020359 นางสาวสายทิพย� โสดสงค�
63023020360 นางสาวธิดารัตน� ปานเพชร
63023020361 นางสาวจามจุรี อุ7นใจ
63023020362 นางสาวเกศสุดา สุจารีรัตน�
63023020363 นายป/ยพล กล&าหาญ
63023020364 นายก&องเกียรติ กลักดวงจิตต�
63023020365 นางสาวดุษยา แดงประสิทธ์ิ
63023020366 นางสาวชนิสรา มณีรัตน�
63023020367 นายสถาพร ชุ7มวงค�
63023020368 นายวิร เชื้อโยธิน
63023020369 นางสาวเจนจิรา จันทรวรรณ�
63023020370 นายพงษ�นพวัฒน� ทองนพคุณ
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63023020371 นายภูมิพัฒน� โทจันทร�
63023020372 นายจิรายุทธ� พฤฒาลิขิต
63023020373 นางสาวโชติกา แสงวิเชียร
63023020374 นางสาวอังศุมาลิน มาตรแสง
63023020375 นายคงศักด์ิ ไทยถานันดร�
63023020376 นางสาวอริศรา กอบเกียรติไพศาล
63023020377 นางสาวอรวรรณ ทองผาจุติ
63023020378 นางสาวเบ็ญจา เอกจีน
63023020379 นางสาวพราวเพชร บุญมาก
63023020380 นางสาวเกษราภรณ� จันทร�เจริญ
63023020381 นางสาวปวีรัฏฐ� ตรีเนตรตระการ
63023020382 นายอภินันท� พาดี
63023020383 นางสาวสุภสิตา อาทร
63023020384 นางสาวกมลวรรณ โมกขะสมิต
63023020385 นางสาวสุพรรษา กลิ่นกัน
63023020386 นางสาวกัลชนา บุญพยุง
63023020387 นางสาวชนากานต� จตุวรวัฒน�
63023020388 นางสาวจริยา ผดุงพัฒโนดม
63023020389 นางสาวภิญญา นานอก
63023020390 นางสาววิไลพร สุขโข
63023020391 นางสาวสุธิดา อินทรบํารุง
63023020392 นางสาวกนิษฐา เรืองสังข�
63023020393 นางสาววันดี มงคลวัฒนโรจน�
63023020394 นายวรท แก&วประดับ
63023020395 นายสุรวงค� บัวแจ7ม
63023020396 นางสาวชัญญานุช ทองฤทธ์ินุ7น
63023020397 นางสาวจิรวดี เทียนคํา
63023020398 นางสาววริษฐา ลิ้มพานิช
63023020399 นางสาวภัณฑิรา นิติพันธุ�
63023020400 นายอรรถเวช สงวนพันธุ�
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63023020401 นางสาวธนิฎฐา เอี่ยมใจดี
63023020402 นายสุรศักด์ิ แสงหิรัญ
63023020403 นางสาวศศิประภา แก&วมณี
63023020404 นายพุฒิพงศ� ดวงจันทร�
63023020405 นางสาวสุภานัน ลิ้มรสสุข
63023020406 นายพิศุทธ์ิ เกตุแก&ว
63023020407 นางสาวธภาภัค วรุณวรภัทร
63023020408 นางสาวกชกร พุกสุริย�วงษ�
63023020409 นางสาวฐิติกานต� เหล7าพิเดช
63023020410 นางสาวพิไลลักษณ� สาริศรี
63023020411 นางสาวทัตพร คงยศ
63023020412 นางสาวสลิดา ศรีสมบัติ
63023020413 นายสาวิทย� ขําต&นวงษ�
63023020414 นางสาวสุวิสา สระทองฮ7วม
63023020415 นางสาวศิรภัสสร สิทธิวรชาติ
63023020416 นางสาวเสาวภา แปลงประสพโชค
63023020417 นางสาวกฤตยา โพธ์ิแดง
63023020418 นางสาวจิรา ฝอยทอง
63023020419 นางสาวจีระรัตน� แซ7ฉี
63023020420 นางสาววัศยา นุชประเสริฐ
63023020421 นายจักรกริศน� สีสดใส
63023020422 นางสาววิไลวรรณ ใหญ7 ย่ิง 
63023020423 นางสาวพรรษพร ทัศนียรัตน�
63023020424 นางสาววิรันดา ภูมิไชโชติ
63023020425 นายชนาธิป สุขสมสิน
63023020426 นางสาวกรกฎ สุยังกุล
63023020427 นายณฐกร พนมศักด์ิ
63023020428 นางสาวมัณฑนา ประมัย
63023020429 นางสาวศิริวราพร คณะทิพย�
63023020430 นายนิพันธ� สวัสด์ิพิพัฒน�
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63023020431 นางสาวสุชัญญา มนต�แคล&ว
63023020432 นางสาววาสนา ชอบใหญ7
63023020433 นางสาวบุศรารัตน� บัวงาม
63023020434 นางสาวปวิตรา อินทะนิล
63023020435 นางสาวพิมพ�วิไล เอี่ยมสุวรรณ�
63023020436 นางสาวจิราภรณ� โคตรนรินทร�
63023020437 นายวัฒนา อยู7ปรางค�
63023020438 นางสาวกาญจนา อินตPะ
63023020439 นายนรินทร� กรรณเทพ
63023020440 นางสาวนิษฐา ยอดมงคล
63023020441 นางสาวธนัชพร ชัยสวัสด์ิ
63023020442 นางสาววรรณรัตน� นิยมเสถียร
63023020443 นายกษิดิศ วรรณนุช
63023020444 นางสาวจินตนา เสือพ7วง
63023020445 นายบัญชา แก7นสวาท
63023020446 นายภูริพงศ� ไฝนุ&ย
63023020447 นายวศิน เทียนมาลี
63023020448 นายรังสรรค� ธรรมวิจิตร�
63023020449 นายภัทรพล ประเสริฐสังข�
63023020450 นางสาวพชรพรรณ ส&มแสง
63023020451 นางสาวพัฒนี กฤติยานรเศรษฐ�
63023020452 นางสาววรรณชนก เหมือนศรีเพ็ง
63023020453 นางสาวนาถฤดี โชติกวนิช
63023020454 นางสาวอภิสรา หอมเกษร
63023020455 นายเนติพงษ� แก&วกันดา
63023020456 นายศุภวัฒน� วงษ�ดี
63023020457 นายอรรถวิทย� คิรินทร�รัตนะ
63023020458 นางสาววาสนา ผลบุญ
63023020459 นางสาวปราชญา ประภาพันธ�
63023020460 นางป.ญญพัฑฒ� ปานแก&ว
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63023020461 นางสาวจินตนา กลิ่นถือศิล
63023020462 นางสาวสริตา ธรรมวิเศษ
63023020463 ว7าที่ร&อยตรีหญิงฐิติมา ปานศิริ
63023020464 นางสาวอุมารินทร� หอมเดช
63023020465 นางสาวณัฐฐาภรณ� แก7นนาคํา
63023020466 นายชัยณรงค� ศรีนางแย&ม
63023020467 นางสาวชนิกานต� สังวาลย�พานิช
63023020468 นางสาวศรุตา สุธรรมพร
63023020469 นางสาวพรวิลาศ แซ7ลิ้ม
63023020470 นายเมธัส คูหาทอง
63023020471 นางสาวฟารีดา ปะดุกา
63023020472 ว7าที่ ร.ต.หญิงณัชนภัสร� ธนโชติชะยานันต�
63023020473 นายอภิศักด์ิ ช&างแก&ว
63023020474 นางสาวมันตา สุกกํ่า
63023020475 นายศุลี เจริญสุข
63023020476 นางสาวรัตนา สืบเกลี้ยง
63023020477 นางสาวกัญญามาทน� คุ&มเงิน
63023020478 นางสาวทักษญา วุฒิสิริธร
63023020479 นางสาวปรีชญาภรณ� ตนภู
63023020480 นางสาวอัญญารัตน� ทวีศักด์ิ
63023020481 นางสาวป/ยะพร แจ7มแสง
63023020482 นางสาววิไลลักษณ� สนองผัน
63023020483 นายป/ยวุฒิ การแสนใจ
63023020484 นายวริทธ์ิ ผัดสุรินทร�
63023020485 นางสาวชไมพร จิตรใจม่ัน
63023020486 นางสาวเสาวลักษณ� คงกระพันธ�
63023020487 นายณัฐวุฒิ นวลจันทร�
63023020488 นายอภิชาติ ปุ^นครื้น
63023020489 นางสาวพัชรินทร� อิ่นมะโน
63023020490 นางสาววรรณทิณี แสนแพน
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63023020491 นางสาวสิราวรรณ แสนสุด
63023020492 นายจักราวุธ จุฑาธิปไตย
63023020493 นางสาววารุณี ใคร7ครวญ
63023020494 นายปรีชาพงษ� ศรีลาศักด์ิ
63023020495 นางสาวปวีณ�กร บวรวัฒนานนท�
63023020496 นายจิรัฏฐ� เสียงลือชา
63023020497 นางสาวเจนจิรา คําปาโน
63023020498 นางสาวกมลทิพย� ศิลารัตน�
63023020499 นางสาวทัศนีย� อ&อมน&อย
63023020500 นายโภคิน กัลยาพิเชฎฐ�
63023020501 นางสาวสุพัตรา ชาติอดุลย�
63023020502 นายธีรพล บรรเทิงสุข
63023020503 นายพีรวัฒน� ล&อทองพานิชย�
63023020504 นางสาวกชกร ศรีสุขดี
63023020505 นางสาวลิษา แสงโชติ
63023020506 นายทรงศักด์ิ ฮีมสกุล
63023020507 นายกิตติวุฒิ พุฒดํา
63023020508 นางสาวบัณรส มาระเนตร�
63023020509 นางสาวนราภรณ� สุขผล
63023020510 นางสาวปทุมทิพย� ละอองนวล
63023020511 นางสาวพิมพร เพ่ิมทรัพย�ทวีผล
63023020512 นายสุรเชษฐ� สนิท
63023020513 นางสาวสาธวี เอี่ยมสําอางค�
63023020514 นายคุณานนต� โสทน
63023020515 นายรัฐกานต� สหฤทานันท�
63023020516 นางสาวศิริพร สมล่ํา
63023020517 นางสาวศยารัตน� พงศ�พิทยสิน
63023020518 นางสาวกานต�สุดา ก&วยไข7มุข
63023020519 นางสาวดวงพร บุญเจริญกิจกุล
63023020520 นางสาวชมพูนุท เลิศแสง
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63023020521 นายเอกสิทธ์ิ เก7งประยูร
63023020522 นายชยิน แก&วมาตย�
63023020523 นางสาวชยามาศ ปฏิสังข�
63023020524 นางสาวณัฎฐา ชูรังสฤษฎgVV
63023020525 นางสาวสุดารัตน� น&อยถนอม
63023020526 นายพีระพันธ� ย้ิมเจริญ
63023020527 นายอนันต� ทองสามสี
63023020528 นางสาวณัฐชานันท� อินทรไทยวงษ�
63023020529 นางสาวอภิชญา สมนาค
63023020530 นางสาวสิทธินี วงสวัสด์ิ
63023020531 นางสาวพรนภา บุญช7วย
63023020532 นางสาววิรัญญา ขันทอง
63023020533 นางสาวจารุวรรณ แสงโพธ์ิแก&ว
63023020534 นายเจตรินทร� นินคํา
63023020535 นายจอมกฤษณ� สิมรักแก&ว
63023020536 นายสรภัทร อ&วนเส&ง
63023020537 นางสาวชนนี กรนานันท�
63023020538 นางสาวแคทรียา นนทะภา
63023020539 นางกุสุมา วันมงคล
63023020540 นางสาวจุรีพร กุ&ยอ7อน
63023020541 นายปริญญา บุญศรี
63023020542 นายสกล สุขสวย
63023020543 นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง
63023020544 นางสาวอัมภิรา ประธรรมโย
63023020545 นางสาวณัฐริกา จอมเจริญ
63023020546 นายบูรภักด์ิ บุญรัตนไพโรจน�
63023020547 นางสาวสิริภรณ� ทิมทอง
63023020548 นายชนะ ชมศักด์ิ
63023020549 นายป.ณณทัต ธัญญาวลิกุล
63023020550 นางสาวดวงสุดา ยอดแก&ว
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63023020551 นางสาวฐานิตา กุวังคะดิลก
63023020552 นางสาวสุชาดา ไชยะ
63023020553 นางสาวศลิลลัลล� ปฏิสันเนติ
63023020554 นายตะวัน คําจันทร�
63023020555 นางสาวศิวะพร ปรุงปลื้ม
63023020556 นางสาวจินตนา โพธ์ิถนอม
63023020557 นายปฐมพร เปล7งฉวี
63023020558 นางสาวป/ยะธิดา โพธ์ิทอง
63023020559 นางสาวชไมภรณ� ประจง
63023020560 นายรัชชานนท� ธิติสันติคุณ
63023020561 นายภูชนะ กุณฑี
63023020562 นายศุภฤกษ� ศรีหาวงศ�
63023020563 นางสาวสุกฤตชญา ศูนย�คุ&ม
63023020564 นางสาวปาณิศรา อินทรพล
63023020565 นางสาวกนิษฐา นาริวงค�
63023020566 นางสาวชลธิชา กาฬภักดี
63023020567 นางสาวชนิภรณ� เผือกเจริญ
63023020568 นางสาวสรัญดา นามทอง
63023020569 นายพัชรพล มาพิบูลย�
63023020570 นางสาวจุฑามาศ บุญศรี
63023020571 นายเรืองชัย เสมทับ
63023020572 นายระพีพัฒน� สรีทอง
63023020573 นายพีรพล วงษ�ทอง
63023020574 นางสาวกานต�รวี แก&วศรี
63023020575 นางสาวนันทิชา คุ&มสกุล
63023020576 นางสาวสุวณี ตันสถิตย�
63023020577 นางสาวจุฑามาศ แตงเนียม
63023020578 นายรัตนกร แหลมไธสง
63023020579 นายนรพนธ� วิเชียรเก้ือ
63023020580 นางสาวสิริกาญจน� พานะกิจ
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63023020581 นางสาวสุนิสา เวชกุล
63023020582 นางสาวกุลยรัฐ อั้นจุกฉุน
63023020583 นางนภาพร หีตชนะ
63023020584 นายทรงอนันต� ทิพย�สุภา
63023020585 นางสาวทองกร โภควรรณวิทย�
63023020586 นางสาวพรพรรณ เพ็ชรบูรณ�
63023020587 นางสาวปารวัณ สุขเสน7ห�
63023020588 นายวรวุฒิ พุทธรักษา
63023020589 นายนรินทร� โฉมงาม
63023020590 นางสาวศรัณย�รัตน� สุวรรณพงษ�
63023020591 นางสาวอาฟา แลเชอ
63023020592 นายธนพล ศรีลําใย
63023020593 นางสาวกิตติพร บุญปลอด
63023020594 นางสาวสิรินทรา ถมป.ด
63023020595 นางสาวสินีนาฏย� กาฬสินธุ�
63023020596 นางสาวศิวาพร ศรีทับ
63023020597 นางสาวสายลม ประทุมเมือง
63023020598 นางสาวสรัสวดี สุทธิ
63023020599 นายมนตรี สุขเจริญประเสริฐ
63023020600 ว7าที่ร&อยตรีหญิงบุญณัฐกาญจน� จันทร�เจริญ
63023020601 นางสาวณัฐตรี เณรพงษ�
63023020602 นางสาวปวีณา กระดานลาด
63023020603 นางสาวมุกรวี เหรียญทอง
63023020604 นายณัฐพล เมืองแก&ว
63023020605 นางสาวอัณศยา อุทัยเชฏฐ�
63023020606 นางสาวพีรยา บุตรสา
63023020607 ส.อ.วรวรรณ จันทร�สว7าง
63023020608 นางสาวกัลยารัตน� พรสิทธิพันธุ�
63023020609 นางสาวชาธิภรณ� ป/ตามานัง
63023020610 นางสาวป/ยะพร ประเสริฐสม
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63023020611 นางสาวสุภาวิณี ป.Jนนุ7ม
63023020612 นายเฉลิมพล ป.Jนอินทร�
63023020613 นางสาวธิดารัตน� อุณหบัณฑิต
63023020614 นางสาวอัญชิษฐา เชียงนิยม
63023020615 นายฐิติกร มาเจริญ
63023020616 นางสาวธิดารัตน� บุญ สว7าง 
63023020617 นางสาวศิริพร คันศร
63023020618 นางสาวพรรณทอง เทพวัลย�
63023020619 นางสาวสุธิดา เงินยวง
63023020620 นางสาวขวัญพร โพธ์ิทอง
63023020621 นางสาวธัญญภรณ� นวลแก&ว
63023020622 นางสาวชรินทร�ทิพย� โรจน�กาญกุล
63023020623 นางสาวปานดวงใจ ภู7พิมาย
63023020624 นางสาวชนากาญจน� ม7วงเชย
63023020625 นางสาวขวัญชนก สุขขี
63023020626 นายกันตภณ วงษ�สนิท
63023020627 นายขจรศักด์ิ กล7อมเกลี้ยง
63023020628 นางภัชชา บุณยเลขา
63023020629 นางสาวมัณฑนา ทองใจ
63023020630 นางสาวรัตลิตา สีสด
63023020631 นายธนากร ชูสกุล
63023020632 นางสาววาสินีย� ดอกกุหลาบ
63023020633 นางสาวป.ณฑารีย� วงษ�ดาว
63023020634 นายพิชิตษดา สุขศรีเมือง
63023020635 นางสาวศุภดา ชื่นพงษ�
63023020636 นางสาวฐิติมา แยกผิวผ7อง
63023020637 นายณัฐนนท� บุญอารีย�
63023020638 นายชาคริสต� ชาครีย�รัตน�
63023020639 นางสาวภาณุมาศ จูคล&ายหล7อ
63023020640 นางสาวเกศศินี ธรรมสัตย�
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63023020641 นายวงศธร เส็งเจริญ
63023020642 นางสาวธัญญพรรษ วงศ�อนันต�
63023020643 นางสาวนิศาชล รุ7งทวีชัย
63023020644 นางสาวฐิติวรดา เถาตะกู
63023020645 นางสาวฐาปนี ซ่ัวเซ7งอี่
63023020646 นายเสกข� เสือลอย
63023020647 นายประเสริฐ ฐิตสาโร
63023020648 นายไกรสรณ� สาละสาลิน
63023020649 นางสาวสิริรัตน� ผันมะโร
63023020650 นางสาววรวรรณ สุทวีทรัพย�
63023020651 นายเฉลิมชาติ อิทิสาร
63023020652 นางสาวมีนธิรา อยู7เย็น
63023020653 นางสาววรัญญา สาระยิง
63023020654 นางสาวเบญจรัตน� ปdงศิริเจริญ
63023020655 นายอรรถสิทธ์ิ กิตติชัยภิญโญ
63023020656 นายกิตติศักด์ิ รักษาเชื้อ
63023020657 นางสาววิภาดา ภู7สวัสด์ิ
63023020658 นางสาวจิดาภา อุ7นเรือน
63023020659 นายราชวัลลภ จิตต�จันทร�กลับ
63023020660 นางสาวพลอยประดับ เล&าอร7ามวัฒนา
63023020661 นายเจษฎากร บุปผาชาติ
63023020662 นางสาวปริษา สวยล้ํา
63023020663 นายภาณุ หอมสุวรรณ
63023020664 นายอนุรักษ� มาหนองหว&า
63023020665 นายกฤษณะ ยังปรางค�
63023020666 ว7าที่ ร.ต.ธนวัฒน� เหล7าชัย
63023020667 นางสาวญาณิกา บุญญาธิการ
63023020668 นายรุ7งโรจน� สนิทชาติ
63023020669 นางสาวณัฐวรรณ คงศรี
63023020670 นางสาวมลฤดี คําสิทธิพร
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63023020671 นางสาวอรอนงค� แก&วมังกร
63023020672 นายวัชระ ทองดี
63023020673 นายอนุชา เภาด&วง
63023020674 นางสาวจิดาภา พรประทุม
63023020675 นางสาวชญานิษฐ� เงินดี
63023020676 นายจิรายุ บุตรสาลี
63023020677 นางสาวป.ณชญา พลเขตต�
63023020678 นางสาวญาสุมินทร� หาจัตุรัส
63023020679 นายธีระยุทธ คูหา
63023020680 นายธนาคาร มะโนม่ัน
63023020681 นายพิณะเวช คงย่ังยืน
63023020682 นางสาวชนิตา เมียวนวม
63023020683 นางสาวฐิตินันท ศรีวิเชียร
63023020684 นางสาวเพ็ญนภา นาเอี่ยม
63023020685 นางสาวณัฐชลัย วิบูลย�นันทกิจ
63023020686 นางสาวพัชนีภรณ� ศรีจําปา
63023020687 นางสาวศิริลักษณ� เพ็งกลาง
63023020688 นางสาวน้ําทิพย� ประดิษฐธรรม
63023020689 นางสาวชุติมา มนพิมพ�
63023020690 ส.ต.ท.ธีรพงศ� โพธ์ิศรีทอง
63023020691 นายคมเดช แก&วขาว
63023020692 นายพงศ�พัทธ� สวัสด์ิรักษากุล
63023020693 นายภาคภูมิ จงใจรักษ�
63023020694 นางปณิชา ป/ยะชัยวุฒิ
63023020695 นายณัชพล นัทธีทอง
63023020696 นายชัยรัตน� เชี่ยวชาญ
63023020697 นางสาวพิมพ�วลัญช� เลิศทรัพย�หิรัญ
63023020698 นางสาววรรษมน ปทุมารักษ�
63023020699 นางสาวอังศวีร� นันต�ธํารงกุล
63023020700 นางสาววลัยพร โยพล
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63023020701 นางสาวกนกพร คําสาว
63023020702 นางสาวโสภิดา เสนาพิทักษ�
63023020703 นางสาวพิชาณี ภารักษา
63023020704 นางสาวจิรชยา เสืองามเอี่ยม
63023020705 นายอภินันท� ฉิมย&อย
63023020706 นางสาวรวีภัทร� ชํานิการ
63023020707 นางสาวปรางอทิตา บางเชย
63023020708 นายธนวัฒน� ยงยุทธ
63023020709 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�แจ&ง
63023020710 นางสาวสัตตบงกช บ&งดี
63023020711 นายกมลวิษณุ� ประสมศรี
63023020712 นางสาวปรียาวดี รุจิรดาจินดารัตน�
63023020713 นางสาวณัฐธิกาล กองเมือง
63023020714 นายศุภณัฐ นวไพบูลย�
63023020715 นางสาววาสนา อานุภาพ
63023020716 นางสาวพรธิดา วาริยศ
63023020717 นายปองพล แจ&งจิตต�
63023020718 นายณัฐวัฒน� สายมี
63023020719 นางสาวจุฑาทิพย� นาคเล&ง
63023020720 นางสาวชนาพร เลิกเปลี่ยน
63023020721 นายสุรศักด์ิ คล&ายแจ&ง
63023020722 นางสาวดารารัตน� โพธ์ิพันธ�แก&ว
63023020723 นางสาวฐิตินันท� นพกาศ
63023020724 นายวรโชติ จินดาวงศ�
63023020725 นายจตุรพิธ ใสกระจ7าง
63023020726 นางสาวณัชชา อ7อนสัมพันธุ�
63023020727 นางสาวณัฐกานต� ศรีจันทร�รัตน�
63023020728 นายธีรภัทร� วงค�คํานา
63023020729 นางสาวอุทุมพร กุลธันยารัตน�
63023020730 นายจักรกฤษณ� ภักดีบํารุง
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63023020731 นางสาวฐานิดา เรี่ยมประเสริฐ
63023020732 นางสาวอรวรรณ ต7อยอด
63023020733 นางสาวณัฎฐณิชา ปุลําพะ
63023020734 นางสาวจันทนิภา การภักดี
63023020735 นางสาวสายฝน อําพันทอง
63023020736 นางสาวปราณี แถมสวัสด์ิ
63023020737 นายพิพัฒน� แก&วสระแสน
63023020738 นายวรกมล เดชามรกุล
63023020739 นางสาวเกวลิน ธรรินทร�
63023020740 นายวีราทอน ยอดดี
63023020741 นางสาวอทิตา ทองวิเศษ
63023020742 นางสาวจิดาภา ดีหลกเจริญ
63023020743 นางสาวนฤมล คําหอม
63023020744 นางสาวมีนา เก&าวงษ�วาล
63023020745 นางสาววีณา สุวรรณศรี
63023020746 นายวชิราวุธ พวงวัดโพธ์ิ
63023020747 นางสาวปานทิพย� เกษสมบูรณ�
63023020748 นางสาวกนกกาญจน� หนูปราบ
63023020749 นางสาวอาภาภัทร พลอยเพชร
63023020750 นายชนกานต� เจตนิพัทธ�กุล
63023020751 นายภุชงค� เจริญพงษ�
63023020752 นางสาวภัทรวรรณ พิลา
63023020753 นางสาวนันทิตา โตอดิเทพย�
63023020754 นางสาวนันท�นภัส ศรีเสน
63023020755 นายพลากร คูหาพัฒนกูล
63023020756 นางสาวสุธาสินี รื่นจินดา
63023020757 นางสาวกมลวรรณ แหวนอ7อน
63023020758 นางสาวกวินทิพย� เวียงนาค
63023020759 นายธาวินวิชญ� ลภัสจารุสกุล
63023020760 นางสาวจินตนา พยุง
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63023020761 นางสาวประภาพร ข&องนอก
63023020762 นางสาววนิดา ห&วยหงษ�ทอง
63023020763 นางสาวกิตติกาญจน� อิ่มพิทักษ�
63023020764 นายติณณภพ นาคอิ่ม
63023020765 นายพนมกร แก&วประดิษฐ�
63023020766 นางสาวสุดารัตน� พรหมศิริ
63023020767 นางสาววิรันดา เบี้ยมุกดา
63023020768 นางสาวกนิตา นาคอ7วม
63023020769 นางสาวภารดี มงคลรัตนาสิทธ์ิ
63023020770 นายอลงกต แก&ว ห&า ประการ 
63023020771 นางสาวอรนิชา คําสี
63023020772 นางสาวผกามาส พินชาย
63023020773 นางสาวณัฐธิดา พืชกสิชลพสุธา
63023020774 นางสาวศศิพัฒน� ซ่ือสัตย�
63023020775 นายจักรกฤษณ� ปวนคํา
63023020776 นายวุฒิไกร จินดาเพ็ง
63023020777 นายฐปนา โชติมานุกูล
63023020778 นางสาวซารีฮะ ซาแม
63023020779 นางสาวพลอยนภัส แสงอรุณ
63023020780 นางสาวขจรพร เชาว�มาก
63023020781 นางสาวศิริรัตน� ชฎาทอง
63023020782 นางสาวสุรีพร นันท�ดี
63023020783 นายสิรัชกฤษฎ� กิมเหล็ง
63023020784 นายนภดล แก&วเทพ
63023020785 นางสาววรัญ กนก อยู7 คง คร&าม 
63023020786 นายวสุ รูปสวย
63023020787 นายกฤตภัต ปทุมารักษ�
63023020788 นายวิทวัส วิทยาทอง
63023020789 นางสาวจิรนันท� ศรีจันทร�
63023020790 นางสาวกนกวรรณ ห&วยหงษ�ทอง
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63023020791 นางสาวชลิตา รุ7งแจ&ง
63023020792 นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริ
63023020793 นางสาวพรพิมล ชูประพันธ�
63023020794 นายจิระศักด์ิ สะราคํา
63023020795 นางสาวนันทพร กุมุทสุทธิกุล
63023020796 นางสาวกมลวรรณ เปรมทอง
63023020797 นางสาวตรีรักษ� ขวาภักดี
63023020798 นางสาวรมย�ธิชา เกิดศักด์ิ
63023020799 นางสาวมินตรา พิรุณ
63023020800 นางสาวภัทราวดี ธัญญเจริญ
63023020801 นางสาวจินตหรา ช7างดํา
63023020802 นางสาวพัทธ�ธีรา ทองโบราณ
63023020803 นายธนากร ธรรมสาร
63023020804 นางสาวธนันชนก ชนประชา
63023020805 นางสาวพิมพ�ผกา พลโยธา
63023020806 นางสาววริศรา อรรถารส
63023020807 นางสาวทัสมา รอดท7าไม&
63023020808 นายศุภกฤต จงไกรจักร
63023020809 นางสาวณัฏฐนิชา โคธิเสน
63023020810 นางสาวอังติมา อังศุธรางกูร
63023020811 นางสาวกันตาภัทร พชรกานต�กุล
63023020812 นางสาวกุลธิดา หังสเนตร
63023020813 นายวิษณุพร เงินดี
63023020814 นางสาวกอบลาภ กลองชนะ
63023020815 ว7าที่ร&อยตรีหญิงสุภาภรณ� ฟ.กขาว
63023020816 นางสาววนิสา คงเยือกเย็น
63023020817 นางสาวธนภรณ� แสงทองสกุลเลิศ
63023020818 นางสาวประคอง เฉยฉิว
63023020819 นายสุทธิพันธ� อนุศาสนนันทน�
63023020820 นายชนาธิป เกรียงไกรภภา
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63023020821 นางสาววิสาข�ชนม� ศรีโพธ์ิ
63023020822 นายดิสรณ� บุญใหม7
63023020823 นายนิธิโชติ แสงสง7า
63023020824 นางสาวมาลัยพร แสนหาญ
63023020825 นางสาวสุฑารัตน� เจริญผล
63023020826 นางสาวเบญจพร กิจทวี
63023020827 นายนพเก&า สุวรรณวิหค
63023020828 นางสาวศิริลักษณ� ทองดอนน&อย
63023020829 นางสาวเบญจพร พฤษหอม
63023020830 นายวิชาญชัย บัวทรัพย�
63023020831 นางสาวพิลาวัลย� เทศนาบูรณ�
63023020832 นางสาวสุธาดา สูงกิจบูลย�
63023020833 นางสาวจันทราวรรณ เทพทอง
63023020834 นางสาวธัญญลักษณ� บริบูรณ�
63023020835 นางสาววรรณฤดี นิวงษา
63023020836 นางสาวสาวิตรี เขียนเจริญ
63023020837 นางสาวจิราพิพัธ สุรสิงห�ไกรสร
63023020838 นางสาววรัญญา พืชผล
63023020839 นางสาวธารีรัตน� เมินเมือง
63023020840 นายเอกพัฒน� ยางนิยม
63023020841 นางสาวสุชาดา บุญเปลี่ยน
63023020842 นางสาวสุพรรวสา รักษาราษฎร�
63023020843 สิบตํารวจเอกนิสิต ปู^แตงอ7อน
63023020844 นางสาวทัณฑิกา สงวนพันธ�
63023020845 นายรณกฤต จ&อยร7อย
63023020846 นายปฐมพงค� สงสว7าง
63023020847 นางสาวรังสิยา ตันธนวิกรัย
63023020848 นางสาวจิราภา แวงวรรณ
63023020849 นางสาวสุพิชา จันทร�หอม
63023020850 นางสาวขนิษฐา ทานกระโทก
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63023020851 นางสาวนิธิดา โกยไชย
63023020852 นางสาวจิราวรรณ พิริยภาพงศ�
63023020853 นางสาวสุชานรี อดุลยธรรม
63023020854 นางสาวเจียรนัย แท7นแก&ว
63023020855 นางสาวสุนิสา กลิ่นพุฒซ&อน
63023020856 นางสาวปณิตา วรอินทร�
63023020857 นายนารท คลังนาค
63023020858 นายธีระชัย หาญวิริยะกิจ
63023020859 นายปOติชัช เล&าอรุณ
63023020860 นางสาวกนกอร สีผึ้ง
63023020861 นางสาวจิราพร บุตรดี
63023020862 นางสาวกฤติยาภรณ� คําหว7าง
63023020863 นางวิมลรัตน� ทองบ7อ
63023020864 นายณัฐพล หอวรรธกุล
63023020865 นายกนก พบสุภาพ
63023020866 นายพีรณัฐ กลั่นผลหรั่ง
63023020867 นางสาวกุลธิดา มากช7วย
63023020868 นางสาวอนงนุช พรโสม
63023020869 นางสาวมัชฌิมา แจ7มแจ&ง
63023020870 นายศุภกฤต ศรีทองจ&อย
63023020871 นางสาวกันต�วรัชญ� อมรมงคลศิลปZ
63023020872 นางสาวชญามีน จันทรวิรุจ
63023020873 นางสาวพัชชา แก&วสุภา
63023020874 นางสาวมุนิล ทวาเรศ
63023020875 นายธนากร สิงห�โต
63023020876 นายอัครเดช อินตPะอิน
63023020877 นายธนวัฒน� สังข�กฤษ
63023020878 นายณัฐกิตต� วงษ�ชื่น
63023020879 นายสถาพร ภู7รุ7งเรือง
63023020880 นายวีระวุทธ บุดดาชัย
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63023020881 นางสาวศรุตา เล7าแดงเทียว
63023020882 นางสาวพนิดา อ&นเงิน
63023020883 นางสาวจุฑามาศ อ7อนตีบ
63023020884 นางสาวอุษา มะโหฬาร
63023020885 นางสาวจุฑาพร นํานวน
63023020886 นางสาวกิตติยากร เมทนีชวลิต
63023020887 นางสาวพัสมนต� ใจเยือกเย็น
63023020888 นายภัทรพงศ� ทวีศรีสวัสด์ิ
63023020889 นางสาวรัตนาภรณ� วิทยารณยุทธ�
63023020890 นายจิรายุ ชัยชนะเจริญศรี
63023020891 นางสาวกุลิสรา ต้ังเกียรติไกร
63023020892 นางสาวมุกอาภา แม&นจิตต�
63023020893 นางนิตยา สมณกิจ
63023020894 นางสาวกัลยาภรณ� อวยบางมด
63023020895 นางสาวเรณุกา เดชา
63023020896 นางสาวเพ็ญนภา เนียมอุ7ม
63023020897 นางสาวศิริพรรณ สุขสมบัติ
63023020898 นายภควัต ลักษมัน
63023020899 นางสาวกฤษณา ศรีเรือง
63023020900 นางสาวพรเพ็ญ ลิ้มศรีอรุณ
63023020901 นายมงคล ขุนเพ่ิม
63023020902 นางสาวนคนันทินี เปลี่ยนแปลง
63023020903 นายธีรศักด์ิ ทองคํา
63023020904 นายป.ณณวัฒน� ตันบุญยืน
63023020905 นางสาวป.ทมพร คําดี
63023020906 นายอนุชิต สัตยกุล
63023020907 นางสาวภาวณี กอประเสริฐถาวร
63023020908 นางสาวสุพรรณษา เนียมแสง
63023020909 นายเจPะฮัมดี โตPะบากา
63023020910 นางสาวสุภา สุวรรณภักดี
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63023020911 ว7าที่ร.ต.หญิงชนาธิป ทองดี
63023020912 นางสาววรพรรณ สระดี
63023020913 นางสาววรณัน ขุนอําไพ
63023020914 นายชาญณรงค� สุวรรณฉวี
63023020915 นางสาวรัตนาพร เจริญสุข
63023020916 นางสาวปรียาภรณ� ทองรอด
63023020917 นางสาวชญาภา แม7นศรแผลง
63023020918 นายฐาปนา พ่ึงเดช
63023020919 นางสาวจิตรานันท� มณีวรรณ
63023020920 นางสาวกาญจนา โยอินทร�
63023020921 นางสาวพลอยไพลิน พานทอง
63023020922 นางสาวชงโค ปะถะคามิน
63023020923 นายสหรัฐ ชิดเอื้อ
63023020924 นางสาวสุรีพร กฤษวงษ�
63023020925 นางสาวหัทยา จันทร�ย้ิม
63023020926 นางสาววิมลมณี ศรีบัว
63023020927 นางสาวพัทธ�ธีรา รังสิธนิตศักด์ิ
63023020928 นางสาวศิริรัตน� วุฒิเพ็ชร
63023020929 นางสาวไพลิน พวงมะนาว
63023020930 นางสาวฐิตินันท� สุตะมา
63023020931 นางสาวเมธีรา ประสิทธ์ิวงษ�
63023020932 นางสาวภัทรชาวรรณ แตงแก&วฟQา
63023020933 นางสาวพรชนก จันทร�แย&ม
63023020934 นายนิมิตร ศิริไตรรัตน�
63023020935 นายอนวัฒน� แตงเย็น
63023020936 นายปฐวี ตันสวัสด์ิเจริญ
63023020937 นายเฉลิมพล สังข�สุวรรณ
63023020938 นางสาวอภิญญา บุญผ&าทิพย�
63023020939 นางสาวชาทินัน บุญมี
63023020940 นายอานนท� วงศ�ศุภโชค
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63023020941 นางสาวพรสวรรค� ทองคงอ7วม
63023020942 นางสาวภิญโญ ฮั่วจ่ัน
63023020943 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� อวนศรี
63023020944 นายณัฐพล แสงทอง
63023020945 นางสาวชนิดาภา เจริญทรัพย�
63023020946 นางสาวป.ทมา เกตุแก&ว
63023020947 นายกฤษณพงศ� ค้ิวเที่ยง
63023020948 นางสาวชลรวี ห&อยมาลี
63023020949 นางสาววิลาวัลย� แสงอํานาจ
63023020950 นางสาวชุติมันต� บุตรคํา
63023020951 นายกีรพนธ� อาจจิตต�
63023020952 นายฉัตรมงคล จันทร�ทองเทศ
63023020953 นางสาววัชรี สุวรรณรงค�
63023020954 นายธีรศักด์ิ เจริญแก&วพันสี
63023020955 นางสาวฐานิต ทนงธนะชัย
63023020956 ว7าที่ร.ต.ไตรวุฒิ ดวงวงษา
63023020957 นางสาวเบญจมาศ พยัคฆวงศ�
63023020958 นางสาวสุจิตรา อุ7นอุดม
63023020959 นางสุพรรณี สุนทรพรเจริญ
63023020960 นางสาวเจนจิรา แผนกุล
63023020961 นายภาณุพงศ� สุขหนองบึง
63023020962 นางสาวพัชราพร ทรัพย�พยา
63023020963 นายธนากร เชื้อหนองปรง
63023020964 นางสาวอัจฉรา เมือบสน
63023020965 นางลัดดา ป.ตตายะโส
63023020966 นางสาวขวัญตา ทิพย�อักษร
63023020967 นางสาวลักษณ�ชญา ตัณฑ�ไพบูลย�
63023020968 นายนนธวัช ปานเขาย&อย
63023020969 นายณัฐธิพงศ� ใยดี
63023020970 นางสาวอรวรรณ ศรีแก7นแก&ว
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63023020971 นางสาวศิริรัตน� สุดสวาสด์ิ
63023020972 นายเจริญ รักหาญ
63023020973 นางสาวอภิชมน ป/ยะพันธุ�
63023020974 นางสาวดวงดาว หงษาแก&ว
63023020975 นางสาวมาริสา เอกธนสมบัติ
63023020976 นายพันธ�ศักด์ิ พานิชย�
63023020977 นางพัชริดา แก&วมา
63023020978 นางสาวรัตมณี เทียงปา
63023020979 นายพงศกร แจ7มจํารูญ
63023020980 นายบัลลือฤทธ์ิ จันทร�ปวงเสน
63023020981 นางสาวอณัศยา จิตต�อาจ
63023020982 นายวัฒนา วรสารศิริ
63023020983 นายเอกชัย จันทร�อุดมรัตน�
63023020984 นางสาวเมทินี บําเพ็ญผล
63023020985 นางสาวลักษณ�นารา พรศิริพิทยาธร
63023020986 นางสาวภัทรศยา อุตรพงศ�
63023020987 นางสาวกนกกร บัวบาน
63023020988 นางสาวพรรณราย คําหอมจันทร�
63023020989 นางสาวภัทราพร แสนหลวง
63023020990 นางสาวธนกร พันชนะ
63023020991 นายปราโมทย� ภูษาทพ
63023020992 นางสาวนุชนารถ น้ําแก&ว
63023020993 นายสัญญา เรืองวิจิตร
63023020994 นางสาวอมิตา เพชรจ่ัน
63023020995 นางสาวปาหนัน อินอําพันธ�
63023020996 นางสาวยลลดา อินจงกล
63023020997 นางสาวจอมทอง แก&วมุด
63023020998 นายเฉลิมเกียรติ บาทบํารุง
63023020999 นางสาวธนัชชา พ7วงแปQน
63023021000 นางสาวนิศานาถ ภาคพูลไพร
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63023021001 นางสาวรัชนีกร เข็มทอง
63023021002 นายพงศธร เกตุสุวรรณ
63023021003 นางสาวพรพัส วิโรจน�รัตนกุล
63023021004 นางสาวนินารัตน� ชูกลิ่น
63023021005 นางสาวดวงใจ เมืองสีดา
63023021006 นางสาวธัญชนก สัสดี
63023021007 นางสาววิภาภรณ� เมืองสีดา
63023021008 นายธนเดช รัชนีกร ณ อยุธยา
63023021009 นางสาวณัชมน วงศ�คํามา
63023021010 นางสาวสุรีย�รักษ� ชาวสวน
63023021011 นางสาวปฏิณญา ศรีคําภา
63023021012 นางสาวกชพร ชูเลิศ
63023021013 นางสาววิชุดา ชั่วเอ&
63023021014 นางสาวกัญญาพัชร คงแก&ว
63023021015 นางสาวกัญญาภัค ขุนแก&ว
63023021016 นายพงศกร พยอมหอม
63023021017 นางสาวแวนูรดาว แวดือราแม
63023021018 นายพีร�ฐาวัฒน� โสมสง
63023021019 นางสาวณัฐกานต� สุรางค�ศรีรัฐ
63023021020 นางสาวสินีนารถ ขจรบุญ
63023021021 นางสาวณัฐกานต� ปลื้มจิต
63023021022 นางสาวช7อผกา อยู7มากญาติ
63023021023 นางสาวอัญชลี กระกล่ํา
63023021024 นายฐิติวัชร� นาแด7
63023021025 นายธีรวัฒน� มหาอุต
63023021026 นายสหวัชร อภิรักษาภรณ�
63023021027 นายธนกฤต กลมเกลา
63023021028 นางสาวสิริราช พงษ�มี
63023021029 นางสาวภารดี วัยวัฒน�
63023021030 นายจักรพันธ� แก&วกุดสิน
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63023021031 นางสาวนัทธมน วงษ�สมัย
63023021032 นางสาวพัทธ�ธีรา บVูชาวงศ�ภิวัฒน�
63023021033 นางสาวฐิติมา เพียรทอง
63023021034 นางสาวนันท�ณิชา สิงหเดชวีระชัย
63023021035 นางสาววิชิยา พลเก7ง
63023021036 นายดนุพล รังษี
63023021037 นางสาวอุไรศรี หรีหร7อง
63023021038 นางสาวน้ําทิพย� โพร&งอุไร
63023021039 นางสาวบุญฑรีก� สุขหงษ�
63023021040 นางสาวโศภิต ศูนย�ศรี
63023021041 นายสุทัศน� นาคนุ7ม
63023021042 นายทัศปกรณ� กาญจนะ
63023021043 นายนิยศ ไกล&แก&ว
63023021044 นางสาวชุติมา สามบุญลือ
63023021045 นางสาวบุณยนุช แซ7ลี้
63023021046 นางสาวรติยา ม7วงงาม
63023021047 นายธนพงศ� โสภาลดาวัลย�
63023021048 นางสาวศศิมา แซ7ลี้
63023021049 นางสาวธนิวรา สุขดี
63023021050 นางสาวสกุลวดี ร7วมดี
63023021051 นายโชตินันท� โชติวรรธกวณิช
63023021052 นางสาวศิรินันท� เชื้อโตนด
63023021053 นางสาวกัลยณัฎฐ� ชูศิริพงศ�
63023021054 นางสาวอังศุมา งามแก&ว
63023021055 นางสาวจิราภรณ� สูญสิ้นภัย
63023021056 นางสาวนงนุช ทองเต็ม
63023021057 นายซานาดู หว7านพืช
63023021058 นางสาวชนัญฑิดา นุ7มลืมคิด
63023021059 นางสาวพิชามญชุ� มะกรูดอินทร�
63023021060 ว7าที่ร&อยตรีหญิงกรรณิการ� เหมือนวงษ�ธรรม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021061 นางสาวอรุณี ไวกิVจจี
63023021062 นายอมร ทรัพย�คง
63023021063 นางสาวสุกัญญา นาทันใจ
63023021064 นางสาวทินภัทร ฉัตรทอง
63023021065 นางสาวชวิศา ขจัดสารพัดภัย
63023021066 นางสาวมณฑกานต� พงษ�เผือก
63023021067 นางสาวกนกกาญจน� บัวกลิ่น
63023021068 นายอัษฎาวุธ สวนไพรินทร�
63023021069 นางสาวป/ยะนุช ราตรี
63023021070 นางสาวอรุณกมล เบ็ญพาด
63023021071 นางสาวจุรีรัตน� เจนกวีทรัพย�
63023021072 นางสาวพิมพ�ชนก เขียวคราม
63023021073 นางสาวป.ณณธร พรหมมณี
63023021074 นางสาวชัชชา สามสาลี
63023021075 นางสาวรุสนีตา บุกุ
63023021076 นายณัฐพงศ� บุญพรม
63023021077 นางสาวอัญชิสา สอนพา
63023021078 นางสาวเกษรา ทับเที่ยง
63023021079 นางสาวป/ยนันท� ศรีบรรเทา
63023021080 นางสาวพัทธวรรณ กลัดจินดา
63023021081 นางสาวสริณโญ สอดสี
63023021082 นายกิตติศักด์ิ สําเภาทอง
63023021083 นางสาวชนาภา มาสมบัติ
63023021084 นายวรชิต ศรีโชค
63023021085 นางสาวณัฏฐณิชา ชิดช7วงชัย
63023021086 นางศันสนีย� มะลิ
63023021087 นางสาวมณีรัตน� ต้ังเจริญ
63023021088 นางสาวเสาวภา โง&วเจริญ
63023021089 นายกิตติศักด์ิ ชอบลิ้ม
63023021090 นางสาวโสรญา โพธ์ิอ7อน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021091 นางสาวยุพาดา อภัยนอก
63023021092 นางสาวภัราณิษฐ� พิมพ�เวียงคํา
63023021093 นางสาวนพรัตน� นิตยะโรจน�
63023021094 นางสาวสุทธิดา ทองสุข
63023021095 นางสาวจุฑามาศ เอี้ยงรอด
63023021096 นางสาวพรรณกร ศรีสวัสด์ิ
63023021097 นายกฤษฎา คล7องเชิงศร
63023021098 นายวิศวัสต� หอมสินธ�
63023021099 นางสาวสุภัทรา เฉลิมเกียรติ
63023021100 นายบรรจงศักด์ิ ยุตติโกมิตร�
63023021101 นางสาวศุภมาส สมสอน
63023021102 นายปริญญภัทร คําเรียง
63023021103 นางสาวอารีรัตน� แร7มี
63023021104 นายธีระเชียร แก&วสุวรรณ�
63023021105 นางสาวสุรารักษ� ตรีประเสริฐ
63023021106 นางสาวเมธาวี ไพบูลย�สวัสด์ิ
63023021107 นางสาวอิงครัศม� พานิช
63023021108 นางสาวสิรินทรา พันธุ
63023021109 นายวนิช บุญมี
63023021110 นางสาวชวนพิศ แจ&งไพร
63023021111 นางสาวศุภาพิชญ� ขุนเณร
63023021112 นางสาวสุนิสา อ7อนส&มกริต
63023021113 นางสาวป.ญชลี ศรีเมือง
63023021114 นางสาวสินีนาฎ อัครวิลาส
63023021115 นางสาวหญิง กมขุนทด
63023021116 นางสาวป/ยะมาศ นพคุณ
63023021117 นางสาวณัฐสุดา โชคลาภ
63023021118 นางสาวปพิชญา ศรียง
63023021119 นางสาวจีราภรณ� ตาศิริ
63023021120 นางสาววิลาสินี บุรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021121 นางสาวปทิตตา นิดสูงเนิน
63023021122 นางสาวฐิติพรรณ จําเล
63023021123 นางสาวศิริพร ขําท7าพูด
63023021124 นายวรเมธ เตชะเลิศมณี
63023021125 นางสาวรัชภร ศิลปะขจร
63023021126 นางสาวสุชานาถ ดวงคํา
63023021127 นางสาวชลิตา อุดสม
63023021128 นายนัถฐิกูล ดวงแข
63023021129 นายวิสันต� ปQอมเสมา
63023021130 นางสาวอรนลิน ป.ญญา
63023021131 นางสาวนันท�นภัส เพิงสงเคราะห�
63023021132 นายชลธิศ นุ7มดี
63023021133 นายอธิวัฒน� ฉิมวงษ�
63023021134 นางสาวบงกช ทองมูล
63023021135 นายปฏิภาณ ยอดรัก
63023021136 นางสาวชนัญชิดา ใจจริง
63023021137 นายพงษ�ศิริ สุขโต
63023021138 นายแวรูซี แวอาแซ
63023021139 นางสาวภัทรวดี ปาณะศรี
63023021140 นางสาวจีรนันท� ขุนทอง
63023021141 นางสาววรรณภรณ� ป/ยะอรุณ
63023021142 นางสาววนิชญา ว7องวิไล
63023021143 นางสาวเสาวลักษณ� แสงเดือน
63023021144 นายอธิบดี ภูจอมจิตร
63023021145 นายกิตติ ชลายนนาวิน
63023021146 นางสาวชัญญภัฏ ชิดปราง
63023021147 ว7าที่ ร.ต.มิคาเอล เปริเส
63023021148 นายมนต�เทพ พงษ�เดช
63023021149 นางสาวนิตยาวรรณ สีแตงสุก
63023021150 นางสาวเหมือนฝ.น เข็มทิพย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021151 นางสาวขวัญประภา พุฒทอง
63023021152 นางสาวป/ยาภรณ� พุ7มอําภา
63023021153 นายณัฐชนย� พันธุเสน
63023021154 นางสาวจุฑาพิมพ� งามดี
63023021155 นางสาวกชพรรณ คล&ายวันเพ็ญ
63023021156 นางสาวพิมพกานต� ตะโกจีน
63023021157 นางสาวกมลวรรณ ฉัตรสูงเนิน
63023021158 นายอุดมศักด์ิ ศรีภิรมย�
63023021159 นางสาวสรัลพร อรภักดี
63023021160 นางสาวจันทิมา แสงอินทร�
63023021161 นายชนิลธร บุญทอง
63023021162 นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ
63023021163 นางสาวณัฏฐ�นรี กระกรกุล
63023021164 นางสาววรวีย� อภิรักษ�สืบสกุล
63023021165 นางสาวปาริชาต ผมคํา
63023021166 นางสาวจุฑามาศ รักแก&ว
63023021167 นางสาวจิรัชญา เทพเศรษฐา
63023021168 นางสาวกชกร แก&วอักษร
63023021169 นายภรัณยู ปานเชียงวงษ�
63023021170 นางสาวมินตรา ขันธ�เครือ
63023021171 นางสาวอรณัญช� สุวรรณกิจศิริ
63023021172 นายวัชรพงศ� สงทอง
63023021173 นางสาวนราพร จันทร�ตรี
63023021174 นางสาวกุสุมา ศิริมานะ
63023021175 นางสาวกนกวรรณ รัชประภาพงษ�
63023021176 นายพัชรพล บัวกล&า
63023021177 นางสาวป.ทมาภรณ� พงค�เพชร
63023021178 นางสาวธารารัตน� พุ7มแย&ม
63023021179 นายพอดู กมลยะบุตร
63023021180 นายภัทรชัย หอมตลบ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021181 นางสาวกฤตติกา ทวีศักด์ิ
63023021182 นางสาวอภิญญา กลิ่นขจร
63023021183 นางสาวธัญลักษณ� สมพงศ�
63023021184 นางสาวลิตต&า สยุมพร
63023021185 นางสาวนลรัตน� นิลธนพันธ�
63023021186 นางสาวอายดา เรียงแหลม
63023021187 นางสาวพิมพ�ชนก เสนาไทย
63023021188 นางสาวนัทธมน จุมพรม
63023021189 นายชัยวัฒน� ชัยชนะศิรื
63023021190 นายจีรศักด์ิ เอมน&อย
63023021191 นางสาวชลธิชา มูลทองชุน
63023021192 นายขวัญชัย เย็นจิต
63023021193 นางสาวศุภกานต� บัวทองคํา
63023021194 นางสาวจิตรลดา อุทัศธนกุล
63023021195 นางสาวสุพัตรา คร&ามสมบุญ
63023021196 นายยุทธพันธ� ขอบคุณ
63023021197 นางสาวจิราภรณ� ศรีสุข
63023021198 นางสาวสุภัสสรณ� สืบบุก
63023021199 นางสาวธัญญรัตน� ตันหล&า
63023021200 นางสาวปวีณ�นุช คชพันธ�
63023021201 นางสาวกัญญา การระกํา
63023021202 นายภัทรภูมิ บุญรัตนวิจิตร�
63023021203 นายธีระชัย เงินทอง
63023021204 นางสาวศศิวิมล จอน&อย
63023021205 นางสาวณภัทรวีร� ภักดีนุฤทธ์ิ
63023021206 นางสาวลักษณาพร มีสําราญ
63023021207 นางสาวอรพิมล จิวัฒนไพบูลย�
63023021208 นางสาววิภาวี แสงพุ7มพงษ�
63023021209 นางสาวจุฑาภรณ� ราศรีปลั่ง
63023021210 นางสาวจินตหรา ร7มโพธ์ิเจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021211 นางสาวพรญาณี สนคํา
63023021212 นางสาวศิริขวัญ อยู7สะบาย
63023021213 นางสาวณัชพร อุดมรัตน�
63023021214 นางสาวอารียา ชะม&ายกลาง
63023021215 นางสาวปรมา เกษดี
63023021216 นางสาวปภาดา สังข�วรรณะ
63023021217 นางสาวมาลัยพร หม7องนัน
63023021218 นางสาวศิรดา ศุภนาม
63023021219 นางสาวอมรรัตน� พันธุ�
63023021220 นางสาววรรณภา ชูเสียง
63023021221 นายวีระพงษ� สุวรรณ�
63023021222 นางสาวอริยาพร บริสุทธินันท�
63023021223 นางสาวอัชฌ�พร เวียงสมุทร
63023021224 นางสาววรัญญา สุขสุโฉม
63023021225 นายกิตติพงษ� อ7วมหมี
63023021226 นางสาวมูรณี อาเเว
63023021227 นางสาวณัฐวรรณ สามฉิมโฉม
63023021228 นางสาวสุนันทา เหมมาลา
63023021229 นางสาวอังคณา วงค�หนองหว&า
63023021230 นายป/ยะพงษ� ลามาลี
63023021231 นายวุฒิชัย พานทอง
63023021232 นางสาวยศวดี วรรณเดช
63023021233 นางสาวกนกพร ขันจันแสง
63023021234 นายอภิสิทธ์ิ แสวงผล
63023021235 นางสาวนุชจรีย� กนกมงคล
63023021236 นางสาวศุภรัตน� ศกุนตะเสฐียร
63023021237 นางสาวพิไลวรรณ ผลจันทร�
63023021238 นายกิตติ เม7นอยู7
63023021239 นางสาวอังคณา สุศีลสัมพันธ�
63023021240 นางสาวธิติภรณ� สินธุวัฒน�วิบูล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021241 นางสาววันวิสา ยมนา
63023021242 นายชวลิต อ7อ7นจันทร�
63023021243 นางสาวปุณณกัณฑ� ป/Rนทอง
63023021244 นายจักรพงศ� ปQองนานาค
63023021245 นางสาวผลิกา รักเล7ง
63023021246 นายกฤษฎา บัวแก&ว
63023021247 นางสาวชนกพร ประเสริฐเจริญสุข
63023021248 นางสาวณัฐนิชา ศรีอนันต�
63023021249 นางสาวดลพร บัวเจก
63023021250 นายอิทธิพัทธ� ทิมทอง
63023021251 นางสาวอัญชิสา ไสยแก&ว
63023021252 นางสาวมีนา จันทะลุน
63023021253 นายดนุสรณ� สุขสดเขียว
63023021254 นางสาววรรณภร คณานับ
63023021255 นายสาโรจน� พุทธโอวาท
63023021256 นายณรงค�ชัย ประดิษฐ�ศิลปZ
63023021257 นางสาวจันทรารัตน� จันทะดวง
63023021258 นางสาวนิษฐา ศรีอินทร�คํา
63023021259 นายคมเพชร นนทบุตร
63023021260 นางสาวกาญจนณัฐ อินทร�รักษ�
63023021261 นางสาวสิรภัทร บุญประสาน
63023021262 นางสาววราภรณ� ร7วมชมรัตน�
63023021263 นายกมลภพ ตัณฑลีละชาติ
63023021264 นางสาวฐิติมา สามทองกล่ํา
63023021265 นายธีระพล สร&อยระย&า
63023021266 นางสาวเสาวลักษณ� ภู7ระหงษ�
63023021267 นายธนกร รัตนญานนท�
63023021268 นายดนู คงอยู7
63023021269 นางสาวพักตร�จุรี กลิ่นบุบผา
63023021270 นางสาวพิชามญชุ� อัครฐิติวัชร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021271 นางสาวอวัสดา โฉมยง
63023021272 นางสาวลลิตา คงจร
63023021273 นางสาวโชติมา มุสิกสาร
63023021274 นางสาวธัญวรัตม� คําชมภู
63023021275 นางสาวจันทิมา กาญวิจิต
63023021276 นางสาวปรรัตน� ฉิมดี
63023021277 นางสาวกุลธิดา คําแสน
63023021278 นางภัสสราภรณ� ใจอุ7น
63023021279 นายณัฐพล นุ7มนวล
63023021280 นางสาวเมธาภรณ� สุริยธน
63023021281 นางสาวเกษราภรณ� สุขเอี่ยม
63023021282 นายจิรายุ พุ7มฉายา
63023021283 นางสาวกาณจนา ขําแก&ว
63023021284 นายธนาธิป ศรีคํา
63023021285 นางสาวชุติมา สุขดา
63023021286 นางสาวชนัญธิดา คําโย
63023021287 นางสาวอณัฐญา กาญสอาด
63023021288 นางสาวดวงฤดี พร&อมจันทึก
63023021289 นางสาวปุณยพร สาคร
63023021290 นางสาวสิริพรพรรณ เอี่ยมยัง
63023021291 นางสาวอธิชา มายืนยง
63023021292 นางสาวภัทราวดี วิเศษสิงห�
63023021293 นางสาววันวิสาข� เสาะแสวง
63023021294 นางสาวเอมอร หม่ืนนารถ
63023021295 นางสาวป.ณฐิตา ปQอมสกุล
63023021296 นางสาวกิตญาภัทร ปานสินชัย
63023021297 นางสาวจิตตวีร� เชาวนศิลปZ
63023021298 นางสาวพิมพร สุนันท�
63023021299 นางสาวจิตรา สืบพลาย
63023021300 นางสาวขวัญชนก บ7อแก&ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021301 นายกระจ7าง เชื้ออภัย
63023021302 นายสุธี อินทพักษ�
63023021303 นางสาวเปORยมบุญ สังข�ศิริ
63023021304 นางสาวภัทรานิษฐ� รงคะเจริญสิทธ์ิ
63023021305 นางสาวมินตรา ตรานกแก&ว
63023021306 นายพงศธร บวรโกศลจิต
63023021307 นายจาตุรนต� เวียงมูล
63023021308 นางสาวอรวิภา ยางงาม
63023021309 นายเจษฎา ไมมะหาด
63023021310 นางสาววิลาสินี ขําสุวรรณ�
63023021311 นายรัตนภูมิ เลิศนันทวัฒน�
63023021312 นายณัฐิวุฒิ ถ่ินดวงจันทร�
63023021313 นายพุฒิลักษณ� ศรีชลาลักษณ�
63023021314 นายนันทพล เจริญผล
63023021315 นางสาวสิริจรรยา ดวงแก&ว
63023021316 นางสาวผกามาศ รามจรัญ
63023021317 นางสาวสุภาวดี ไชยมงคล
63023021318 นายธีรภัทร ยอดระยับ
63023021319 นายนนทพันธ� โคจรรุ7งโรจน�
63023021320 นางสาวนิศารัตน� เหลืองรัตน�วัฒนะ
63023021321 นางสาวทรัพย�กมล เอี่ยมสะอาด
63023021322 นางสาววิภาวี ชูสุทน
63023021323 นางสาวพรอุษา ม7วงม่ังมี
63023021324 นางทิตยา บุญพรวงศ�
63023021325 นายรัฐศรัณย� ชื่นจิตร�
63023021326 นางสาวณภัสสร อรชร
63023021327 นางสาวปริญญาพร สรัสสลักษณ�
63023021328 นางสาวนริศรา พุ7มตาก&อง
63023021329 นายทรงกลด กาทอง
63023021330 นายรังสรรค� ศรีรุ7งเรือง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021331 นางสาวมัลลิกา พ่ึงพรหม
63023021332 นางสาวธัญรดา ธรรมศิVริ
63023021333 นางสาวมานิตา วัฒนเภตรา
63023021334 นางสาวกาญจนา มีสง7า
63023021335 นางสาววันทิวาพร ก่ิงจักร�
63023021336 นางสาวพิชญานิน ถือความสัตย�
63023021337 นางสาวรัชนก ศรีม่ิงวงศ�
63023021338 นางสาวทาริกา อมรรัตน�พิจิต
63023021339 นางสาวปริษา มาแก&ว
63023021340 นางสาวปาริชาติ สาครเจริญ
63023021341 นายพิชญา หาสุข
63023021342 นางสาวศศิธร แสงลี
63023021343 นางสาวลลิตา ศักด์ิศรีกลม
63023021344 นายธีธัช พ่ึงเกษม
63023021345 นางสาววรกานต� สุนทรียา
63023021346 นางสาวณฐพร ท&วมชาวเพชร
63023021347 นางสาวกรกนก ธนาสุภนัย
63023021348 นางสาวพรรณิดา สิทธิสร
63023021349 นางสาวสุธาสิณี เอี้ยวถาวร
63023021350 นางสาวรัชดาภรณ� ปQองชาลี
63023021351 นางสาววิลาสินี ฉันทปราโมทย�
63023021352 นางสาวพัชราภรณ� แสงอรุณ
63023021353 นางสาวอารีรัตน� น้ําทิพย�
63023021354 นางสาวสุพรรณี เหมเดโช
63023021355 นางสาวนภารัตน� รุ7มนุ7ม
63023021356 นางสาวสุจารินทร� เหมลี
63023021357 นางสาวอรุณโรจน� ประกอบทรัพย�
63023021358 นางสาวอารียา แซ7ลิ้ม
63023021359 นายธวัช แสนพันธุ�
63023021360 นางสาวฉันทิสา สุวรรณโสภา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาตรี

63023021361 นางสาวนัทธมน ขอบเหลือง
63023021362 นายสุวัฒน� พลเสน
63023021363 สิบเอกทนงศักด์ิ คงทรัพย�
63023021364 นายวัชรินทร� หีบเงิน
63023021365 นายสมประสงค� เมืองเงิน
63023021366 ว7าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล แสงทอง
63023021367 นางสาวนวพร นาคศรีสุข
63023021368 นางสาวพานุมาศ งามนาวัง
63023021369 นางสาวอมรรัตน� บุณยะมาน
63023021370 นางสาวทอฝ.น ทับทิมใส
63023021371 นายธารินทร� อิงควิชัยกร
63023021372 นางสาวขนิษฐา ดาวเรือง
63023021373 นายวนศร ยวนังกูร
63023021374 นางสาวจันทรัตน� ชัญญาบุญทรัพย�
63023021375 นางสาววาสนา แซ7ย7าง
63023021376 นางสาวอารีรัตน� คําแก&ว

จํานวน 21,376 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63024000001 นางสาวสุชาดา ปานม่ัน

63024000002 นางสาวอโนชา แก�ววงษ�วาลย�

63024000003 นางสาวทิพวรรณ กกขุนทด

63024000004 นางสาวชนาภัทร� สุทธิพันธ�

63024000005 นางสาวลลิดา สุนทรโภคิน

63024000006 นายภาคภูมิ จันทร�เพชร

63024000007 นายอิสระ ขุนเดช

63024000008 นางสาวประทุมรัตน� ทองเกตุ

63024000009 นางสาวสินีนาฏ ทรัพย�แตง

63024000010 นางพัชรินทร� เจริญยศ

63024000011 นางสาวนฤมล ศรีเด3น

63024000012 นางสาวจินตหรา เอี้ยงปาน

63024000013 นางณหฤทัย จินตกานนท�

63024000014 นางสาวกนกชล อินทร�วิมล

63024000015 นางสาวฐิตินาถ เส็งสาย

63024000016 นางสาวนุชรี มุ3งหมาย

63024000017 นางสาวจันทร�พร บุญยงค�

63024000018 นางสาวนิมิตรา สิงห�ทองอยู3

63024000019 นางสาววรรณสิริ ธุระแพง

63024000020 นางสาวณัฐธิดา เถ่ือนหรุ3น

63024000021 นางสาวภรัตน�ธิดา ศรีกิจเกษมวัฒน�

63024000022 นายณัฐชนน เหลืองสมานกุล

63024000023 นางสาวกชพร นามสีฐาน

63024000024 นายณัฐพงษ� แก�วจิว

63024000025 นางสาวกัณยาวีร� แพนาค

63024000026 นางสาวยุวันดา สุทธิดี

63024000027 นางสาวสาวิตรี จันทร�วาน

63024000028 นายชลธี สุจิตต�มาลี

63024000029 นางสาวสุทิน ปรัชญา

63024000030 นายอภิโชค หงษ�วิเศษ

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาโท
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาโท

63024000031 นางสาวธนัชพร มุลิกะบุตร

63024000032 นางสาวพรประวี วัฒนกวี

63024000033 นางสาวจรรยา ถนอมศักด์ิ

63024000034 นางสาวสาทิตา ฟ?กประไพ

63024000035 นางสาวญาณทวี เสือสืบพันธุ�

63024000036 นางชญาภา จันทาทิพย�

63024000037 นางสาวศศิมาภรณ� ทรัพย�เกิด

63024000038 นางสาวม่ิงกมล ภิบาลวงษ�

63024000039 นางสาวอรสา ลิ้มพาภรณ�

63024000040 นายจักรพันธ� สุทธิธรรม

63024000041 นางสาวดาวลักษณ� บรรยง

63024000042 นางสาววรัญญา พุ3มพร

63024000043 นางสาวจิรนันท� ชูเกตุ

63024000044 นางสาวพรพรรณ ใจกล�า

63024000045 นางสาวนาฏนภางค� โพธ์ิไพจิตร�

63024000046 นางสาวอัญชลิตา วิชัย

63024000047 นางสาวเมธาวี ปBCนทอง

63024000048 นายธนาคาร คุ�มภัย

63024000049 นางสาวกันต�ฤทัย มีช�าง

63024000050 นางสาวจีรนันท� จันชัยชิต

63024000051 นางสาวศรัณยา ภักดีวุฒิ

63024000052 นางสาวธัญญา อ3อนระยับ

63024000053 สิบเอกณัฐกร ดอนแก�วภู3

63024000054 นายคงเดช เทศสมบูรณ�

63024000055 นายนันทิพัฒน� ฉิมขันธ�

63024000056 นางสาวขนิษฐา ใจเย็น

63024000057 นายไชยรัช มโนสุจริตชน

63024000058 นางสาวอรฤทัย หอวัฒนพาณิชย�

63024000059 นายเจษฎาพร ศรวิชัย

63024000060 นางสาวรัชฎา ปลาลาศ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาโท

63024000061 นายนัฐ กองแก�ว

63024000062 นางสาวอาภากร เนติเชาวลิต

63024000063 นายพรอนันต� พูลเพ่ิม

63024000064 นางธิดารินทร� หงษ�ศรีสวัสด์ิ

63024000065 นายจิรัตติเนตร ภักพูนทรัพย�ดี

63024000066 นางสาวภัทรภร สํารุด

63024000067 นายธนกร กลิ่นนาค

63024000068 จ.อ.หญิงภูษิตาณัฏฐ� ต้ังทวีวัฒนา หลําริ้ว

63024000069 นางสาวธัญญารัตน� ทิพประภาพรสกุล

63024000070 นางสาวปาจรีย� กาญจนพงศ�

63024000071 นางสาวอลิศรา ศิริพงษ�เวคิน

63024000072 นายปริญญา ดาระสุวรรณ�

63024000073 นายอําพล พยัคฆา

63024000074 นางสาวอัมพวัน มีทรัพย�ม่ัน

63024000075 นางสาวกัญญารัตน� รัตนมณีทิพย�

63024000076 นางสาวศศิIภรณ� สิทธิศร

63024000077 นางสาวนันทนัท นันทกิจ

63024000078 นางสาวภรณ�อุมา แจ3มจํารัส

63024000079 นายธนดล วิจารณ�กุล

63024000080 นางสาวสุชานุช พิศุทธางกูร

63024000081 นางเพ็ญณพา นรมัตถ�

63024000082 นางสาวศิรภัสสร เกตุสะอาด

63024000083 นายกันตพิชญ� เมฆทันต�

63024000084 นางสาวสิริพักตร� พรหมเวค

63024000085 นางสาวศิโรธร มะโนคํา

63024000086 นางสาวศิริพร พรมมา

63024000087 นางสาวพลอยไพลิน ศรีหาบุตร

63024000088 นายเจตธวัช ทัพวาที

63024000089 นายเจษฎา อารีย�

63024000090 นายเอกวุฒิ อุสายพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ นครปฐม

ระดับปริญญาโท

63024000091 นางสาวณัฐสุดา ยกชู

63024000092 นางสาวจิตรานุช กิจกล�า

63024000093 นางสาวปาลิดา จันแดง

63024000094 นางสาวนันทรัตน� เปJCยมพิชัย

63024000095 นางสาวศรีจุฑา อินทรชัย

63024000096 นายวิรัตน� ชมชูข่ืน

63024000097 นางสาวศิรดา ป?ดถาวโร

63024000098 นางสาววรนุช เข็มแก�ว

63024000099 นางสาวผกายวรรณ ซ่ือสัตยวงศ�

63024000100 นางสาวนันทินี ใจตรง

63024000101 นางสาวพชรวลี ใจหาญ

63024000102 นายนิธิพัฒน� รุมฉิมพลี

63024000103 นางสาวพรศิริ ศรีประยูร

63024000104 นางสาวเมธินี สุนทรวิภาต

63024000105 นางสาวอัญชิสา สุรีย�แสง

63024000106 นางสาวกาญจนา จํานงค�นารถ

63024000107 นางสาววันทนีย� บํารุงรักษา

63024000108 นายป?ณณธร เรืองศรี

63024000109 นายอมเรศ มธุรส

63024000110 นางสาวทิวาพร ฮีมสกุล

63024000111 นางสาวนันทวัน ล�ออร3าม

63024000112 นายนัฐฐาวัฒน� ทัพคง

63024000113 นายฉัตร� บุญเพ่ิม

63024000114 นางสาวญาติมา เกตะมะ

63024000115 นางสาวจินตนา ปOาทอง

63024000116 นางสาวอริยาภรณ� ทดสูงเนิน

63024000117 นางสาวภิษฐ�วลัญต� กรพิพัฒน�

63024000118 นายสานิส เสมาชัย

63024000119 นางสาวรัชมล วิธูวัฒนา

63024000120 นางสาวกนกกาญจน� กาญจนประดิษฐ�
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63024000121 นางสาวณัฐชนก นวลแก�ว

63024000122 นายเจตวัฒน� เกษมไชยานันท�

63024000123 นายเกรียงไกร พงษ�สิทธิกาญนา

63024000124 นายณัฐวิทย� อริยวัฒน�วงศ�

63024000125 นางสาวฐิตาพร พงษ�นุช

63024000126 นายภูมินทร� ไกรแสงศรี

63024000127 นางสาวสุดารัตน� แก�วดวงเล็ก

63024000128 นางสาวสุนทรี ทารพันธ�

63024000129 นางสาวณิชชา อารุณโรจน�

63024000130 นายกันตพงศ� สินอาภา

63024000131 นายธีระเดช มาโพธ์ิ

63024000132 นางสาวปทิตตามน ศรีคําดี

63024000133 นายศิวะ ฉิมพลี

63024000134 นางสาววนากาญจน� รัตโนดม

63024000135 นายธารินทร� วาเด็ง

63024000136 นางสาวปวันรัตน� พงษ�ศักด์ิ

63024000137 นางสาววิชชุดา เทพเดชา

63024000138 นางสาวอนุสรา โพธ์ิหิรัญ

63024000139 นายมันตะ มันตะลัมพะ

63024000140 นางสาวทัตพิชา กายเย็น

63024000141 นางสาวนุชจรีย� การบรรจง

63024000142 นางสาวสุจิตรา วิวัฒน�วิทยา

63024000143 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ

63024000144 นางสาวสุมาลี พ่ึงเทียร

63024000145 นางสาวชาติยา ตรีพูนสุข

63024000146 นางสาวธิดารัตน� ชูชื่น

63024000147 นางสาวชลธาร ปริชาตินนท�

63024000148 นายภูมิรพี กาญจนภพ

63024000149 นางสาวดลยา อมราภรณ�

63024000150 นางสาวรัชฎา เลกุล
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63024000151 นายอานุภาพ กฤตานุสรณ�

63024000152 นางสาวบุปผารัฐ รอดภัย

63024000153 นางสาวสุจิตรา ทิพย�มณเฑียร

63024000154 นางสาวภาวิกา นพคุณ

63024000155 นางเสาวคนธ� คล�ายศรีทอง

63024000156 นายนันทวัฒน� พรหมโชติ

63024000157 นางสาวกรกมล ตริตานนท�

63024000158 นางสาวเธียรศิริ สุขผ3อง

63024000159 นายวรเดช เจริญสุข

63024000160 นางสาวปBยะพร เนียมมณี

63024000161 นางสาวบุษภรณ� แซ3ลิ้ม

63024000162 นางสาวพีระพร จูมจันดา

63024000163 นางสาวธันยพร โพร�งโพธ์ิเต้ีย

63024000164 นางสาวปาริชาต ศรีมณี

63024000165 นางสาวจันทิมา คัดนาหงษ�

63024000166 นางสาวอารยา มัธยาคม

63024000167 นางสาววิภารัตน� จุ�ยมูล

63024000168 นางสาวเกตุชญาธิป แท3นมณี

63024000169 นายธนวัฒน� คําภิมาบุตร

63024000170 นางสาวอรพิณ โชคพัฒนาพงศ�

63024000171 นายอนุพนธ� แก�วพิจิตร

63024000172 นางสาววิลาพรรณ ป?ญโญแก�ว

63024000173 นายธนพัฒน� แจ3มปรีชา

63024000174 นางสาวปูชิตา มุสิกะศิริ

63024000175 นางสาวรุ3งนภา วีรดิษฐกิจ

63024000176 นางสาวจันทร�ตรี แย�มเดช

63024000177 นางสาวกนกวรรณ ฟ?กอ3อน

63024000178 นายณัฐพงศ� จันทร�ปฐมพงศ�

63024000179 นางสาวจุฬาลักษณ� เจริญสุข

63024000180 นางสาววิลาวรรณ สวนกูล
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63024000181 นายศรันย� หงษาครประเสริฐ

63024000182 นางวิไลพร เชื้อสถาปนศิริ

63024000183 นายวุฒิพันธ� เต3งภาวดี

63024000184 นางสาวทิพย�สุดา วรรณอินทร�

63024000185 นางสาวสุดารัตน� ศรีอุบล

63024000186 นายธเนศ กายราช

63024000187 นางสาวชญาน�ทิพย� พรหมรักษ�

63024000188 นางสาวสุพัตรา เสถียรธีราภาพ

63024000189 นายสุดใจ สาวทรัพย�

63024000190 นางสาวนัยนา มูลยะ

63024000191 นายพงษ�พิชัย ทองนวล

63024000192 นางสาวนพวรรณ ศรีดาวเรือง

63024000193 นายพิสิฐ นัดสูงวงศ�

63024000194 นางสาววิภารัตน� คงภู

63024000195 นายภูเบศวร� เศรษฐสุข

63024000196 นายจาตุรันต� แร3เพชร

63024000197 นางสาวรุ3งนภา แก�วอยู3

63024000198 นางสาวผ3องพรรณ แช3มเพชร

63024000199 นางสาวเพชรรัตน� เนตรลักษณ�

63024000200 นางสาวจิตรานันท� เหลืองพิริยะชาติ

63024000201 นางสาวฐิติญา ชูมงคล

63024000202 นางสาวศศชล พิชิตกุล

63024000203 นางสาววันเพ็ญ ต้ังตรงสันติ

63024000204 นายพงศกร บุญเทียม

63024000205 นายพชรพล อินทุเวศ

63024000206 นางสาวปทุมพร โง�วเจริญ

63024000207 นางสาวฐิตา พลายรักษา

63024000208 นางสาวสันทนี ธนเสริมวัฒนา

63024000209 นายประพัฒน� ชูพุทธพงษ�

63024000210 นางสาวนฤมล อยู3เย็น
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63024000211 นางสาวธิดารัตน� โกศลจิตร

63024000212 นายณรงค�เดช ตาลพล

63024000213 นายฐาปกรณ� ชุมพล

63024000214 ว3าที่ร�อยตรีพงศ�วิศิษฏ� สอนเฉลิม

63024000215 นางสาวพิจิตรา รูปเลขา

63024000216 นางสาวอาทิตยา ปวงคํา

63024000217 นางสาวสุรีย�พร น�อยมณี

63024000218 นายจงสุข สงวนตระกูล

63024000219 นางสาวญาณีนุช กล่ําบุรี

63024000220 นางธนันรดา เพชรทอง

63024000221 นางสาวพานิชยา ยะมัง

63024000222 นางสาวจิรภัทร� นิลสุวรรณ�

63024000223 นางสาวจุฑารัตน� ลิขิตจิตถะ

63024000224 นางสาวธัญญาเรศ สถาพร

63024000225 นางสาวพัชร�ชิรพัทธ� คําหอมรื่น

63024000226 นางสาวสิริลาภ วิศาล

63024000227 นางสาวณัฐปภัสร� ธัญญาศิรวัฒน�

63024000228 นางสาวมนัสวรรณ ปBติพรชัย

63024000229 นางสาวสิรภัทร ภูติสมพล

63024000230 นางสาวณัฐวีณา ลิมโพธ์ิทอง

63024000231 นายสุทธิรัก โคตะสินธุ�

63024000232 นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี

63024000233 นางสาวสรวีย� ศิริพิลา

63024000234 นายธุวานนท� ม่ิงเจริญผล

63024000235 นางสาวธรธ อําพล

63024000236 นางสาวรักตภา พิพัฒผล

63024000237 นางสาวปฎิมา เหล3าขจรบุญ

63024000238 นางสาวพิมพ�นิภา อินทพัฒน�

63024000239 ว3าที่ ร.ต. หญิงจริยา สิงหะ

63024000240 นางสาวดาราพร ป?ญญาแสง
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63024000241 นางสาวสิรวีณ� ธีระวิรุฬห�ชาติ

63024000242 นายปรัชญา หลงฉิม

63024000243 นางสาวอัศราภรณ� วรอาจ

63024000244 นางสาวอรอุมา ตระกูลษา

63024000245 นางสาวอัจฉรา เชื้อชะเอม

63024000246 นางสาวสิตา แพงศรีละคร

63024000247 นายจักรพงษ� ทิพสูงเนิน

63024000248 นายธนากรณ� เหล็กกล�า

63024000249 นางนภาพร เจริญสุข

63024000250 นางสาวอังคณา เหลื่อมแก�ว

63024000251 นางสาวสุทธนา สุนทรสถิตย�

63024000252 นางสาววิสันต� เชื้อวงค�

63024000253 นางสาวศุภธิดา ชูทรัพย�

63024000254 นางสาวนพมาศ รามดิษฐ�

63024000255 นางสาวทิพวรรณ ถ่ีถ�วน

63024000256 นางสาวเพชรรัตน� ระบิงเกา

63024000257 นางพรทิพย� บุญสุขเกิด

63024000258 นายอรรณพ ศรอุบล

63024000259 นางสาวกนกกร นาคอ�น

63024000260 นายรัฐฐวิชญ� ธนานิรันดร�กุล

63024000261 นางสาวมาริสา นิ่มกุล

63024000262 นายสาโรจน� จุ�ยเจริญ

63024000263 นางสาวอรสินี อสิพงษ�

63024000264 นางสาวลักษิกา กลิ่นทอง

63024000265 นางสาววัชราภรณ� ไวว3อง

63024000266 นางสาวมณฑาทิพย� ใจสุข

63024000267 นางสาวชลลดา ถวายทรัพย�

63024000268 นางสาวสุดารัตน� พงศ�ศิริภักดี

63024000269 นางสาวอภิษฎา ชุติมาสกุล

63024000270 นางสาวมณฑา เอกบุตร
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63024000271 นางสาวกัณฐมณี มีวิเศษ

63024000272 นางสาวธัญญาภรณ� สาเทศ

63024000273 นายปราบ สระทองอ3อน

63024000274 นายฐานันดร บุญไชย

63024000275 นายธนกฤต ธีรรัตนางกูร

63024000276 นางสาวปBยวรรณ กอแก�ว

63024000277 นางสาวชลธิชา นาคบํารุง

63024000278 นางนิภาภัทร จรแก�ว

63024000279 นางสาวณัฐริดา รักเมือง

63024000280 นางสาวทยากร จารุกิตติกรกุล

63024000281 นางสาวนันทภรณ� เตจะสร�อย

63024000282 นางสาวกฤชกร อรุณสวัสด์ิ

63024000283 นายธัชทร โพธ์ิน�อย

63024000284 นางสาวอภิญญา ปลื้มอุดม

63024000285 นางสาวปBณฑิศา บุญนํา

63024000286 นางสาวตรีวนิด ขวัญเมือง

63024000287 นางสาวปวรวรรณ จีนรัตน�

63024000288 นายพงศ�เทพ น�อยพิทักษ�

63024000289 นางสาวพนิดา ผายวงศ�ษา

63024000290 นางสาวทิพย�รัตน� ลิ้มอนุสรณ�

63024000291 นายจีรวัฒน� นภาสุขวีระมงคล

63024000292 นางสาววรัฐา นพพรเจริญกุล

63024000293 นายเทิดพงศ� แสงระวี

63024000294 นายภัควัส ศักด์ิแก�ว

63024000295 นายวุฒิพงษ� วงค�ตาทํา

63024000296 นางสาวกมลวรรณ ทองฤทธ์ิ

63024000297 นายวัชรพล ขําช�าง

63024000298 นางภาพร ภูดีปBยสวัสด์ิ

63024000299 นางสาวกันต�กมล จันทนนท�

63024000300 นางสาวอภัสรา สุวรรณประเสริฐ
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63024000301 นายกฤช โกยวาณิชย�

63024000302 นางสาวดวงฤทัย ปRอมเพชร

63024000303 นางสาวณฐกานต� จิตรประไพ

63024000304 นายชิษณุพงศ� สุกกํ่า

63024000305 นายชนินทร ภูศรี

63024000306 นางสาวไอยรา ผ3านเมือง

63024000307 นายกฤตภาส� สิมมา

63024000308 นายณัฐพงศ� เมฆใหม3

63024000309 นางสาวณิชาภัทร ทับทิมหิน

63024000310 นายสรวิชญ� เชวงเกียรติ

63024000311 นางสาวพีรภัทร จันทร�พรหม

63024000312 นางดาริกา ธรรมเนียม

63024000313 นางสาวกวิสรา ชื่นจิตร�

63024000314 นางสาวสิตานัน ยุวลักษณะกุล

63024000315 นางสาวสิริรัตน�  �เซ็งมณี

63024000316 นายอรรถพร เอกนุ3ม

63024000317 นางสาวญาณิศา แก�วบังวัน

63024000318 นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน�

63024000319 นายธนา แช3มช�อย

63024000320 นางสาวธนิดา เกตุวิจิตรชัย

63024000321 นางสาวป?ทจิมา คงพลับ

63024000322 นายณัฐวัฒน� แดงจันทึก

63024000323 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอ3อน

63024000324 นางสาวรวิสรา สุริยา

63024000325 นางสาวอารีรัตน� จิตประสพเนตร

63024000326 นางสาวบุณยาพร ภาคภูมิ

63024000327 นายกษิด์ิพัฑฒิ ดวงทอง

63024000328 นางสาวมหาธยา มะลิกุลชัย

63024000329 นางสาวสุนิสา สนิทวรรณะ

63024000330 นายสุวัชชัย เผ3าผึ้ง
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63024000331 นางสาวสุทธิภา แก�วงาม

63024000332 นางสาวเกษราพร สุอรุณ

63024000333 นางสุภัค นุ3มมีศรี

63024000334 นางสาวพิไลวรรณ พุ3มขจร

63024000335 นางสาววัชนก นาคลําภา

63024000336 นางสาววิไลพร พรหมรักษา

63024000337 นายสุทธิรัตน�I ศรัณย�ภัทรานนท�

63024000338 นางสาวปริสรินทร� นววิมาน

63024000339 นางสาวณิชานันท� ไชยศรี

63024000340 นายพิติดา แจ�งกิจจา

63024000341 นายนัฐพล แซมทอง

63024000342 นายพันธ�ศักด์ิ พ่ึงงาม

63024000343 นายวสันต� รังสิโย

63024000344 นางสาววิลาสิณี สิทธิสมบูรณ�

63024000345 นางระวีวรรณ กลิ่นทิพย�

63024000346 นางสาวลัดดาวรรณ บัวขาว

63024000347 นายศุภณัฐ บัวทอง

63024000348 นายกฤษณะ คงเจริญ

63024000349 นายวชิรศักด์ิ แก�วศรีสุข

63024000350 นางสาวพิไลวรรณ ลิสอน

63024000351 นางสาววรรณวิษา รอนยุทธ

63024000352 นางสาวเกษทิพย� ขันนาเลา

63024000353 นางสาวนิภาพร แสงประทุม

63024000354 นางสาวสิรินันท� ราชวงษ�

63024000355 นางสาวสิรวรรณ พัวรักษา

63024000356 นางสาวจิระธิดา เปJCยมเจียก

63024000357 นางสาวพรชนก ชูโชติ

63024000358 นางสาวพนิตตา ฐิติทัศน�

63024000359 นายนัฐกรณ� สุขศิริ

63024000360 นายสุวิชัย แย�มมีศรี
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63024000361 นางสาวสุวรรณี สุขแสวง

63024000362 นายธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ�

63024000363 นางสาวสวรส ปุริมโน

63024000364 นางสาวฐิตา ทิพย�รัตน�

63024000365 นายปฐมพร กาญจนตันวงษ�

63024000366 นางสาวณภษร แสงอินทร�

63024000367 นางสาวณิชาภัทร แก�วมาก

63024000368 นายปฐมพงษ� จงศักด์ิสวัสด์ิ

63024000369 นางสาววิภาดา รงค�ทอง

63024000370 จ.ส.อ.กฤษณะ พันธุ�มาตร

63024000371 นางสาวลีลาวดี เงินเงาม

63024000372 นางสาวกัญญ�ชิตา ขาวแปลก

63024000373 นางสาวนิภาวรรณ ยาสําลี

63024000374 นางสาวสรวงสุดา ทรัพย�เจริญ

63024000375 นางสาวมาฆพร ดีมูล

63024000376 นางสาวสรญา ทองสุข

63024000377 นางสาวจิรัชยา ป?ญญา

63024000378 นายสัณฐิติ บินคาเดอร�

63024000379 นางสาวณัฐพัชร� สุขรา

63024000380 นายสมพร วรการปรีชาวุฒิ

63024000381 นางสาวพชรพรรณ ธนาวุฒิ

63024000382 นางสาวสมใจ จันทร�เพ็ญ

63024000383 นางสาวอุรุพร ศิริวิชยาภรณ�

63024000384 นางสาวช3อผกา โถแก�ว

63024000385 นางสาวเกร็ดน้ําผึ้ง น3วมนองบุญ

63024000386 นายสาธิต อยู3สถิตย�

63024000387 นางสาวดุษฎี หงษ�มณี

63024000388 นางสาวผกามาศ คําดี

63024000389 นางสาวขวัญชนก ปุญญาสาสน�

63024000390 นางสาววณิชยา แพรดํา
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63024000391 นางสาวแก�วกาญจน� สิงขรรักษ�

63024000392 นางสาวเอมอร กําบัง

63024000393 นางสาวฉัตรกาญจน� จันทร�ปรุง

63024000394 นางอรวรรณ วรพนพิพัฒน�

63024000395 นายสัมปทา ช�างบุญมี

63024000396 นางสาวปุณญาพร แสงนวล

63024000397 นางสาวขนิษฐา บุญไวท�

63024000398 นางสาวมรรษมนต� เอกจิต

63024000399 นางสาวทัศนียา กันกําไร

63024000400 นางสาวพิชากรณ� เพ3งพิศ

63024000401 นางสาวศรุตยา ประภาพันธ�

63024000402 นายธีร� ศุภศิริรัตน�

63024000403 นางสาวมณีรัตน� อินพูล

63024000404 นายภูมิพัฒน� สุขเนตร

63024000405 นางสาวธนพรรณ แก�วศรีหาวงษ�

63024000406 นายวิษณุ เซ็นบัว

63024000407 นางสาววริษฐา บุญกําเหนิด

63024000408 นางสาวธนัชญา วงศ�สิริภาส

63024000409 นางสาวณภัสนันท� กันย�ธันชพร

63024000410 นางสาวธวัลชญาน� วัจนสุนทรวงศ�

63024000411 นางสาวผุสดี ม่ันปกปRอง

63024000412 นางสาวธารินี แสงทอง

63024000413 นางสาวปBCนมณี ชํานาญกิจ

63024000414 นางสาวธิดารัตน� เสือทรงศิล

63024000415 นางสาวมุกดา มะลิสุวรรณ

63024000416 นางสาวพรณฉัตร� พัชรสิงหวัฒน�

63024000417 นางสาววราภรณ� ปานต3อเหล3า

63024000418 นางสาวอวยพร ปานหนู

63024000419 นางสาวกันนิตา รวงทอง

63024000420 นายจาตุรนต� ปRองน้ําไผ3
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63024000421 นายทวีเดช หม่ืนภูเขียว

63024000422 นางสาวนาติยา ทิพย�ไสยาสน�

63024000423 นางสาวปรัชญ�นันทน� เสาร�สุวรรณ

63024000424 นางสาวนัฐรี ธนะวรรณ�

63024000425 นางสาวจารุพรรณ ชาญณรงค�

63024000426 นายธีร�ธวัช ทัศนกุล

63024000427 นายมานะศักด์ิ กุลวัฒนาพร

63024000428 นางลลิตา กิจสวัสด์ิ

63024000429 นางสาวทัศพร กาญจนเรขา

63024000430 นางสาวบุหลัน ทาจุมปู

63024000431 นางสุพัดชา ลือทุกสิ้น

63024000432 นางสาวอัจฉรา สุวรรณ�

63024000433 นายฐิติโชติก์ิ โสภิณ

63024000434 นางสาวทิพรัตน� สุนทโรทัย

63024000435 ว3าที่ร.ต.เจริญชัย ปBCนคํา

63024000436 นายนครินทร� แสงจําปา

63024000437 นางภาวนา ถิรโสภี

63024000438 นางสาวภัสรา แสนงาม

63024000439 นางสาวจิราภา ศรีมันตะ

63024000440 นางจิราพร เที่ยงตรง

63024000441 นายปุณยวีร� อาชาพิทักษ�วงศ�

63024000442 นายสรรชัย อ่ําพุทรา

63024000443 นางสาวรัชฎากรณ� ภู3ห�อย

63024000444 นางสาวนฤมล ตรีเพ็ชร�

63024000445 นางสาวปภัสสร ดวงฤทธ์ิ

63024000446 นางสาวชนาธิป ราชวัฒน�

63024000447 นางกมลวรรณ เข�มแก�ว

63024000448 นางสาวพรรณาภา แถมขุนทด

63024000449 นายอภิชา วิจิตรโท

63024000450 นางสาวอาภาพร คงเพ็ชร
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63024000451 นายณัฐศักด์ิ อนันต�จินดา

63024000452 นางสาวลีลารัตน� สุทธินุ3น

63024000453 นายสัญชัย บุตรรินทร�

63024000454 นายมนัสชัย ชุมกลิ่น

63024000455 นางสาวธิติมา ตกแต3ง

63024000456 นายพิชัย สารพงษ�

63024000457 นางสาวปทุมพร อิ่มไว

63024000458 นายธนวัฒน� อภิเนาวนิเวศน�

63024000459 นางสาวป?ญชลี เวียงย่ิง

63024000460 นายพัฒน�ธนานนท� ลาวิไลย

63024000461 นางสาวกัญญ�พัณณ�ชิตา มงคลสุทธิกุล

63024000462 นางสาวพราวเพ็ญธรรม เรืองศรี

63024000463 นางนุชวริน สิงห�ภู3

63024000464 นางสาวพิรุณพร โพธ์ิดี

63024000465 นางสาวพิชญา ปBยะวิริยะกุล

63024000466 นางสาวกฤษณา กสิกรรม

63024000467 นายธนวันต� ผิวเผือด

63024000468 นางสาวสิริมน มานะนิติธรรม

63024000469 นายจิระพงศ� ลาภวิบูลย�สุข

63024000470 นางสาวพัฒน�นรี อ่ําโต

63024000471 นายจุติพันธ� จูถนอม

63024000472 นางสาวเนตรนภา พุ3มห3าน

63024000473 นางสาวบุศราทิพย� เดชาทิพย�มณฑา

63024000474 นางสาวกุณพธู มณฑาสุวรรณ

63024000475 นางสาวสุนิสา วงศ�ฝ?Tน

63024000476 นางสาวชิดชนก แช3มภักดี

63024000477 นางสาวสุวิมล บุญมี

63024000478 นางสาวอารีรัตน� แตงเที่ยง

63024000479 นายอัฐพล เหลืองมาตรฐาน

63024000480 นายสุรพงษ� เวทพิสัย
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63024000481 นางสาวลลิตา จรูญพร

63024000482 นางสาวขวัญชนก จิตต�บรรจง

63024000483 นางสาวอาริสา เหมกุล

63024000484 นางสาวณิชนันทน� จันทนู

63024000485 นายสุริยา แสงอินตา

63024000486 นางสาวจิรวรรณ ภู3ทอง

63024000487 นางสาวแพรไหม คําดวง

63024000488 นางสาวเศรษฐินี หนูชู

63024000489 นางสาวกชกร พิมพ�สายทอง

63024000490 นางสาวธัญนภัสร� วรรัฐอริยชัย

63024000491 นางสาวนันท�ณภัทร กาญจน�ธนโชติกุล

63024000492 นางสาวจิตรลดา สุขเจริญพงษ�

63024000493 นางสาวชุติมา สันธนพิพัฒน�

63024000494 นายจิรายุ ขัตติโย

63024000495 นางสาวรัชนก บุญเลิศ

63024000496 นางสาวกุลนาถ หงษ�ลอย

63024000497 นายณฤทธ์ิ รัศมีเจริญ

63024000498 นายวรโชติ ไชยเกษมสันต�

63024000499 นางสาวอัญชิสา อุทัยทักษิณ

63024000500 นางสาวณฐรินทร� อยู3บุญ

63024000501 นางสาวพาขวัญ รําจวน

63024000502 นายปวัฒน�ชัย พรหมเมศร

63024000503 นายทินรัตน� ปานธรรม

63024000504 นายพรลภัส บุญฟ?ก

63024000505 นายสุขกมล แย�มยินดี

63024000506 นางสาวกานต�พิชชา เอกบุตร

63024000507 นายพชร ดีเจริญ

63024000508 นายเจษฎา อําพันทอง

63024000509 นางสาวณาตยา ศรีทอง

63024000510 นางสาวพัชราวลัย จีนอนงค�
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63024000511 นางสาวสุธีรา ภูมิภักดี

63024000512 นางสาวรัตฐา ไทรพงษ�พันธ�

63024000513 นางสาวณัฐวดี ศิลปศักด์ิขจร

63024000514 นางสาวชวัลลักษณ� มาทจันทร�

63024000515 นายชัชวาล ปBCนเนียม

63024000516 นางสาวสาลิสา ลีระกุล

63024000517 นางสาวประภัสสร อัศวธีระเสถียร

63024000518 นางสาวสรัญญา กาญจนะ

63024000519 นางสาวพรทิพย� สุขจําลอง

63024000520 นายติณห� ศรีเมฆ

63024000521 นางสาวศุภัชฎา หาญชนะ

63024000522 นางสาวสตพร จุลชู

63024000523 นางสาวสิรินภา คงเจริญ

63024000524 นางสาวไอริณ เจียวกUก

63024000525 นางสาวพนิดา พุทธิจุล

63024000526 นางสาวปาริชาต คงเล็ก

63024000527 ว3าที่ ร.ต.ยศพล อนุสรณ�วิโรจน�

63024000528 นางสาวจุฑาทิพย� อยู3เกลื่อน

63024000529 นางสาวสุวีรยา แก�วสนั่น

63024000530 นางสาวพัชรี บุญเรืองรอด

63024000531 นางสาวอัครศิริ แสงสว3าง

63024000532 นางสาวกมลมาศ หมีปาน

63024000533 นายธนกฤช อมรมหพรรณ

63024000534 นางสาวสุทธิดา ไชยกิจ

63024000535 นางสาวรัศม�ศรินทร� วงศ�ศรี

63024000536 นางสาวมณีรัตน� ม่ิงงามทรัพย�

63024000537 นางสาวธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช

63024000538 นางสาวธนาภา สาธุพันธุ�

63024000539 นางสาวบุณณดา ศรีคําผึ้ง

63024000540 นางสาวปกิตตา อัศววิชัย
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63024000541 นางสาวจิราภรณ� วันกุมภา

63024000542 นายธนธร ชื่นยินดี

63024000543 นางสาวจิตรา วลาสินธุ�

63024000544 นางสาวณัฏฐริกา แกมแก�ว

63024000545 นางสาวนฤมล นันทสุนทร

63024000546 นายปารินทร� ร3วมสุข

63024000547 นายอาทิตย� ย้ิมแฉ3ง

63024000548 นายธนวัฒน� ศิริพิทักษ� โยธิน 

63024000549 นางสาวพงา สังขะไชย

63024000550 นางสาวกาญจนาภา อินทรจักร�

63024000551 นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย�

63024000552 นายชฤทธ์ิ เพ็ชรทอง

63024000553 นางสาวกานต�พิชชา ทองเสน

63024000554 นางสาวกุลยา เอกอุรุ

63024000555 นางสาวอาทิตย�ษณีย� เจริญรัตน�

63024000556 นางสาวสุธาสินี บุญมาก

63024000557 นางสาวกนกวรรณ สมหมาย

63024000558 นางสาวพรประภา เลาศรีรัตนชัย

63024000559 นายเศรษฐวุฒิ ผุยหนองโพธ์ิ

63024000560 นางสาววันทนีย� เดชารัตนชาติ

63024000561 นายธีรศักด์ิ เทียรธีรดิษย�

63024000562 นายเฉลิมรัฐ บุญธนวัฒน�

63024000563 นางสาวจุฑารัตน� อาจหาญ

63024000564 นายพรพิพัฒน� สุวรรณรักษ�

63024000565 นางสาวณัฐชา ชัยวัฒน�

63024000566 นายศราวุธ แพะขุนทด

63024000567 นางสาวพัชรา โพธิพัฒน�

63024000568 นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน�

63024000569 นางสาวชวัลรัตน� ศรีวิลัย

63024000570 นางสาวธนาภา ง้ิวทอง
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63024000571 นายสัญญา ถาวรประดิษฐ�

63024000572 นางสาวธยานี ฮวบบางยาง

63024000573 นางสาวบงกช วิศรุตเมธา

63024000574 นางสาวธารินี พุกชาญค�า

63024000575 นางสาวปBยาดา ทวะชาลี

63024000576 นายเจษฏา เวชการกุล

63024000577 นายวิทูร ธีระกิตติวัฒนา

63024000578 นางสาวเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ

63024000579 นางสาวเปรมณิกา มาลัยศรี

63024000580 นายดุษฎี บุญฤกษ�

63024000581 นางสาวชนิตา คตสุข

63024000582 นายนชัย วุฒิพิศาล

63024000583 นายโชคภิวัฒน� โพธ์ิอุบล

63024000584 นายณัฐวุฒิ กําลังศิลปV

63024000585 นางสาวศิริวรรณ ผลพรม

63024000586 นายจิรปุญญรัตน� ฤทธวีจีรภัทร�

63024000587 นางสาวมนัสธิดา ศิลาโชติ

63024000588 นางสาวพรสวรรค� แก3นจันทร�

63024000589 นางสาวรวิภา แจ�งชาติ

63024000590 นางสาวนันทิยา สัตยวาที

63024000591 นางลําดวล ไพบูลย�

63024000592 นางสาวนันทนา โสดา

63024000593 ว3าที่ร�อยตรีนัฐกร มะโนหาญ

63024000594 นายพีรวุฒิ เล�าภาษิต

63024000595 นางสาวสุพัตรา สุกกํ่า

63024000596 นางสาวเดือนเพ็ญ วังเมา

63024000597 นายรังสิมันต� รัตนากร

63024000598 นางสาวสุรัตนา บุญใส

63024000599 นายยศสันธ� จ3างอยู3

63024000600 นายธนากร คําสิงห�นอก
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63024000601 นางสาวอมีนา ทองสวัสด์ิ

63024000602 นางสุจิรารัตน� รัชตพงศ�บวร

63024000603 นายพงศ�ศักด์ิ ศิลา

63024000604 นางรณิดา สว3างวรรณ

63024000605 นายพชร สุวัณณทัพพะ

63024000606 นางสาววรางคนา วิชยพรจรัส

63024000607 นายโชติพงศ� จูจันทร�

63024000608 นางสาวอัญชลี เกียรติเผ3าพันธ�

63024000609 นายพิศณุ บุตรอ่ํา

63024000610 นางสาวมยุรี ระโหฐาน

63024000611 นางสาววิริยามน ลิ่มสงวน

63024000612 นางสาวภูษณิศา นาคทับทิม

63024000613 นายวัฒนพงศ� สิทธิเสรี

63024000614 นายมณเฑียร ผ3องแผ�ว

63024000615 นางสาวสุชัญญา ลิปBกรลือชา

63024000616 นายพงศ�ศธร อ3อนพฤกษ�ภูมิ

63024000617 นางสาวปุณยนุช ธนภัคบวรกิจ

63024000618 นางสาวสุภิตา บุญแก�ววรรณ

63024000619 นางสาวมณีวรรณ ตันสกุล

63024000620 นางสาวพรพรรณ บูรณะกูล

63024000621 นายวุฒิชัย เสรียุวราษฎร�

63024000622 นางสาวจิราพร คงเกษม

63024000623 นางสาววิไลรัตน� หน3อทิม

63024000624 นางสาวสุญดา ย้ิมน�อย

63024000625 นายคนินพัฒน� วัฒนกุล

63024000626 นางสาวกุลภรณ� นะราแก�ว

63024000627 นางสาวธัชศศิร� ผ3อสุขสวัสด์ิ

63024000628 นางสาวรัตน�ติมา ลาภธนชัย

63024000629 นางสาวกิติยา บุญอ3อน

63024000630 นางสาวฐิภาพัชร� รุ3งโรจน�ธนกุล
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63024000631 นางสาวพิฏชญนันท� วรวิทย�สัตถญาณ

63024000632 นางสาววิภาดา มีผิวหอม

63024000633 นางสาวพิมพรรณ นีติวัฒนพงษ�

63024000634 นางสาวธนัชพร ใจตาบ

63024000635 นางสาว3สุทธาทิพย� จันสอง

63024000636 นางสาวณชพร เนตรประภา

63024000637 นางสาวป?ทมวรรณ อนุสรพรพงศ�

63024000638 นางสาวฮาซานะห� หะยีดานิง

63024000639 นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน�

63024000640 นายชานนท� เจริญรัตน�

63024000641 นางสาวปภัชญา จิตติเมธาวี

63024000642 นางสาวฉัตรดรุณ คลังจันทร�

63024000643 นางสาวธนาภรณ� โชติกเสถียร

63024000644 ว3าที่ พ.ต.ต.ณัฏฐกิตต์ิ โยวะผุย

63024000645 นางสาวศรีพรรณ� ชัยธิ

63024000646 นางสาวญาดา กระจ3าง

63024000647 นางสาวรัตนาพร เซ้ียเจริญ

63024000648 นางสาวทรงอัปสร มโนรส

63024000649 นางสาวจารุนันท� บุญวิทยาลิขิต

63024000650 นายคามิน มีผิวหอม

63024000651 นายบุญญกิจ เนียมหอม

63024000652 นายศุภกร ด3านศรีประเสริฐ

63024000653 นางสาวภาสินี ธรรมจุนเจือ

63024000654 นางสาวสาธิกา บุญแก�ววรรณ

63024000655 นายธนเดช เก้ือกูลวงศ�

63024000656 นางศีรณา ดํารงค�ศรี

63024000657 นายสุรพันธ� เปล3งเจริญศิริชัย

63024000658 นางสาวโสลดา นาคศิริ

63024000659 นางสาวปาริษา เจริญพร

63024000660 นายเกียรติพร สินพิบูลย�
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63024000661 นางสาวชุติมา อมรชวโรจน�

63024000662 ว3าที่ร�อยเอกญาณภัทร รัดย่ิง

63024000663 นางสาวอัจฉรา มะโนวัฒนา

63024000664 นายคณิติน สุขชุม

จํานวน 664 ราย
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