
เลขประจําตัวสอบ

63041000001 นางสาวธนนันท� แก�วกําเนิด
63041000002 นางสาวรวิสรา พูพรรณา
63041000003 นางสาวสุกัญญา อิงคะวะระ
63041000004 นางสาวนันฑิชา คงเหลี่ยม
63041000005 นางสาวฐิติพร สมหวัง
63041000006 นางสาวอุไรพร รัตตะนะ
63041000007 นางสาวณัฐกุล ภ./ขวัญ
63041000008 นางสาวอาทิตยา พ่ึงเพ็ง
63041000009 นายรัฐสิทธ์ิ แดนประเทือง
63041000010 นางสาวเบญจวรรณ การเขว�า
63041000011 นายณหฤทัย โพธาราม
63041000012 นายรัตนพันธุ� ท�วมวงษ�
63041000013 นายพรพจน� บูชา
63041000014 นายวริทธ์ิธร แต�วนิชเจริญ
63041000015 นางสาวสุดารัตน� สวัสด์ิช.วย
63041000016 นางสาวเบญญาภา โพธ์ิไกรสวรรค�
63041000017 นายชัยณรงค� คงกาล
63041000018 นางสาวสิรินันท� สุวรรณไมตรี
63041000019 นางสาวรพีพรรณ แสงเพชร
63041000020 นางสาวจิตรลดา กิติราช
63041000021 นางสาวนฤมล ศิริสงคราม
63041000022 นางสาวอริกา ดีเทียน
63041000023 นางสาวปนัดดา แช.มช�อย
63041000024 นางสาวเบญจพร ช.วยให�สม
63041000025 นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมวิโรจน�
63041000026 นางสาวสุธาวิณี นาคเครือมี
63041000027 นางสาววรัญญา ปาจันทร�
63041000028 นางสาวสุมิตรา อิ่มทองนุช
63041000029 นางสาวสุธิมา ผดุงฉัตร
63041000030 นางสาวพรพิมล สุดแก�ว
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63041000031 นางสาวณฐิกา อินคํานึง
63041000032 นางสาวทิตินันท� จีนน.วม
63041000033 นางสาวสุนิสา พูลพร�อม
63041000034 นางสาวสุนิสา สิงห�ไพศาล
63041000035 นางสาววศินี ศักดี
63041000036 นางสาวอภิญญา บอกสันเทียะ
63041000037 นางสาวพิมพ�ลภัส ทิพหะ
63041000038 นางสาวฐานิตา ชมสุข
63041000039 นายณัฐกรณ� ธรรมวิชิต
63041000040 นายพงษ�ศิริ วรธารทอง
63041000041 นางสาวธัญญารัตน� ปBยวัด
63041000042 นางอภิรดี ถีจันทร�
63041000043 นางสาวศิริภรณ� แพ.งเม�า
63041000044 นางสาวรัตนาพร ขันติวงษ�
63041000045 นางสาวปรมาภรณ� ปBDนงาม
63041000046 นางสาวชโนทัย ฤทธิ/ทอง
63041000047 นางสาวจิรภิญญา เปสูงเนิน
63041000048 นายณัEุวุฒิ อินทสิน
63041000049 นายณัฐพนธ� ยอดพิมาย
63041000050 นางสาวปBยนุช สากลวารี
63041000051 นางสาวจิดาภา เล�งวิลาศ
63041000052 นางสาวบังอรรัตน� ภูนาหลวง
63041000053 นายอรรถพล วัฒนะ
63041000054 นางสาวชลธิชา ฝาชัยภูมิ
63041000055 นายณัฐธนนท� สรรค�ธนพงศ�
63041000056 นางสาวจิรันญา อินทรประดิษฐ�
63041000057 นายพงศภัค บุญโต
63041000058 นางสาวสิริยากร บุตรบุญตอม
63041000059 นางสาวเสาวภา เอิ้นปะเติน
63041000060 นางสาวพรนารี เพ็ชรดี
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63041000061 นางสาวณิชากร เทศโล
63041000062 นางสาวนิติยา บุญจันทร�
63041000063 นางสาวอังคณา ธนะผล
63041000064 นางสาวพิกุลทอง เขตตะสังฆะ
63041000065 นางสาวนันธิชา กําจาย
63041000066 นางสาวบุณยานุช คําผุด
63041000067 นางสาวสุณิสา ผ.องแพ�ว
63041000068 นางสาวสุภิญญา สนมฉํ่า
63041000069 นายนฤนาท ปาฟKก
63041000070 นางสาวทับทิม ตาอินทร�
63041000071 นายณัฐพล หอมสุวรรณ
63041000072 นายณัฐภูมิ พลอยงาม
63041000073 นายปKญญา โปปKLน
63041000074 นางสาวธมลวรรณ อินทรไทยวงค�
63041000075 นายฐิติกร วงศ�กุลรัตนศิร/ิ
63041000076 นางสาวรัตนาภรณ� บุญมา
63041000077 นางสาวนิตยา อุปถัมภ�
63041000078 นายสุรเดช มณีรัตน�
63041000079 นายอรรถพล ปMอมเงิน
63041000080 นางสาวรพีพรรณ วงค�นาค
63041000081 นางสาวภิญญดา อิ่มรัง
63041000082 นางสาวฐิติกมล คงแดงดี
63041000083 นางสาวสุดารัตน� บุญยมาลิก
63041000084 นายสมชาย หาญเหี้ยม
63041000085 นายปวัฒน� สมานวงศ�
63041000086 นางสาวกมลทิพย� ยอดนิโรจน�
63041000087 นายกรกช ทองรอด
63041000088 นางสาวประภาพร ม�วนเงิน
63041000089 นายนัฐนันท� คงเจริญ
63041000090 นางสาวสุภาวัลย� ทับทวี
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63041000091 นางสาวอลิตา ผลาผล
63041000092 นางสาวณัฐณิชา ทองเงิน
63041000093 นางสาวจิราพัชร ภู.เสม
63041000094 นางสาวพิมพ�ชนก มุ.งเจริญ
63041000095 นายจิโรจ กุลอ�น
63041000096 นางสาวพรธิดา กาญจนประดิษฐ�
63041000097 นางสาวอาภาภรณ� ธารกุล
63041000098 นางสาวภัทรวดี ดาหา
63041000099 นายวรากร ทองรอด
63041000100 นางสาวศิรตา จันทะจิตต�
63041000101 นางสาวดารุนี บุญเพ่ิม
63041000102 นางผกาวรรณ อัมภรัตน�
63041000103 นางสาวสุภาพรณ� หอมฉวี
63041000104 นางสาวลัคณา โตดีลัง
63041000105 นายกิตติชัย กลิ่นบุหงา
63041000106 นางสาวสกุลวีย� ศิริธนะ
63041000107 นายกัณฑ�กฤช จันทร�มณี
63041000108 นางสาวศุภาพิชญ� เพ็ชรแจ�ง
63041000109 นางสาวจุฑามาศ ทองคําสัมฤทธ์ิ
63041000110 นางสาวสุพิชชา พลเย่ียม
63041000111 นางสาวภรภัทร ขันหิน
63041000112 นางสาวธัญลักษณ� ศรีชัย
63041000113 นางสาวธัญญารัตน� จันทร�เทศ
63041000114 นางสาวชลธิชา คํายา
63041000115 นางสาววันวิสาข� บัวงาม
63041000116 นางสาวชัญญานุช ชูมก
63041000117 นางสาวภัทรลดา ล้ําเลิศ
63041000118 นายทักษ�ดนัย นาคคงคํา
63041000119 นางสาววนารินทร� วิเศษรัตน�
63041000120 นายสุรเชษฐ� งามศิลปN
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63041000121 นายสายศักด์ิ สุวรรณชื่น
63041000122 นางสาวเบญจมาภรณ� แก�วรํายวง
63041000123 นางสาวกนกวรรณ ไวสาริกรรม
63041000124 นางสาวนัทธมน เรื่องศรีกรณ�
63041000125 นางสาวพิมพ�ภัชชา ลักขณาปรัชญากูล
63041000126 นางสาวดุษฎี อาจอํานวย
63041000127 นายปภ�หรรษา พิมตะคุ
63041000128 นางสาวพิชชาพร สุขีวุฒิ
63041000129 นางสาวปBยะธิดา แจ�งมงคล
63041000130 นายอนิรุทธ์ิ พีรัตหงษ�สกุล
63041000131 นางสาวศรณี คงทรัพย�
63041000132 นางสาววลีรัตน� กลิ่นเกษร
63041000133 นางสาวกรวรรณ พุ.มภู.
63041000134 นางสาวมีนา เสาวิชิต
63041000135 นางสาววราภรณ� เสง่ียมงาม
63041000136 นางสาวกัญญา จ่ันเชย
63041000137 นางญานิกา สนธิพงษ�
63041000138 นายวิชต�ภัทร พุ.มชา
63041000139 นางสาวณธญา สมภีระกุล
63041000140 นางสาวดาราวรรณ จันทะนาม
63041000141 นางสาวธนวรรณ หมอโอสถ
63041000142 นางสาวศศิธร ปBDนมาตย�
63041000143 นางสาวพิมพิชญา สนิทบุรุษ
63041000144 นางสาวกัญญาณัฐ คําหมู.
63041000145 นางสาวขวัญจิรา สุภีเพชร�
63041000146 นางนุชจรี เชยสวรรค�
63041000147 นางสาวกัญญ�วรา หม่ืนทุม
63041000148 นางสาวเบญจมาศ ม.อนจ�อย
63041000149 นางสาวสุกัญญา อู.อรุณ
63041000150 นายเกียรติคุณ คุ�มกลัด
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63041000151 นางสาวณัฐธิดา ศิริศักด์ิ
63041000152 นายปKญญา บุญมี
63041000153 นายนฤนนท� คงคอน
63041000154 นางสาวเพชรรัตน� สวนแก�ว
63041000155 นางสาววชิราภรณ� โพธ์ิเต้ีย
63041000156 นางสาวชัชระวี หุตะเสวี
63041000157 นายกิตติวุฒิ ลากูด
63041000158 นางเสาวนีย� ด.านไพศาลอารยกุล
63041000159 นางสาวแพรวตา ฤกษ�ดี
63041000160 นางสาวสุภาพร ปานเขียว
63041000161 นางสาวปBDนมณี บุติพันดา
63041000162 นางสาววรรณวิสา แก�วกระจ./าง
63041000163 นางสาวสุพรรณี ท.านัดธี
63041000164 นางสาวชุรีภรณ� จุมจัตุรัส
63041000165 นางสาวสุกัญญา มีสกุล
63041000166 นางสาวลูกจันทร� ใยมะเด่ือ
63041000167 นางสาวนิสาชล ผ.องเพ่ิม
63041000168 นางสาวกนกอร อุส.าห�ดี
63041000169 นายจักรกฤษ ลอยบัณทิตย�
63041000170 นางสาวจุฑามาศ สนธิ
63041000171 นางสาววรรณพร จ๋ิวสายแจ.ม
63041000172 นางสาวนนฑิฌา คงธะรังษี
63041000173 นายภคพล น้ําแก�ว
63041000174 นางสาวจินดารัตน� คําเสียงใส
63041000175 นางสาวมณีวรรณ กวางประเสริฐ
63041000176 นายธนาสิน สอนอ.อน
63041000177 นางสาวเบญญา จันทร�สอน
63041000178 นางสาวกนกภรณ� รื่นรวย
63041000179 นางสาวรังสินี แก�วยา
63041000180 นางสาวเมธาวี คุ�มลาภ
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63041000181 นางสาวภาสินี ธัญญเจริญ
63041000182 นางสาวญาดา ผานิตย�
63041000183 นางสาวศิริวรรณ สิงห�โต
63041000184 นายสมชาย สวนทอง
63041000185 นายนครินทร� ยาวุฒิ
63041000186 นางสาวปุณยาพร ใจดี
63041000187 นางสาวขจีวรรณ ดาวสุข
63041000188 นางสาวสุกัญญา พันธุ�แก�ว
63041000189 นางสาวกมลชนก ทองรอด
63041000190 นางสาวรพีพรรณ อาสาเน
63041000191 นายบุญทวี สีนาคล�วน
63041000192 นางสาวอาพาพร อิสสระ
63041000193 นายพชรพล ชุมศรี
63041000194 นางสาวนนทชา ภูสินคงธาวิน
63041000195 นางสาวณัฏฐณิชฌาช� เทียนเทศ
63041000196 นางสาวบุษบง วงษ�สาลี
63041000197 นางสาวชุรีภรณ� ชังขํา
63041000198 นางสาวพิมพลอย มาศจรัส
63041000199 นางสาวออรณี บุญเรือน
63041000200 นางสาวจันทร�จิรา จิตรทรัพย�
63041000201 นายภีรพงษ� อาจวัฒน�
63041000202 นางสาวพิชญมาศ สุชีธง
63041000203 นางสมฤดี เส็งเมือง
63041000204 นายวิจักษณ� จันทร�ลอย
63041000205 นางสาวปวีณ�นุช เพ็ชระ
63041000206 นางสาวยุพาพร คะพันธ�
63041000207 นางสาวรัตนาภรณ� ย้ิมประเสริฐ
63041000208 นางสาวธนภรณ� แก�วลอยฟMา
63041000209 นางสาวธนัญญา ปMองคํา
63041000210 นางสาวจุฑามาศ แก�วประเสริฐ
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63041000211 นางสาวธัญชนก ดอนดง
63041000212 นางสาวศิริลักษณ� เสาวงจันทร�
63041000213 นางสาวจันจิรา ดุสิต
63041000214 นางสาวมยุรา บุตรสุภาพ
63041000215 นางสาวเจนจิรา แก�วกระจาบ
63041000216 นายวชิราวุธ โสสองชั้น
63041000217 นางสาววรรัตน� บํารุงศรี
63041000218 นางสาวรัชนีกร บุญย้ิม
63041000219 นางสาวพีรดา ลําใย
63041000220 นายวรพงษ� อินทร�ประสงค�
63041000221 นางสาววิรัลยุพา หม่ืนเทพจอหอ
63041000222 นางสาววิภาวี เพชรโต
63041000223 นายประสาน น�อยศรี
63041000224 นายอภิชิต ศรีอ.อน
63041000225 นางสาวเมธินี มโหฬาร
63041000226 นายชัชนันท� แข็งการขาย
63041000227 นางสาวกรกนก โพธ์ิขวัญ
63041000228 นางสาวรุ.งฤทัย กงจุ�ย
63041000229 นายนัทธพงศ� หวังดี
63041000230 นายจักริน สารแก�ว
63041000231 นางสาวพรพิมล นาคผู�
63041000232 นางสาวธัญญาพร ขําดี
63041000233 นางสาวอัญชลี ศรีคํา
63041000234 นางสาวอรณิช กุลชนก
63041000235 นางสาวณัฐชา กลมเกลี้ยง
63041000236 นางสาวจุฬาลักษณ� เทียนยวง
63041000237 นายณัฐพงศ� คําเดช
63041000238 นางสาวอนงค� กรุมุติ
63041000239 นายวัชรากร วงษ�ยามาศ
63041000240 นางสาววรรณภา ทารัตน�
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63041000241 นางสาวปวิตรา เรืองทรัพย�
63041000242 นางสาวอภัสรา กองวิเชียร
63041000243 นางสาวหฤทัย กลางธนู
63041000244 นางสาววิพาภรณ� คํานาค
63041000245 นายวรุตม� อ.อนอรุณ
63041000246 นางสาวภัทราพร เทศยา
63041000247 นางสาวสโรชา จุ�ยแก�ว
63041000248 นายจุติวัฒน� ขจรกลิ่น
63041000249 นางสาวฐิตาภรณ� บุญศรี
63041000250 นายธนัฐพงษ� วงค�รอด
63041000251 นางสาวอภัสรา ช�างชาวนา
63041000252 นางสาวสุภัตรา นิลศร
63041000253 นางสาวพัชราภา ขาวใบไม�
63041000254 นางสาวพรธีรา พันน�อย
63041000255 นางสาวเพียงจันทร� แสงเดช
63041000256 นายณรงค�ฤทธ์ิ แจ.มศรี
63041000257 นางสาวสาวิตรี เล็กวิญญาณ
63041000258 นางสาวภักด์ิจิรา กล่ําทวี
63041000259 นายกิติพันธ� ตรีกิจจา
63041000260 นางสาวอณวัชชา ห�วยแสน
63041000261 นายวัลลภ เขียวรอด
63041000262 นางสาวผกาวัลย� เก�าแพ
63041000263 นายมาณพ ปBDนไพทูล
63041000264 นางสาวกนกวรรณ ดาวสุข
63041000265 นางสาวอภัสรา กองเทพ
63041000266 นางสาวสุธาสินี หินเทา
63041000267 นายฉลอง มีมาก
63041000268 นางสาวอารีรัตน� เหมกระศรี
63041000269 นางสาววรวรรณ บํารุง
63041000270 นายภูมานนท� ขันธและ
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63041000271 นางสาวธิดาจิต มณฑล
63041000272 นางสาวสุทธิดา อยู.สอาด
63041000273 นางสาวนัทธมน สุวัฒนานันท�
63041000274 นายสิรภพ โพธ์ิเพ่ิม
63041000275 นายศุภกร โคตะยันต�
63041000276 นายพุฒิพงศ� บุญพืช
63041000277 นายธีรเดช ชัยสีดา
63041000278 นางสาวอภิภาวดี ยอดสําเภา
63041000279 นางสาวอนุธิดา พระนอนเขตต�
63041000280 นางสาวกฤตยาณี ศรีสําราญ
63041000281 นางสาวณฤทัย บัวชื่น
63041000282 นางสาวนภัสภร ทิพยฤกษ�
63041000283 นางสาววนิดา ย่ิงประยูร
63041000284 นางสาวปณิกกา ปKLนแก�ว
63041000285 นางสาวอรวรรณ ก�อนทอง
63041000286 นางสาวอมรรัตน� เรืองปาน
63041000287 นายพัสสน ศรีสว.าง
63041000288 นายสิริวันชัย เมืองสุวรรณ�
63041000289 นางสาวพิมลพรรณ จันทร�ชื่น
63041000290 นางสาวบุษญา แย�มชู
63041000291 นายกอบศักด์ิ พิมพ�สุคะ
63041000292 นายจิระ ล่ําสัน
63041000293 นายสุขวิทย� ศรีมี
63041000294 นายกฤษดา เกิดศรี
63041000295 นายเทิดศักด์ิ แสงขาว
63041000296 นายดุสิต น้ํานวล
63041000297 นางสาวณัฐณิชา สุขสําราญ
63041000298 นางสาวนวพร มีเดช
63041000299 นายนิติศาสตร� ทิพยโสตถิ
63041000300 นางสาวรัชนก ใจดี
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63041000301 นางสาวอภิชญา เหรียญประยูร
63041000302 นายพงษ�วิทย� เมฆประภา
63041000303 นางสาวทิพวรรณ พรมยะ
63041000304 นายเดชชนะ หล�าพรม
63041000305 นางสาววนันญา ไชยวงษ�
63041000306 นายนฤดม เสมา
63041000307 นางสาวมีนตรา สุธรรมา
63041000308 นางสาวกนกวรรณ ศรีนวล
63041000309 นางสาวขนิษฐา ชมภูหอม
63041000310 นางจอมขวัญ คงสมบัติ
63041000311 นายศราวุธ สาริสุทธ์ิ
63041000312 นายณัฐดนัย ศรีประเสริฐ
63041000313 นางสาวอารยา โสไกร
63041000314 นางสาวปรรณรัสสร โชติพรม
63041000315 นายณัฏฐพล กาบปKญโญ
63041000316 นายณัฐพล กลิ่นแจ.ม
63041000317 นางสาวธนาภรณ� บุญศรี
63041000318 นางสาวสุทธิดา น้ําทอง
63041000319 นางสาวธนธรณ� ลีลาวัฒนะไพบูลย�
63041000320 นายธนภัทร เสือลายตลับ
63041000321 นางสาวสุภาพร ปรางค�รินทร�
63041000322 นางสาวกนกวรรณ วงศ�ราชสีห�
63041000323 นางสาวณัฐกาญจน� ปBยะพันธ�
63041000324 นางสาวนวรัตน� อิทธิฤทธิพันธ�
63041000325 นางสาวธ  ี ราภรณ� ปMอมนิล
63041000326 นางสาวอารีรัตน� น�อยบัว
63041000327 นายวรัชยา จิตหาญ
63041000328 นางสาวนิศาชล ม.วงทิม
63041000329 นางสาวสุภาพร ขวัญเกตุ
63041000330 นางชนิกานต� แสวงบุญ
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63041000331 นายสุทธิพงษ� โพธ์ิทอง
63041000332 นางสาววิภาวรรณ� ปKนฝKLน
63041000333 นางสาวปภาวรินท� ชุ.มใจศรี
63041000334 นางสาวจันทับปภา งอกสิงห�
63041000335 นายธรรณธร ไตรยวีร�
63041000336 นางสาวธิดาพร เขียวโพธ์ิ
63041000337 นางสาวกมลภรณ� ประชาชัย
63041000338 นายนันทกร วงศ�ปูT
63041000339 นางสาวสุนันนภา ศรสําแดง
63041000340 นางสาวเบญจรัตน� ควรศักด์ิ
63041000341 นายพชรพล สภาพพร
63041000342 นางสาวภูมิรัตน� กุลวุฒิฉัตรรวี
63041000343 นางสาวตุลวรีย� ปBDนประเสริฐ
63041000344 นางสาวพรรณพัตร บุญเดชชัยกุล
63041000345 นางสาวกัลย�สุดา สุขคล�าย
63041000346 นางสาวณัฐนันญ บุญชนันน�ธรณ�
63041000347 นางสาวพิชญา บุษบา 
63041000348 นายดาวรุ.ง สาจุ�ย
63041000349 นายอภิชาติ โพธ์ิทอง
63041000350 นางสาวพิมลวรรณ พันธุ�รัตน�
63041000351 นายอุดมศักด์ิ กลิ่นบัว
63041000352 นางสาวธัญวรัตม� พัชรเกียรติ
63041000353 นางสาวพรชิตา แซ.ลี้
63041000354 นางสาวมลฤทัย จุฬมุสิก
63041000355 นางสาวเจนจิรา สุขสําราญ
63041000356 นายจันทรัตน� ศรีโมรา
63041000357 นางสาวรัตน�ชา ชุมภักดี
63041000358 นางสาวสุดารัตน� สร�อยมณี
63041000359 นางสาวดารา บุญเกิด
63041000360 นางสาวนันณภัชสรณ� ทองเดช
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63041000361 นางสาวนุชจรีย� ตาตะสิงห�
63041000362 นางสาวธีรนาฎ เก๋ียงหนุน
63041000363 นายธนพล ผลเจริญ
63041000364 นางสาวจิดาภา ลีละวัฒนากูล
63041000365 นางสาวสุภาภรณ� พานรุน
63041000366 นางสาวอรอนงค� ชาวเชียงขวาง
63041000367 นางสาวพิมพ�ผกา วงษ�ปาน
63041000368 นางสาววรรณพร กอบสาริกรณ�
63041000369 นางสาวอัคริยา เห�าอิ่ม
63041000370 นางสาววัลลภา รุ.งโรจน�
63041000371 นายชนสรณ� เรืองฤทธ์ิ
63041000372 นางสาวเกศินี โมกคล�าย
63041000373 นางสาวนฤมล บุญมี
63041000374 นายชัชนันท� สุขพัทธี
63041000375 นางสาวนริศรา ประดิษฐพงษ�
63041000376 นายอดิศร เนียมทอง
63041000377 นายอนุชา ปKทมังสังข�
63041000378 นางสาวสุวรรณา ยศบุญ
63041000379 นางสาวสุวิตา เดชมัด
63041000380 นางสาวจุฬาภา ธนานิตย�
63041000381 นางสาวอาทิตยา บุญอยู.
63041000382 นางสาวอิสรีย� ชาญวิชา
63041000383 นางสาวมิลลดา พิลา
63041000384 นางสาวรุ�งลาวัลย� อนุบาลผล
63041000385 นางสาววนิตา ทองปน
63041000386 นายกัญจน� กอนจันดา
63041000387 นายศุภชัย อิงคะวะระ
63041000388 นางสาวสุนิตา วงศ�ไทย
63041000389 นางสาวณัชฐชา เสริมสุข
63041000390 นายเทพพิทักษ� ใจม่ัน

หน�า 13 จาก 25                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63041000391 นางสาวณีรนุช แสวงบุญนที
63041000392 นางสาวจุฑามาศ เริงพร
63041000393 นางสาวอรวรรณ แสนลี้
63041000394 นางสาววรรณลิสา นรารัตน�
63041000395 นายดํารงค� เขาแก�ว
63041000396 นายณภสกร วิสิทธิโชค
63041000397 นางสาวรัตนาภรณ� บุญเกตุ
63041000398 นางสาวนภัสรา สุคันธจันทร�
63041000399 นายณัฐดนัย สุระดม
63041000400 นางสาวโชติกา ทับทิมเล็ก
63041000401 นางสาวอังคนา บํารุงถ่ิน
63041000402 นางสาวพรทิพย� ทวีการไถ
63041000403 นายธีรพล ภู.อินทร�
63041000404 นางสาวอังคณา ฉิมพานัง
63041000405 นางสาวกรองเงิน รอดโพธ์ิ
63041000406 นายธีรภัทร� สุขดี
63041000407 นางสาวพรพิมล ใจคํา
63041000408 นางสาวอังศุมาริน ศรีพันธุรัตน�
63041000409 นางสาวศศิธร คําแหวน
63041000410 นางสาวกุลธิดา สวยล้ํา
63041000411 นางสาวธยารินทร� ลมูลภักตร�
63041000412 นางชินัญญา พลอยงาม
63041000413 นางสาวอภัสนันท� ไวว.อง
63041000414 นางสาวสุชานาถ นวลไทย
63041000415 นางสาวลักษณารีย� แสงศิริ
63041000416 นางสาวเจนจิรา ดีไทย
63041000417 นางสาวสุพิชชา ทองคําเจริญ
63041000418 นางสาวนราพร อาษารบ
63041000419 นางสาวศิริวิมล พุ.มพวง
63041000420 นางสาวเบญจวรรณ ซ่ือสัตย�
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63041000421 นางสาวปาณิสรา หลิมเจริญ
63041000422 นางสาวณัฏฐณิษา พิลึก
63041000423 นายศิริพงษ� คําชัย
63041000424 นางสาวธัญชนก ปาละวงษ�
63041000425 นางสาวจุฑามาศ บรรจง
63041000426 นายกิตติภพ สถิตย�
63041000427 นางสาวศศิวิมล แสงแก�วสุข
63041000428 นางสาวสุภาภรณ� สวนสุข
63041000429 นายธีรภัทร กวางทอง
63041000430 นายชินารมย� การสมเพียร
63041000431 นางสาวภัทราภรณ� คงกะพันธุ�
63041000432 นายวรุตม� ปKLนงาม
63041000433 นางสาวศิรินาฎ ด�วงเดช
63041000434 นางสาวไพลิน พิมพขันธ�
63041000435 นางสาวระดา วัน พงษ� แก�ว 
63041000436 นางสาวจุฑามณี ช�างแก�ว
63041000437 นางสาวกนกวรรณ ชัยสีหา
63041000438 นายปKฐวัฒน� เริงรักษ�
63041000439 นายศุภกร ผดุงพัฒน�
63041000440 นางสาวนริศรา สุขสม
63041000441 นางสาวสุดารัตน� บัวประดิษฐ�
63041000442 นางสาวศิริลักษณ� สอนเย็น
63041000443 นางสาวอัญนุมาศ ปKLนอยู.
63041000444 นายณัฐพงศ� ยืนยง
63041000445 นางสาวมลิวัลย� พวงสมบัติ
63041000446 นางสาวอารีรัตน� มาธิมงคล
63041000447 นายรณชัย หัตถบูรณ�
63041000448 นางสาวศิริพร เชื้อนิล
63041000449 นางนิภาพร โทนะบุตร
63041000450 นางสาวปภาวดี ศุภศรีอิสระ
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63041000451 นายวีรภัทร เหล.าโสด
63041000452 นางสาวสุดารัตน� หว.อปอกู.
63041000453 นางสาวจันทิมา พัวศิริมิตร
63041000454 นางสาวอันดา แฉ.งฉวี
63041000455 นางสาวหทัยภัทร บัวงาม
63041000456 นางสาวจิราภา เลี้ยงชีพชอบ
63041000457 นางสาวเจนจิรา ผ.านอ�น
63041000458 นางสาวกชพรรณ เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
63041000459 นางสาวพรทิพย� แก�วพรายทูน
63041000460 นายพัณณกร อิ่มใจกล�า
63041000461 นายณัฐพล ตVะแก�ว
63041000462 นางสาวสิริกร พิกุลทอง
63041000463 นางสาวสุทธิดา พูลเพ่ิม
63041000464 นายลัทธพล อร่ําคํา
63041000465 นางสาวไพลิน คงตระกูล
63041000466 นางสาวศิรินภา บุญศักด์ิ
63041000467 นางสาวณัฐนันทื ศิริจิรานันทน�
63041000468 นางสาวชุติกาญจน� แก�วพรม
63041000469 นางสาวสุจิตตรา กลิ่นหอม
63041000470 นางสาวอโรชา แอบเพชร
63041000471 นายธราดล อาจหาญ
63041000472 นางสาวพรทิพย� อาจละออ
63041000473 นางสาวจิราภรณ� รื่นเวช
63041000474 นางสาวชื่นกมล จันละมณี
63041000475 นางสาววิรวรรณ ติมนตรี
63041000476 นางสาวปBDนมณี ช�างเจริญ
63041000477 นางสาววันดี เหมือนสังข�
63041000478 นายชลชัย แถวไทสง
63041000479 นายอดิศักด์ิ ถ.ายเนียม
63041000480 นางสาวเบญจวัณ จันทร�สี
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63041000481 นายรัชพล ภูพวก
63041000482 นางสาวอรวรรยา อนุสี
63041000483 นางสาวอิสราวดี ลาภเอกอุดม
63041000484 นางสาววฤรดา สีท�าว
63041000485 นายณัฐดนัย ชาวเมืองทอง
63041000486 นางสาวรัตนภรณ� กัดเกิด
63041000487 นางสาวจิรัชญา จันทรมณีกุณ
63041000488 นายเกียรติศักด์ิ สังข�ทอง
63041000489 นายวทัญWู ภูนาหลวง
63041000490 นางสาวนิศารัตน� หอมวัน
63041000491 นางสาวนิตยา ทองใบ
63041000492 นางสาวประภัสสร ศรีทอง
63041000493 นางสาวอรณิช มีพระจันทร�
63041000494 นายวงศธร สุขเวช
63041000495 นางสาววรรณพร สุขมา
63041000496 นายพิศิษฐ� พรมาแข�
63041000497 นางสาวนูรียะฮ� มหิงสุพันธ�
63041000498 นายบารมี นุ.มนวล
63041000499 นางสาวภาวินี ยังแหยม
63041000500 นางสาวสตรีรัตน� เทียนเงิน
63041000501 นายกิตติคุณ รักแดง
63041000502 นางสาวนิตยา หม่ันบํารุง
63041000503 นางสาวภควดี ตรีสมุทร
63041000504 นายสุปKญญา พุ.มพุทรา
63041000505 นางสาวธิติมา วิชัย
63041000506 นางสาวหทัยรัตน� รอดแก�ว
63041000507 นางสาวทิพวรรณ งามภักตร�
63041000508 นางสาวบุษยมาส อ.อนนุ.ม
63041000509 นายศักรินทร� สุภาสืบ
63041000510 นายกิตติพงษ� ม.วงศิลา
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63041000511 นายธนกฤต อรุณไพร
63041000512 นางสาวเชษฐ�ธิดา หวังวนวัฒน�
63041000513 นางสาวจาฏYพัจน� จันทะนิตย�
63041000514 นายภาณุเดช แก�วดี
63041000515 นางสาวกัลยา แซ.จิว
63041000516 นางสาวชลธิชา วรรณเลิศ
63041000517 นางสาวชัชฎาภรณ� ท�วมวงศ�
63041000518 นางสาวชนินาถ พานิช
63041000519 นางสาวนลินณัฐมน ภูแต�มนิล
63041000520 นางสาวอภิชญา สิงห�ลอ
63041000521 นายสมรักษ� อินทร�อารีย�
63041000522 นายณภัทร นิรารักษ�
63041000523 นางสาวจิตรลดา ภาคโชค
63041000524 นางสาวอารีรัตน� อารีวงศ�
63041000525 นางสาวสิริวิมล พันธุ�ปKLน
63041000526 นายเสมา ม.วงชัย
63041000527 นางสาววรัญญา กรีฑาเวช
63041000528 นางสาวณัฐชริชา แดงมูล
63041000529 นางสาวกนกพร ศรีนวล
63041000530 นายกิตติวัฒน� สุกแก�ว
63041000531 นายธรรมรัตน� ไตรยวีร�
63041000532 นางสาวไอรดา กาสินครบุรี
63041000533 นางสาวกนกวรรณ จันทรกร
63041000534 นางสาวธมลวรรณ เหลาประเสริฐ
63041000535 นางสาวพิชญ�ชณีศรี คําสวน
63041000536 นายอนุวัฒน� จอยแปง
63041000537 นางสาวออรณี แก�วมณีฉาย
63041000538 นายเอกบดินทร� ครองแห�ง
63041000539 นางสาวพิธาดา อนันต�บุญสุข
63041000540 นางสาววารุณี คล�ายเจียม
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63041000541 นายเอกสิททธ์ิ วงษ�อินทร�
63041000542 นางสาวศิริยาภรณ� โกยทา
63041000543 นางสาวศุภากานต� ปรางค�วัฒนากุล
63041000544 นายศุภณัฐ เรือนไทย
63041000545 นายธีรศักด์ิ จอมภาปBน
63041000546 นายชวกร นิมิตรพรชัย
63041000547 นางสาวนภสร ศรีทา
63041000548 นางสาวอรอุมา เรืองเวช
63041000549 นางสาวจิตรา ตุริตะ
63041000550 นายมนตรี นาคทอง
63041000551 นางสาวอรอนงค� กรีชา
63041000552 นางสาวจิณณพัต ตีนเต๊ียะ
63041000553 นางสาวจิราวัลย� ฟKกชื่น
63041000554 นางสาวณัฐวลัญช� ปBDนวรางกุล
63041000555 นายพงค�สิริ กันเหมือนญาติ
63041000556 นายปรมะ แจ.มมี
63041000557 นางสาวสาวิตรี ขันธนิล
63041000558 นายณัฐกิตต์ิ ตรงตามคํา
63041000559 นางรมิตา คงคามี
63041000560 นางสาวธิดารัตณ� จันทร�ขํา
63041000561 นางสาวอภิญญรัตน� อินทสิทธ์ิ
63041000562 นางสาวขวัญศิริ งามบรรจง
63041000563 นางสาวจุฑามาศ ม่ันทอง
63041000564 นางสาวโชติกา คําภูเมือง
63041000565 นางสาวพัชราภรณ� มุ.งงาม
63041000566 นางสาวนิตญา สอนซิว
63041000567 นายวิชญ�พล จิตจําเนียร
63041000568 นายสุติชัย แซ.ยะ
63041000569 นายพุฒิเมธ สุริยะทัศน�
63041000570 นายปKณณวัฒน� บุญลี
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63041000571 นางสาวพัชราภรณ� คดดี
63041000572 นางสาวนภัสสร วรสีนา
63041000573 นางสาวกุลนาถ แก�วเขียว
63041000574 นายภาณุวัฒน� บุญเฉลิม
63041000575 นางสาวเกศกนก มงคลธรรมกุล
63041000576 นางสาวนิตยา ตันทางกูล
63041000577 นางสาวเกสรา ศรีทัศน�
63041000578 นางสาวรุ�งรวีรักษ� ทองสุข
63041000579 นางสาวจิตติมา ศรีหลาบ
63041000580 นายธนชัย วงษ�นารายณ�
63041000581 นางสาวสุปราณี เทศจันทร�
63041000582 นางสาวกรรฐิมา ตรุษเพ็ชร�
63041000583 นางสาวปBย�วรา ศรีจันทร�
63041000584 นางสาวกาญจิราย� บุญจันทร�
63041000585 นายณัฐกมล ม่ันแก�ว
63041000586 นางสาววรรณวิสา โสภาจารีย�
63041000587 นายชาญชล พุทธาผา
63041000588 นางสาวแก�วตา ถาวร
63041000589 นางสาวฐิรกานดา การันต�
63041000590 นางสาวธัญชนก สงค�ประเสริฐ
63041000591 นางสาวกิตติยาภรณ� แพพ.วง
63041000592 นางสาวพิชญพร สุชีธง
63041000593 นางสาวสุรีรัตน� ตันนวล
63041000594 นางสาวสายฝน ปุริสพันธ�
63041000595 นายชัยเดช ตรีทอง
63041000596 นางสาวสุพรรษา เดชแสง
63041000597 นางสาวจินดาภรณ� เหมือนแก�ว
63041000598 นางสาวสุภาภรณ� เมณฑ�กูล
63041000599 นายอํานาจ ทรัพย�เพ่ิม
63041000600 นายนภัทร เรือนปKญจะ
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63041000601 นางสาวปรีดาพร ปูTใย
63041000602 นางสาวปBยฉัตร คงพร
63041000603 นางวรางคณา สุขสําอางค�
63041000604 นายปริญญา เอนอ.อน
63041000605 นางสาวชลธิชา เวียงชัย
63041000606 นายรัชชานนท� กระปุกนาค
63041000607 นายธัญพิสิษฐ เนียมทอง
63041000608 นางสาวพรหมพร เริงใจ
63041000609 นางสาวอัจฉรา รัตนภูมิ
63041000610 นางสาววราภรณ� ทองสุข
63041000611 นางสาวปวิมล หนูหว�า
63041000612 นางสาวพัชระวี เอนจินทะ
63041000613 นางสาวเกตุนิกา บุญเกิด
63041000614 นางสาวชญานันท� อาจดวงดี
63041000615 นางสาวอินทิรา ทองคํา
63041000616 นายสามารถ ทูลลอดแก�ว
63041000617 นายทศพล ซ่ือสัตย�
63041000618 นางสาวเชาวน�รัตน� อุ.นเจ�าบ�าน
63041000619 ว.าที่ร�อยตรีหญิงอรพรรณ ดําดี
63041000620 นางสาวสุภัสสรา ใจซ่ือ
63041000621 นายพศวัตร กล.อมฤทธ์ิ
63041000622 นางสาวกนกพร ศุภกรกุลธรา
63041000623 นางสาวเบญจวรรณ อินทองสูนย�
63041000624 นางสาวปาริชาติ ภูพันนา
63041000625 นางสาวสุธินี จีนเฮ/ียะ
63041000626 นายนพรัตน� ธีรเดชกุลเศรษฐ�
63041000627 นางสาวสุชานาถ แพน�อย
63041000628 นายชาญชล ชาวปลายนา
63041000629 นางสาวขวัญกมล สุขแสง
63041000630 นางสาวชุติวรรณ ดอกบัวหลวง
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63041000631 นายบุริณษข� เงินแจ�ง
63041000632 นางสาวรัติประภา กลับไทย
63041000633 นางสาวศดานันท� สุวรรณเก
63041000634 นางสาวธัญลักษณ� ทรัพย�สูงเนิน
63041000635 นายชัยวุฒิ พินิจทะ
63041000636 นางรัตติภรณ� อ.อนจันทร�สกุล
63041000637 นางสาวนพมาศ มีผล
63041000638 นางสาวนภาพิน วงค�ภักดี
63041000639 นางสาววันทนีย� สนธิ
63041000640 นางสาวฉันทพิชญา ตันประเสริฐศรี
63041000641 นางสาวชีวาพร ธานี
63041000642 นางสาวชุติกานต� สุขนิล
63041000643 นายวงศกร ภู.เหล็ก
63041000644 นางสาวชนิกาต� วงค�พุธ
63041000645 นายนพดล พุทธวงค�
63041000646 นางสาวสุพรรษา อินทร�จู
63041000647 นางสาวปริศนา วิวาสุขุ
63041000648 นางสาวณัฐรัตน� บุปผา
63041000649 นายนเรศ บรรลุ
63041000650 นายจรรกพงษ� ช.างทอง
63041000651 นางสาวศิริรัตน� จังพานิช
63041000652 นางสาวอัญชิสา อยู.เจริญกิจ
63041000653 นางสาววราภรณ� กันศรี
63041000654 นางสาวกิตติยา บุญยังมี
63041000655 นางสาวชนิดา สุขเจริญ
63041000656 นายกริชฤทธ์ิ ศรีคํา
63041000657 นางสาวรัตนากร อุระอารี
63041000658 นางสาวมัลลิกา อินหลวง
63041000659 นางสาวภัทราภรณ� จันทร�เพ็ญ
63041000660 นางสาวรัชดาภรณ� พันธุ�สิริภา
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63041000661 นางสาวณัฐธยาน� ใจประดิษฐ�
63041000662 นายกมล ช.างทุ.งใหญ.
63041000663 นางสาวแพรวดาว บุญสุข
63041000664 นายสุภวัทน� นาฆ�อง
63041000665 นายพัฒนพงศ� จันทโชติ
63041000666 นางสาววีรศรณ� เขียวไสว
63041000667 นายกฤติมงคล ขําพงษ�ไผ.
63041000668 นางสาวชลิตา ขําคง
63041000669 นางสาวคุณัญญา นันชัยบัว
63041000670 นางสาวศิมาภรณ� เชื้อสายมาก
63041000671 นางสาวนิศาชล คําชาติ
63041000672 นายจิรายุ ใจกระศัลย�
63041000673 นางสาวน้ําทิพย� ไตรสิงห�
63041000674 นางสาวพิมพ�ประภา เจตเขตกิจ
63041000675 นางสาวสุพิชชา มูลพินิจ
63041000676 นางสาวภัทราภรณ� เงินเหรียญ
63041000677 นายอานนท� สุขสาลี
63041000678 นางสาวศศิภา ปKLนศรีทอง
63041000679 นางสาวภัทราวดี มีลาภ
63041000680 นางสาวสิตานัน เเตงอ.อน
63041000681 นางสาวสุมิตรา บุษบา
63041000682 นางสาวยุวดี แก�วการบุญ
63041000683 นางสาวบุษรากรณ� เสือวงษ�
63041000684 นางสาววรนิษฐา ทองแท.ง
63041000685 นายนําโชค ชานก
63041000686 นางสาวพิรุณรัตน� ไพรสุข
63041000687 นางสาวอัจฉรา วานุช
63041000688 นางสาวสุพัตรา แสงแก�ว
63041000689 นางสาวชนิตา โตอาด
63041000690 นายตรีเพชร ม.วงสุวรรณ�
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63041000691 นางสาวพัชรา แสงอุ.น
63041000692 นางสาวกมลชนก บุบผาศรี
63041000693 นายพิทยา หล�าพรม
63041000694 นางสาวธัญกมล บุญเขตการ
63041000695 นายนัฐวุฒิ คําวงค�
63041000696 นางสาวเบญจรี ไตรอุโภค
63041000697 นางสาววรพรรณ มงคลศรีวิทยา
63041000698 นางสาวณัฐริกา กุลชร
63041000699 นายศรันย� ต.ายเมือง
63041000700 นางสาวยลลดา พิมพ�หนู
63041000701 นางสาวณัฐหทัย เกษมสุข
63041000702 นางสาวพิมพ�ผกา คงแจ�ง
63041000703 นางสาวชนกานต� ช.างปKLน
63041000704 นายพรภพ ใจการุณ
63041000705 นางสาวศิรินทร�ทิพย� แก�วจันทร�
63041000706 นางจรัสศรี น�อยผล
63041000707 นางสาวภัทราภรณ� บุตรศรี
63041000708 นางสาวสุพัตรา พุ.มสวัสด์ิ
63041000709 นางสาวธิดา กวางเดินดง
63041000710 นางสาวจุรีภรณ� รามแสง
63041000711 นางสาวฐิฑากร บุตรเมือง
63041000712 นางสาวกรรณิการ� มุขไกร
63041000713 นายชานนท� สีมา
63041000714 นางสาวนิธิวดี หงษ�ทอง
63041000715 นายกิตติศักด์ิ แสนปรีชา
63041000716 นางสาวรัชดา กลันทกสุวัณณ
63041000717 นางสาววิจิตรา ห.วงลาว
63041000718 นางสาวกรรณิการ� มาทา
63041000719 นางสาวศศิธร เหล.าเขตต�กิจ
63041000720 นางสาวปภาวดี สุวรรณสนธ์ิ
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63041000721 นายเมธัส ม่ันคง
63041000722 นายรัชพล มีสุข
63041000723 นายพัฒนพงษ� สว.างศรี

จํานวน 723 ราย
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63042000001 นายสิริวัฒน� วงศ�สุภาพ

63042000002 นางสาวพัชราภรณ� มณีฤทธ์ิ

63042000003 นายณัฐวุฒิ หนูเทศ

63042000004 นางสาวไอยเรศ ศักดี

63042000005 นางสาวกุลกัลยา บุญทองมาก

63042000006 นางสาวสุนิสา เหล*าเขตกิจ

63042000007 นายปรัศว� ย*องไทยสง

63042000008 นางสาวศิริพร ชอบเจริญ

63042000009 นางสาวดารณี ตรีลาภี

63042000010 นางสาวนันทพรรณ มาเลิศ

63042000011 นางสาวจณิสตา เกษร

63042000012 นายพิชิตชัย สุวรรณอาจ

63042000013 นางสาวณัฐปภัสร� พวงภู*

63042000014 นางสาววาสินี แจ*มไทย

63042000015 นางสาวกรรณิการ� ช*างเหล็ก

63042000016 นางสาวกิดาการ เกตุแก5ว

63042000017 นางสาวเยาวลักษณ� เจริญคง

63042000018 นางสาวนริศรา จีรังการ

63042000019 นางสาววิไลลักษณ� บุญวาสนา

63042000020 นางสาวพนิดา สุพิศ

63042000021 นายธวัชชัย อินทนนท�

63042000022 นายฉัตรชัย โพธิสัตย�

63042000023 นายศุภชัย ร*มโพธ์ิ

63042000024 นางสาววริศรา ดาวลอย

63042000025 นางสาวธัญญาลักษณ� กว5างสวาสด์ิ

63042000026 นายอนันต�ชัย พฤกษาพิทักษ�กุล

63042000027 นางสาวธัญญารัตน� ป9อมเสมา

63042000028 นางสาวมานิตา เงินคล

63042000029 นางสาววิภาวรรณ อ*อมอินทร�

63042000030 นางสาววนิดา มณีอินทร�

                     ช่ือ - นามสกุล
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63042000031 นางสาวสุชานันท� หัตถินาท

63042000032 นางสาวจิราภา ใจอด

63042000033 นางสาวอัญชิสา สะมะที

63042000034 นางสาวกนกวรรณ สุขษา

63042000035 นายสิปปกร สีเขียว

63042000036 นายวรเมธ มาใหญ*

63042000037 นางสาวถนอมทรัพย� เพ็ชรสวัสด์ิ

63042000038 นายภูดิท โชคตําบลชัย

63042000039 นางสาวธนาภรณ� เกตุศิริ

63042000040 นางสาวเกตน�สิรี แซ*ม5า

63042000041 นายอรรถพล ปานเขียว

63042000042 นางสาวชลธิชา สงวนศักด์ิ

63042000043 นางสาวธัญญธร ประทุมจิตร�

63042000044 นายธนชิต พวงเเก5ว

63042000045 นางสาวเจนจิรา สุขประเสริฐ

63042000046 นางสาววรรณพร บุญวรรณ

63042000047 นายอภิชาติ คําลาพิษ

63042000048 นางสาวสกุลกาญจน� หวลลําพึง

63042000049 นางสาวสุชาดา สุทธิประภา

63042000050 นายชาคริต กลิ่นดอกแก5ว

63042000051 นางสาวจันทร�ทิพย� แสงไชยา

63042000052 นางสาวชลลดา ลายนารี

63042000053 นางสาวศุจินันท� แก5วบุญเรือง

63042000054 นางสาวปCยะมาศ ปลอดฤทธ์ิ

63042000055 นายเฉลิมพร ชุ*มสลับ

63042000056 นางสาวศิDริรัตน� รามัญวงค�

63042000057 นายชานนท� เรือนจันทร�

63042000058 นายแทนไท ผลดี

63042000059 นางสาวเจนจิรา แสงสั้น

63042000060 นางสาวนิจจารีย� ขําเต้ีย
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63042000061 นางสาวสมาภรณ� ภู*สําลี

63042000062 นางสาวชุลีพร วรรณวงศ�

63042000063 นางสาวศิวมัย ดอกไม5งาม

63042000064 นางสาวบุญสิตา วงษ�มิตรแท5

63042000065 นางสาวฐิติมา พรรณคนที

63042000066 นายกิตติพงศ� พานทอง

63042000067 นางสาวกัลยรัตน� ดีคง

63042000068 นางสาวเวธกา หิรัญพงษ�

63042000069 นายนรเสฏฐ� สุราคง

63042000070 นายเสน*ห� ทองชัด

63042000071 นายกมลศิล สว*างแจ5ง

63042000072 นางสาวสุกัญญา เบ็ญจรงค�

63042000073 นางฐิติมา ใจแจ*ม

63042000074 นายพีระยุทธ สงเชื้อ

63042000075 นายภูริช อยู*จีน

63042000076 นางสาวรวิสรา นิยมธรรม

63042000077 นายอรรถพล คงอ*อน

63042000078 นายก5องนรินทร� จันทรัตน�

63042000079 นางสาวณัฐธิดา แตงเนื้อเหลือง

63042000080 นางสาวมลฤดี ขาวราศรี

63042000081 นางสาวอชิรญา เล็กฉลาด

63042000082 นายอภิศิษย� น้ําใคล

63042000083 นางสาวชลนา สุวรรณสุขดํารง

63042000084 นางสาวเยาวลักษณ� เข่ือนแก5ว

63042000085 นางสาวจิระประภา จ๋ันตา

63042000086 นางสาวสณัณญาภรณ� ดินทะลาย

63042000087 นางสาวขวัญชนก สื่อสวน

63042000088 นางสาวธนพร พวงเปลี้ย

63042000089 นางสาวชนากานต� ทุ*งสงค�

63042000090 นางสาวศศิวิมล พรมมาศ
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63042000091 นายธีระศักด์ิ สมานมิตร

63042000092 นางสาววิภาวรรณ ทองสุข

63042000093 นางสาวสุรีพร แจ5งจิตร

63042000094 นางสาวดลยา พันธ�แตง

63042000095 นางสาวขวัญชนก ทองประพันธุ�

63042000096 นางสาววีรวรรณ นิลทคช

63042000097 นางสาวณัฐวรา พงศ�ศิริกร

63042000098 นายเอกพล สุขศิริ

63042000099 นางสาวสุภาวดี วิงประวัติ

63042000100 นางสาวกมลชนก ฉัตรเพ็ชร

63042000101 นายนฤชิต เต็งประกอบกิจ

63042000102 นายธีรเวช ม่ันเหมาะ

63042000103 นางสาวจนิตตา สวนดอก

63042000104 นายศุภณัฐ เฉลยคาม

63042000105 นางสาวชัญนิกา วนารักษ�

63042000106 นางสาวจิราพร ม*วงสอน

63042000107 นายขจรศักด์ิ สิงห�โตทอง

63042000108 นายกษิด์ิเดช ศรีเมือง

63042000109 นายสันติลักษณ� ฤกษ�ประกอบ

63042000110 นางสาวสายสุดา นกกาเรียน

63042000111 นางสาวจุฑามาศ พันธุ�เสี้ยม

63042000112 นายวรัญJู มีศรี

63042000113 นางสาวนัฐกาญจน� ลิ่มปะรังษี

63042000114 นางสาวพรภิมล ชาญอุไร

63042000115 นางสาวอรทัย อุดมผล

63042000116 นางสาวเพ็ญทิพย� สงวนโสภณ

63042000117 นายศิริโชค ชาวระจอก

63042000118 นางสาวสวรรยา เสียงเพราะ

63042000119 นายพีรพัฒน� มหาวีรวัฒน�

63042000120 นายนิพนธ� ภูผล
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63042000121 นางสาวรุ*งรัตน� สุวิจักขณ�

63042000122 นางสาวกนกขวัญ คําไร5

63042000123 นางสาวอรุณร*Dง กรหิรัญ

63042000124 นายอานันตชัย อินกระวี

63042000125 นางสาวปนัดดา เงานอ

63042000126 นางสาวอัญชลี พยัฆโช

63042000127 นางสาวจุฑามาศ อินมา

63042000128 นายธนวัฒน� บุตรสิงห�

63042000129 นายสิวา แย5มมี

63042000130 นางสาวกันภิรมย� บัวขาว

63042000131 นายพิทยา ผาสุข

63042000132 นางสาวปริตา ถมครบุรี

63042000133 นางสาวลลิดา คงเปLนสุข

63042000134 นายภรัณยู ธนาเดชพงศ�

63042000135 ว*าที่ร5อยตรีหญิงปรางค� ทิพย� แจ*มสละ

63042000136 นางสาวณัฏฐ�นรี จันทร�สอน

63042000137 นายอภิวัฒน� ศรีประสิทธ์ิ

63042000138 นายเฉลิม อุดมจันทร�

63042000139 นางสาวศศิวรรณ เสาเสริมศรี

63042000140 นางสาวปาลียา เรียนทับ

63042000141 นางสาวภัทริน ภู*ธงแก5ว

63042000142 นางสาวสุธาทิพย� แตงนน

63042000143 นายพีรพล โคกสูงเนิน

63042000144 นางสาวนิฤมล แก5ววิชิต

63042000145 นางสาวจริยาภรณ� ปานกล่ํา

63042000146 นางสาวกุสุมา แย5มพราย

63042000147 นางจิราพร บุญชู

63042000148 นายกิตติชัย เย่ียมโกศิลปM

63042000149 นายศุภวัชร ท*าเจ็ง

63042000150 นางสาวอติภา คุณาพรพิพัฒน�กิจ
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63042000151 นายนพพร นพรัตน�

63042000152 นายสิรดนัย แย5มสังข�

63042000153 นายประสิทธ์ิ วรรณทวี

63042000154 นางสาวอัมรินทร� เดชชู

63042000155 นางสาวพนิดา ทรัพย�ขํา

63042000156 นางสาวกัญญวีร� โสมภีร�

63042000157 นางสาวกานต�พิชชา แซ*เจง

63042000158 นางสาวศิริพร เขตต�ทอง

63042000159 นางสาววรรณทญา หงส�ทอง

63042000160 นายพณัฏฐ� สามารถ

63042000161 นางสาวยูกิ ยามาเน*

63042000162 นางสาวภัทรภา เนขขัมม�

63042000163 นายพิชัย อินทฉิม

63042000164 นางสาวศุภนัส ฟOกช5าง

63042000165 นางสาวพิมพ�พร สังสีแก5ว

63042000166 นางสาวอัจฉรา เกิดทรัพย�

63042000167 นางสาวพิชญาพร ฉิมอําพันธ�

63042000168 นายรุ*งโรจน� ลัดดา

63042000169 นางสาวชญานนท� ปOPนทอง

63042000170 นางสาวรัตนาภรณ� ม*วงงาม

63042000171 นายสามารถ ยมนา

63042000172 นายจักรกริช บุญสร5อย

63042000173 นายสิริชัย ศิริสมบูรณวุฒิ

63042000174 นางสาวพุธรักษา ฮะเฮง

63042000175 นายชัชวาล เบญจวชิระ

63042000176 นายอัฐพงษ� บุญครอบ

63042000177 ว*าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ ญาณพืช

63042000178 นางสาวยศวดี บัวอาจ

63042000179 นายกรวีร� พรามณี

63042000180 นางสาวศิริจรรญา ตันปOPนน้ํา
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63042000181 นางสาวกุลณัฐ สสิกุล

63042000182 นางสาวปCยะดา สระโรดม

63042000183 นายพงศกร ศุภกรกุลธรา

63042000184 นายรัฐภูชิชิย� ประสิทธฺเขตรกิจ

63042000185 นางสาวลภัสรดา สุทัศน�

63042000186 นายณัฐนันท� เทียมศิลปM

63042000187 นายวัฒนา ทุลาไธสง

63042000188 นางสาวประภาพร คําทะเนตร

63042000189 นางสาววิศนีย� สงใย

63042000190 นายอนุชา จีนอ*วม

63042000191 นางสาวธนาภา จุฬมุสิก

63042000192 นายธนพนธ� นากเทียน

63042000193 นายชินวัฒน� มีโต

63042000194 นายสุภัทร พันตาวงศ�

63042000195 นายสมภพ คํามูล

63042000196 นางสาวบุณพิทักษ� บัวสนธ์ิ

63042000197 นางสาวลัดดาวัลย� พวงมาลี

63042000198 นายบุญประสงค� รักสัญชาติ

63042000199 นางสาวนัฐพร อ่ําบุตร

63042000200 นางสาวสุพรรษา อินทร�คีรี

63042000201 นางสาวนิชาภา จันทร�ทิม

63042000202 นายวรากร มาน5อย

63042000203 นายปุรเชษฐ� คงถาวร

63042000204 นางสาวกิตติยา บรรทับ

63042000205 นางสาวศิริลักษณ� ชูชม

63042000206 นางสุภาพร คงเจริญถ่ิน

63042000207 นางสาวจิรนันท� บุญสังข�

63042000208 นายสุทัศน� มากดี

63042000209 นางสาวลลิตา ชีสังวรณ�

63042000210 นายชานน โพธ์ินามน
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63042000211 ว*าที่ ร.ต.จามร เหมือนบิดา

63042000212 นายธนาคาร พ่ึงอิ่ม

63042000213 นางสาวยุวนาถ หอมชื่น

63042000214 นายภาวิต ยงโภชน�

63042000215 นางสาวอาทิตยา ลาภเสนา

63042000216 นายศุภชัย ภาคโพธ์ิ

63042000217 นางสาวรุ*งนภา สีทอง

63042000218 นายสมชาย ขาวเวหน

63042000219 นางสมทรง จันทร�สว*าง

63042000220 นางสาวณัฐนรี ฉัตรแก5ว

63042000221 นางสาวลักขณา นุ*มดี

63042000222 นายสันติ ทรัพย�ดี

63042000223 นายจักรวาล เสียงเย็น

63042000224 นายพงศ�พันธุ� เบ5าทอง

63042000225 นายสิปปกร ลออพิมลพรรณ

63042000226 นางสาววาสนา ขวัญอ*อน

63042000227 นายขวัญชัย แสงศรี

63042000228 นางสาวแสงทอง พวงมาลัย

63042000229 นางสาวสุรัตน�ขณา ชํานาญฤทธ์ิ

63042000230 นางสาวแพรวพรรณ อาทร

63042000231 นายฉัฐวัฒน� กิตติอมรพัฒน�

63042000232 นายสิทธิโชค สุวรรณแขก

63042000233 นายกิติศักด์ิ อยู*สุข

63042000234 นางสาววาสนา เอี่ยมโฉม

63042000235 นางสาววรรณวิมล สุดสวาท

63042000236 นางสาววิรัตน� แช*มช5อย

63042000237 นางสาวสุริสา วิโรจน�

63042000238 นางสาวนฤพร เอี่ยมสอาด

63042000239 นางสาวอติกาล สอนศรี

63042000240 นายอิทธิพล ไพรสันต�
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63042000241 นางสาวเขมากร ทองกลม

63042000242 นางสาวมณีเฟCร�น กันธะหม่ืน

63042000243 นางสาวดวงหทัย รูปเทวินทร�

63042000244 นางสาวนันทวัน โปร*งกมล

63042000245 นายเกรียงศักด์ิ เจริญสุข

63042000246 นายเจษฎา เขียนสาร�

63042000247 นางสาวเบญจมาภรณ� อินทสร

63042000248 นางสาวฐิติมา มาเจริญ

63042000249 นางสาวสุภาพร โสภนราพงษ�

63042000250 นางสาวคัทลียา เหมืองจา

63042000251 นายพิชชญาน คงภักดี

63042000252 นายปCยะพงษ� ชมพู

63042000253 นางสาวนิราภร แจ5งวิจารย�

63042000254 นางสาวมธุรดา สารสุวรรณ

63042000255 นางสาวอรทัย ดวงแก5ว

63042000256 นางสาวสิราวรรณ สายแวว

63042000257 นางสาวละอองทิพย� วุฒิเขต

63042000258 นายธนบดี หัศบําเรอ

63042000259 นางสาวสุรีรัตน� ภู*ระหงษ�

63042000260 นางสาวนิตยา วันศุกร�

63042000261 นางสาวน้ําทิพย� กรอบทอง

63042000262 ว*าที่ ร.ต.สมยศ ไวยอรรถ

63042000263 นายภัทรพล อภิโชคชัยเดช

63042000264 นางสาวศิริพร พิมเรือน

63042000265 นางสาวสุภาพร เชื้อจีน

63042000266 นางสาวแสงเดือน รูปเหมาะ

63042000267 นายณัชพล จันทรมงคล

63042000268 นายนพรัตน� บรรชรรัตน�

63042000269 นางสาวชญานิศา สายพิมพ�

63042000270 นางสาววัชรี เพ็งวงษ�
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63042000271 นายประพล ปรีชาชาญ

63042000272 นางสาวมัลลิกา สมงาม

63042000273 นางสาวกรกนก รัตนมันตาคม

63042000274 นางสาวภัทรภร สมัครการณ�

63042000275 นางสาวมัญชุสา สืบบุญวงค�

63042000276 นางสาวนันทกานต� คณโฑมุข

63042000277 นางสาวอรุณี พูนประสิทธ์ิ

63042000278 นายคนองเดช ภิรัญคํา

63042000279 นายรัฐวิทย� ศรีทัตภัทรพล

63042000280 นางสาวอารญา ทะไกรราช

63042000281 นางสาววศิธร ติดตองรัมย�

63042000282 นางสาวศศินา สุขแดง

63042000283 นายทรงพล เหมลี

63042000284 นางสาวอรพรรณ เทียมแสง

63042000285 นางสาวรติมา เปVยนคร

63042000286 นางสาวสุพัตรา ออกแมน

63042000287 นางสาวมัลลิกา สกุลรัตนะดี

63042000288 นางสาวธนพร ฉวีจันทร�

63042000289 นางสาวกันยารัตน� ศิลรักษา

63042000290 นายวีระยุทธ จุลฑะการ

63042000291 นายเฉลิมชัย จงเจริญ

63042000292 นางสาวดวงพร หาดแก5ว

63042000293 นายขนบโชค สาคร

63042000294 นายกฤษฎา พันธุ�แตง

63042000295 นางสาววราภรณ� สารบุญเรือง

63042000296 นางสาวธัญญรัตน� สบายวัน

63042000297 นายภคนันท� อาจเอื้อ

63042000298 นางสาวศิวพร เพ็งอิ่ม

63042000299 นางสาวนิศากร สุขสมเพชร�

63042000300 นางสาวพิมพ�อนงค� เกษกิจ
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63042000301 นางสาวกรัณฑรัตน� พิมพ�ลี

63042000302 นางสาวออมอร ธีมานนท�

63042000303 นายรังสรรค� หวังดี

63042000304 นางสาวจันทร�จิรา คงรอด

63042000305 นางสาววิภาดา สระพวงภู*

63042000306 นางสาวณัฐกานต� ครุฑคม

63042000307 นางสาวนารินทร� เกษพิทักษ�

63042000308 นายอรรถพร แก5วบวร

63042000309 นายจิรพงศ� ดาวลอย

63042000310 นายศิริชัย จันทร�คง

63042000311 นางสาวนัชชา กรีสวัสด์ิ

63042000312 นางสาวหนึ่งณภา เหรียญประยูร

63042000313 นางสาวจันทร�จิรา พลอยกระจ*าง

63042000314 นางสาวจาริยา พุฒเห5า

63042000315 นางสาวจันทนา แสวงทรัพย�

63042000316 นายพงศกร ดิษยะกมล

63042000317 นางประกายเพชร ปOนปวง

63042000318 นางสาวจิรัสยา เชื้อทอง

63042000319 นางสาวสรินดา จันนัน

63042000320 นางสาวกรกนก เกษสาคร

63042000321 นางสาวกุลภรณ� น5อยแสง

63042000322 นางสาวมธุรส แดงสมุทร

63042000323 นายยุทธพันธ� ศิริพิพัฒน�

63042000324 นางสาวชนิดา เกตุบุบผา

63042000325 นางสาวญาดา พุกษา

63042000326 นายจรัญ จันทร�ฤทธ์ิ

63042000327 นายสุรชัย สุวรรณกิจจาทร

63042000328 นายธนากร กฤษวงษ�

63042000329 นางสาวกรณ�วิภา ทองปาน

63042000330 ว*าที่ร.ต.สําราญ อินเอก
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63042000331 นางสาวปOทมาพร อุทาจันทร�

63042000332 นางสาวชนนิกานต� ชูศิลปM

63042000333 นายกฤษฎา กูลณะ

63042000334 นายอรรถกร อยู*เจริญ

63042000335 นายศรัณย� ม*วงเรือง

63042000336 นางสาวขนิษฐา หนูสลุง

63042000337 นางสาวนฤมล แก*นไถ

63042000338 นางพิสมัย หล5าศักด์ิ

63042000339 นายณัฐพงษ� บินกาซัน

63042000340 นางสาวธนันท�ปพร จันทร�เพ็ชร

63042000341 นางสาวชุตินัธ ทองสุข

63042000342 นางสาวชัยรัมภา ยาทุมานนท�

63042000343 นางสาวอรพิน เพ็ชรภาค

63042000344 นางสาวอัศมา มาอ*อนตา

63042000345 นางอัจฉรา ตลับทอง

63042000346 นางแสงอรุณ พรหมอ*อน

63042000347 นางสาวฉวีวรรณ พฤกษาชาติ

63042000348 นายอาทิตย� ไชยทาง

63042000349 นางสาวสุรัตน� คําพลอย

63042000350 นายทนงศักด์ิ เภอสิงห�

63042000351 นางสาวณัฐนิชา พาภักดี

63042000352 นางสาวธาราภรณ� เคหะรุณ

63042000353 นายรังสิต แสงฤดี

63042000354 นางสาวปนัดดา คงอยู*

63042000355 นางสาวฐิติยา เอี่ยมสุพรรณ�

63042000356 นางสาวจิรนันท� ยอดจันทร�

63042000357 นางสาวแสงดาว ขุนวิสิทธิกิจ

63042000358 นายกฤษดา ขยันกสิกรรม

63042000359 นายอัศวพร มากพุ*ม

63042000360 นายธะวัชชัย พิมายกลาง
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63042000361 นางสาวชนิดาภา ย่ีสุ*น

63042000362 นายเกริกชัย อินทร�โห5

63042000363 นางสาวพิมพ�วิมล ศรีคําเวียง

63042000364 นายณัฐวุฒิ แก5วดี

63042000365 นางสาวปวีณา พันธุสะ

63042000366 นางสาวณัฏฐณิชา อินทองหลาง

63042000367 นายเทียนชัย แก5วเกษ

63042000368 นางสาวภัทรวรรณ เนขขัมม�

63042000369 นางสาวกุสุมา บุญล5อม

63042000370 นายกฤตวิทย� หม่ันทํา

63042000371 นางสาวสุวิมล ย่ีสุ*นทอง

63042000372 นางสาวสุวนันท� เอี่ยมสอาด

63042000373 นายสิทธิพร กรพิทักษ�

63042000374 นางสาวอมราพร ชาวเวียง

63042000375 นางสาวนิรมล รุ*งสว*าง

63042000376 นางสาววารุณี สีงาม

63042000377 นางสาวธีราพร เกตุสําราญ

63042000378 นายพชรพล กลิ่นเจริญ

63042000379 นางสาวจารุวรรณ ทาษี

63042000380 นายวริทธ์ิ พูนทิพย�ศรัณย�

63042000381 นางสาวหยกแก5ว สิงห�โตแก5ว

63042000382 นายพีระ ชื่นชม

63042000383 นางสาวรัตน�ติยาภรณ� ม*วงกล่ํา

63042000384 นางสาวนวลพร แจ5งกระจ*าง

63042000385 นายเกรียงไกร ชุ*มอ*อง

63042000386 นางสาวบุษยา เรืองเดช

63042000387 นางสาวปภัสสร ยอยโพธ์ิสัย

63042000388 นางสาวมลธการ แก*นภิรมย�

63042000389 นายปฎิวัต ศรีศักดา

63042000390 นางสาวจิรัฐติกาล พืชพันธุ�
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63042000391 นายกิตติศักด์ิ ยอดสําเภา

63042000392 นางสาวฐิตารีย� พูลศิริ

63042000393 นางสาวปCยนันท� สดงาม

63042000394 นายภูวนัย จันคํา

63042000395 นางสาวกนกวรรณ แก5วกล5า

63042000396 นายฉันทนิษฐ� ก5อนทอง

63042000397 นายสมโชค เกษรเกิด

63042000398 ว*าที่ ร.ต.สานท� สิทธิไชย

63042000399 นางสาวนพมาศ จันไกรผล

63042000400 นายธราเทพ บุญเย็น

63042000401 นายกิตติ บุญเอี่ยม

63042000402 นางสาวพิมพ�ผกา ธนะเรือง

63042000403 นางสาวอรยา สมวงศ�

63042000404 นางสาวสุพัตรา แท*งทอง

63042000405 นางสาวพรวิมล ศรีมาวงษ�

63042000406 นางสาวสโรชินี พูลพัฒนา

63042000407 นายธราดล เมียวนวม

63042000408 นางสาวกนกวรรณ มีฤทธ์ิ

63042000409 นายวสันต� แป9นจันทร�

63042000410 นางสาวอมินตรา แก*นวงค�

63042000411 นายทัศน�พงษ� ผ*องโสภณ

63042000412 นางสาวกมลชนก ศิริดี

63042000413 นางสาวชญานี วงษ�วรรณ�

63042000414 นางสาวรุ*งกานต� ปOญจะรี

63042000415 นายสมเกียรติ เสือคุ*ย

63042000416 นางสาวแพรวนภา แอ*งบัวใหญ*

63042000417 นายภควัฒน� บรรชรรัตน�

63042000418 นายธนพล ป9อมสอาด

63042000419 นางสาวกัลยา แสงมาลา

63042000420 นางสาวกุลธิดา เจียรณัย
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63042000421 นายธรรมวิทย� สุขรอด

63042000422 นางสาวสุธาวัลย� แสนโสตร�

63042000423 นางสาวปุญญิศา ฟองเพชร

63042000424 นางสาวสุพรรษา สหัสพันธ�

63042000425 นายธีรเดช บุญดา

63042000426 นางสาวสุดารัตน� สุกาวาศ

63042000427 นางสาวสุรดา เสริมจบก

63042000428 นายรชา ทองหล*อ

63042000429 นายสุริยา มาอุ*น

63042000430 นายวรัตม� อินทร�ลี

63042000431 นางสาวจรัสรวี สุวรรณเครือ

63042000432 นางสาวสุนิษา มากเหลือ

63042000433 นางสาวอารียา พลค5า

63042000434 นายพงศ�เทพ บัวพุ*ม

63042000435 นายเดชนรินทร� หมีเขียว

63042000436 นางสาวนภัสสร คงพิพัฒน�

63042000437 นางสาวสุจิตตรา ต้ังตระกูล

63042000438 นางสาววิชชุลดา ไวการไถ

63042000439 นายประยงค� เสียงล้ําเลิศ

63042000440 นางสาววันดี อาจมุณี

63042000441 นายพงศธร กาละศรี

63042000442 นางสาววาสนา กันแคล5ว

63042000443 นางสาวทัศนีย� ศรีนาราง

63042000444 นางสาววรฉัตร กาญจนตรุ

63042000445 นายณัฐวุฒิ กลั่นกสิกรณ�

63042000446 นายทรงสิทธ์ิ บุญแท5

63042000447 นายกฤษนันท� เข็มทอง

63042000448 นายรัชต�ชานนท� ปWาขจรทิพย�

63042000449 นางสาวสุภาวดี กองศรี

63042000450 นายอนุชา พวงรัก
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63042000451 นางสาวณัฐวดี แสงงาม

63042000452 นางสาวอารีรัตน� เสง่ียมทรัพย�

63042000453 นางสาวกัลยรัตน� เหมือนบุญ

63042000454 นายณัฐวุฒิ ทับฤทธ์ิ

63042000455 นายสุริยา อินทรา

63042000456 นางสาวณัฐชา ปOญญาชน

63042000457 นายอติวิชญ� เหล*าขวัญสถิตย�

63042000458 นางสาวดวงนภา ฤาษีประสิทธ์ิ

63042000459 นางสาวนฤพร ชอบละคร

63042000460 นางสาวกัลยาณี อบรม

63042000461 นางสาวบุศรา ตาพันธุ�

63042000462 นางสาวอรนุช วิชาเร็ว

63042000463 นางสาวมนัชนก มายา

63042000464 นางสาวสุชิสา สอนตะคุ

63042000465 นางสาวศิริพร แก5วคํา

63042000466 นายภานรินทร� มะลิหอม

63042000467 นายอดิศร คุณากรวงศ�

63042000468 นางสาวเกวลี สัญญาปลื้ม

63042000469 นายนที กิจจา

63042000470 นางสาวสุดารัตน� ประทุมชัย

63042000471 นายฐนกร ศิริรัตน�

63042000472 นายอาทิตย� จันทร�จีน

63042000473 นางสาวนิธินันท� ชาดวัฒนา

63042000474 นายธีรศักด์ิ ชมชื่นชู

63042000475 นางสาวณศา กร*างเงิน

63042000476 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีทองจันทร�

63042000477 นางสาวกาญจนา เฟXYองขจร

63042000478 นายธราดล ศรีสุขเกตุ

63042000479 นางสาวธนพร สีขุนทด

63042000480 นายศุภสิทธ์ิ จําศิลปM
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63042000481 นางสาวสุภาพร กงจ๋ิว

63042000482 นางสาวชัชนันท� พ่ึงสลับ

63042000483 นางสาววัชรี บุญธรรม

63042000484 นางสาวมลฤดี โกพัฒน�ตา

63042000485 นางสาวณิชารีย� สุขนาม

63042000486 นายปรีชญาน� โสมดี

63042000487 นางจิราภรณ� บุญลี้

63042000488 นายสันติ สัมพันธ�Dอภัย

63042000489 นายวิญโญ พรมสังหาร

63042000490 นางสาวจิรัฐิติกาล พจน�โรจนอําพันธ�

63042000491 นางสาวจิราพร ขันธรู

63042000492 นางสาวสุจิตรา อ*วมสิกรณ�

63042000493 นางภัทรพร อ*อนแก5ว

63042000494 นางสาวมลิ ปลื้มเนตร

63042000495 นางสาวนวลฉวี พวงหว5า

63042000496 นายอมร วงละคร

63042000497 นางสาวสิโรธร ถาโถม

63042000498 นางสาวเอื้องฟ9า จําแจ5งจิตร

63042000499 นางสาวสิรวดี สัทธาวรกุล

63042000500 นางสาววรรณพร สุขกุล

63042000501 นายปฏิภาณ ช5างพ่ึง

63042000502 นางสาวกุลยา เอี่ยมสะอาด

63042000503 นายธีรพล ดีสนั่น

63042000504 นางสาวภาวิณี ชาญประโคน

63042000505 นางสาวพิชชาภา สุขีวุฒิ

63042000506 นางสาวเปรมวดี รอดส5ม

63042000507 นายธนาวุธ อุปเสน

63042000508 นายอนุวัฒน� พุทธกิจ

63042000509 นางสาวภัสรา งามเลิศ

63042000510 นางสาวมินท�ธิตา คําปูน
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63042000511 นายฐนกร ปOทมสูต

63042000512 นางสาวพรนิภา โกยทา

63042000513 นางสาวปรียาพร รื่นนิมิตร

63042000514 นางสาวรัตติกาล แว*นแก5ว

63042000515 นางสาวชาลิดา มาตลอย

63042000516 นางสาวณัฐณิชา อินทอน

63042000517 นายจตุรานนท� กลิ่นกุหลาบ

63042000518 นางสาวนันทวัน ทองสุข

63042000519 นายวิทวัส ชาติเชยแดง

63042000520 นางสาวนิรชา เมืองมา

63042000521 นางสาวฟาติมาร� แซ*โค5ว

63042000522 นายกรกช ขัดขาว

63042000523 นางสาวกุลฑีรา ประทุมสุตร�

63042000524 นางสาววราลักษณ� วุฒิ

63042000525 นายไพรรัตน� บํารุงจิตต�

63042000526 นางสาวอัจฉรียา วงษ�เเก5ว

63042000527 นายสมชาย คุลี

63042000528 นางสาวศุภรักษ� เสาร�ทอง

63042000529 นางสาวอภิรนันท� รักวารินทร�

63042000530 นางสาวชฎากาญจน� เชยสาคร

63042000531 นางสาวรวิวรรณ กระจ*างวรรณ�

63042000532 นางสาวอารีวรรณ� แย5มสุคนธ�

63042000533 นางสาวสุวิมล คําภาพักตร�

63042000534 นางสาวสุดาพร นิ่มน5อย

63042000535 นายภาณุพงศ� ขันทะสีมา

63042000536 นางสาวณัฐนันท� จรรยาวิริยะ

63042000537 นายอุกฤษฏ� เทียมเพ็ง

63042000538 นายอิสรา สาลี

63042000539 นางสาวกรณิการ� ต้ังประสบแสง

63042000540 นายอานนท� นุ*มสุข
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63042000541 นางสาวนภาพร อาชาวัฒนกุล

63042000542 นายณัฐชนน มธุพจน�

63042000543 นางสาววรินทร�ทิพย� ประวันนวล

63042000544 นางสาวอิศราภรณ� จ่ันเงิน

63042000545 นายศุภชัย จุลพสุทินทอง

63042000546 นางสาวชุติมา จันทรัตน�

63042000547 นางสาวปาลิตา โพธ์ิสม

63042000548 นายทัตพงศ� ใจประดิษฐ�

63042000549 นางสาวณัฐธิดา เนตรแก5ว

63042000550 นายภาณุวัฒน� วังคีรี

63042000551 นางสาวแจ*มจันทร� วงค�ราษฎร�

63042000552 นายกฤษติศักด์ิ บุญพจน�

63042000553 นายเอกสิทธ์ิ ทองแบน

63042000554 นายวรัญJู ประสานทอง

63042000555 นายสิทธิพล พุ*มสุข

63042000556 นายณฐกร ยอดบรรดิษฐ�

63042000557 นางสาวณิชกานต� แก*นคํา

63042000558 นายอภิสิทธ์ิ คงชุ*ม

63042000559 นายวรรณปCโต พรหมมินทร�

63042000560 นายคณิน เต็งดี

63042000561 นางธัญญาทิพย� สังหนาด

63042000562 นางสาวกัญญารัตน� นุตระ

63042000563 นางสาวณัฐพร ขวัญเสือ

63042000564 นางสาวกัลวิกา หวังกุศล

63042000565 นางสาวกัลยา มารศรี

63042000566 นายพุฒิพงศ� งามเลิศ

63042000567 นางสาวขนิษฐา รอดจู

63042000568 นายไตรภูมิ แดงยา

63042000569 นางสาวดวงหทัย พุทธวงค�

63042000570 นางสาวศดานันท� เชิดฉาย
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63042000571 นางสาวธัญญาภรณ� สว*างอารมย�

63042000572 ว*าที่ ร.ต.หญิงสาวิณี เขียวสนั่น

63042000573 นางสาวธณิดา แพ*งกลิ่น

63042000574 นางสาวเยาวภา ประเสริฐสังข�

63042000575 นายวิบูลย� คุ5มมา

63042000576 นางสาวกัญญาภรณ� ศรีภักดี

63042000577 นางสาวทิวาวัล ปCยะสิงห�

63042000578 นายธีรพงษ� นําตุ*น

63042000579 นางสาวสุจิวรรณ โพธ์ิศรี

63042000580 นางสาวชวัลรักษณ� สุทธิลักษณ�

63042000581 นายพรหมมาตร� ส*งอิ่ม

63042000582 นายทรงพล จ*ายยัง

63042000583 นางสาวสุรัตน�วดี อุดมสุข

63042000584 นางสาวเบญจวรรณ เด*นดวง

63042000585 นางสาวปรียานุช พรวุฒิพันธุ�

63042000586 นางสาวลูกน้ํา หนุมาร

63042000587 นางสาวอรจิรา ดีพาชู

63042000588 นางสาวมาริสา เจริญสุข

63042000589 นายนันทวัฒน� พุชพงษ�

63042000590 นางสาวทัศนีย�วรรณ ใบกุ

63042000591 นายอัษฎา หม่ืนกล5า

63042000592 นางสาวสุนิศา กําเนิดดวง

63042000593 นายขจรเกียรต์ิ หอมมาก

63042000594 นางสาวธนพร มีสิริ

63042000595 นางสาวอรญา รักบุญ

63042000596 นายชนาธิป ตะกรุดโฉม

63042000597 นางสาวณลัญญ�หทัย ศรีหนองบัว

63042000598 นางสาวธัญญาภรณ� สังข�สุวรรณ

63042000599 นายตรีชญา เรืองฉาย

63042000600 นางสาวชญาภา หาญสกุล
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63042000601 นางสาวสิริกานต� บุตรอ*อน

63042000602 นายณัฐวุฒิ ผะอบเหล็ก

63042000603 นางสาวพรประภา แสงอุทัย

63042000604 นางสาวจินดานี เสียงใส

63042000605 นายเกษมศักด์ิ อ*อนปOPน

63042000606 นางสาวรุ*งรัตน� แพงพิศาล

63042000607 นางสาวนริน ใยเจริญ

63042000608 นายณัฏฐพล ศรีเรือง

63042000609 นายอาทิตย� ใจงาม

63042000610 นางสาวอัครยา นุตะภิบาล

63042000611 นายนัทธวัตน� คงธะรังษี

63042000612 นางสาววาสนา คําคติ

63042000613 นางสาวจันจิรา ทรัพย�เจ5าพญา

63042000614 นางสาวมะลิวัลย� จํ้าเก5า

63042000615 นางสาวพิมพ�วรรณ เอี่ยมละออ

63042000616 นายพัชรพล สุมานิตย�

63042000617 นายจตุรงศ� หอมไม*หาย

63042000618 นายกชกร ทองรอด

63042000619 นายพิชJุตม� ลิ้มสุรัตน�

63042000620 นางสาวเบญจวรรณ เปรมทอง

63042000621 นางสาวจิรัชยา มัคพาน

63042000622 นางสาวกัญญารัตน� ก5อนคง

63042000623 นายฐิติวัชร� ทองรอด

63042000624 นางสาวนฤมล เตโชพันธ�

63042000625 นางสาวชมพูนุช เชื้อแก5ว

63042000626 นางสาวนุชจรี ทีวะเวช

63042000627 นางกาญจนา รอดประยูร

63042000628 นางสาววิสาชล ศรีสวัสด์ิ

63042000629 นายทศพร รวบยอด

63042000630 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจย่ังยืน
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63042000631 นายกิตติกร กลิ่นขจร

63042000632 นางสาวนิสา ยะเขตต�กรณ�

63042000633 นางสาวธันย�ชนก อ่ําทอง

63042000634 นางสาวศุภมาศ ขันทอง

63042000635 นายปวีณ มีสันทัด

63042000636 นายอธิวัฒน� กล5วยเทศ

63042000637 นางสาวนาตาลี พูลรักษ�

63042000638 นางสาวญาธิดา อ*อนละม5าย

63042000639 นายเอกลักษณ� สุกคํา

63042000640 นางสาวธนิดา ยอดเกวียน

63042000641 นางสาวศิริรัตน� เนตรสน

63042000642 นายจิรากร แก5วแสงเอก

63042000643 นางสาวกาญจณ�พัศ กุลพันธ�บัว

63042000644 นางสาวปลายฟ9า พุดซา

63042000645 นายพรพงศ� นาคะบุตร

63042000646 นางสาวสุดารัตน� กันกุล

63042000647 นายธนากร ชั่งเจริญ

63042000648 นายนัฏฐภัชว� อรุณแสง

63042000649 นายพัฒนพงศ� วังบรรพต

63042000650 นายติณห� ด*านสุขณรงค�

63042000651 นางสาวนพาพร โพธ์ิทอง

63042000652 นายกฤษฎากร กะตะศิลา

63042000653 นายพศวัต พ*วงสนธ์ิ

63042000654 นางสาวนรินทร�ทิพย� เอี่ยมสุดใจ

63042000655 นางสาวพรนภา รักษาแดน

63042000656 นายวิศรุต นิยมธรรม

63042000657 นางสาวสุพัตรา มาแก5ว

63042000658 นายวีระพล ยวงเกตุ

63042000659 นายเมธา ทัพซ5าย

63042000660 นางสาวนันทพร เรืองแจ*ม
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63042000661 นายอนิวัต สกุลทอง

63042000662 นายภราดร เชี่ยววิทย�

63042000663 นางสาวศุภานัน จันทรา

63042000664 นางปวีณา คําแท*ง

63042000665 นายคณเดช หน*อเทพ

63042000666 นางสาวกรรณแก5ว พลายงาม

63042000667 นายพศวัต หม่ันการนา

63042000668 นายรุ*งเรือง ศรีบํารุง

63042000669 นายวัชระ เชื้อวงษ�

63042000670 นางสาวพรพิมล ทําทัน

63042000671 นางสาววิระยา ศรีดี

63042000672 นางสาวอรวรรณ ชูพูน

63042000673 นางสาวกุลริศา พานิชศิริภา

63042000674 นางสาวสุนันท� อินทสิทธ์ิ

63042000675 นางสาวอมรรัตน� นิตระ

63042000676 นายชัชพล กันหะเนตร

63042000677 นายมณฑล กฐินสมิตร

63042000678 นางสาวสิริรัตน� จันทร�แจ5ง

63042000679 นางสาวพิชามญชุ� ดานุวงศ�

63042000680 นางสาวณัฐกฤตา นามโคตร

63042000681 นางสาวสุณิสา อินทสร

63042000682 นางสาวชัญญานุช วสยางกูร

63042000683 นายนพพล ย้ิมกระจ*าง

63042000684 นางสาวอรุณทิพย� ผงทอง

63042000685 นายอนุวัฒน� ยอดวันดี

63042000686 นางสาวพิชชาพร ข5องหลิม

63042000687 นางสาวพัชรินทร� เอี่ยมละออ

63042000688 นางสาวธนพร บัวเงิน

63042000689 นางสาวสุดารัตน� คงดี

63042000690 นางสาวกัลยวรรธน� ธารเอี่ยม
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63042000691 นางสาวกนกวรรณ บุญเสริฐ

63042000692 นางสุมาลี เฉลิมไทย

63042000693 นางสาวปาริชาติ สีรัก

63042000694 นายกฤติพงษ� ปานนิล

63042000695 นางสาวกชพร บัวลอย

63042000696 นายประเสริฐ แจ5งจันทร�

63042000697 นางสาวรสสุคนธ� คงสถาน

63042000698 นายอภินันท� โนนดี

63042000699 นางสาววิภาภรณ� เนียมรัตน�

63042000700 นางสาวธีรนาฏ ปOญญาวิเศษศักด์ิ

63042000701 นายวาทิต ศรีภูมินทร�

63042000702 นางสาวศรัญญา อินทรไทยวงค�

63042000703 นางสาวสุนารี อรรถดก

63042000704 นายอาทิตย� บัวโฮม

63042000705 นางสาวกาญจนา ดีกล*อม

63042000706 นางสาวณัฐนันท� วิสาคาม

63042000707 นางสาวปCยฉัตร หนูรักษ�

63042000708 นางวิไลลักษณ� บุญเกิด

63042000709 นางสาวสุธิชา บุตรดี

63042000710 นางสาวทัชษณีย� นารินทร�

63042000711 นางสาวอารยา สุขจิตต�

63042000712 นายชนะพล ศีลโสภณ

63042000713 นายชยณัฐ มงคล

63042000714 นางสาวอณิศรา กันพร5อม

63042000715 นางสาวณฤทัย โพธิมาต

63042000716 นางสาวกัลยากรณ� ดีเต็ม

63042000717 นายสุวรรณ คําศรี

63042000718 นายวรวุฒิ พ*วงพลับ

63042000719 นางสาวกุสุมาลย� แสงจีน

63042000720 นางสาวมินตรา กันเกตุ
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63042000721 นายธัชวิช ฤกษ�สนธิ

63042000722 นายณัฐภัทร ถึงวงศ�

63042000723 นายชวกร กันทาดง

63042000724 นางสาวนาฏยา เก*งธัญกรรม

63042000725 นายธนภูมิ แดงประเสริฐ

63042000726 นางสาวอังคณา บัวผัน

63042000727 นายกฤษณะ พ่ึงประยูร

63042000728 นางสาวกมลวรรณ บุญเพ็ชร�

63042000729 นายเตชิษฐ� ท5าวหม่ืน

63042000730 นางสาวจรัสศรี วงษ�ท5าว

63042000731 นางสาวจันทิรา เพ็ชรพราว

63042000732 นางสาววราภรณ� ก*วยสกุล

63042000733 นางทัศณี ศรีโสภา

63042000734 นางสาวกมลชนก กล*อมเกลี้ยง

63042000735 นางสาวพิลาสลักษณ� อินทแสน

63042000736 นายสิริพงศ� รัตนเก้ือกิจ

63042000737 นายสามารถ สาระย่ิง

63042000738 นายอัมรินทร� ต้ังตระกูลทรัพย�

63042000739 นางสาววาธิณี คําชู

63042000740 นายเอกภพ พลค5อ

63042000741 นายวาทิต ชายะกุล

63042000742 นางสาวอาภาภรณ� ปOญจโภคศิริ

63042000743 นางสาวโสรญา กาปOญญา

63042000744 นายธุมเกตุ ทรัพย�ปราชญ�

63042000745 นางสาวภัคจิรา วันทา

63042000746 นางสาวนิรชรา พิบูลย�ไพโรจน�

63042000747 นางสาวชนันญา บุตรดี

63042000748 นายธนวรรธ เรืองนิมิตร

63042000749 นางสาวปOทมา ศรีทิพย�

63042000750 นายธีระวัฒน� กล5วยดี
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63042000751 นางสาวนพรัตน� แก5วเกตุ

63042000752 นายขจิตพงศ� ลวดลาย

63042000753 นายกฤษณะ รอดบํารุง

63042000754 นายอานนท� ทับบุรี

63042000755 นางสาวสุดารัตน� ยอดดําเนิน

63042000756 นายฉันทิชย� อิทรสว*าง

63042000757 นางสาวสุกัญญา ใจแสวง

63042000758 นางสาวเปรมยุดา ภักดี

63042000759 นางสาวศิรินญา อินโท

63042000760 นายสิทธิโชค มหาธนไพศาล

63042000761 นางสาวตะวัน สุขสมกิจ

63042000762 นายธนาวุฒิ ปาลวัฒน�

63042000763 นายนาวิน ศิลาวงษ�

63042000764 นางสาวณิชกานต� ศรีอุไร

63042000765 นางสาวชิดชนก ลีสุขสาม

63042000766 นายคฑาวุธ เถิงคําดี

63042000767 นางสาวดวงพร บุดดาพันธ�

63042000768 นางสาวอนุศรา บุญประสพ

63042000769 นางสาวนัทติยา เครือวงศ�เมืองคํา

63042000770 นางสาวณัชชา พิมพ�ทอง

63042000771 นายณกรณ�พงศ� เวียงนิล

63042000772 นายนัฐพงษ� แจงทนงค�

63042000773 นายสิทธิกร เส็งพรหม

63042000774 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�อุไร

63042000775 นางสาวอรพรรณ อ5นย้ิม

63042000776 นางสาวเฉลิมขวัญ กลมเกลียว

63042000777 นางสาวอมรรัตน� รถกล

63042000778 นายจีรัญศักด์ิ จําปางาม

63042000779 นางสุรีรัตน� สายสงค�

63042000780 นายสิทธิชัย บุญม่ัน
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63042000781 นายณัฐวุฒิ กาญจนหิรัญกิจ

63042000782 นางสาวกัญญาภัค ท*าหิน

63042000783 นางสาวปCยธิดา สวรรค�มงคล

63042000784 นายเจม ภู*ประเสริฐ

63042000785 นางสาวเมษกรานต� ดีแน*

63042000786 นายอานนท� คลฑล

63042000787 นางสาวสุกัญญา ด5วงไทย

63042000788 นายวัลลภ ชินอานต�

63042000789 นายณัฐกานต� ศรีจันทร�

63042000790 นางสาวรัชสุดา พัฒนาไชยกุล

63042000791 นางสาวสุตานันท� แซ*ผู*

63042000792 นางสาวอุมาภรณ� มากบุญดี

63042000793 นายคมกฤช น5อยสกุล

63042000794 นางสาวภคิณี สําราญ

63042000795 นายจักรกฤช บัวรอด

63042000796 นายชิษณุชา เปล*งใส

63042000797 นางสาวมินตรา หาญเสมอ

63042000798 นายอภิชาต พันธ�ชิต

63042000799 นางสาวสุกัลยา ศรีใจ

63042000800 นายบุญธรรม สีตะระโส

63042000801 นายอฐิติ มีรักษ�

63042000802 นางสาวปาวีณาร� หามนตรี

63042000803 นางสาวรสรินทร� ศรีเงินทรัพย�

63042000804 นางสาวสุนิสา หยวกทอง

63042000805 นางสาวสุจิตรา แตงมีแสง

63042000806 นายพิพัฒน� วงษ�เสมา

63042000807 นายพีรพงษ� สิทธิมาท

63042000808 นายเศรษฐศิลปM สุปOนนุช

63042000809 นางสาวรัตนา พ่ึงโต

63042000810 นางสาวสุนีย�รัตน� ธาราวุฒิ
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63042000811 นายพิษณุ สนธิเณร

63042000812 นางสาวกนกวรรณ เจนสาริกรณ�

63042000813 นางสาวอรปรีญา วิเศษ

63042000814 นางปาณิดา อินทรสว*าง

63042000815 นางสาวสินีนาฏ จรันรัก

63042000816 นางสาวธนาพร หมู*ดี

63042000817 นางสาวพิมพ�ดาว แทนเดช

63042000818 นายจตุรงค� จันทร�เทศ

63042000819 นายชาตรี ปานขาว

63042000820 นางสาวฟาริดา โพธ์ิทอง

63042000821 นางสาวรัตน�ศิริ  5เพชร�รอด

63042000822 นางสาววราภรณ� คําผล

63042000823 นางสาวกาญจนา พ*อนา

63042000824 นางสาวฉัตรวิไล พันธุเกตุ

63042000825 นายบรรณกิจ ทาดี

63042000826 นางสาวพัชรี พุ*มโต

63042000827 นางสาวมันทนา อินทรสกุล

63042000828 นายอานนท� พวงซ5อน

63042000829 นางสาวสาลินี อรุณชัย

63042000830 นายเสกสรรค� บุญประกอบ

63042000831 นายอนิรุทธ� มีคง

63042000832 นายวุฒิชัย ทองโตนด

63042000833 นายสรศักด์ิ การินทร�

63042000834 นายนรินทร� คชฤทธ์ิ

63042000835 นายภูวดล โกฎเกตุ

63042000836 นางสาวอภิญญา เอมะพรหม

63042000837 นายอนุพงศ� พัสดร

63042000838 นายสิทธิเดช ปานประมาณ

63042000839 นายเกียรติศักด์ิ กันทอน

63042000840 นางสาวภริดา กบิลพัสดุ
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63042000841 นางสาวสุนิสา สุขชูศรี

63042000842 ว*าที่ร.ต.หญิงธันย�ชนก แย5มสว*าง

63042000843 นางสาวสมจริง เมืองคํา

63042000844 ว*าที่ ร.ต.ธวัชชัย นนยะโส

63042000845 นางสาวสุนิษา เพ็งปฐม

63042000846 นางสาวรัชดาพร คงประเทศ

63042000847 นางสาวรุ*งอรุณ พัดเย็นสุข

63042000848 นายราชันย� บุตรชน

63042000849 นางสาวอารญา ลือสาคร

63042000850 นายพงศธร ประชุมทอง

63042000851 นางสาวพรทิพย� ม่ันทรัพย�

63042000852 นางสาวมุกรินทร� ศรีฉํ่า

63042000853 นางสาวภัทรกันย� บุญสม

63042000854 นางสาวสุนิษา ชีวะรัตน�

63042000855 นายธนพล อัฐาทิพย�

63042000856 นายจักร�กฤษ เขียวมณี

63042000857 นางสาวพิมพ�นารา ทรัพย�มาก

63042000858 นางสาวศุภรัตน� บุญศรีวงษ�

63042000859 นางสาวพิมพร เจริญย่ิง

63042000860 นายภาณุพงศ� ศรีชูวงศ�

63042000861 นางสาวมาลินี โฆสิต

63042000862 นางสาวกรรณิการ� โพธิเกษม

63042000863 นางสาวสุรีพร เพ็ชรคุ5ม

63042000864 นางสาววาสนา บานชื่น

63042000865 นางสาวรัตนา ชัยดี

63042000866 นางสาวดารณี กลีบผกา

63042000867 นางสาวนนท�ทชา ประกอบเสียง

63042000868 นางสาวกนกพร ทาบโลหะะ

63042000869 นายอาทิตย� แย5มสาลี

63042000870 นางสาวนวพรรษ อ*อนคง
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63042000871 นางสาวอาทิตยา เพชรรัตน�

63042000872 นางสาวกิติมา ปราบทอง

63042000873 นายจักรกฤษณ� นุ*นประสิทธ์ิ

63042000874 นายสุภกาญจน� บุญมาตร

63042000875 นายวงศกร สาระกูล

63042000876 นายจิรายุทธ พรมวัน

63042000877 นายอภิสิทธ์ิ สังข�ศิริ

63042000878 นางสาวนฤมล เฟXองฟู

63042000879 นางสาวพัชรา สิงห�สําราญ

63042000880 นายยมนา บุญกุล

63042000881 ว*าที่ ร.ต.ชวนากร ทวีปOญญา

63042000882 นางณัฏฐวรรณ กีตา

63042000883 นางสาวกมลรัตน� มาตแม5น

63042000884 นางสาวญัฐกฤตา เขตวิทย�

63042000885 นางสาวจุไรรัตน� แก5วกระจ*าง

63042000886 นางสาวมีนตรา จัดระเบียบ

63042000887 นางสาวน้ําผึ้ง ปOPนสวัสด์ิ

63042000888 นางสาวธัญรดา โสแสนน5อย

63042000889 นางสาวโศภนิศ ครองจริง

63042000890 นายพรรษวัฒน� ดวงสุริยะ

63042000891 นางสาวณัฐิดา เหล*าพรม

63042000892 ว*าที่ ร.ตกิตติพันธ� ลาภถาวร

63042000893 นางสุวิมล เชียงหนุ5น

63042000894 นางสาวอภิสรา เกียรติสมาน

63042000895 นางสาวฌามณี หลักกรด

63042000896 นายประพัฒน� คงชนะ

63042000897 นางสาวปรียาภรณ� สว*างศรี

63042000898 นางสาววราภรณ� ภุมมา

63042000899 นางสาวพิชญาภร ทาทิตย�

63042000900 นางสาวสิดารัศม์ิ แฝงเพชร
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63042000901 นายนฤมิตร ฤทธ์ิย่ิง

63042000902 นางสาวจรัญญา ตองอ*อน

63042000903 นายณัฐพงศ� แสงวัฒนรัตน�

63042000904 นายพลังรัฐ เร*งรีบ

63042000905 นายนิรุตติ ฉายวรรณ

63042000906 นางสาวศิริรัตน� ขันตี

63042000907 นายธีระพล ทับทิมโต

63042000908 นางสาวศิริวรรณ อิทธิสาร

63042000909 นางสาวชนิษฎา วงษ�งาน

63042000910 นางสาววจี ชุนสาย

63042000911 นางสาวศศิรดาภา สารพวงเงิน

63042000912 นายภานุมาศ เครือประสิทธ์ิ

63042000913 นายพรชัย รามวงค�

63042000914 นางสาวพลอยณิสา สุขไชย�หิรัญ

63042000915 นางสาวภิญญดา ชุบขุนทด

63042000916 นางสาวฐิติพร คํานับภา

63042000917 นางสาวธนัญญา ทองง้ิว

63042000918 นางสาววริษฐา เงินช5าง

63042000919 นางสาวเบญจมาส ผลโชค

63042000920 นางสาวอินทิรา อินทร�น5อย

63042000921 นางสาวสุมาลี แซมสีม*วง

63042000922 นายวิมาน จุลมุสิก

63042000923 นางสาวกาญจนาภรณ� คําเกษ

63042000924 นางสาวชุติมา ปCยะสิงห�

63042000925 นายภัทรดนัย พิงคะสัน

63042000926 นางสาวดลพร สอนศรี

63042000927 นางสาวชุลีพร นุชประไพ

63042000928 นายสุรศักด์ิ เฮงเจริญ

63042000929 นายอณุชา ทองอบอุ*น

63042000930 นางสาวณัฎฐพร จารี
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63042000931 นายวิสุทธิศักด์ิชัย ศรีมลยา

63042000932 นายทรงวุฒิ พวงทอง

63042000933 นางสาววีรยา ใจแสน

63042000934 นางสาวชนัฐกานต� ปานมาก

63042000935 นางศิโรรัตน� วงษ�อินทร�

63042000936 นายสถาพร ศิริสมบูรณวุฒิ

63042000937 นายณัฐพงษ� พิลาเดช

63042000938 นางสาวสุริสา โพธ์ิพิจิตต�

63042000939 นายประวิทย� มาน5อย

63042000940 นางสาวอรวรรณ พุ*มพ่ึงศรี

63042000941 นายนพดล ผ*อนตาม

63042000942 นางสาววนารี นาคใหม*

63042000943 นางสาวณิชารัศม์ิ แสงขาว

63042000944 นางสาวทิพวรรณ สุขทรัพย�

63042000945 นายจิวนันต� สมบูรณ�

63042000946 นายเกียรติศักด์ิ มูลสาย

63042000947 นายปCยะพงษ� แพ*งดิษฐ

63042000948 นายครรชิต สุขีรัตน�

63042000949 นางสาวอรชา เสือโต

63042000950 นางสาวญาณิศา จันต\ะเรือง

63042000951 นางสาวกมลวรรณ อุดขาว

63042000952 นางสาวศิริประภา ประโมงมุข

63042000953 นายพงศกร จันทร�คง

63042000954 นายไพฑูรย� ศุภนคร

63042000955 นางสาวปานลิน จันทร

63042000956 นางสาวหทัยภัทร แถมสุข

63042000957 นายปุณณภพ หงษ�ทอง

63042000958 นางสาวจินตนา หงษ�ยนต�

63042000959 นายวิศรุต แซ*ม5า

63042000960 นางสาวจิราพร ทีจักทึก
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63042000961 นายชยพล สุทธิสารากร

63042000962 นางสาวศุทธินี อินทร�จันทร�

63042000963 นางสาวภัทรลภา สุดโต

63042000964 นายคมสัน ทองคํา

63042000965 นางสาวอัณณณัฏฐ� สีแตงสุก

63042000966 นายพิพัฒน� แสงวงค�

63042000967 นางสาวรุ*งนภา สายสด

63042000968 นางสาวจิราพร เวชกรรม

63042000969 นายธนพัฒน� ต\ะทองดี

63042000970 นางสาวอัศราพร ตรีโพลา

63042000971 นางสาวภิรมย�ญา สว*างกิจ

63042000972 นางเยาวลักษณ� เงินดี

63042000973 นางสาววิภาวรรณ วินฉิมพลี

63042000974 นางสุภาพรรณ มาละวรรณโณ

63042000975 นางสาวเกษวาริน เจริญสุข

63042000976 นางสาววนิดา จิตชื่น

63042000977 นางสาวนุชจรี ปาลวัฒน�

63042000978 นางสาวธารารัตน� ฉะอ5อน

63042000979 นางสาวพอทู สิริโสภณต�

63042000980 นางสาววลัยลักษณ� มาฆะ

63042000981 นางสาวณิชาภัทร จันตะเภา

63042000982 นางชฎาพร สังข�ปWา

63042000983 นางสาวชลาลัย แสงทอง

63042000984 นางสาวศวรณีย� มาลัยพิศ

63042000985 นายรัฐศาสตร� น้ําเพ็ชร

63042000986 นางสาววริษา สุดจิตร

63042000987 น.ส.พจนีย� เมืองพรม

63042000988 นางสาวอรพรรณ อุบลนุช

63042000989 นางสาวทิพย�วรรณ พิมพ�พันธ�

63042000990 นางสาวเสาวกุนส� เกลื่อนกลาด
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63042000991 นางสาวจารุวรรณ หน*อทิม

63042000992 นายสราวุธ นากใจ

63042000993 นางสาวนัฐวดี พรหมชัย

63042000994 นางสาวณิชากร ขวํญทอง

63042000995 นายณัฐพงศ� สมพงษ�

63042000996 นางสาวณัฐกานต� สุขรอด

63042000997 นายอภิสัณห� ชูเลิศ

63042000998 นางสาวอัจฉรา คงพุ*ม

63042000999 นายภัทรพงศ� เขาแก5ว

63042001000 นางสาวพิมพ�พิศา เพ็ชรรัตน�

63042001001 นางสาวอ5อยทิพย� กมลมาลย�

63042001002 นายณัฐพงษ� เย็นจุระ

63042001003 นายณัฐพงษ� ภู*คง

63042001004 นางสาวอาริษา ส5มมีสี

63042001005 นายสิริทร สมจิตร

63042001006 นายกิตติธัช เนียนสอาด

63042001007 นางสาวศรัณย*า ดํารงค�ศักด์ิ

63042001008 นางสาวศิรินันทร� จันทสิทธ์ิ

63042001009 นายอนวัช ดัดเพ็ชร�

63042001010 นายพัฒนพงษ� ฟOกขาว

63042001011 นางสาววัชชิราภรณ� เกิดเอี่ยม

63042001012 นางสาวชนัญชิดา คงสิบ

63042001013 นางสาวรัชนก น5อยกลัด

63042001014 นางธมลวรรณ เย็นเกษม

63042001015 นางสาววลัยพร ลาดปามา

63042001016 นางสาวสุกานดา ธรรมกิจจา

63042001017 นายดนุพล สายแก5ว

63042001018 นางสาวสมิตา สินอยู*

63042001019 นายธนพงษ� ยอมสิมมา

63042001020 นายพุทธิพงษ� พูลสม
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63042001021 นางสาวฐิติกาญน� คชาไพร

63042001022 นางสาวจุรีพร อินโน

63042001023 นางสาวธันยมัย เชยชูศรี

63042001024 นางสาวรุ*งทิวา สายอุปราช

63042001025 นายสุรเชษฐ� ศรแก5ว

63042001026 นายอนาวิล ใจสุดา

63042001027 นางสาวชุติมน ไกรพันธ�

63042001028 นายสุชาติ โพธ์ิเกิด

63042001029 นางสาวสุภาพร บุญสีมา

63042001030 นายสุรสิทธ์ิ แก5วภักดี

63042001031 นางสาวจิดาภา ภู*สาร

63042001032 นายเฉลิมพล ทองวิลัย

63042001033 นางสาวอรวรรณ พุ*มเภกา

63042001034 นางสาวจารินี ทรัพย�กุลชร

63042001035 นางสาวอินทิรา ยาวิราช

63042001036 นางสาวศศิธร พจนาภรณ�

63042001037 นางสาวขวัญกมล มาใกล5

63042001038 นางสาวชนิดา ธนูบรรพ�

63042001039 นายศุภกร รีวงษ�

63042001040 นางสาวดวงกมล ไหลสงวนงาม

63042001041 นายสิทธิพงษ� พิมเสน

63042001042 นางสาวปวีณา ชื่นฉํ่า

63042001043 นางสาวปOทมา วุฒิเลิศ

63042001044 นายอภิชาติ จัตุเชื้อ

63042001045 นางสาวภาวิณี วัฒยะบุญ

63042001046 นางสาวณัฐรัตน� รัตนดารา

63042001047 นางสาวกฤตศญารัตน� อ5นงาม

63042001048 นายพงศธร เปVYยมศิริ

63042001049 นางสาวปภาวดี คํางาม

63042001050 นางลักขณา หาญกล5า
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63042001051 นายศุภกร เง*าสารี

63042001052 นางสาวไฉไล ทองประสม

63042001053 นางสาวลลิตา สังข�เงิน

63042001054 นางสาวพรรณนิภา เหล็กเพ็ชร�

63042001055 นายฟานบิน สุจิมงคล

63042001056 นางสาวศรีวรรณ อ5นสกุล

63042001057 นายธนา จันทรานุสร

63042001058 นายสองเกราะ เสนาะโสตร�

63042001059 นายสุเมธ เครือม*วง

63042001060 นายเจษฎากร เจริญกุล

63042001061 นายธรรมศักด์ิ คุ5มญาติ

63042001062 นางสาวจันทร�ทิวา ชํานาญเวช

63042001063 นายภัทรพล น้ําใจเย็น

63042001064 นางสาวทิพย�สุดา แสนอามาตย�

63042001065 นางสาวธนาภรณ� ม่ังเชียง

63042001066 นางสาวสิริธร จอมพุก

63042001067 นางสาวพัชรินทร� ทัพสกุล

63042001068 นางสาวพิมพา ภู*จันทร�

63042001069 นางสาววรรณิศา รอดแสง

63042001070 นายศักด์ินรินทร� คําสุ*ม

63042001071 นางสาวเรณู คันทะรส

63042001072 นายภูริพัฒน� อ*อนเกตุ

63042001073 นางสาวนรมน พูลสวัสด์ิ

63042001074 นายสมพงษ� อินทร�วิเศษ

63042001075 นางสาวดาวนภา โภชนะ

63042001076 นายนัทพล จันทร�เกิด

63042001077 นายศรชัย วัจนสาร

63042001078 นายธีระพล อ*อนศิระ

63042001079 นางสาวศิริพร โตใหญ*

63042001080 นางสาวอภิสรา ดีบาง
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63042001081 นางสาวพัชราภา ปานสุวรรณ

63042001082 นางศิริพร โตคู

63042001083 นางสาวธราภรณ� พลเสน

63042001084 นายวรนัส ตะมาแก5ว

63042001085 นางสาวธัญวรัตน� คํายัง

63042001086 นายกิตติศักด์ิ เพ็งภาค

63042001087 นางสาวณิชาภัทร กุลณามาก

63042001088 นางสาวสุพDัตรา บุญกุลชัย

63042001089 นางสาวมาลี อารโยทัย

63042001090 นายธนกร เที่ยงจิตต�

63042001091 นางสาวธรรมพร ชูชัยยะ

63042001092 นางสาวชัญญานุช วงษ�รอด

63042001093 นางสาวกาญจนาภรณ� นีละวงค�

63042001094 นางสาวมณีรัตน� ดัดศรี

63042001095 นางสาวพลอยไพลิน ขุนทอง

63042001096 นางสาวชลลดา ลิ้มสมบุญ

63042001097 นายธนพนธ� โพธ์ิสุข

63042001098 นางสาวอารยา พันทอง

63042001099 นางสุภาภรณ� คุ5มสุภา

63042001100 นายกลวัชร เกิดอ่ํา

63042001101 นางสาวพิมพ�นิภา คงอยู*

63042001102 นางสาวเบญจพร พรมพา

63042001103 นายนันทวัฒน� สายมาธิ

63042001104 นางสาวสมพร ตะเพียนทอง

63042001105 นางสาวปOทมา สุวินทรากร

63042001106 นางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี

63042001107 นางพัชยา พิบูรณ�

63042001108 นายปณิธาน เทียมลม

63042001109 นางสาวสุธีรา ใจทิศ

63042001110 นางสาวพิชญาภา อิ่มละออ
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63042001111 นางสาวจิราพร สูงปานเขา

63042001112 นางสาวสุดาทิพย� อ*อนวงศ�

63042001113 นายวรรณชนะ แตงอ*อน

63042001114 นายวัฒนา จันทร�หอม

63042001115 นายณภัทร ลุนาบุตร

63042001116 นางสาวกนกกร สังข�แจ*ม

63042001117 นางสาวอรวรรณ เจริญพงษ�

63042001118 นายวรวุฒิ เฉลียวใจ

63042001119 นายปริญญา อุทธจักร

63042001120 นายเกียรติศักด์ิ พู*เงิน

63042001121 นายนัทภูมิ ยังสถาน

63042001122 นางสาววิยะดา พวงอุบล

63042001123 นางสาวศิริมาส อินทร�เงิน

63042001124 นางสาวฌัชฌา กออําไพ

63042001125 นางสาวเบญจวรรณ เนตร�ประพันธ�

63042001126 นางสาวอนันตญา รักวารินทร�

63042001127 นางสาวอมรรัตน� นิรัติศัย

63042001128 นายภูวรัตน� ชื่นโต

63042001129 นางสาวเพชรรัตน� บํารุงสุข

63042001130 นางฐิติรัตน� ฐภรณ�พัณณ�

63042001131 นายชวกร สุขเลี้ยง

63042001132 นางสาวพีรชา รอดชะ

63042001133 นายวัฒนชัย นุกิจ

63042001134 นายพงษ�พัฒน� ช*างทอง

63042001135 นายณัฐวรรธน� วัฒนพงษ�โภคิณ

63042001136 นายณรงค�ศักด์ิ บัวบาน

63042001137 นางสาวนพวรรณ บาขาว

63042001138 นางสาวกัญญาณัฐ เจิมจวง

63042001139 นางสาวสายไหม นาคเอก

63042001140 นางสาวหนึ่งนุช จันทร�กุล
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042001141 นายชวนันท� ประทีป  ณ  ถลาง

63042001142 จ.ต.มนต�ตรี ทองเชื้อ

63042001143 นางสาวสุภัสสรา จุ5ยอยู*

63042001144 นางสาวอรนิภา อินกระทึก

63042001145 นายนพรัตน� จันทิมา

63042001146 นางสาวเกศทิพย� ชัยทร

63042001147 นายกิตติศักด์ิ พัฒนจันทร�

63042001148 นางสาวชุติมา โพธ์ิฤทธ์ิ

63042001149 นางสาวรัชนีวรรณ ชนสุข

63042001150 นายอรรถพล โพธ์ิเกตุ

63042001151 นางสาวเพ็ญนภา ใจเอื้อย

63042001152 นายอานุภาพ เรือนใจหลัก

63042001153 นางสาวบุษกร ภู*ทิพย�

63042001154 นางสาวชานิดา หินบุตดี

63042001155 นางนันท�นภัส บุญชัยศรี

63042001156 นายศรายุทธ สอาดม*วง

63042001157 นายศราวุธ น*วมพรม

63042001158 นางสาวภูกาญจน� ศังขะฤกษ�

63042001159 นายศรเพชร ปOญญาดี

63042001160 นางสาวณัฐชา กาญจนพิทักษ�

63042001161 นางสาวคุณาภรณ� ไผ*ตลับ

63042001162 นางสาวกนกทิพย� รอยประดิษฐ

63042001163 นางสาวณีรนุช ทิพเวช

63042001164 นางสาวศศิธร แก5วจันทึก

63042001165 นางกมลชนก รักพันธุ�

63042001166 นางสาวกัญญา ดวงต5อย

63042001167 นางสาวสุภาพร สุขชื่น

63042001168 นางสาวโสภินทร� คงเอี่ยม

63042001169 นางสาวสุขฤทัย พัสสุข

63042001170 นางสาวศิริลักษณ� ขันกสิกรรม
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042001171 นางสาวจุฑาภรณ� พินิจด5วง

63042001172 นางยุวดี หิ้งเพ็ชร

63042001173 นางสาวสุกัญญา งามขํา

63042001174 นางสาวจุฑาวรรณ สมสวย

63042001175 นายโอภาส พงษ�ศรี

63042001176 นายอนุรักษ� ขําพิทักษ�

63042001177 นางสาวอารีย�ยา พุทธา

63042001178 นายสุรศักด์ิ ขันท*าจีน

63042001179 นางสาวศิริรัตน� ปุยอ\อก

63042001180 นายภูผา หิรัญงาม

63042001181 นางสาวนิตยา ปCYนแก5ว

63042001182 นายวรายุส หาญจิตต�

63042001183 นางสาวรัตนาภรณ� พวงเปลี้ย

63042001184 นายฉัตรชัย ตองอ*อน

63042001185 นายพงษ�พัฒน� เทียนงาม

63042001186 นางสาวศรีสุดา บุตรจู

63042001187 นายอําพล อยู*มาก

63042001188 นายจิตติเจตน� ทรายใจ

63042001189 นางสาวศิวภรณ� รุ*งสว*าง

63042001190 นายรัตนโชติ ประสาทสิงห�

63042001191 นางสาวจุฬาลักษณ� เทพพิทักษ�

63042001192 นางสาวธนภรณ� รักษาถ5อย

63042001193 นางสาวอังศุมา พรหมบุตร

63042001194 นางสาวน้ําทิพย� สวนพลาย

63042001195 นางสาวอารยา พันธวัต

63042001196 นางสาววิภารัตน� สํารี

63042001197 นายสรรเพชร สุวรรณเทพ

63042001198 นายนชพัฒน� ไทยประกอบ

63042001199 นายพงศธร สีม*วง

63042001200 นางสาวอัญญารัตน� โห5เฉ่ือย
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา
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63042001201 นายวันเฉลิม เกษวิทย�

63042001202 นางสาวณัฐธิดา แสงทอง

63042001203 นางสาวสุภัทรา สุนทรชัย

63042001204 นางสาวอนุสรา ทองบ5านโข5ง

63042001205 นางสาวชฎาพร โนราช

63042001206 นายอานนท� ปCYนเกตุ

63042001207 นายดนัย วรวงศา

63042001208 นายเขมณัฏฐ พาแก5ว

63042001209 นางสาวกานดา นนทะลุน

63042001210 นายอมรเทพ คุ5มชะนุด

63042001211 นายทักษิณ คําแพง

63042001212 นายบุณยกร ไกรสิริพงศ�

63042001213 นางสาวนพมาศ หอมสุวรรณ

63042001214 นางสาววรรณวิวาห� ม*วงสิงห�

63042001215 นายปพัชญา สอาดม*วง

63042001216 นายวีรวิชญ� ชูติวงศ�

63042001217 นางสาวขวัญลดา ศรีรักษา

63042001218 นางสาวจารุวรรณ กองสุวรรณ�

63042001219 นางสาวธัญญา อินใจ

63042001220 นายชวลิต คงเดิม

63042001221 นายอภิชาติ อ*วมสิกรณ�

63042001222 นางสาวพิจิตรา ประสงศ�สุวรรณ

63042001223 นางสาวกัลยา โยธา

63042001224 นายรุ*งอรุณ ฟOกอ*อน

63042001225 นางสาวขนิษฐา มักย้ิม

63042001226 นายมนต�ชัย ปOPนทองพาณิช

63042001227 นายตะวัน ทองอินทร�

63042001228 นายจารุวิทย� เอี่ยมสงคราม

63042001229 นางสาวจุฑารัตน� นักฆ5อง

63042001230 นายทรงพล ดํานิล
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63042001231 นายณรงค�ฤทธ์ิ เชื้อวงษ�

63042001232 นางสาวศิริวรรณ สุขนิธี

63042001233 นางสาวกนกนภัส รัมมะภาพ

63042001234 นางสาวกชพร พุกอิ่ม

63042001235 นายณัฐพงศ� กลิ่นบุญ

63042001236 นางสาวเบญจพร โพธ์ิอ*อง

63042001237 นางกฤติกา แย5มโชติ

63042001238 นายยศวรรธน� ยะชุ*ม

63042001239 นายพงษ�สุทร ปCYนทอง

63042001240 นายอดิเทพ เอี่ยมต*อ

63042001241 นางสาวประภัสสร ไชยนันท�

63042001242 นางสาวณิชกานต� พลายสกุล

63042001243 นางสาวนภาพร ทองแก5ว

63042001244 นางสาวสุภาวดี สาขามุละ

63042001245 นายสหรัฐ เจริญเมือง

63042001246 นางสาวอภิญญา สัมฤทธ์ิ

63042001247 นางสาวสุดารัตน� หงษ�คํา

63042001248 นางสาวกรณิกา บุญวงษ�เมือง

63042001249 นายณัฐพงศ� สุขเงิน

63042001250 นางสาวปาริฉัตร ฉิมพลี

63042001251 นายณัฐพงษ� เทพแก5ว

63042001252 นางสาวธนพร เกตุเทียน

63042001253 นางสาวพัชราลัย ย้ิมละม5าย

63042001254 นายอร*าม บุญประเสริฐ

63042001255 นางสาววรรษมล เสมอภักด์ิ

63042001256 นางสาวสมเจตนา ทับทิม

63042001257 นางสาวกานตนา ไกรชะนะ

63042001258 นายอัมรินทร� นพรัตน�มาโนชญ�

63042001259 นางสาวสิรินาฏ บุญโย

63042001260 นายปริญญา มีมา
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา
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63042001261 นางสาวพิมพ�ศศิภา ขันเพชร�

63042001262 นายพุทธิพงศ� เครือแก5ว

63042001263 นายพีรพล ปCYนเพ็ชร�

63042001264 นางสาวนันทิยา แก5วพเนา

63042001265 นางสาววัจนันท� กระจายศรี

63042001266 นางสาวสุพัตรา สีพอ

63042001267 นางสาวสุภาวดี ฉิมภู*

63042001268 นายธนโชติ มาฆะนุกิจ

63042001269 นางสาววรรณชนก แก5วแดง

63042001270 นายสาธิต แสงทอง

63042001271 นายนันทิช นันทวโนทยาน

63042001272 นายธนา เกศิสําอาง

63042001273 นางสาวศิริรัตน� ทั่งสอ

63042001274 นางสาวสุวิภา ต*างใจ

63042001275 นางสาวนภัสกร แก5วแจ*ม

63042001276 นางสาวอรวรรณ� ธรรมมิยะ

63042001277 นางสาววิชุดา ฤทธ์ิเดช

63042001278 นายคมสัน พ่ึงหิรัญ

63042001279 นายเฉลิมลักษณ� เสมาภักดี

63042001280 นายพุฒิงพงษ� สุกใส

63042001281 นางสาวเพชรรัตน� งามเลิศ

63042001282 นางสาวนิติยา รัมมะเดช

63042001283 นางสาวการะเกด บุญมาเทพ

63042001284 นายรัฐกรณ� ศรีเที่ยงตรง

63042001285 นายเจษฎา ชุบขุนทด

63042001286 นางสาวกรปภา ชื่นสว*าง

63042001287 นางสาวสุพิชญา อ*องละออ

63042001288 นายบัญชา คาบสมุทร

63042001289 นายชิงชัย พูลสวัสด์ิ

63042001290 นายศรัณย�ภัทร มาลาคํา
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042001291 นางสาวจินตนา สุขฉวี

63042001292 นายวัฒนะ วงศ�ธิดา

63042001293 นางสาวทิพย�วรรณ ท*านัทธี

63042001294 นายสุทิวัส บรรทัด

63042001295 นายชาญณรงค� วาระเลิศ

63042001296 นางสาวสุมาริน ไตรอุโภค

63042001297 นายทวีศักด์ิ เศรษฐีสมบัติ

63042001298 นายสหรัฐ แซ*โค5ว

63042001299 นายอาคม พวษ�วนานุรักษ�

63042001300 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ไพจิตร

63042001301 นางสาวกมลวรรณ เนตรมาลี

63042001302 นางสาวสุธิดา ภูคะโยม

63042001303 นางสาวณิชาภา นิลประดับ

63042001304 นายเสกสรร พุ*มย้ิม

63042001305 นายพศวีร� มีครุฑ

63042001306 นางสาวอิสริยา ปรางทอง

63042001307 นายศุภชัย คําเคน

63042001308 นางอรพิน แสงโชติ

63042001309 นายเกียรติศักด์ิ รอตเรือง

63042001310 นางสาวปรารถนา เอี่ยมสถาน

63042001311 นายภูวนารถ ชโลธร

63042001312 นางสาวสุพิชชา ผู5กําจัด

63042001313 นางสาวศุภนิดา จิตตวิมล

63042001314 นางสาวนัธทมล จัดแก5ว

63042001315 นางสาวเกศกนก พูลจันทร�

63042001316 นางสาวสุดาวรรณ แก5วเนตร

63042001317 นางพิชามญชุ� ฤทธ์ิบํารุง

63042001318 นางสาวกาญจนา จุลบุตร

63042001319 นายภาณุวัฒน� แท*นพิทักษ�

63042001320 นางสาวอมรรัตน� เทียนบัว
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63042001321 นางสาวสุทธิสา สมานเชื้อ

63042001322 นางสาวสุอาภา ธรรมสอน

63042001323 นายวราเทพ เทพอาสา

63042001324 นายภัทรวิชญ� ประภากร

63042001325 นายธนาตย� อ*อนศรี

63042001326 นางสาวนภัสวรรณ อุมา

63042001327 นางสาวศิริเพ็ญ โลณานุรักษ�

63042001328 นางสาวภัทราภรณ� ยศสมบัติ

63042001329 นางสาวนิตยา ยอดวิถี

63042001330 นายณัฐพล พานทอง

63042001331 นายภีรภัทร ใจดี

63042001332 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันทร�เรือง

63042001333 นางสาวชุดา นกดํา

63042001334 นายรัตพงษ� ตะเวที

63042001335 นางสาวมานิกา ทวีธนธัญญ�ชัย

63042001336 นายวัชรพงษ� อุปการะ

63042001337 นางสาวจินต�ศุจี ปานมณี

63042001338 นางสาวมรีวรรณ สมุดเวช

63042001339 นางสาวเขมจิรา ยมจินดา

63042001340 นายอธิศักด์ิ บัวสีทอง

63042001341 นายวิทวัส แก5วอาษา

63042001342 นางสาวเจนจิรา ปุ]ดฟู

63042001343 นางสาวอทิพร ศรีสวัสด์ิ

63042001344 นายธนพนธ� เสริมสุขต*อ

63042001345 นางสาวปพิชญา สถิตย�พิษณุพันธ�

63042001346 นางสาวธีรรัตน� ขุนจํานงค�

63042001347 นายจักรกฤษ ดลภัย

63042001348 นางสาวจรรยพร พิมพ�สิน

63042001349 นายนันทิพัฒน� อุ*นเมือง

63042001350 นางสาวจุฑารัตน� ศรีแสง
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63042001351 นายวิรุฬห� รจนา

63042001352 นางสาวศิริพร กําเนิดมณี

63042001353 นางสาวอัมราพร ทองศาลา

63042001354 นางสาวทัศนีย� สระสงค�

63042001355 นายนราธร บุญเมือง

63042001356 นางสาวอินทุอร ถาวร

63042001357 นายเจริญพงษ�พันธ� ป9อมสนาม

63042001358 นายธีรพงษ� ภู*พัทน�

63042001359 นางสาวเจนจิรา กันดี

63042001360 นางสาวเพ็ญนภา ศรีทอนสุด

63042001361 นางสาวศศิธร ฤกษ�ยินดี

63042001362 นางสาวสุชาดา ชุ*มชูจันทร�

63042001363 นาง5น้ําทิพย� ศรีเหรา

63042001364 นางสาวปวีณา รื่นสนธ์ิ

63042001365 นายอรรถกานต� ม่ิงทองโต

63042001366 นางพรพิรุณ ถาวร

63042001367 นายรัชพล รงคะโสภณ

63042001368 นางสาวชื่นกมล กาฬเทพ

63042001369 นางสาวน้ําเพชร ปาลวัฒน�

63042001370 นายอธิวัฒน� บุญทัด

63042001371 นางสาวธมลวรรณ ทับเงิน

63042001372 นางสาวญาณี ทองฟู

63042001373 นางสาวศรุติญา สิงห�ลอ

63042001374 นางสาวระพีภรณ� เบ5าทอง

63042001375 นางสาวนันทิกานต� ขุนโท

63042001376 นางสาวธนัญญาภรณ� จันทร�ประสิทธ์ิ

63042001377 นางสาวไพลิน เลิศสกุล

63042001378 นางสาวอารยา สุขสมพักตร�

63042001379 นายธนา จินทศร

63042001380 นางสาวกชพรรณ เกลี้ยงทองคํา
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63042001381 นายกิตติเชษฐ� ธนีจิระพัฒน�

63042001382 นายณัฐพล ณ นันวี

63042001383 นางสาวณิษา สุขสมวงศ�

63042001384 นางสาววนิดา ชาติสุข

63042001385 นายปริญญา แก5วน5อย

63042001386 นายจิรเมธ อิทธิสาร

63042001387 นางสาวสิริลักษณ� ม่ันใจ

63042001388 นายภูมิภัทร ฟอมไธสง

63042001389 นางสาวเจนจิรา คัมภีร�

63042001390 นายปOณณธร ปOPนอยู*

63042001391 นายวัชระ พิมพขันธ�

63042001392 นายฉัตรเทพ สอนสระเกษ

63042001393 นายภานุกร จ๋ิวรี

63042001394 นางสาวทิพย�วรรณ ทองใบ

63042001395 นางสาวกชกร จินจา

63042001396 นางสาวกัญญารัตน� สุรินทร�

63042001397 นางสาวสุกัญญา เจริญเกษ

63042001398 นายภูวนันท� มงคล

63042001399 นางสาวสายชล ยามวัน

63042001400 นางสาวสุภานน ดวงกมล

63042001401 นายรัฐสิริภัค กิตติอมรพัฒน�

63042001402 นายนิธิพัส เจริญทองธนันต�

63042001403 นายธนพัฒน� รัตรเพชร

63042001404 นายกิตติพงศ� แก5วผึ้ง

63042001405 นางสาวธนภรณ� พุฒเติม

63042001406 นายนพรุจ ทาทิตย�

63042001407 นางสาวพัชรี มณีเนียม

63042001408 นายธวัชชัย มีสมบัติ

63042001409 นางสาวพิจิตรา รอดทิม

63042001410 นายประกาศิต รัตน�ทอง
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63042001411 นางสาวศิริลักษณ� ฉัตรแหลม

63042001412 นางสาวณัฐกานต� จําศิลปM

63042001413 นายภูรี อินโชติ

63042001414 นางสาวเจนจิรา อินทวรันต�

63042001415 นายเกรียงศักด์ิ ฟูเฟXอง

63042001416 นายณัฐพล ไม5ง้ิว

63042001417 นางสาวสุมาลี เสือแจ*ม

63042001418 ว*าที่ร5อยตรีเดชาชัย ชื่นจิตต�

63042001419 นางสาวกนกพร ต้ิวทอง

63042001420 นางสาวอภิญญา จองคํา

63042001421 นางสาวธัญญลักษณ� รอดปลายนา

63042001422 นายจิรายุทธ� แก*นอ*อน

63042001423 นายนิวัฒน� อริยบุตร

63042001424 นายเทพนคร ไทยพยัฆ

63042001425 นางสาวประณยา จาดทองคํา

63042001426 นางสาวดลยา สวัสด์ิสุข

63042001427 นายไตรรงค� เข็มแอ็ด

63042001428 นายสิทธิชัย พลดงนอก

63042001429 นายวรวิทย� ชื่นชม

63042001430 นายจตุจักร นิลคํา

63042001431 ว*าที่ ร.ต.หญิงสุภัทรา สีแตง

63042001432 นายมณฑล สารมาท

63042001433 นางสาวพรทิพย� หวลทรัพย�

63042001434 นางสาวนันทนัช เชยฉิมพลี

63042001435 นางสาวจิราพร เดชแก5ว

63042001436 นางสาวณัชญ�นภิศ แสงสว*าง

63042001437 นางสาววรรณิภา บัวบาน

63042001438 นางสาวอาจรีย� จันทร�ลอย

63042001439 นางสาวจิรานัน ชนะภัย

63042001440 นายณัฐดนัย เรืองภวัด
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63042001441 นางสาววรรณศิริ พรมสูตร

63042001442 นางสาวเจษฎาภรณ� มหิงสุพรรณ�

63042001443 นายวรนนท� พลีพัฒนากร

63042001444 นางสาวสุวรรณภรณ� พูลสวัสด์ิ

63042001445 นางสาวดรุณี แสงรัศมี

63042001446 นางสาวสุพัตรา ทองทราย

63042001447 นายสุกฤษณ� สอนรัตน�

63042001448 นางสาวณัชชา ศรีชุมแสง

63042001449 นางสาวทิพย�วารี ทองใบ

63042001450 นางสาวชนธิดา พวงปา

63042001451 นางสาวชไมพร ไพรศรีจันทร�

63042001452 นางสาวรุ*งธิชา โพธ์ิสาขา

63042001453 นางสาวนุสรา เนตร�ประพันธ�

63042001454 นายปฐมพร บัวน5อย

63042001455 นายยศวรรธน� เข็มแดง

63042001456 นายปOนยานันท� ศรีหาขันธ�

63042001457 นายพงษ�ทัต แสนคํา

63042001458 นายสิทธิชัย การะภาพ

63042001459 นายพัสกร คุ5มพร

63042001460 นายสมพงษ� ต*อไพบูลย�

63042001461 ว*าที่ร5อยตรีภาคภูมิ จงสิริกําธร

63042001462 นายนัทธี ฤทธ์ิน5อย

63042001463 นายอัครพัชร� เลิศหิรัญธนคุณ

63042001464 นางสาวนวพร ศรีน5Dย

63042001465 นางสาวอัจฉรา ปรางประเสริฐ

63042001466 นายภาณุพงศ� ปCติธา

63042001467 นายเชาวฤทธ์ิ ฤกษ�กมล

63042001468 นางสาวณัฐพร สุระขันธ�

63042001469 นายณัฐวุฒิ แสงทอง

63042001470 นางสาวอารีรัตน� ยามวัน
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63042001471 นางสาวพีชญา อยู*สบาย

63042001472 นางสาวพรอนงค� รักษาทางดี

63042001473 นางสาววนิดา วงศ�พันธุ�

63042001474 นางสาวธัญญารัตน� โสภา

63042001475 นายวีระศักด์ิ พลชาลี

63042001476 นางสาวมนฤดี ตุ5ยหนิ้ว

63042001477 นายวศิเทพ อุนาริเณ

63042001478 นายสัญญา สุขสุด

63042001479 นายกตัญJู เกวะระ

63042001480 นางสาวกาญจนาพร โตใหญ*

63042001481 นายธนกร ทองกร

63042001482 นางสาวมาลัย แก5วไพชัฎ

63042001483 นางสาวจินดารัตน� เงินท5วม

63042001484 นายภัทรพงศ� ชุมภูสืบ

63042001485 นางสาวบุญประเสริฐ อ*อนคํา

63042001486 นายเอกพัน บุญตุวงษ�

63042001487 นางสาวจีรพรรณ แก5วคง

63042001488 นายสถาพร ดวงแก5ว

63042001489 นางสาววิลัยลักษณ� พรมจาด

63042001490 นางสาวภารตี อุทัยธรรม

63042001491 นายสุธิชัย ภัทรเวชญะกุล

63042001492 นางสาวธัญย�ชนก เอี่ยมตาล

63042001493 นางภิญญาพัชญ� ชาวหัวเวียง

63042001494 นายอดุลย� ตันปCน

63042001495 นางสาวขวัญจิรา เอี่ยมประสงค�

63042001496 นางสาวประกายฝOน วิเชียร

63042001497 นายปฏิภาณ โฉมแดง

63042001498 นายศราวุธ ทองพรม

63042001499 นางสาววีณา ทองสวัสด์ิ

63042001500 นางคณาวรรณ นาชนเขตร�
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63042001501 นางสาวสุจิตรา วงษ�อินทร�

63042001502 นางสาววาสินี มณีวงษ�

63042001503 นายธวัชชัย ก่ิงจําปา

63042001504 นางสาวธนภร วรรณกูล

63042001505 นายวีรวัฒน� วงศ�อโนไพร

63042001506 นางสาวงามจิต แย5มบาง

63042001507 นางสาวศิริเนตร สายทอง

63042001508 นางสาวเหมือนตะวัน โคตรพัฒน�

63042001509 นายยศสรัล ทิพย�พานทอง

63042001510 นายณธนภัทร� ทวิสิการ

63042001511 นางสาวนัทชานิตา นามนาค

63042001512 นางยุวดี สีใส

63042001513 นายประพันธ� ปOนนวล

63042001514 ว*าที่ร5อยตรีหญิงกัญญารัตน� สุริวงษ�

63042001515 นายภูวดล จันทร�บุตร

63042001516 นางสาวธีร�อลิน ธนาธิปวณิชกุล

63042001517 นางสาวกัญญาวีร� นาคอิ่ม

63042001518 นางสาวศริษา จันทร�ตรี

63042001519 นางสาวเสาวคนธ� ดีเอม

63042001520 นางสาวพัชนี อาษาสนา

63042001521 นางสาวพรทรัพย� ดําสง*า

63042001522 นางสาวธัญญารัตน� เสลิ้ม

63042001523 นายสรัณยพงศ� กันธิยะ

63042001524 นางสาววิชุดา น5อยกลอง

63042001525 นายมงคล โพธ์ิอ*อง

63042001526 นางสาวอภัสนันท� ชมกุล

63042001527 นายวิษณุ แก*นแก5ว

63042001528 นางสาวลลิตกาญจน� คนสง*า

63042001529 นางสาวรุ*งนภา จีนสืบเชื้อ

63042001530 นางสาววาสนา ปานปOPน
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63042001531 นายชลนที อยู*นาน

63042001532 นางสาวธัญรัตน� เรือนเย็น

63042001533 นางสาวนันทนา วรบุตร

63042001534 นายกฤษฎา ลาภเจริญ

63042001535 นายทัตเทพ ตุลชาติ

63042001536 นายพีรกานต� โกช*วย

63042001537 นางสาวธันยภรณ� เรืองประเสริฐ

63042001538 นายธนัญชัย เทพสาร

63042001539 นางสาวทองปราง บุญเสริม

63042001540 นางสาวอุ5มบุญ พลตระกูล

63042001541 นายกิตติพงษ� สําราญจิตร

63042001542 นางสาวรัชฎาภรณ� กว*างสนิท

63042001543 นางสาวจรินยา นามมุงคุณ

63042001544 นางสาวเมธินี อาสาไพร

63042001545 นางสาวขนิษฐา โมตา

63042001546 นางสาวจิดาลักษณ� ศรีละโพธ์ิ

63042001547 นางสาวกนิษฐา มิตรกิจการค5า

63042001548 นายนพดล เข็มปOญญา

63042001549 นางสาวณัฎฐนิช รอดภัย

63042001550 นายศุภชัย ขันธพัฒน�

63042001551 นางสาวชลธิชา คงต\ะ

63042001552 นายประเสริฐ เจริญศิริ

63042001553 นายสรธัญ พงษ�สุวรรณ

63042001554 นางสาวอรวรรณ ศรีมหาโพธ์ิ

63042001555 นางสาวสุขิตา ศรีสมัย

63042001556 นางสาวนฤมล เกินอาษา

63042001557 นายทรงยศ คุ5มกิจ

63042001558 นางกุญช�สิริ เฮงสุโข

63042001559 นางสาววิจิตรา ทองนุ*ม

63042001560 นายกล5าณรงค� ชัยปOญหา
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63042001561 นางสาววิศณีย� วิโรจน�

63042001562 นายนพพงษ� นาคลําภา

63042001563 นางสาวสุนิตา สุทธิผล

63042001564 นางสาวปภาวี ธรรมมะ

63042001565 นางสาวสุพรรณษา แก5วกําพล

63042001566 นางสาวกัณณิกา นัยเนตร

63042001567 นางสาวอังสุนารินทร� แจ5งต*าย

63042001568 นางสาววิริยา อุดมศักด์ิ

63042001569 นางสาวฐิติกมลสิริ เอี่ยมสมบูรณ�

63042001570 นายเจษฎา แก5วกอง

63042001571 นายณรงค�ฤทธ์ิ สิงห�เรือง

63042001572 นางสาวธฤษวรรณ มีแจ5ง

63042001573 นายชัยยันต� ปOญญาใส

63042001574 นางสาวมนธิรา ภุมมา

63042001575 นายพรรษชล คนทน

63042001576 นางสาวสมใจ หามนตรี

63042001577 นายอริยพงศ� อินถา

63042001578 นายสมเกียรติ ยุวรรชนะ

63042001579 นางสาวภัทรกานต� รีวงษ�

63042001580 นายสุชาติ ทรงสวัสด์ิวงศ�

63042001581 นายกฤษดา หล5าเปLง

63042001582 นางสาวนชาพันธ� ไทยประกอบ

63042001583 นางสาวนัทริกา อ*องลออ

63042001584 นายคุณากร คงประดิษฐ�

63042001585 นางสาวยุพรัตน� สีสมุทร

63042001586 นายนิพนธ� กอบสินค5า

63042001587 นายอภิวัฒน� สอนสะอาด

63042001588 นางสาวปาริชาติ อ่ําเกิด

63042001589 นายทศพล พรหมศร

63042001590 นางสาวสุภาพร อินทร�ภู*
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63042001591 นายปฏิภาณ ซ่ือแท5

63042001592 นางสาวฐานิสรา เพ็งคาสุคันโธ

63042001593 นางสาวกีรนัต เรืองปราชญ�

63042001594 นายพงษ�สิทธ์ิ ประสานวงค�

63042001595 นายกิตติชัย แฟงเอม

63042001596 นายเกียรติภูมิ เถาปOญญา

63042001597 นางสาวรัชนี พ่ึงสุข

63042001598 นายวรพงษ� วงษ�วิโรจน�

63042001599 นางสาวขวัญฤดี มาขํา

63042001600 นางสาวพิชญาภา โอภาษี

63042001601 นายศุภสิทธ์ิ ฤทธิสนธ์ิ

63042001602 นางสาวจิตชนก กุลน5อย

63042001603 นายไชยวัฒน� จิรธนาโรจน�

63042001604 นางสาวรัตนาวดี จันทร

63042001605 นางสาวณัฐพร จันลา

63042001606 นายศุภชัย ชูกุลอนันต�เจริญ

63042001607 นางสาวกัญญาณัฐ วุฒิเจริญ

63042001608 นายธรรมชาติ ชุ*มเย็น

63042001609 นางสาวพลอยไพลิน ใจหาญ

63042001610 นายพงศกร ง5าวทาสม

63042001611 นางสาวณัฐชา แป9นจันทร�

63042001612 นางสาวกัญญาณัฐ สุขทอง

63042001613 นายเจษฎา แน*จริง

63042001614 นายนาวินทร� แก5วศรีงาม

63042001615 นายเฉลิม นะเอ5ย

63042001616 นายอภิชาติ ผลวงษ�

63042001617 นางสาวสิพาวรรณ อบกลิ่น

63042001618 นายธงรบ ศิริมงคล

63042001619 นางสาวมณฑินี รักถ่ินเกิด

63042001620 นางสาวชลกนก เนียมจําเริญ
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63042001621 นายอภิสิทธ์ิ คลังกรณ�

63042001622 นายสิริวัฒน� คชพิมพ�

63042001623 นายนนปวิธ นกเขียว

63042001624 นายกิตติทัต รุ*งเรืองฤทธ์ิ

63042001625 นางสาวพรกช ใยนิรัตน�

63042001626 นายวิษณุ ขันทอง

63042001627 นายชาคริส งามย่ิง

63042001628 นางสาวจันทิมา นิธิลาภ

63042001629 นางสาวกฤติกา โพชะโน

63042001630 นางสาวจันทร�จิรา บุญประเสริฐ

63042001631 นางสาวดลยา เรืองเดช

63042001632 นางสาววราพรรณ ชื่นชมบุญ

63042001633 นางสาวโสภา คณากุลศิริ

63042001634 นางสาวพิราวรรณ อุทานันท�

63042001635 นางสาวอนงค�พร คุ5มกล่ํา

63042001636 นายสิทธิศักด์ิ น้ําทิพย�

63042001637 นางสาวขวัญชนก สุขเกษม

63042001638 นางสาวสุกัญญา ต้ังตรงเป9า

63042001639 นางสาวสุดารัตน� คุณแก5ว

63042001640 นางสาวสุภาพร น5อนพันธุ�

63042001641 นายศุภกิจ สุประภาตะนันท�

63042001642 นางสาววัสญา ฤกษ�สันทัด

63042001643 นางสาววรรณภา ดาหา

63042001644 นายนิรันดร� มะลิลา

63042001645 นางสาวจุฆามาศ หม่ืนราช

63042001646 นายสาริน คุ5มสว*าง

63042001647 นางสาวอัจฉรา เสมากูล

63042001648 นางสาวนุชรี ลาวงษ�

63042001649 นางสาวอริญชยา เครือแสนธิ

63042001650 นางจิระประภา ปCYนทอง
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63042001651 นายฐิติกร ก5อนทิม

63042001652 นางสาวรุ*งทิพย� สําราญพานิช

63042001653 นางสาวสาริยา คงดี

63042001654 นางสาวสุภิษรา วงษ�สาริกิจ

63042001655 นางสาวจรรยา ประดิษฐ�

63042001656 นางสาววิภาพร วาจาจิง

63042001657 นางสาวอรอนงค� จําปาสด

63042001658 นางสาวปOทมวัน กันเกตุ

63042001659 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมสมาน

63042001660 นายสิทธิพงษ� ประมาพันธ�

63042001661 นายภรัณยู เคียนทอง

63042001662 นางสาวพัฒน�นรี ตาวตา

63042001663 นางสาวเจนภา คงเจริญนุช

63042001664 นางสาวมันทนา อักโกเธน

63042001665 นายโสภณ เริงกมล

63042001666 นางสาวภัทรวดี เชื้อบุญ

63042001667 นายพัสสน บุญสุข

63042001668 นายธีรวัฒน� ริดบ5วน

63042001669 นางสาวบุษบา ประทุมมินทร�

63042001670 นางสาวอังคณา พินโยยาง

63042001671 นายธนกฤต ธรรมเจริญ

63042001672 นางสาวจันธิมา หอยสังข�

63042001673 นางสาวนพมาศ โฉมเฉลา

63042001674 นางสาวพิมพิลา การะเกษ

63042001675 นายอุบล ม่ันดี

63042001676 นางสาวอชิรญา ลอพันธ�

63042001677 นายกฤษฎา มางาม

63042001678 นายธงชัย สีปาน

63042001679 นางสาวจันทร�นภา สุยะคํา

63042001680 นางสาวดรัลพร ลัคณา
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63042001681 นายปCยะพงษ� สุขเผือก

63042001682 นางสาวธัญวรัตน� บุญเล็ก

63042001683 นางกันยกร เจริญใจ

63042001684 นางสาวจารุวรรณ สุภาผล

63042001685 นางญาญิศา ขนอนเวช

63042001686 นายจิรานุวัฒน� กาวิลเครือ

63042001687 นายพฤติพงศ� เจริญพุฒ

63042001688 นางสาวปCยะกมล ตุ5มคุ5ม

63042001689 ว*าที่ร5อยตรีวัชรเกียรติ เคียนขุนทด

63042001690 นางสาวพัชราภรณ� ลือวิภาสกุล

63042001691 นางสาววรกานต� รุ*งเรือง

63042001692 นางสาวจิราพรรณ ขํามี

63042001693 นายณัฐวัตร ใจกระเสน

63042001694 นางสาวดลยา ชุ*มย้ิม

63042001695 นางสาวธัญญารัตน� เอี่ยม ส อาด 

63042001696 นางสาววิชชุดา แพงวงษ�

63042001697 นางสาวนงลักษณ� จีบกล่ํา

63042001698 นางสาววรรัตน� หมายเก้ือ

63042001699 นางสาวดวงพร กลิ่นเทียน

63042001700 นางสาวโสรยา หอมจําปV

63042001701 นางสาวพรทิพย� ทองบุญเหลือ

63042001702 นางสาวสุดารัตน� กระจกภาพ

63042001703 นางสาววาสิตา สานวน

63042001704 นายสุรทิน เปLงมัชยา

63042001705 นางสาวพัทธวีกานต� ศุขรัตน�

63042001706 นายสถาพร เพาะปลูก

63042001707 นายธนชัย จริยคุณปOญญา

63042001708 นางฉัตรรวินท� ม*วงสวนโภคิน

63042001709 นางสาวบุศรินทร� ฤทธิDทอง

63042001710 นางสาวพิมประภา บุญสุข
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63042001711 นางสาวณัฐินันท� เสมาภักดี

63042001712 นางสาวเบญจวรรณ คล5ายสุทธ์ิ

63042001713 นางสาวบุญญิสา เลขเภิก

63042001714 นางสาวชลดา สิงห�ลอ

63042001715 นางสาวดาหวัน ไพรสมพงษ�

63042001716 นายปOญญา ลาเกลี้ยง

63042001717 นายกิตติศักด์ิ พิมพา

63042001718 นางสาวนุจนาถ เสมสมาน

63042001719 นางสาวสุภัทศร ชอบทําดี

63042001720 นางสาวขนิษฐา ปCYนเกตุ

63042001721 นางสาวอนงค�นาถ ท5าวมะลิ

63042001722 นายหิมพานต� เพ็งอิ่ม

63042001723 นางสาววราลี โยมงาม

63042001724 นางสาวพรพรหม วงษ�พรม

63042001725 นางนที ด5วงทอง

63042001726 นายพรประสิทธ์ิ อรสิน

63042001727 นางสาวกมลวรรณ สดฉุน

63042001728 นางสุรีย�รัตน� แพ*งประสิทธ์ิ

63042001729 นายเทวราช แผลงศรี

63042001730 นางสาวโสภิษฐา ทรัพย�ปCติ

63042001731 นายจิรกิตต์ิ มาลี

63042001732 นางสาวสุธิตา ดําดี

63042001733 นางสาววาสนา เศษรักษา

63042001734 นางสาวภัทราพร โพธ์ิวิฑูร

63042001735 นายวีรเทพ นวลสนอง

63042001736 นายธวัชชัย บุพศิริ

63042001737 นายธนากร บุตรศรีด5วง

63042001738 นางไพรินทร� ภูนาวรรณ�

63042001739 นายอนุคม นุชาวนา

63042001740 นางสาวสุพิศ นิรพงษ�
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63042001741 นางสาวทิพวรรณ พูลสมบัติ

63042001742 นางสาวชลธิดา เถ่ือนถํ้า

63042001743 นางสาวศุภัทรชญาณ� ดาลัย

63042001744 นางสาวชัชญา โมราบุตร

63042001745 นายทยากร บัวรอด

63042001746 นายกฤษกร อรุณวาว

63042001747 นางสาวกนกวรรณ มงคลวรรณ

63042001748 นางสาวประภาพร หงษ�ทอง

63042001749 นายธันวา ยานุกูล

63042001750 นายณภัทร สารพัฒน�

63042001751 นายภาคภูมิ ศรีจําเริญ

63042001752 นางสาววลัยลักษณ� แสงสว*าง

63042001753 นางสาวนัทติกาล สําราญวงค�

63042001754 นางสาวจิตรลดา ช้ําเกตุ

63042001755 นางสาวเฉลิมศรี จีนเฮี๊ยะ

63042001756 นางสาวนฤมล อัคคพานิช

63042001757 นางสาวกัญญาภัค คนการ

63042001758 นางสาวอัญชิสา ขวัญพุธโธ

63042001759 นายมณฑล กลัดเงิน

63042001760 นางสาวภัทรสุดา ปานซุง

63042001761 นางสาวอัมพร ศรีแดด

63042001762 นางสาวนุชนารถ พิมประสาร

63042001763 นางสาวรุ*งนภา พานุรักษ�

63042001764 นางสาวชลิตา บุญมี

63042001765 นางสาวอรปภา ทองผาสุข

63042001766 นางอนุสรา พอใจ

63042001767 นายธีรพงษ� สวัสดี

63042001768 นายปรมินทร� เทียนงาม

63042001769 นางสาวพัชราภรณ� แก5วศรีพันธุ�

63042001770 นายสุรศักด์ิ อุบาลี
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63042001771 นางสาวอรวรรณ พนมคํา

63042001772 นางสาวศิรประภา มนัสตรง

63042001773 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ�

63042001774 นางสาวรังษินี มาชัยวงค�

63042001775 นางสาวเจนจิรา กนกโพธิ

63042001776 นางสาววันทนีย� ช5างพ่ึง

63042001777 นางปุลพร กลิ่นกระจาย

63042001778 นางสาวสุธิดา สายเสมา

63042001779 นายเอก วินทะสมบัติ

63042001780 นายศิวกร กันใจ

63042001781 นางสาวเกศกนก กาละ

63042001782 นางสาวเมธินี วิทักขะ

63042001783 ว*าที่ ร.ต.ณัฐวัตร นพคุณ

63042001784 นางสาวจินต�จุฑา พรหมเจริญ

63042001785 นางสาวสุรนันท� หงษ�โต

63042001786 นายเสกสรรค� สีทับทิม

63042001787 นางสาวฐิติมา ปOญญามี

63042001788 นางกรรณิการ� สัพโส

63042001789 นายณัฎฐชัย ตีด5ง

63042001790 นางสาววรรณภร จีนไม5

63042001791 นางสาวณัฏยา ยอดสิงห�

63042001792 นายภราดร โสภี

63042001793 นางสาวนิรันดร�ตรี ทองอ*อน

63042001794 นางสาวทรรศนีย� ศรีสุวรรณ

63042001795 นางสาววรรณนิสา พุกนิล

63042001796 นางสาวการัณยภาส ทองกร

63042001797 นางสาวพิชชากร สุวาที

63042001798 นายสกาว เถลิงสุข

63042001799 นายนพดล คํานวณชัย

63042001800 นางสาวพิมประพัส เฟXYองฟู
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63042001801 นางสาวจินตภา กลึงเอี่ยม

63042001802 นางพัชรี ใยสําลี

63042001803 นางสาวชนิกานต� มุจรินทร�

63042001804 นางสาวจันทร�เพ็ญ อําภาวงษ�

63042001805 นายคเณศ เทพบริสุทธ์ิ

63042001806 นางสาวสมฤดี สงเปลื่อง

63042001807 นางสาวสุภาพร แตงน5อย

63042001808 นางสาวรัตน�ชนก ในแก5ว

63042001809 นายกิตติภณ ทองภักดี

63042001810 นางสาววรรณฤดี ป9องขัน

63042001811 นายทศพล แสงม*วง

63042001812 นางสาวพรสุดา ภาคาสัตย�

63042001813 นายวรพจน� ทองคําสุก

63042001814 นางกมลชนก งามประเสริฐ

63042001815 นายปณต เขียวสีทอง

63042001816 นางมาลี เครื่องสนุก

63042001817 นางสาวอภิญญา อ5วนอินทร�

63042001818 นายประจักษ� ไล5ฉิม

63042001819 นางสาวจุรีรัตน� บุญครอง

63042001820 นายสหรัฐ ฤกษ�อุดม

63042001821 นางสาวสกาวเดือน ขําเนียม

63042001822 นายพัชรพงษ� ม่ันกลิ่น

63042001823 นางสาวญาณิศา บัวโรย

63042001824 นางสาวชุติกาญจน� พรมบุตร

63042001825 นางสาวสุพัตรา เหล็กโชติ

63042001826 นางวรรณธิดา ริยะเทน

63042001827 นางสาวกฤษณา ดาราย5อย

63042001828 นางสาวปรียานุช ตรีวิเวก

63042001829 นายพรเทพ ผลเวช

63042001830 นางสาว5Dกมลวรรณ สุวรรณรัตน�
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63042001831 นายโสภณ พุ*มเกตุ

63042001832 นายจักรกฤษ หลําฤทธ์ิ

63042001833 นางสาวฉัตรวิไล ชาตแพทย�

63042001834 นางอัญชลี ป9อมสนาม

63042001835 นางสาวไพลิน มิดแสง

63042001836 นายทัศนัย หามาลี

63042001837 นางสาวสุพัตรา อุดมมงคล

63042001838 นายอภินันท� ทะสานนท�

63042001839 นายปCยะ พึงผล

63042001840 นายจารุกิตต์ิ สุดตา

63042001841 นายภาณุวัฒน� พูลพ*วง

63042001842 นายอภิชัย ตุ5มซ*อง

63042001843 นายจักรพงศ� พิลาวัลย�

63042001844 นางสาวพจนา พุ*มสาขา

63042001845 นายเกียรติศักด์ิ เฉิดเกียรติ

63042001846 นายภคิน อุ*นสกล

63042001847 นางสาวกุลชญา เปรมอยู*

63042001848 นายนิรวิทย� ผลสวัสด์ิ

63042001849 นายศิลา โกสุมา

63042001850 นางสาวพรจิตร ศรีชัย

63042001851 นายศิริวัฒน� อ*วมม่ัน

63042001852 นายอํานาจ โพธ์ิพุ*มเย็น

63042001853 นายสามารถ เรืองศรี

63042001854 นางสาวรสรินทร� วงษ�วรรณ

63042001855 นายอภิเชษฐ บุญชัย

63042001856 นางสาวจุฑามาศ สนทอง

63042001857 นางสาวภัทรฤทัย พิศูจน�

63042001858 นางสาวนิตยาวรรณ แพงโนจา

63042001859 นางสาวภาวรินทร� ศรีละกุล

63042001860 นางสาวชญธร พิทักษ�
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63042001861 นางสาวชญากาณฑ� ทิวาวงษ�

63042001862 นางสาวณัฐกฤตา ใจหลวง

63042001863 นายภานุเดช ตนตรง

63042001864 นายคมสัน พงษ�โสภาสิริ

63042001865 นายก*อเกียรติ แป9นสุข

63042001866 นางสาวปทิดา งามนิมิตร

63042001867 นายไตรภพ พุฒิตรีภูมิ

63042001868 นางสาวภรณ�ทิพย� บุญแหยม

63042001869 นางสาวศรีอนงค� ทรัพย�เอนก

63042001870 นางสาววรรณพร จินโน

63042001871 นางสาวพิจิตรา อยู*สบาย

63042001872 นางสาวณัฐิดา ศิริมงคล

63042001873 นางมาลี สรสิงห�

63042001874 นางสาวณัฐกุล อินจันทร�

63042001875 นางสาวอรวรรณ ซ่ือตรง

63042001876 นายปฏิพล บัวเปLง

63042001877 ว*าที่ ร.ต.อภิศิษฎ� หนูเที่ยง

63042001878 นายภาคภูมิ คําสมัย

63042001879 นางสาววลัยกร จิตอารีย�

63042001880 นายพงษ�ทวีวัฒน� นนท�คํา

63042001881 นายกฤษดา ทาเงิน

63042001882 นายอภิรักษ� สุขศิริ

63042001883 นางสาวสุนิสา พึงไชย

63042001884 นางสาวกีรติกา ทองสุก

63042001885 นางสาวจีรวรรณ บุญมาก

63042001886 นางสาวปุญชรัสม์ิ ป9อมเหม็ง

63042001887 นางสาวอําไพ ชุ*มชื่น

63042001888 นางสาววรุณยุพา รอดเสถียร

63042001889 นางสาวชลธิชา นิยมศิลปMชัย

63042001890 นางสาวณัฐริกา กลับกลาง
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63042001891 นางสาวพเยาว� พรประดับ

63042001892 นายภานุพงษ� เทียนชัย

63042001893 นางสาวสิริวรัญญา พงศ�จักรธนโชติ

63042001894 นายณัฐพงษ� ทองใส

63042001895 นายเสนีย� ปลอบโยน

63042001896 นายมนตรี ไตรสุวรรณ�

63042001897 นางสาวนัยนา ประกอบบุญ

63042001898 นางสาวน้ําเพ็ชร พุ*มประยูร

63042001899 นางสาวนารินทร� จันทคุต

63042001900 นายชนสรณ� อมรเมธีวงค�

63042001901 นางสาวนภาพร สกุลพรเจริญ

63042001902 นายเศรษฐพล รินอินทร�

63042001903 นางสาวพอเจ สิริโสภณต�

63042001904 นางสาวรุ5งเพชร ภาคนิมิตร

63042001905 นางสาวสิริยา ผาสุขฤทธ์ิ

63042001906 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิชัย

63042001907 นางสาวกนกพร พวงแย5ม

63042001908 นายวัชรพงษ� ทองบุญ

63042001909 นางสาวมณฑา ฟOกอ*อน

63042001910 นายนันทวัฒน� ทองแก5ว

63042001911 นางสาวรสิตา พงษ�เส็ง

63042001912 นางสาวอารีรัตน� ชนะบุญ

63042001913 นางสาวรดีวรรธน� ทรัพย�สุฤทธ์ิ

63042001914 นางสาวรักษิณา สายทอง

63042001915 นางนัยนันท� อินทชัย

63042001916 นางสาววราลี อัครพรสถิต

63042001917 นายทรงวุธ ม*อมพะเนาว�

63042001918 นายธนวัฒน� แสงประทุม

63042001919 นางสาวประภาศรี ทองศักด์ิ

63042001920 นายชัชพิมุข เพ็ชรประสมกูล
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63042001921 นายนิวัฒน� สุขุประการ

63042001922 นางสาวชลธิชา นวนน5อย

63042001923 นางสาวพินทิวา แสงน5อย

63042001924 นายธํารงค�ศักด์ิ ภู*เหมา

63042001925 นางสาวเพชรรัตน� ชาแสน

63042001926 นายอิทธิพล โกดี

63042001927 นางสาวสุทธินี สวัสดี

63042001928 นางสาวจุฑาภรณ� บุญมาก

63042001929 นางสาวลัดดา จันทร�พุ*ม

63042001930 นางสาวจีราพร ค5อมทอง

63042001931 นายอานันท� กันยะ

63042001932 นางสาวพัชรา ใจปราณี

63042001933 ว*าที่ร.ต.ไวพจน� ฉิมกรด

63042001934 นางสุภารัตน� เด*นดวง

63042001935 นายฉัตรมงคล อู*นาท

63042001936 นางสาวสุรีรัตน� นาวายนต�

63042001937 นายนิรุตต� แสงสุวรรณ�

63042001938 นายไกรวิชญ� ฟOกแก5ว

63042001939 นางสาวระพีพรรณ วงษ�วิจารณ�

63042001940 นางกัญญาลักษณ� วงษาสุข

63042001941 นายชิษณุพงศ� แจงท นงค� 

63042001942 นายสุรเชษฐ� เกตุกาญจน�

63042001943 นางสาวปOทมา อัศวธานินทร�

63042001944 นางสาวอารีย� ดวงสุวรรณ�

63042001945 นางสาวสุพิชญา ศรีภักดี

63042001946 นายบรรพต แก*นสากล

63042001947 นางสาวศิรินันท� ธีระวาส

63042001948 นายอนวัช ปCติปฏิมารัตน�

63042001949 นางสาวบุญญาลักษณ� เสกกําปOง

63042001950 นางสาวจิราพร สายศร
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63042001951 นางสาวนรินทร�ทิพย� มูลพูน

63042001952 นางสาวพรสุดา พันกลั่น

63042001953 นางสาวเจตนา กลิ่นแก5ว

63042001954 นางสาวปณิกกา ครคง

63042001955 นายอมลวรรณ จันทวี

63042001956 นางสาวปOณฑารีย� ปOPนอยู*

63042001957 นายอลงกรณ� กุศลอภิบาล

63042001958 นางสาวชญาดา พลอยส*งศรี

63042001959 นางสาวดารารัตน� แสงสว*าง

63042001960 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�น้ําท*วม

63042001961 นางสาวรําไพร พิลึก

63042001962 นางสาวเพชรลัดดา ชมฤทธ์ิ

63042001963 นางสาวเอมมิกา พงศ�สวัสด์ิ

63042001964 นายอมรเทพ ชั่งทอง

63042001965 นายอชิตพล ดวงประทีป

63042001966 นายศักด์ิดา ธาระพุฒิ

63042001967 นางสาวสุรีรัตน� ปOญญาวัน

63042001968 นางสาวเนตรนภา สุดงาม

63042001969 นางสาวกัลยาณี บุญจันทร�

63042001970 นางสาวสิริยา สะมะถะธัญกรณ�

63042001971 นางสาวภิสุกาญจน� เทียนทองคํา

63042001972 นายตรัยภพ สีผึ้งทอง

63042001973 นายกิตติศักด์ิ เมฆฉาย

63042001974 นายวินิจ ผาบจันดา

63042001975 นางสาวพัชริดา แตงนวลจันทร�

63042001976 นางสาวสุดาพร พวกอิ่ม

63042001977 นางสาวสุเมณีย� งามสอาด

63042001978 นายชรัม กันใจแก5ว

63042001979 นางสาวศิริรัตน� ศรแสง

63042001980 นายเจนอักษร แสนประสิทธ์ิ
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63042001981 นางสาวสุรัตนา เพ่ิมพูล

63042001982 นางสาวภัทราวดี สีนาค

63042001983 นางสาวอังขณา หาลาภ

63042001984 นายจตุรภัทร ดํานิล

63042001985 นายธนกฤต เตียงนิล

63042001986 นางสาวธันยชนก หอมญาติ

63042001987 นางสาวรังสิมา รางแดง

63042001988 นางสาวนริสา บุญญเขตร�

63042001989 นางสาวอัจฉรา ปราชญ�เรืองนิตย�

63042001990 นางสาวธิดารัตน� โกวิทชาติ

63042001991 นางสาวกุลภัสสร� ต้ังเจริญกิจสกุล

63042001992 นางสาวณัฐพร ถนัดหนังสือ

63042001993 นางสาวกุลธิดา พิมเลขา

63042001994 นางสาวณิชนันทน� หิปCยะ

63042001995 นางสาวศุภรัตน� ใจยวน

63042001996 นางสาวฐิติยารัตน� เทียนศรี

63042001997 นางสาววรารักษ� ศรนารายณ�

63042001998 นายสุวิทย� ธรรมมงคล

63042001999 นางสาวสุวรรณา ครองสัตย�

63042002000 นายกรพรหม ครุธหอม

63042002001 นางสาวณัฐยาน� คมขํา

63042002002 นายสิทธิชัย เพ็ชรมุข

63042002003 นายรณรงค� ม*วงจันทึก

63042002004 นางสาวปรีดาภรณ� เรืองสมุทร

63042002005 นางสาวภัทราภรณ� ตุงคะศิริ

63042002006 นางสาวอัญชลี สีฟุ9ง

63042002007 นางสาวสิทธิณี ศรีแจ5

63042002008 นายชลนที ศรีเพ็ง

63042002009 นางสาวภัทรวดี อิสสระภักดี

63042002010 ว*าที่ร5อยตรีหญิงอาริสา เอื้อสลุง
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63042002011 นางสาวดารินทร� กองแก5ว

63042002012 นายกฤษฎา จันทร�วิถี

63042002013 นางสาวณิดาวรีย� แสงสุริยวงศ�

63042002014 นางวรีย�ลักษณ� จิตรสนอง

63042002015 นางสาวณิชารีย� บุญประเสริฐ

63042002016 นางสาวนริศรา พ่ึงอ*อน

63042002017 นางสาวรุ*งรัตน� หวังธารา

63042002018 นางสาวณัฐฌา ทิงาเครือ

63042002019 นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแจ5ง

63042002020 นายธนากร วรรณกูล

63042002021 นางสาวกมลวรรณ เล็กอึ่ง

63042002022 นางสาวปริชาติ บัวสี

63042002023 นางสาวเบญจวรรณ กลางทัพ

63042002024 นางสาวปพิชญา พูนพ*วง

63042002025 นางสาวพลอยไพลิน สวัสดี

63042002026 นางสาวเยาวรักษ� เหล*าไทย

63042002027 นางสาวรัตนา ไวยเขตร�กรณ�

63042002028 นายนภดล เหว*าด5วง

63042002029 นางสาวนพวรรณ จํานงค�สุทธ์ิ

63042002030 นายณฤเบศฐ� ลําใยผล

63042002031 นายจิรัฏฐ� เนตรวิศุทธ

63042002032 นายพชรพล แจ5งเอี่ยม

63042002033 นางบุศริน ภิรมย�

63042002034 นางสาววริศรา ปรีชาพันธ�

63042002035 นายธีระวัฒน� ประพันธ�ทรัพย�

63042002036 นางชนม�นิภา อินทนนท�

63042002037 นางสาวจิราภา จันแปงเงิน

63042002038 นางสาวอัจฉรา สัตบุษ

63042002039 นายสุทธิพงษ� เสือเพ็ชร�

63042002040 นายธวัธชัย นัยจิตร
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63042002041 นายธีรนัย ทาศักด์ิ

63042002042 นางสาวอริยา นุชระป9อม

63042002043 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณโถง

63042002044 นางสาวสุขิตา ทองคํา

63042002045 นางสาวฐิตากร อุตสาหประดิษฐ�

63042002046 นางสาวมาไล มะหะหมัดอารี

63042002047 นายวิศรุต หมอยาดี

63042002048 นายปยุต สุทธิรัตน�

63042002049 นางสาวอรชุดา หนูย5อย

63042002050 นางสาวณัฎฐา พลสว*าง

63042002051 นางสาวจุฑามาศ กระจ*างจิต

63042002052 นางสาวณัฐพร สากล

63042002053 นายปธานิน รําเพยพล

63042002054 นางสาวณัฏฐ�ชญา วัฒนวิกย�กรรม

63042002055 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณ

63042002056 นายอาลีคาน ปาทาน

63042002057 นางสาวพิมพ�คุณัชญ� ลิ้มวัฒนพงศ�

63042002058 นายนพดล กิจประสงค�

63042002059 นายตรีภพ ล5อมวงค�ไพศาล

63042002060 นายอภิสิทธ์ิ ลิขิตสุภิณ

63042002061 นางสาวชลาลัย เนื้อเย็น

63042002062 ว*าที่ร5อยตรีหญิงอณัฐสนันท� ท5าวศรีสกุล

63042002063 นายศักด์ิสิทธ์ิ จันทร�พุก

63042002064 นางสาวชลธิชา พลายงาม

63042002065 นางสาวรัตนา สาระเดช

63042002066 นางสาวพรทิพย� อิ่มจันทร�

63042002067 นางสาวภิญญดา เฉลิมผจง

63042002068 นายธนากร โรจนพันธ�

63042002069 นางสาวศศธร ไทยพิทักษ�

63042002070 นางสาวสุพรรณี แสนฤทธ์ิ
หน5า 69 จาก 145                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042002071 นายภูริทัต ทองขจร

63042002072 นางสาวยลดา อินสนธ์ิ

63042002073 นายนัทภัทร คําคุณ

63042002074 นางปCยนันท� บุญเทวี

63042002075 นางสาวมาสือน\ะ สูปC

63042002076 นางสาวสุภาพร กวางแก5ว

63042002077 นายจิราวัฒน� สุริยวัฒนานนท�

63042002078 นางสาวนิสารัตน� กาฬภักดี

63042002079 นางสาวกาญจนา เพ็ชรมีรุ5ง

63042002080 นางสาวศิริประภา ศิริรัตน�

63042002081 นายเอกชัย สวาท

63042002082 นายธีรยุทธ ดุมกลาง

63042002083 นางสาวภัทราภรณ� เหลือสิงห�กุล

63042002084 นางสาวมะลิวัลย� พลชาลี

63042002085 นายเนติรัฐ อิ่มนรัญ

63042002086 นายอนุสรณ� อยู*เจริญ

63042002087 นายธนาภัทร� เถาเอี่ยม

63042002088 นางสาวนัทธมน ดัษดุล

63042002089 นางสาวกิติยา ประเสริฐทรัพย�

63042002090 นางสาวนริศรา วิเวกวรรณ

63042002091 นางสาวลฎาภา ภาโนมัย

63042002092 นายอัฐพงษ� บุญวงค�

63042002093 นางเรณุกา เหรียญเงิน

63042002094 นายพัชรพล แย5มสังข�

63042002095 นายสิทธิเทพ บุญปOญญา

63042002096 นายพีระภัทธ� ก5านบัว

63042002097 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมพูล

63042002098 นายวสุรัตน� ริศตะ

63042002099 นางสาวพิชยา รวมสุข

63042002100 นางสาวนิรชา เอี่ยมละออ
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63042002101 นางสาววิชญาพร ตันศิริ

63042002102 นายนนท�ปวิธ นาคเอี่ยม

63042002103 นางสาวพนิดา แสงทองดี

63042002104 นายฐิติพงศ� ไชยจันทร�

63042002105 นายวิสูตร นามจัด

63042002106 นางสาวกานดา เกิดดี

63042002107 นายสาธิต โตอ*อน

63042002108 นายจิรายุทธ ตรีลาภีร�

63042002109 นางสาววราสินี ควรพฤกษ�

63042002110 นางสาวลัดดาวัลย� งามสมโสตร

63042002111 นายวีระวัช ครุฑคม

63042002112 นายหรรษา ยศสมบัติ

63042002113 นางสาวกัญญารัตน� เอี้ยงกูล

63042002114 นายสุรัตน� เรืองฤทธ์ิ

63042002115 นายดนัย โนกันต�

63042002116 นายณัฐพล เมล�พ*วง

63042002117 นายสุภกิจ วรารัฐพงษ�

63042002118 นางสาวพฤกษา บุญสิงห�

63042002119 นางสาวญาณิศา กิจสํารวม

63042002120 นายธีรยุทธ บัวป9อม

63042002121 นายภริมภัทร ประภาศรี

63042002122 นางสาวอรอนงค� จันทร�ศรี

63042002123 นายณัฐพงค� ประเพชรา

63042002124 นางสาวปภัสรา เศรษฐีพ*อค5า

63042002125 นางสาวปวีณา โภคะ

63042002126 นายเอกสิทธ์ิ อินเสาร�

63042002127 นางสาวณัฏฐณิชา จันทรเทศ

63042002128 นางสาวพรนภา รักษาบุญ

63042002129 นายจิรวัฒน� โพธ์ิงาม

63042002130 นายภาณุสิน บุณยเลขา
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63042002131 นางสาวพรนภา แดนแม*จัน

63042002132 นางสาวลลิตา ละมูลมอญ

63042002133 นางสาวผกามาศ ไกรษร

63042002134 นายณรงค� เครืออินทร�

63042002135 นางสาวพรพิมล วงษ�พันธุ�

63042002136 นางสาวสุปราณี อยู*เย็น

63042002137 นางสาวภัทร�ฐิตา ฐิติรักษ�ชโลทร

63042002138 นายรณฤทธ์ิ คําสะอาด

63042002139 นายนราธิป กองนึก

63042002140 นางสาวเกษมณี สืบสาย

63042002141 นางสาวนุชนันท� จันแจ5ง

63042002142 นางสาวดวงจันทร� สิงหะ

63042002143 นางสาวจินตรา พันธ�ทํามา

63042002144 นางสาวกานดา ปานเหมือน

63042002145 นางสาวขวัญชนก คล5ายพิมพ�

63042002146 นางสาวศิริมา เจิมรัมย�

63042002147 นายจักรพันธ� สอาดเอี่ยม

63042002148 นายสรวิชญ� พฤกษาสวย

63042002149 นางสาวปCยพัชร รัศมี

63042002150 นายธวัชชัย สร5อยคร

63042002151 นางสาวสาวิตรี แซ*เล5า

63042002152 นางสาวกุลธิดา สําลี

63042002153 นางสาวมินฬิยา ใจยืน

63042002154 นางสาวญาตาวี จําวงค�ลา

63042002155 นายภูมินทร� ไทยรัตน�

63042002156 นายพัฒนพงษ� ศิริวัฒน�

63042002157 นายสุขุมพันธ� เพ็ญชัย

63042002158 นางสาวเบ็ญชุลี สิงห�เขียว

63042002159 นางสาวกนกพร ทองแก5ว

63042002160 นางสาววรรณิดา ชํานินอก
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63042002161 นางสาวขวัญชนก แสงสี

63042002162 นางสาวสุพัตรา ปOPนแตง

63042002163 นางสาวปCยพร จินรัตน�

63042002164 นางสาวออม สุวฤกษ�ศุภรดี

63042002165 นายเศรษฐพร จันทร�สว*าง

63042002166 นายกฤตพรต นาคะ

63042002167 นางสาวนาราภัทร อ่ําวิถี

63042002168 นางสาวภัสณญาน� สิทธิพงศ�อุดม

63042002169 นางสาวอินทุอร กุลที

63042002170 นางสาวสุนิสา ขุมทิพย�

63042002171 นายสิทธิพงษ� พานทองคํา

63042002172 นางพนารัตน� ไม5เจริญ

63042002173 นางสาวพิมพ�ชญา ฐิติรุ*งเรืองชัย

63042002174 นางสาวบัณฑิตา อูปแก5ว

63042002175 นายอัชวิน แสงผ*อง

63042002176 นายญาณวุฒิ บุตรโพธ์ิ

63042002177 นางสาวดารินทร� มีลาภ

63042002178 นายทรงยศ แจ*มสอน

63042002179 นายจิรวัฒน� ทองชื่น

63042002180 นายกรวิชญ� ศิริเมืองมูล

63042002181 นางฐิตาภรณ� สมจิตร

63042002182 นายชุมแพร อยู*เจริญ

63042002183 นายสหพัฒน� เทพณรงค�

63042002184 นายนราธิป อาจหาญ

63042002185 นางอุษณี กองปOญญา

63042002186 นางสาวอารีย� วังกุ*ม

63042002187 นางสาวนารีรัตน� สุขเกษม

63042002188 นางสาววิภาวี พุทธิรังสิมาภรณ�

63042002189 นางสาวปCยรัตน� ศรีเพ็ชร

63042002190 นางสาวชฎาพร โพธ์ิเงิน
หน5า 73 จาก 145                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042002191 นางสาวพรรณพร ม*วงสุก

63042002192 นายธนเดช นวมสําลี

63042002193 นางสาวลักขณา สุริฉาย

63042002194 นางสาวพัสตร�ญารัตน� ดีโสม

63042002195 นายนิติ คําภา

63042002196 นายณัฐทรี สะมะโน

63042002197 นางสาวชาทิดา ยามวัน

63042002198 นายธีรพัฒน� ประดับการ

63042002199 นายจรรยวรรธน� ไม5จันทร�

63042002200 นางสาวจิตตราภรณ� สีเลื่อม

63042002201 นางสาวมะลิ น้ําจันทร�

63042002202 นางรัชนี สุภาพ

63042002203 นายชูศักด์ิ ศรีเถ่ือน

63042002204 นางสาวรุ*งรัศมี ดีเลิศ

63042002205 นายศราวุฒิ พลหนองหลวง

63042002206 นางสาววริศรา สิงห�ใส

63042002207 นายชัชวาล เหมกุล

63042002208 นางสาวปาริชาต โพธ์ิศรี

63042002209 นางสาวสุวนันท� สําราญสุข

63042002210 นายปกรณ�เกียรติ แก*นสัก

63042002211 นายวัชรพล เพ่ิมพูล

63042002212 นางสาววรรณศิลปM นุ*มปราณี

63042002213 นางสาวชนิสรา รามสูต

63042002214 นางสาวนฤมล แจ5งจิต

63042002215 นางสาวโสภาพร สายชม

63042002216 นายวันชัย สนิทนอก

63042002217 นางสมพร ม่ิงม่ังมี

63042002218 นายธงชัย ช*วยชูเชิด

63042002219 นางสาวณัฐติยา ทรัพย�เชาว�

63042002220 นางสาวมาริษา ปCยภัทร�เดชานนท�
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63042002221 นางสาวอุมาพรรณ ศรมีชัย

63042002222 นางสาวบุปพษา บัวไข

63042002223 นางสาวสุพรรษา แจ*มประเสริฐ

63042002224 นางสาวปCยาพัชร เมฆคุ5ม

63042002225 นางสาวปทิตตา พุ*มทอง

63042002226 นางสาวปนัสญา ศรีสังข�งาม

63042002227 นายนัฎฐวัฒน� แสงทองดี

63042002228 นายอมรวิทย� ธรรมเพียร

63042002229 นายสุภาเดช ทองเตจา

63042002230 นางสาวอรัญญา ชุ*มย้ิม

63042002231 นางวัชรดี สีขาว

63042002232 นายศรายุทธ บุญสาตร�

63042002233 นางสาวปOทมวรรณ ปุกจินะ

63042002234 นายกรกช จอมโพกลาง

63042002235 นางสาววิชุดา แตงอ*อน

63042002236 นางสาวนวพร ไล5สมบุญ

63042002237 นางสาวเอกฤทัย สุขเจริญ

63042002238 นายสุรเดช สินกล่ํา

63042002239 นางสาวธนวรรณ ราชนิวงศ�

63042002240 นางสาวสุดารัตน� ชวดตระกูล

63042002241 นายทิวากร อินทรประสิทธ์ิ

63042002242 นายกิติศักด์ิ คงอยู*

63042002243 นางสาวกัDนตินันท� บุญงาม

63042002244 นางสาวพัชรา กลิ่นสุวรรณ�

63042002245 นางจิตต�วิไล งามสมัย

63042002246 นางสาวนันทิชา ทิงาม

63042002247 นายสกฤษฎ� สีอ*อน

63042002248 นายมาโนช อิ่มทรัพย�

63042002249 นายณัฐติพัฒน� หอมเย็นใจ

63042002250 นางสาวอรนุช แสงดาว
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63042002251 นางสาวมยุรา กุลมะโน

63042002252 นางสาวปCYนปCนัทธ� กีรติมังคละนนท�

63042002253 นายชยพล พรมชาติ

63042002254 นายธนพัฒน� คําปวง

63042002255 นายภัชรพล เจริญผล

63042002256 นางสาวชุติมา พลายมี

63042002257 นางสาวสิริวรรณ สันติวงศ�

63042002258 นางสาวพิชญธิดา แต5มเงิน

63042002259 นางสาวรัตนา รอดนุช

63042002260 นางสาวจินตรา จันทนา

63042002261 นายนัฐพงษ� แก5วสว*าง

63042002262 นายสุรัตน� แจ5งเณร

63042002263 นายฤทธิเกียรติ น5อยเอี่ยม

63042002264 นายทรงพล ช*อดอกรัก

63042002265 นายพิพัฒน� บุษบา

63042002266 นางจารุวรรณ ร*ารื่น

63042002267 นายพิเชษฐ� ภูกาบิน

63042002268 นางสาวพิมสิริ แก*นจันทร�

63042002269 นางสาววรรธิดา พงษ�พิทักษ�

63042002270 นางสาวสุวนันท� จูเผื่อน

63042002271 นายณัฐวัตร นวลนรนารถ

63042002272 นางสาวพรลภัส ประเทศา

63042002273 นางสาวณธิดา ชื่นบาน

63042002274 นายชัชนันท� ภู*ระหงษ�

63042002275 นายสาธิต เรืองศรี

63042002276 นางสาวศุภรวี ม่ันคง

63042002277 นางสาวฐานิดา รักษ�มณี

63042002278 นางสาวสุนิสา โกมล

63042002279 นางสาวชาลินี หอกเพ็ชร�

63042002280 นางสาวชญานิศ สวัสดี
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63042002281 นางสาวสุรีย� แก5วศรีงาม

63042002282 นางสาววันเพ็ญ ลีราช

63042002283 นางสาวธิติมา เพ่ิมสมบัติ

63042002284 นางสาวดวงหทัย จันสุข

63042002285 นางสาวศิริกัญญา คําขํา

63042002286 นางสาวสายสุนีย� พลับพลึงพนา

63042002287 นางสาวสกมล ภาคีธรรม

63042002288 นางสาวปรีดาภรณ� เมฆฉาย

63042002289 นางสาวพชรวรรณ ชาวกัณหา

63042002290 นางสาวอนุสรา เสือสมพงษ�

63042002291 นายพิเชษฐ� ศรีโปฎก

63042002292 นางสาวประภาพร มองธรรม

63042002293 นางสาววรลักษณ� อยู*ดี

63042002294 นางสาวกรองใจ แก5วชื่น

63042002295 นางสาวทิพย�สุดา สําอาง

63042002296 นายมณัธสพล สุนทรพฤกษ�

63042002297 นางสาวกมลทิพย� ภู*ฉํ่า

63042002298 นางสาวสุรภาพร มะกล่ําขาว

63042002299 นางสาวกมลวรรณ เรืองเดช

63042002300 นางสาวภาวิณี เงินศิริ

63042002301 นายฉัตรชัย พันธุ�สุวรรณ

63042002302 นายประพัฒน� พรหมมาตร�

63042002303 นางสาวพรพิมล พงษ�โสภณ

63042002304 นางสาวอนงค�นาถ ศรีพรมทอง

63042002305 นางสาวศศิธร นวานุช

63042002306 นางสาวจิณณภัท คงทน

63042002307 นายจตุพร ขําเหมือน

63042002308 นางสาวกนกวรรณ หัสแดง

63042002309 นางสาวปนัดดา สีดา

63042002310 นางสาวนิภาพร ใหม*แก5ว
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63042002311 นางสาวภาวินี ขุมทอง

63042002312 นางสาวยอดสร5อย ศิริมงคล

63042002313 นายศรีศักชัย โสภาพ

63042002314 นางสาวแพรว ทับทิมอ*อน

63042002315 นายประภา ขันโสดา

63042002316 นายนัฐติกร อติชาติ

63042002317 นางสาวอรกัญญา ดอกบัว

63042002318 นางสาวสุภาพร พลสงฆ�

63042002319 นางสาวลดาวัลย� มียามกิจ

63042002320 นางสาวประภาพรรณ คุ*ยเสด็จ

63042002321 นายจตุรงค� อินทรสิงห�

63042002322 นายพลวัฒน� ภักดี

63042002323 นางสาวสุพรรษา อินทรโชติ

63042002324 นางสาวสิริรัตน� สะอาดเอี่ยม

63042002325 นางสาวรัตนรัตน� สิริรัฐเตชาภัทร�

63042002326 นายวันโย แก5วก5อน

63042002327 นางสาวเกศสินี บุญมาก

63042002328 นางสาวจิราภรณ� นุชอยู*

63042002329 นางสาวธิติรัตน� จ๋ิวพรม

63042002330 นายจิรทีปต� ปานทอง

63042002331 นางสาวนัยนา ตะเปVยว

63042002332 นางสาวเต็มดวง วรัญญานนท�

63042002333 นางสาวศุลีพร เพียรบุญ

63042002334 นางสาวสุดา มาเมือง

63042002335 นายสุรณัฐ บัตรมาก

63042002336 นางสาวกานดา ตรีสุวรรณศานต�

63042002337 นางสาวฤทัยรัตน� สิงห�โต

63042002338 นางสาวเบญจภรณ� ไล5อ*วม

63042002339 นางสาวดวงพร โพภาค

63042002340 นางสาวนิตยา ปCYนวันนา
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63042002341 นางสาวเสาวรส ครูศรี

63042002342 นางสาวพรพรรณ สุวรรณบาง

63042002343 นายสาธิต จันทร�ฉาย

63042002344 นางสาวสัญศนีย� สุริยะ

63042002345 นายกิจบัณศาสตร� นุ*มมีศรี

63042002346 นายนนทวัช แย5มโหมด

63042002347 นายอัฐสะนัย พิมาทัย

63042002348 นางสาวชุติมา สีกาแก5ว

63042002349 นายราเมศร� ด5วงฟOก

63042002350 นายพรเทพ เกิดพร5อม

63042002351 นายชาติชาย หงษ�ทอง

63042002352 นายเจษฎา พิรางรัมย�

63042002353 นางสาววิภาวัลย� พิชญไพบูลย�

63042002354 นางสาวณิชารีย� ภู*เสวก

63042002355 นางสาวนันทวัน แถมพยัคฆ�

63042002356 นายเหมรัศม์ิ วันดี

63042002357 นายศุภชัย กันท�พันธ�

63042002358 นางสาวแพรวนภา พวกอิ่ม

63042002359 นางสาวเบญจมาศ เมืองชน

63042002360 นางจินดารัตน� นามประเทือง

63042002361 นางสาวธัญญชล สีกุน

63042002362 นางสาวนิภาธร พวงดอกไม5

63042002363 นางสาวณัฐธิดา กัดม่ัน

63042002364 นายภาณุพงศ� ม่ันจิตร�

63042002365 นายอานนท� เปล*งอารมณ�

63042002366 นายวรพรต ไผ*สม

63042002367 นายทนงฤทธ� ฦาชา

63042002368 นางสาวสิราวรรณ ย้ิมศิลปM

63042002369 นางสาวพิมพรรณ เอมสวาสด์ิ

63042002370 นายหริภาคย� จันทร�เสม
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63042002371 นางสาวชญานิษฐ� สุวรรณกนิษฐ�

63042002372 นายวัชระกุล ไพรเมฆ

63042002373 นางสาววสุนธรา เหมือนนรุท

63042002374 นายสิทธิศักด์ิ ผลจันทร�

63042002375 นางสาวธนศร จบดี

63042002376 นางสาวนราทร โพธ์ิอ*อง

63042002377 นางสาวณัฐชนัน ผดุงถ่ิน

63042002378 นางสาวนุชสิริน ศุภผล

63042002379 นายอภิวัฒน� อินกระทึก

63042002380 นางสาวณัฐวรรณ อันทลาภี

63042002381 นายวิวรรธน� ขันชะรี

63042002382 นางสาวสาลินี ศรีทอง

63042002383 นางสาวสุภารัตน� โภคา

63042002384 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสม

63042002385 นายนิพนธ� สุพรรณฤทธ์ิ

63042002386 นางสาวพัชรินทร� ใยประดิษฐ�

63042002387 นายกรกฎ ปCนใจ

63042002388 นางสาวปวีณอร สงโสด

63042002389 นายจักรกฤษณ� เลี้ยงสุก

63042002390 นางสาวพลอยไพลิน ขันศรี

63042002391 นางสาวจิดาภา แก5วคํา

63042002392 นายธนภัทร กรอบกระจก

63042002393 นายพงศธร เกตแค

63042002394 นางสาวสาธิยา พันธุย่ี

63042002395 นางสาวณัฐภรณ� อสุนีย� ณ อยุธยา

63042002396 นางสาวชิตชนก จิติ

63042002397 นายปOญญา บุญประเสริฐ

63042002398 นางสาวชุลีพร นราศักด์ิสิริ

63042002399 นางสาวชไมพร โกยทา

63042002400 นายสนธยา กิมิพันธ�
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63042002401 นายณัฐพงษ� คําหอม

63042002402 นายทนงศักด์ิ เพ็ชรคง

63042002403 นายโกมินทร� เข็มทอง

63042002404 นายศิริพงษ� กะลําพัก

63042002405 นายนันทวัสน� ชื่นเชย

63042002406 นางสาวชนัญญา อนุสนธ์ิ

63042002407 นายคมสันต� จ*าทัพ

63042002408 นายวงศธร บุญประสพ

63042002409 นายอัยฤทธ์ิ แสงศร

63042002410 นางสาวทิฑัมพร ศึกษากิจ

63042002411 นายคณาวุฒิ เป9าบ5านเซ*า

63042002412 นางสาวสุพิชา สมบูรณ�

63042002413 นางสาวอมรประภา ย้ิมศิลปM

63042002414 นายชนาทิพย� เคลือบคล5าย

63042002415 นายดาราวรรษ ม่ิงขวัญ

63042002416 นายณัฐพล ไวว*อง

63042002417 นางสาวกีรติพร เพียรเสมอ

63042002418 นางสาวจันทิมา สรรเสริญทิม

63042002419 นางสาวสายฝน ทาพิทักษ�

63042002420 นายณัฐกานต� สีแดงเหลือง

63042002421 นายเสรี ขาวบริสุทธ์ิ

63042002422 นางสาวบุษราพร ชูวงษ�

63042002423 นางสาวกิตติญา หิริโอ

63042002424 นางสาวรุ*งนภา โนรี

63042002425 นายวินัย ปาจิตร�

63042002426 นางสาวอุษา พลอยสุกใส

63042002427 นางสาวอารียาภรณ� ลุนพรม

63042002428 นายมนัส บุญอ5น

63042002429 นางสาวสุชาดา คําบุดดา

63042002430 นางสาวณัฐญา จิตรหอม
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63042002431 นางสาวจันฑารัตน� จูมี

63042002432 นายณัชชากร ถิรคุณชวิน

63042002433 นายธีรวัช กองจําปV

63042002434 นางสาววนาลี มงคลชัยพิพัฒน�

63042002435 นางสาวชมพูนุท แก5วคํานวน

63042002436 นางสาววรรณวิภา คงเพ็ชร

63042002437 นางสาวธิดารัตน� สินสมภรณ�

63042002438 นางสาวขวัญฤทัย สวัสด์ิผลจํารูญ

63042002439 นายสุภิชัย บุบผาศรี

63042002440 นางสาวธัญญา เครือบคนโท

63042002441 นายชวกร พ่ึงแก5ว

63042002442 นางสาวธนัญญา นวนไทย

63042002443 ว*าที่ร5อยตรีหญิงฌัลลิกา ปานเมือง

63042002444 นายไพฑูรย� กุฎีรัตน�

63042002445 นายสิทธิกร ชูจิตร

63042002446 นายทศพร นิลโชติ

63042002447 นายธนชิต สรรพวัฒน�

63042002448 นายธนวัฒน� ชื่นชีพ

63042002449 นายจิรารัตน� ทรัพย�บํารุง

63042002450 นางสาวพิมพ�พิไล สีโอ

63042002451 นายกิตติกร พรมชาติ

63042002452 นายประสิทธ์ิ จุลทะเส

63042002453 นางสาวเดือนเต็ม จันทวงษ�

63042002454 นายวรศักด์ิ มีใหญ*

63042002455 นายหิรัณห� สุมานิต

63042002456 นางสาวสุกัญญา สมดี

63042002457 นางสาวณัฐธิดา หินแก5ว

63042002458 นายจิรายุทธ ชัยศรี

63042002459 นางสาวศุภิญญา กลิ่นเผือก

63042002460 นายณัฏฐ�ธกร ธนจินดาวัลย�
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63042002461 นางสาววริศรา พุทธรอด

63042002462 นายธนากรณ� ศรีวิชัย

63042002463 นางสาวรุ5งทราย แย5มมณฑา

63042002464 นางสาวจตุรพร ผดุงกิจ

63042002465 นางสาวหทัยชนก เบ5าม่ัน

63042002466 นายเทอดพงศ� วงษ�โต

63042002467 นางสาวสุกัญญา เสนตา

63042002468 นางสาวนิดารัตน� ทรงพล

63042002469 นางสาวสุพัฒน�กาญจน� อาศัยราช

63042002470 นายอภิชัย ทับทอง

63042002471 นางสาวสุนิษา ศรีนิล

63042002472 นางสาวลาวัลย� ขันติวงค�

63042002473 นางสาวจันทร�ทิมา ทองหล*อ

63042002474 นางสาวนภสร เทศยงค�

63042002475 นายวรวัฒน� ตนะทิพย�

63042002476 นายนนท�ธวัช พงษ�ธนะ

63042002477 นายจิตจรุง บ5งกาวงษ�

63042002478 นายประจักร� โชติชัย

63042002479 นางสาวเจนจิรา ลําเทียน

63042002480 นางสาววรรณวิสา บุญญารัตน�

63042002481 นายอรรคพล พรเจริญ

63042002482 นางสาวติยรัตน� ยวงเขียน

63042002483 นางสาวสุวพัชร อุบลคลี่

63042002484 นายอภิชาติ ใจใส

63042002485 นางสาวธิดารัตน� เซียะสกุล

63042002486 นายธีระ ศรีหาญ

63042002487 นางสาววารีทิพย� จันทร�ชู

63042002488 นายจิรวัฒน� เชื้อท5าว

63042002489 นางสาวสิรินทิพย� ชื่นชูจิต

63042002490 นางสาวนันทพร ช*องสาร
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63042002491 นายพงศกร เทียนทอง

63042002492 นางสาวพรนภา โพธ์ิเนียร

63042002493 นางสาววราภรณ� ศรีวิชัย

63042002494 นางสาววิลาศิณี กุลเมือง

63042002495 ว*าที่ร5อยตรีกิตติศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ

63042002496 นางสาวนิพาดา โกศลกิตย�

63042002497 นางสาวจินรัก นุตพงษ�

63042002498 นายเสริมศักด์ิ เปVYยมเสน

63042002499 นายธีรภัทร พูลถม

63042002500 นายอานนท� สุทธาวาส

63042002501 นายกิฐติอากรณ� ช5างแก5ว

63042002502 นายศักดา อรรถาเวช

63042002503 นางสาวนิตยา ล5อมวงษ�

63042002504 นางสาวรุ*งทิพย� กรณีย�

63042002505 นางสาววัชรินทร� จันทวงษ�

63042002506 นางสาวจันทิมา อ่ําพงษ�

63042002507 นายมาโนช เชื้อทอง

63042002508 นางสาวกนกวรรณ ระม*อม

63042002509 นายจักรกฤต จับเกตุ

63042002510 นางสาวทองสุข จันทา

63042002511 นายพัชรพล สุจริตวิริยะกุล

63042002512 นายภาณุพงศ� เสาร�พันธุ�รส

63042002513 นางสาวเจนจิรา แสงวันดี

63042002514 นางมุขลาวัลย� สุขสวัสด์ิ

63042002515 นางสาวกัญจิตรา บุษบงค�

63042002516 นางพัชรี อุ*นเรือน

63042002517 นายกาญจน� รอดปาน

63042002518 นายยชญ�พิบูล จิรัฐฉัตรชยา

63042002519 นายชโลธร เทียนประทีป

63042002520 นางสาวรัชนก ช*อชัยพฤกษ�
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63042002521 นายทินกร มาเพชร

63042002522 นางสาวธารารัตน� เกิดโมฬี

63042002523 นางสาวอรณิชา สุทธิสนธ์ิ

63042002524 นายอนนท� เทียนงาม

63042002525 นางสาวพลอยแก5ว มาทุมมี

63042002526 นางสาวกัญญาภัค คมเขียว

63042002527 นางสาวชุติมา ดีละม5าย

63042002528 นายจักรกฤษณ� มีสุนทร

63042002529 นางสาวสายใจ ภูแชมโชติ

63042002530 นางสาวบุณฑิกา แพร*น*าน

63042002531 นางสาวปริยานุช ทองพรม

63042002532 นายธัญยธรณ� ภากรโพธ์ิศรีทอง

63042002533 นายกฤษศิวะนนท� ประเสริฐ

63042002534 นายสมัคร วรศิริ

63042002535 นางสาวรสกมล ทัพพเศรณี

63042002536 นายนิธิพัฒน� ใจย่ังยืน

63042002537 นายสุทธิชัย ใจเสง่ียม

63042002538 นางสาวฐิตาชญา กาวิน

63042002539 นายชานน สังข�ทอง

63042002540 นายสนธยา แสงตาว

63042002541 นายสุคือ พันธุ�ไพรไม5

63042002542 นางสาวขวัญชนก ประสิทธ์ิ

63042002543 นายชัยวัฒน� เดชอุดม

63042002544 นายกฤษณะ ไชยจํา

63042002545 นางสาวพนิดา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา

63042002546 นางสาวเทียนขวัญ แก5วขจร

63042002547 นางสาวจุฑาทิพย� คชสุวรรณ�

63042002548 นางสาวบวรลักษณ� น5อยทา

63042002549 นางสาวณัฐกร ขวัญแก5ว

63042002550 นายณรงค� ฉํ่าช5าง
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63042002551 นายชวนินทร� สุขธรรม

63042002552 นางสาวรุ5งทิวา ดวงมาลา

63042002553 นายชินวัฒน� สุขสบาย

63042002554 นางสาวอาภาภรณ� กลมกล*อม

63042002555 นางสาวอนุสรา โตพุ*ม

63042002556 นางสาวกรรภิรมย� บาลิสี

63042002557 นายพีรพงศ� เกิดแจ5ง

63042002558 นายธนภัทร จันทร�ฉาย

63042002559 นายปสุต ม*วงสีตอง

63042002560 นายณัฐพล กําเนิดมณี

63042002561 นางสาวเกษศริน จันทร�อินทร�

63042002562 นางสาวสุพาพร ย่ิงตระกูล

63042002563 นายสิทธิกร ดําขํา

63042002564 นางสาวกนกพร คล5ายประมวล

63042002565 นางสาวนาตยานี นุ5ยปลี

63042002566 นางสาวพิกุล อุ*นหลง

63042002567 นางสาวบัวสวรรค� พงษ�สีดา

63042002568 นายสุริยะพงษ� พจน�นาถ

63042002569 นายสุรพล เย่ียมต5น

63042002570 นางสาวรัชนีวรรณ คําศรี

63042002571 นายนพดล อาจคงหาญ

63042002572 นางสาวมุขสุดา เจริญแสง

63042002573 นางสาวพรหมพร ยศพิมพ�

63042002574 นางสาวนริสรา ไทยเจริญ

63042002575 นางสาวปOญจรัตน� พันบุญ

63042002576 นางสาวสุกัญญา แม5นบุญ

63042002577 นายกิตติธัช ดอกไม5พุ*ม

63042002578 นางสาวสุพัตรา เครือวัลย�

63042002579 นายอริสมันต� จีนะเจริญ

63042002580 นางสาวลันธิชา ประสิทธ์ิ
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63042002581 นางสาวสุนิสา สุดสุข

63042002582 นายธงชัย เอี่ยมวิจารณ�

63042002583 นางสาวณัฐวรรณ เทพไทย

63042002584 นายรัชชานนท� เชลงวิทย�

63042002585 นางสาวปCยฉัตร เดชพงษ�

63042002586 นางสาวปณิชา บุญปลอด

63042002587 นายวิทยา ไทยใหม*

63042002588 นางสาวสุวรรณสินธุ� บุญคุ*ม

63042002589 นางอนงค� สุพบุตร

63042002590 นายวราวุฒิ ไตรภพ

63042002591 นายอดิศักด์ิ สุขสม

63042002592 นางสาวนพวรรณ กองตัน

63042002593 นางสาวสโรชา แซ*ต้ัง

63042002594 นางสาวศิรินทร รุกขะวัฒน�

63042002595 นางณิรดา วันย่ิง

63042002596 นางณฤทัย โคกทับทิม

63042002597 นางสาวลภัสรดา หมายต*อกลาง

63042002598 นางสาวรุ*งไพลิน สุมทุม

63042002599 นางสาวมณเฑียร บุญบํารุง

63042002600 นายอุดม ยะฟู

63042002601 นางสาวปOญจวรรณ องครักษ�

63042002602 นายมารุต สุกใส

63042002603 นางสาวเทวิกา คงใยแพทย�

63042002604 นางสาวตรีมุข พานอินทร�

63042002605 นางสาวสาวิตรี เลิศเจริญทรัพย�

63042002606 นางสาวกนกวรรณ แสงเพ็ชร

63042002607 นายสําเริง พิมพ�แก

63042002608 นางสาวกนกวรรณ สวัสดี

63042002609 นางสาวศุภกานต� เถ่ือวนวรรณา

63042002610 นางสาวสิริขวัญ โพธิกุล
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63042002611 นายภูวเนตร พลแหลม

63042002612 นางสาวบุญรัตน� เพ็งฤกษ�

63042002613 นางจิราพร หวังกุศล

63042002614 นางสาวเมริตา หม่ืนศรี

63042002615 นายประจักร โพธ์ิวัน

63042002616 นางสาวกิตติยา นิถากรณ�

63042002617 นางสาวศิตรานันท� ไพจันทร�

63042002618 นางสาวศิริวรรณ สีสังข�

63042002619 นายภูมรินทร� แสงพราว

63042002620 นางสาวพรพรรณ สุวรรณวิจิตร

63042002621 นายบัณฑิต ย่ังยืน

63042002622 นายธรณิศร อิ่มเพ็ง

63042002623 นางสาววาสนา ผาแก5ว

63042002624 นางสาวกมลลักษณ� สายสาลี

63042002625 นางสาวศรีสุวรรณ กล5ากสิกิจ

63042002626 นายสุพจน� สุวรรณหงษ�

63042002627 นางสาววนิดา สังข�ทอง

63042002628 นางสาวพิชญ�สินี คงครุฑ

63042002629 นางสาวมลิวัลย� ซิวหนิม

63042002630 นายสิริชัย ทองสุข

63042002631 นายสินธุ�ชัย พาณิชย�อธิคม

63042002632 นางสาวผาณิต ทองทิพย�

63042002633 นายศราวุธ ห*วงสกุลรัตน�

63042002634 นางสาวนาวิกา ธนเกษพิศาล

63042002635 นางสาวเบญจมาภรณ� มหาชน

63042002636 นางสาวศรีนวล สกุลณี

63042002637 นางสาวรัตนา อ*อนสําลี

63042002638 นายณัฐพงษ� มีวงษ�

63042002639 นางสาววิไลวรรณ กระจ*างโรจน�

63042002640 นางกาญจนา บุญกลิ่น
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63042002641 นางสาวน้ําผึ้ง มีโรจน�สม

63042002642 นางสาวภาณุมาศ น้ําผึ้ง

63042002643 นางสาวโญธิกา ถีติปริวัตร�

63042002644 นางสาวจุฑามาศ สาหร*าย

63042002645 นางสาวนิตา บุญวงษ�

63042002646 นางสาวสุมารินทร� เมืองบุญ

63042002647 นายชินพัฒน� ฟูบุญมา

63042002648 นางสาวรัชชา ผดุงแพทย�

63042002649 นางสาวพิศมัย ไม5โง

63042002650 นางสาวสุมาลี ใหญ*ยงค�

63042002651 นางสาวรังษิยา สุภโรจนี

63042002652 นางสาวสรชา พงษ�สุวรรณ

63042002653 นางสาวชฎาพรรณ ขวัญนิมิตร

63042002654 นายนนทกานต� สมคิด

63042002655 นายชูเกียรต์ิ ชลีย�วจีพร

63042002656 นางสาวกัลยรัตน� แทนไล

63042002657 นางรุ*งทิพย� นิติกุล

63042002658 นายเดชาพล โพธิน

63042002659 นางสาวชลธิชา มันพุก

63042002660 นายวิษณุ ศรีนาค

63042002661 ว*าที่ร5อยตรีณัฐพงศ� พุดเผือกผ*อง

63042002662 นายวณัฐพงศ� เสาวมาลย�

63042002663 นายศตวรรษ หม่ืนโฮ5ง

63042002664 นางสาวจันทร�จิรา ตาเสนา

63042002665 นางสาวศิรินทร� แก5วสุก

63042002666 นายอัมรินทร� ศุภพงศ�

63042002667 นายนพกร ล*องลม

63042002668 นางสาวยุธิดา เข็มปOญญา

63042002669 นางสาวเมธาวี พุทธิรังสิมาภรณ�

63042002670 นางสาวรสสุคนธ� พูลแสวง
หน5า 89 จาก 145                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042002671 นายกิจจา บุญยเกียรติ

63042002672 นางสาวนาตยา ทองบุญ

63042002673 นายอดุลสิน สุวรรณบาง

63042002674 นายปCยวัฒน� สสิกุล

63042002675 นายพรชัย ชูมงคล

63042002676 นางสาวบุปผา กระจ*Dางยุทธ

63042002677 นางน้ําฝน ดวงแก5ว

63042002678 นางสาวชุติมา กลิ่นนารีศรี

63042002679 นายรัฐธรรมนูญ เหม็นยา

63042002680 นางสาวสุภา รอดพันธุ�

63042002681 นายชนินทร� เพ็ชรทิพย�

63042002682 นางสาวจีราภรณ� พรมจันทร�

63042002683 นางสาวสิรามล สายสวัสด์ิ

63042002684 นายชํานาญ บุญมี

63042002685 นางสาวนภาลัย กองหนุนสด

63042002686 นายวันเพ็ญ เจริญพร

63042002687 นางสาวรัชฎาพร บุญญเขตร�

63042002688 นางสาวปวีณา มีสุข

63042002689 นางสาวปOทมา เพชรัตน�

63042002690 นายจิรวัฒน� ผ*านพรม

63042002691 นายศุภศิฏ พิลึก

63042002692 นายพิชาภพ มุ*งการนา

63042002693 นางสาวสิริกมล พวงงาม

63042002694 นางสาวนรีวรรณ เพชรเขตรกรณ�

63042002695 นางสาวชิดชนก กุลโนนแดง

63042002696 นางสาวเมตตา ทองประเสริฐ

63042002697 นางสาวฐิติยาพร วรนิล

63042002698 นางสาวนภัสวรรณ� ทับทั่ง

63042002699 นางสาวพรพรรณ พันธ�พุทธ

63042002700 นางสาวธีราภรณ� ชมคุณ
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63042002701 นายกิตติพัฒน� เทียนทอง

63042002702 นางสาวฐิตาภรณ� เหม็นเณร

63042002703 นายศรัณย� ประสงค�ดี

63042002704 นางสาวพรทิพย� รัตนสุวรรณ�

63042002705 นายสุวิทย� ศรีเกตุ

63042002706 นางสาวสมพร พวงเDงน

63042002707 นายสืบพงศ� ดลสา

63042002708 นางสาวปวีณา คําด5วง

63042002709 นางสาววราภรณ� ดาระดาษ

63042002710 นางสาวชุติมา แสงเทียร

63042002711 นางสาวภณิตา ไม5เงินงาม

63042002712 นางสาวนภัสสร เหลืองทอง

63042002713 นางสาวศกุนตลา แจ*มจํารัส

63042002714 นายธิติวุฒิ ปCยะทัศน�ศรี

63042002715 นางสาวปรียานุช พานสบุตร

63042002716 นางสาวอัญจิรา บุตรสันต�

63042002717 นายณัฐพงษ� นุ*มสุข

63042002718 นางสาวศุภาวรรณ ทองระคนธ�

63042002719 นางสาวพัชรียา นามบุรี

63042002720 นายจักรกริช บุตรน5อย

63042002721 นางสาวพุทธชาด ศรีสถาน

63042002722 นางสาวประภัสสร สุขเถ่ือน

63042002723 นางสาวมนัสชนก เพ็ชร�เสือ

63042002724 นายศิริชัย สีงาม

63042002725 นายจักรกฤษณ� พลอยสุกใส

63042002726 นางสาวจุฑาทิพย� ผึ้งเบ5า

63042002727 นางสาวกนกรัตน� ขันธจิตร

63042002728 นายธนดล สัมฤทธ์ิวงค�

63042002729 นางสาวเมษยา พงษ�อําไพ

63042002730 นางสาวตะวัน นาคขําพันธุ�
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63042002731 นายภาศวรณ� คุณกมุต

63042002732 นางสาวกิตติมา แหวนนาค

63042002733 นายฐาปOตย� สังข�ทอง

63042002734 นางสาวสุดารัตน� รุ*งเรือง

63042002735 นางสาววิมล พุ*มทองดี

63042002736 นางสาวจิรภิญญา รุจิรัตนราศี

63042002737 นางสาวเฉลิมพร เนตรสว*าง

63042002738 นายจตุรงค� กิจจา

63042002739 นางสาวกฤษติยาภรณ� ยอดทองดี

63042002740 นายราม สําเภาวมาลย�

63042002741 นางสาวประภัสสร ไพพล

63042002742 นายสันติ จิตกุย

63042002743 นายสุทธิพัฒน� กลสิทธ์ิ

63042002744 นางสาวจิราภรณ� อุ*นเจริญ

63042002745 นางสาวทรรศพร ทองขาว

63042002746 นางสาวลักษิกา กันเกษร

63042002747 นายสิระวุฒิ ถนอมสุวรรณ

63042002748 นางสาวขนิษฐา เขียงลาย

63042002749 นางสาวจันทิมา บุญส*ง

63042002750 นางสาวเรณุกา ปานวิลัย

63042002751 นางสาวพัชรินทร� ทองจุล

63042002752 นายกฤษณะ โตตะเภา

63042002753 นางสาวสุพาวดี ศรีอินทร�

63042002754 นายมานะชัย บุญพรม

63042002755 นางสาวณัฐวดี ตันติรัตน�

63042002756 นางหทัยชนก จันทร�ท*าฬ*อ

63042002757 นายณัฐพงศ� แสงสุริยวงค�

63042002758 นายธนะวัฒน� สังข�วงษ�

63042002759 นางสาวเกวลิน เหล็กเพชร

63042002760 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูแช*มโชติ
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63042002761 นายเสฏฐพงศ� ศรีสว*าง

63042002762 นายชัยวัมน� เอี่ยมสําอางค�

63042002763 นายพิสุทธ์ิ สุภคุต

63042002764 นางสาวอัมพวัน หาบุตรดี

63042002765 นายระพีพงษ� ปรีประเสริฐ

63042002766 นายอดิลักษณ� สิงห�แก5ว

63042002767 นางสาวกมลทา อุตสาหะ

63042002768 นายธนกร เพชร�โชติช*วง

63042002769 ว*าที่ร5อยตรีสถาพร ชาญเขตรธรรม

63042002770 นางสาวกฤษณา รัตนพิบูลย�

63042002771 นายประณัฐ รุ*งราตรี

63042002772 นางสาวปาลิน เพ็งศรี

63042002773 นายกิตติภัณฑ� วงษ�แย5ม

63042002774 นายกฤษกร จงสวัสด์ิ

63042002775 นายสุทัศน� คงทอง

63042002776 นางสาวกนกวรรณ แกมรัมย�

63042002777 นางสาววันวิสาข� โพธ์ิเกิด

63042002778 นายโกวิท วัชรจรัสกุล

63042002779 นายพงศ�พัทธ� แสงลําใย

63042002780 นายวีระพงค� ขันธวิธิ

63042002781 นายมณเฑียร พวงมาลี

63042002782 นางสาวกมลวรรณ กองโรงธรรม

63042002783 นางสาวสุชาดา อํานวยชัยดิลก

63042002784 นางสาวมาริสา พิสัย

63042002785 นางสาวบุษยา นัยบุตร

63042002786 นายฉัตรอมร บุญรอด

63042002787 นางสาวธนภัทร� ทดแทนสุข

63042002788 นางสาวอลิษา ปรีชาชาติ

63042002789 นายเทพฤทธ์ิ ฤทธิเดช

63042002790 นายบพิตร อยู*จุ5ย
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63042002791 นายจิรวัฒน� รุ*งสว*าง

63042002792 นายธนพล เดชอ*อน

63042002793 นางเกสร กล5าหาญ

63042002794 นางสาวเปรมมิกา กริ่งไกร

63042002795 นายจาตุรนต� ไกรชะนะ

63042002796 นางสาวนภารัตน� ไวยวิเชียร

63042002797 นางสาวสุธากร คนสันเทียะ

63042002798 นางสาวน้ําผึ้ง ภู*รัตน�

63042002799 นางสาวรัชนีกร สัพโส

63042002800 นายวศิน ขําขาว

63042002801 นางสาวอนุรดี หาญศึก

63042002802 นางสาวศิริกุล ปOนจักร�

63042002803 นางสาวเสาวณีย� ศรีจําปา

63042002804 นายสืบพงษ� สุริฉาย

63042002805 นางสาววาณิชา สนิทพ*วง

63042002806 นางสาวนิภาพร ไตรรัตน�

63042002807 นางสาวอารีย�รDัตน� จูเปVย

63042002808 นายฤทธิรงค� พวงสมบัติ

63042002809 นายเทพนิรัตน� เพ็ญเขตรวิทย�

63042002810 นายเกริกเกียรติ อําพันธ�

63042002811 นางสาวสิรินรัตน� กํามะหย่ี

63042002812 นาย.       กฤษณ โสดา

63042002813 นางนารีรัตน�D จรรยา

63042002814 นางสาวณัฏฐิกา ดวงเนตร

63042002815 นายวาทิต เข่ือนเก5า

63042002816 นายนนท�วริศ หงษ�สุวรรณ�

63042002817 นางสาวธีราพร สีสวัสด์ิ

63042002818 นายเจษฎา ลาภเกิด

63042002819 นางสาวกาญจนาพร เหลือสิงห�กุล

63042002820 นางสาวสุภาภรณ� โพธ์ิวิฑูรย�
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63042002821 นางสาวนภัสวรรณ แตงอ*อน

63042002822 นางสาวพิรุณพรรณ แจ5งนิลรัตน�

63042002823 นายธีรพงษ� คล่ําเงิน

63042002824 นางสาวฉันท�สินี แก5วคง

63042002825 นางสาวประภาศิริ แจ5งถ่ินปWา

63042002826 นางสาวดวงพร บ*อทองคํา

63042002827 นางสาววลี ธัญญเจริญ

63042002828 นายวิรุณ เลิศสกุล

63042002829 นางสาววาสนา ครุธพันธ�

63042002830 นางสาวสาวิตรี มีทอง

63042002831 นางสาวมาลี สุขเกษม

63042002832 นางสาวอัยลดา พุ*มพฤกษ�

63042002833 นางสาวรัชฎา แพงคํา

63042002834 นายภูวดล ทองอิ่ม

63042002835 นายวุฒิภัทร เรืองศักด์ิ

63042002836 นางสาวพิชญาภรณ� สุทธิแสน

63042002837 นางสาวธวัลญา วงษ�เหมือน

63042002838 นางสาวอติภา ไพรบึง

63042002839 นางสาวอรอุมา ชั้วทอง

63042002840 นายวสุ อินต\ะนอน

63042002841 นางสาวมณธิชา อ*องกุลนะ

63042002842 นายทนงศักด์ิ แป9นอ่ํา

63042002843 นายสุภกิณห� จูอ\อต

63042002844 นางสาววลัยวัลย� จันทร�ศรี

63042002845 นางสาวสิริพร หงษ�ทอง

63042002846 นายพิษณุ เต5าสุวรรณ�

63042002847 นางสาวอภิณญา โพธ์ิเปVYยม

63042002848 นางสาวนุชจรี กันหา

63042002849 นายภัทรวุฒิ น5อยดี

63042002850 นายสุรชัย กลิ่นม่ัน
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63042002851 นายอภิรักษ� คําชม

63042002852 นางชุติกาญจน� คงจันทร�

63042002853 นางสาวประภัสสร คล5ายทอง

63042002854 นางสาวจินดารัตน� คชมุทิง

63042002855 นางสาวบุษยา ตาเวียง

63042002856 นางสาววรารัตน� ศริพงษ�

63042002857 นางสาวแพรวไพลิน ดาราทอง

63042002858 นางสาวธมน สุขเกษม

63042002859 นายธนณัฏฐ� โพธ์ิสุข

63042002860 นายวีรภัทร วงศ�อ*อน

63042002861 นายอัฏฐพงศ� พูลทรัพย�

63042002862 นางสาวณัฐนันท� ทันสมัย

63042002863 นายบรรรณวัชร กาวี

63042002864 นายเอกพจน� คุ5มทรัพย�

63042002865 นางสาวศิริวิมล บัวแก5วทอง

63042002866 นายขวัญชัย ฉะอ5อน

63042002867 นางสาวพาขวัญ เรืองชม

63042002868 นายพัณณ�เดชน� จันทร�เรือง

63042002869 นางสาวกัลยรัตน� แตงระย5า

63042002870 นางสาวสุดารัตน� ฉายาลักษณ�

63042002871 นายกฤตพงศ� สุคนธประดิษฐ

63042002872 นางสาววไรภรณ� พุ*มจําปา

63042002873 นายนพรัตน� ด5วงละม5าย

63042002874 นางสาวภริดา กลิ่นเกษร

63042002875 นางน้ําฝน ศรีจันทร�ฉาย

63042002876 นายอรรถพร เลิศพร5อม

63042002877 นางสาววิภาพร เวียงทอง

63042002878 นางสาวทินมณี อ*อนสะระ

63042002879 นางภิญญาพัชญ� สีพุก

63042002880 นายพณภณ สิงโตขํา
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63042002881 นางสาวนันท�นภัส สุบิน

63042002882 นายภูมิ กล*อมขาว

63042002883 นางสาวพรศรี คงเจริญ

63042002884 นางสาวสุธารัตน� ฉิมพสุทธ์ิ

63042002885 นางสาวพิมพา จ่ันน5อย

63042002886 นายสมเกียรติ หาญโกรธา

63042002887 นางสาวผกาวรรณ ภู*ทับทิม

63042002888 นางสาวศศิประภา สุขสบาย

63042002889 นายธรรมรัตน� ดวงนิมิตร

63042002890 นางอังศุมาลิน แก5วสุข

63042002891 นางสาวเพ็ญศิริ ทองใบ

63042002892 นายปฏิภาณ พรหมศิริ

63042002893 นางสาวอัญชนา ทองเมือง

63042002894 นางกมลชนก ม่ังนิมิตร�

63042002895 นางสาวบุษกร คําลือ

63042002896 นางสาวกมลรัตน� อุ*มแสง

63042002897 นายอภิรักษ� ปCตตากรุณา

63042002898 นางสาวศิรดา ศรีพิทักษ�

63042002899 นายชนะเดช กันเวียน

63042002900 นางสาวนารินทร� บุญทา

63042002901 นางสาวสุดารัตน� ราษฎร�เริงฤทธ์ิ

63042002902 นางสาวปรียาภรณ� หริ่งรอด

63042002903 นายพงศ�ภรณ� ชาญเชาว�วรรธน�

63042002904 นางสาวอนิศราภรณ� เกตุบท

63042002905 นายฐิติกร รถมณี

63042002906 นางสาวบุศรินทร� ภูจุธาตุ

63042002907 นางณัฎฐ�พิมล พันธุ�ส5ม

63042002908 นางสาวกัลยาพิมพ� วงษ�ประเวสน�

63042002909 นางสาวศกลภัทร ร*วมรักบุญ

63042002910 นางสาวณัฐธิดา ศรีสําอางค�
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63042002911 นางสาวศุทธินี รัตนสูตร

63042002912 นางสาวมาลี สุขสาลี

63042002913 นางสาวนิภาพร จินดายะพาณิชย�

63042002914 นางสาววรนุช ทะยอม

63042002915 นางสาวธนพร เฟXYองนคร

63042002916 นางสาวศรัญญา อยู*กรุง

63042002917 นายธีระยุทธ สอนรัตน�

63042002918 นางสาวรัตนาภรณ� ห*านวิไล

63042002919 นายอนุชิต บุญศักด์ิ

63042002920 นายอิทธิศักด์ิ ข5องเก่ียวพันธ�

63042002921 นางสาวรัตนา จันใจ

63042002922 นางสาวกานดา อุบลวรรณา

63042002923 นางสาวปวีณา มุขแจ5ง

63042002924 นายฐิติ เชื้อแก5ว

63042002925 นางสาวกนิษฐา จิตต�ประเสริฐ

63042002926 นางสาวภิญญาพัชญ� กรองบุญมา

63042002927 นางรุ*งรัตน� เพ็ชรหอย

63042002928 นายภีรวัฒน� ลิ้มเฮงสินธุ�

63042002929 นายนพดล สุขโต

63042002930 นางสาวธนพร โพธ์ิทอง

63042002931 นางสาวปาริชาติ จ่ีมุข

63042002932 นายภพภูวัสส� แป9นเพชรพงศา

63042002933 นางสาวณัฐพร อนันทสุข

63042002934 นางชญาภา ทองสุขใส

63042002935 นางสาวศันสนีย� กิจนิที

63042002936 นายสหพล เกตแค

63042002937 นางสาวขนิษฐา ชังปลื้ม

63042002938 นางสาวตรีรัตน� ถาวรสุข

63042002939 นายพิมาน ชมสนธ์ิ

63042002940 นางสาวจันทภา ภู*วัฒน�
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63042002941 นางสาวจริยา พันธ�ธระณี

63042002942 นางสาวอรอุมา ทองอินทร�

63042002943 นางสาวพรพิมล รอดนวล

63042002944 นายกฤษฎา พวงชะบา

63042002945 นายชลสิทธ์ิ ทรงประไพ

63042002946 นางสาวรัตติยา ผ*านสําแดง

63042002947 นางสาวเพ็ญพิชญา ชื่นชม

63042002948 นางสาวรวีวรรณ วงษ�สุวรรณ�

63042002949 นางสาวเพชรรัตน� ปOญญาชน

63042002950 นางสาวศิรินภา ศีลเตช

63042002951 นางสาวอังศราภรณ� ชาตเจริญ

63042002952 นางสาวธัญญลักษณ� คําหงษ�

63042002953 นายอานนท� จุลกะทัพพะ

63042002954 นายต5นเฟCร�น ธัญญเจริญ

63042002955 นายอานนท� รักทอง

63042002956 นายธนากร สายเพ็ชร�

63042002957 นางสาวรมย�ฤดี กลิ่นอุบล

63042002958 นางสาวเนตรชนก ปาทาน

63042002959 นางสาวณุชารินทร� ดาราศร

63042002960 นางสาวปOณณภัสร� บุญปก

63042002961 นายธนัช วงษ�สุวรรณ

63042002962 นายสตวรรษ ฉันทะ

63042002963 นายพิริยะ โภควัฒน�

63042002964 นางสาวจันทิมา คุ5มครอง

63042002965 นางสาววชิราภรณ� แซ*เล5า

63042002966 นางสาวนภาพร อาจหาญ

63042002967 นายธนากร ศรีใจอินทร�

63042002968 นางสาวจีรนันท� แข็งธัญญกิจ

63042002969 นายณัฐวัตร สระทองห5อย

63042002970 นางสาวสุวรรณา พูลสินทรัพย�
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63042002971 นายวัชรินทร� แตงนิ่ม

63042002972 นายปฏิภาณ บุญฤทธ์ิ

63042002973 ว*าที่ร5อยตรีอํานาจ ศรีโลทก

63042002974 นายนิรันดร� นาคกล*อม

63042002975 นางสาวสุกัญญา โคสอน

63042002976 นางสาวสุภัสสร สีทอง

63042002977 นางสาวกัญชพร อินอิ่ม

63042002978 นางสาวพันพณาพร พันเพ็ชร�

63042002979 นายธีรศักด์ิ รูปเล็ก

63042002980 นางสาวธนัญญา มะกรูดอินทร�

63042002981 นางสาวปวีณา ตุ5มเจริญ

63042002982 นางสาวพัชรี จิระกิจ

63042002983 นางดวงรัตน� ปานเงิน

63042002984 นางสาววรัญญา ก5อนทอง

63042002985 นายสุรพงษ� พันธุ�เพชร

63042002986 นายธีรยุทธ สดคมขํา

63042002987 นางสาวปภัสรา กล่ําดี

63042002988 นายรังสิมันต� จันทา

63042002989 นางสาวทัศวรรณ เกิดกล5า

63042002990 นางสาวพัชริดา เงินงาม

63042002991 นายพงศ�ศิริ ศรีวิชัย

63042002992 นางสาววิลาวรรณ เสนาอินทร�

63042002993 นางสาวอัมรา เทียมเกตุ

63042002994 นายภานุพัฒน� ยอดพิกุล

63042002995 นางสาวนันทัชพร เกิดเปVYยม

63042002996 ว*าที่ร.ต.วศธร มงคลชัย

63042002997 นางสาวชนนิกานต� พูนนิกร

63042002998 นางสาววิภาดา แซ*ว*อง

63042002999 นางสาวธนิษฐา ทรัพย�เจริญ

63042003000 นายชโยทัย เหมะ
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63042003001 นางสาวรุ*งทิวา อยู*สุข

63042003002 นางสาวณัฐธิดา กันโต

63042003003 นางสาวจิตรดารา สุขประเสริฐ

63042003004 นายสุวิทย� จันทวงษ�

63042003005 นายริดชาร�ด เฮลเมอร�ท

63042003006 นางสาวปCยะวรรณ นาคยรรยงค�

63042003007 นางสาวจุฑามาศ วงษ�สมบูรณ�

63042003008 นางสาวกรรณิการ� แก5วสิงห�

63042003009 นางสาวศิริพร สร5อยเสนา

63042003010 นางสาวศศิประภา จันทร�เชียงศรี

63042003011 นางสาวอมรรัตน� เถาวัลย�

63042003012 นางสาวนัฐกานต� โพธ์ิต5น

63042003013 นายวิษณุ ศรีสุวรรณ

63042003014 นางสาวภัทราพร เหมะ

63042003015 นางสาวคริมา มาอ*อนตา

63042003016 นางสาวกฤติมา นาคชุ*ม

63042003017 นางสาวฐิติกา ส5มกลีบ

63042003018 นางสาวภรณ�รพี ชูหีบ

63042003019 นายนฤพนธ� เสลา

63042003020 นางสาวกวินธิดา เหมนแก5ว

63042003021 นายนิรันดร� บุตรสี

63042003022 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาวนาฝ9าย

63042003023 นายภาคิน อินทรีพงษ�

63042003024 นางสาวศุภิสรา แก5วอร*าม

63042003025 นางสาวปริสา เสือประโคน

63042003026 นายสุจริต ทองสุก

63042003027 นางสาวนัฐรีญา ภูยาธร

63042003028 นางสาวอังศุมาลิน พินิจนารถ

63042003029 นายฐิติพงศ� สาพงษ�เอี่ยม

63042003030 นางสาววิจิตรตา ทาพิทักษ�
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63042003031 นางฐิฏิมา โฉมเชิด

63042003032 นางสาวสุภาวดี กรัณฑ�สุวรรณ

63042003033 นายเพ่ิมศักด์ิ เพ่ิมพูลพานิช

63042003034 นางสาวปOทมนันท� แจ5งสว*าง

63042003035 นายชายภูมิ เปVYยมทรัพย�

63042003036 นายปราชญ� สกุลพราหมณ�

63042003037 นางสาวพรรณภา อุปพงษ�

63042003038 นางสาวสิริพร อินทร�จันทร�

63042003039 ว*าที่ร5อยตรีนพพล โพธ์ิยุทธนาสถิตย�

63042003040 นางสาวอุทัยวรรณ สอนธรรม

63042003041 นางสาวณัฐฏ�ณิชกานต� แสงเมือง

63042003042 นายชลนภา วงศ�จันทร�

63042003043 นายอุกกฤษฎ� ย้ิมประดิษฐ�

63042003044 นางสาวพิมพ�ชนก มุ*งมาตร�

63042003045 นางสาวเกวลี แสงสูนนย�

63042003046 นายวีรชัย แก5ววังปวน

63042003047 นางสาวมิลตา สุทธิศิลปM

63042003048 นางสาวทิวากร หวังธาตวากร

63042003049 นางสาวพรพัสนันท� จีนเนียม

63042003050 นางสาวสริตา อ*อนอินทร�

63042003051 จ*าอากาศเอกอลงกรณ� อุลิต

63042003052 นางสาวธารารัตน� กินขุนทด

63042003053 นางสาวริญญาภัทร� จ่ันสําอางค�

63042003054 นางสาวเบญจมาภรณ� สุธรรมแปง

63042003055 นายธวัชชัย รักแสง

63042003056 นายพิเชษฐ� กลั่นใจ

63042003057 นายปณิธิ ขาวเน

63042003058 นายวรายุส ทานธรรม

63042003059 นายโสรัช หรั่งแพ

63042003060 นางสาวจันทิมา สัตย�สูง
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63042003061 นายสุทธิเกียรติ ทวงจันทึก

63042003062 นางสาวศิราวรรณ แจ*มศักด์ิ

63042003063 นางสาวศศิวิมล ย้ิมนิล

63042003064 นางสาวอุษา โพธ์ิต5น

63042003065 นางสาวจริยา เพชรโยธิน

63042003066 นางสาวมินตา จันทร�ยา

63042003067 นายเฉลิม โกมุท

63042003068 นางสาวธญานี เทพพันธุ�

63042003069 นางสาวจณิสชา ชนะเคน

63042003070 นางสาววลัยพร รักชื่นกมล

63042003071 นางสาวดวงแก5ว นามเอี่ยม

63042003072 นางสาววณานันท� แย5มใจดี

63042003073 นายพีรดนย� โชติวรรณ�

63042003074 นายดาเรศ วะราหะ

63042003075 นางสาวอุชุกร โรจนวิภาค

63042003076 นางสาวจุฑามาศ แสนสุข

63042003077 นายปรัชญา บานแย5ม

63042003078 นางสาวธนาภรณ� บุตรเพ็ชร

63042003079 นายธานี อุปติ

63042003080 นางเสาวลักษณ� เต็นแก5ว

63042003081 นายจิรายุส คุ5มสิน

63042003082 นางสาวพรสวรรค� บุญละคร

63042003083 นางสาวธัญวรัตน� พันธุ�รัตน�

63042003084 นายอนุวัติ วัชรวงศ�

63042003085 นายประเสริฐสิทธ์ิ เรืองศรี

63042003086 นายพงษ�พิสิทธ์ิ สุธาทัศน�

63042003087 นางสาวพุธิตา อาจหาญ

63042003088 นางสาวทิพย�รดา คงสมแก5ว

63042003089 นางสาววรรณวิมล น5อยอยู*

63042003090 นางสาวดาวเรือง นิลบุญ
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042003091 นางสาวอรวรรณ รักษาถ5อย

63042003092 นางสาวปCยนุช เชี่ยวชาญ

63042003093 นายสิทธิกร หิดาวรรณ

63042003094 นายวิศิษฐ�พงษ� ศรีสุทธิวงษ�

63042003095 นางสาวกิติญา ฝOYงทะเล

63042003096 นางสาววันวิสาข� ดวงสง*า

63042003097 นางสาวจันทิมา ช*างทอง

63042003098 นายภานุวัฒน� สุจริตธรรม

63042003099 นางสาววิภาดา ภู*สัตยาธนพร

63042003100 นายเจตนิพัทธ� เข่ือนเก5า

63042003101 นายวินัย ทองแพ

63042003102 นางสาวจิรประภา มะตัน

63042003103 นายณรงค�ฤทธ์ิ ชายเรือน

63042003104 นางสาวบุณฑริกา ทัดศรี

63042003105 นายก5องกิดากร เหล็กอ*อนตา

63042003106 นายธีรภัทร� คงคลอด

63042003107 นายศุภพล เถาว�เพ็ชร

63042003108 นางสาวสุธิดา ศิริวัฒน�

63042003109 นางสาวธนวรรณ เอี่ยมสกุล

63042003110 นางสาวประภาพรรณ ปCYนวิเศษ

63042003111 นางสาวผุสดี ศรีสุวรรณ�

63042003112 นายชัยรัตน� เจนธัญกรรม

63042003113 นางสาวนภัสสร ถนอมจิตร

63042003114 นางสาวกรวิภา เกยมาศ

63042003115 นายจักรกฤษณ� บุตรปะสะ

63042003116 นางสาวปาริฉัตร สรรวัจนา

63042003117 นายศิวพล ชัยพินิจ

63042003118 นายอรรถพล อํานวยพร

63042003119 นายอัฐวุฒิ อ5วนโพธ์ิกลาง

63042003120 นางสาวเมษิยา ทําชอบ
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63042003121 นางสาวกนกวรรณ รอยประดิษฐ

63042003122 นายวันธุคล อุงจิตต�ตระกูล

63042003123 นางสาวศิริวิมล ธรรมรัตนพงษ�

63042003124 นายชัยศิริ คําทา

63042003125 นายณัฐพนธ� ภาคฐิน

63042003126 นายชาติชาย ศิริศักด์ิวัฒนา

63042003127 นายอภิวัฒน� จ๋ิวสายแจ*ม

63042003128 นางสาววันวิสา กันฉาย

63042003129 นางสาวปริศนา สืบสาย

63042003130 นายณัฐพล เชิดชู

63042003131 นางสาวฐิติกานต� ประกอบกิจ

63042003132 นางสาวครวญสิริ บุญอ*อน

63042003133 นางสาวกัญชริญา คล5ายสี

63042003134 นายจิตตภัทร แก*นทอง

63042003135 นางสาวจารุวรรณ แจ*มใส

63042003136 นางสาวพจนิศ ศรีกรด

63042003137 นางสาวสุกัญญา สุขสุศักด์ิ

63042003138 นางสาวเบญจมาศ วัฒวิเศษ

63042003139 นายณัฐพล อ*อนดี

63042003140 นางสาวจารุวรรณ เสือสังโฆ

63042003141 นายบุณยกร ปานพริ้งดํารง

63042003142 นางสาวปOณฐิสา ไกรเภา

63042003143 นายพงษ�ปCยศิลปM วงษ�อุ*น

63042003144 นางสาวหทัยภัทร บุญเฮี้ยน

63042003145 นางสาวอารีรัตน� คงอยู*

63042003146 นายภรดร ผอบนาค

63042003147 นางสาววารุณี ทรัพย�ประเสริฐ

63042003148 นางสาวเกศสินีย� เพียวิเศษ

63042003149 นางสาวพิมพ�ใจ อัมรนันท�

63042003150 นายสุธิพงศ� แตงนน
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63042003151 นางสาวสุมณฑา ขันธนิยม

63042003152 นายศรัณย� จันยอด

63042003153 นายปณิธาน นันทจันทร�

63042003154 นางสาวมาริน เวทการ

63042003155 นายวรธร ณ ลําปาง

63042003156 นางสาวมุฑิตา มุสิกสาร

63042003157 นางสาววิภารัตน� พูลสวัสด์ิ

63042003158 นายวิชิต พรหมมา

63042003159 นางสาวภิญญาพัชญ� สมิทธาพิพัฒน�

63042003160 นางสาวจิราภรณ� กล่ําบุรี

63042003161 นางสาวสลิลญา ใจซ่ือ

63042003162 นางสาวบุษบา ทรงรูป

63042003163 นางสาวนราภรณ� ไชยศิริ

63042003164 นางสาวจันทมณี เชี่ยวชาญคีรี

63042003165 นางสาวเยาวเรศ ยอดย่ิง

63042003166 นางสาวนัทธ�หทัย ไวยบุรีย�

63042003167 นายพงษ�ศักด์ิ สีเอี่ยม

63042003168 นางสาววรางคณา อนันต�

63042003169 นางสาวศรารัตน� วีระเทศ

63042003170 นายนรุตม�ชัย ปกแก5ว

63042003171 นางสาววิภาวดี น*วมโพธ์ิ

63042003172 นายจักรกฤษณ� พวงชะบา

63042003173 นางสาวภคนันท� บุญปกครอง

63042003174 นายธีรพงษ� อุ*นน5อย

63042003175 นายอาทิตย� นาคพรม

63042003176 นางสาวเพ็ญนภา โอฬาระวัตร�

63042003177 นางสาวพรรณไพรินทร� กาบเก้ียว

63042003178 นางสาวสิราวรรณ มีเปรม

63042003179 นางสาวจิรัชยา วงสวาห�

63042003180 นางสาวฐิติยาพร วิลัยเลิศ
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63042003181 นายภาคภูมิ แสนบุตร

63042003182 นายธีรวัฒน� พลวัฒน�

63042003183 นางสาวกัณฑิมา วิมล

63042003184 นางสาวอรวรรณ วังอิน

63042003185 นางสาวณัฐนันท� หิรัญ

63042003186 นางสาวนรีภัสร� หลวงหาญ

63042003187 นางสาวทิพรัตน� สว*างศรี

63042003188 นางสาวชนัญชิดา ประจวบสุข

63042003189 นายปรเมษฐ� อ*อนจ5าย

63042003190 นางสาวสิริรัตน� ม่ันใจ

63042003191 นางสาวอังคณา ปCYนสอาด

63042003192 นายสุรศักด์ิ กลิ่นหอม

63042003193 นางสาวลลิตา ดวงธรรมมา

63042003194 นายศรัญJู แก5วนพรัตน�

63042003195 นางสาวสุภัสสรา เพ็ชรทอง

63042003196 นายเมธา แสนแก5วทอง

63042003197 นางสาวสมพร จ๋ิวกร*าง

63042003198 นางสาววรรณา พวงแก5ว

63042003199 นางสาวธัญชนก แพบัว

63042003200 นางสาววราภรณ� ปรึกษา

63042003201 นางสาวศิดาภา ศรีโชติ

63042003202 นางสาวนพวรรณ วิจิตรพันธุ�

63042003203 นายวิมล สินคําคุณ

63042003204 นายณัฐพล เสนปOญญากุล

63042003205 นางสาวเจษินี ชัยณรงค�

63042003206 นางสาวพรรณทิพา ธนนิเวศ

63042003207 นางสาวอนงค�ลักษณ� แสงจันทร�

63042003208 นายธเนศวร ตะเภาลอย

63042003209 นายธราธร สีนุชาติ

63042003210 นางสาวพรประภา มากผาสุข
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63042003211 นางสาวชญานิษ ฤทธิโสด

63042003212 นางสาวณภิชชา ว*องวิการณ�

63042003213 นางสาวปรียาภรณ� แตงสุข

63042003214 นายลิขิต ไกรศรี

63042003215 นายอนุรักษ� พงษ�สวรรค�

63042003216 นางสาวรัตนาภรณ� นุชนาฎ

63042003217 นายธนวันต� ฉวีทอง

63042003218 นายกิตติพันธ� ป9องกัน

63042003219 นางสาวไพรินทร� ดอกไม5งาม

63042003220 นายทิชากร เรืองเจริญผล

63042003221 นางสาวอัญเชิญ อํานัคมาตย�

63042003222 นางสาวอุษณีย� วรรณศรี

63042003223 นางสาวจรรยา บุญไล5

63042003224 นางลัดดาวรรณ หาทรัพย�

63042003225 นางสาววิไลพร อยู*สา

63042003226 นางสาวณัชชา ขาวเหรียญ

63042003227 นางนัยรัตน� โต\ะนาค

63042003228 นายศิวะกานต� สว*างเดือน

63042003229 นายวิทวัส เพ็งพ*วง

63042003230 นางสาวสุนิสา พลิกบัว

63042003231 นางสาวจีรนันท� ปานเฟXอง

63042003232 นายนพดล บุญเพ็ง

63042003233 นางสาวปทุมมา อินทจักร�

63042003234 นางสาวพรศิริ สุขสุโฉม

63042003235 นางสาวประภัสสร พิลา

63042003236 นายนาทวัชร จําปาทอง

63042003237 นายพงศ�ศิลปM จิตม่ัน

63042003238 นายภาณุวัฒน� บุญ ผา สุข 

63042003239 นายธาราดล อินทอง

63042003240 นายจตุรงค� เปVYยมวัฒนะโชติ
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63042003241 นางสาวอัมภิกา เชื้อเล็ก

63042003242 นางสาวนงลักษณ� จันทร�จุฬา

63042003243 นางสาวขนิษฐา กุลเวียง

63042003244 นายณัฐวุฒิ ควรบําเรอ

63042003245 นางสาวกานต�ธีรา เชื้อจุ5ย

63042003246 นางสาวเบญจมาศ ธนะชาติ

63042003247 นางสาวสุธิดา ชาภู*พุทธ

63042003248 นางสาววราพร แป9นสีทอง

63042003249 นางสาวเพ็ญนภา ย้ิมละมัย

63042003250 นางสาวจิราพัชร กาฬภักดี

63042003251 นางสาวกาญจนา พานาง

63042003252 นางสาววาริษา สุวรรณบาง

63042003253 ว*าที่ร5อยตรีมงคล สุวรรณบํารุง

63042003254 นางสาวนุจรี ชอบประดิษฐ

63042003255 นายจาตุรงค� สุขพัทธี

63042003256 นายสุเมธ เอี่ยมสวรรณ

63042003257 นางสาวปวีณา ตองอ*อน

63042003258 นางสาวเมธาวี อัครตรีกุล

63042003259 นางสาวกรกนก คํานาค

63042003260 นางสาวพัชรี ทองชาติ

63042003261 นายมนตรี อารีชม

63042003262 นางสาวชนัญชิดา ทองนิล

63042003263 นางสาวญาณิศา บุญช*วยธรรมกิจ

63042003264 นางสาวณัฐกมุท ปCYนมณี

63042003265 นางสาวกุลนิษฐ� โชติสิริมนต�

63042003266 นางสาวพัชรินทร� ห5องกุหลาบ

63042003267 นางสาวรพีพรรณ ดิษาภิรมย�

63042003268 นางสาวเบญญา ดลวิศิษฐ�ถาวร

63042003269 นางสาวอําพร งามละม*อม

63042003270 นางสาวเจนจิรา กลีบจันทร�
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63042003271 นายนิมิตร เกิดสุวรรณ�

63042003272 นายภาณุวัฒน� กาศสกุล

63042003273 นายประดิษฐ� จันทร�ดอนตอง

63042003274 นางสาวพรนิภา บุญปถัมภ�

63042003275 นางสาวนภัสสร รวมเจริญ

63042003276 นายเอกพงษ� คงศิริ

63042003277 นางสาวชนัญญา อัตตะสาระ

63042003278 นางสาวนิสา คงคะชาติ

63042003279 นางสาวอารีรัตน� บรรพตเขียว

63042003280 นายสุรศักด์ิ ไผ*ย5อย

63042003281 นางสาววริยา แก5วทัต

63042003282 นางสาวณัฎฐิกา สายคําพา

63042003283 นางสาวชญาภา มะณีรัตน�

63042003284 นางสาวจารุวรรณ อินทรโชติ

63042003285 ว*าที่ ร.ต.หญิงวัลลภา พันธุ�แตง

63042003286 นางสาวจุฑารัตน� ต*ายก5อนทอง

63042003287 นางสาวดวงพร พันธุ�แตง

63042003288 นางสาวพันธ�Dทิพย�ภา ป9อมสนาม

63042003289 นายพรชัย กรุทวงษ�

63042003290 นายเธียรธรรม แต5มทอง

63042003291 นายกฤษดา พ*วงจุ5ย

63042003292 นางสาวสมฤทัย กันหาคํา

63042003293 นางสาวปาณิศา ไกรฤทธ์ิ

63042003294 นางสาวปริญญา เจริญไชย

63042003295 นางสาวณิชกานต� เปVYยมเสถียร

63042003296 นางสาวดารณี คงเจริญ

63042003297 นายณัฐภพ มหาทรัพย�

63042003298 นางสาวธิติสุดา มะลิวัลย�

63042003299 นายโสภณ ศรีโมรา

63042003300 นางสาวสุมณฑา สีมาพันธุ�
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63042003301 นายมนัส แย5มกลีบ

63042003302 นายกณวรรธน� ดีกระจ*าง

63042003303 นางสาวรัตติยากร คนสูง

63042003304 นางสาวจีราวรรณ ประคองเมือง

63042003305 นายเวณุวัช เชื้อนาค

63042003306 นางสาวพรไพลิน สันติวงศ�

63042003307 นายณัฐพล แสงอ*อน

63042003308 นายธนกร มิตรดี

63042003309 นางสาวอุทัยวรรณ� อรุณโชติ

63042003310 นายเบญจภัทร ฤกษ�การันต� 

63042003311 นางสาวศศิธร ยินดีพิธ

63042003312 นางสาววิภาดา สงวนทรัพย�

63042003313 นางสาวอมรา แจ*มผล

63042003314 นางสาวณัฐวรรณ พานิช

63042003315 นายนพกร เจริญบุญ

63042003316 นายธวัชชัย ณะรินทร�

63042003317 นางสาวพัชราวดี แสนจันทร�

63042003318 นายเจษฎา เชี่ยวกสิกร

63042003319 นายอภิญญา ศิริมาศ

63042003320 นายเกียรติภูมิ แซ*ต้ัง

63042003321 นางสาวชนิดา อนุชน

63042003322 นางสาวคริษฐา กรุณี

63042003323 นางสาวพรทิพย� หงษะ

63042003324 นายวัฒนา นางแล

63042003325 นายนพกร เทเพล

63042003326 นายธัญญชัย สังสีแก5ว

63042003327 นางสาวนันทนัช สุขม่ัน

63042003328 นายธีรนัย ภูแซมแสง

63042003329 นางสาวรัตน�มณี แผนบัว

63042003330 นางสาวศรัณญา รุ*งเรือง
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63042003331 นายธีรนัย เปVยเมือง

63042003332 นางสาวอัญฌิษา ภูก่ิงเงิน

63042003333 นางสาวสุปาณี คุ5มภัย

63042003334 นายอนุพงษ� เพ็ชร�อินทร�

63042003335 นางสาวโกสุม จันทร�พันธ�โสม

63042003336 นางสาวนงนภัส รุจิโภชน�

63042003337 นางสาวสมฤทัย จันเนียม

63042003338 นายสุชาครีย� สวัสด์ิศรี

63042003339 นางสาวศศิธร น5อยเอี่ยม

63042003340 นายชญาวัฒน� จันทร�พงษ�

63042003341 นางยุพา แก5วจินดา

63042003342 นางสาวอภิชญา แพร*น*าน

63042003343 นายชานนท� ซุ*นขวาน

63042003344 นางสาวสุกัญญา นาคยศ

63042003345 นางสาวศรัญญา ลึกวิลัย

63042003346 นางสาวสงกรานต� จันทร�ไทย

63042003347 นายทศพล สันทัด

63042003348 นายวิชญะ จันทะโย

63042003349 นางสาวกัลญานี พวงอินทร�

63042003350 นางสาวกาญจนา ฉ*อนเจริญ

63042003351 นางสาวสุพัตรา สรวงสิงห�

63042003352 นายธีระชัย บุบผา

63042003353 นายธนภูมิ ชีระภากร

63042003354 ว*าที่ร5อยตรี หญิงจุรีรัตน� อิ่มจิตร

63042003355 นางสาวปานจันทร� วงศ�งาม

63042003356 นายพีรพล เกตุโชติ

63042003357 นางสาววนิดา ค5าโค

63042003358 นางสาวนิศารัตน� เอี่ยมสอาด

63042003359 นายชัยณรงค� รัตนประทุม

63042003360 นางสาวอําไพ บุญชู
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63042003361 นายสุเทพ แซ*พัว

63042003362 นางสาวพจมาน พุ*มนุตร

63042003363 นายนราวิชญ� ผาเพียว

63042003364 นางสาววนารินทร� ลาภเวช

63042003365 นางสาวกมลพร เต*าสุวรรณ

63042003366 นางสาววนิดา เกลี้ยงทองคํา

63042003367 นางสาวพรทิพย� จันทรถ

63042003368 นางสาวกฤติญา พิริยะกุลเดช

63042003369 นางสาวธัญญ�นรี ไพรวรรณ�

63042003370 นางสาวนัชชา แย5มกลีบ

63042003371 นายกฤษดา เนื่องพุกก�

63042003372 นางสาวปCยะดา พลายคง

63042003373 นางสาวชลธิชา จันทร�ขาว

63042003374 นางสาวนาริน เติมแก5ว

63042003375 นายชัยชาญ บุญซ5อน

63042003376 นายปราโมทย� สมบัติรัตนานันท�

63042003377 นายภาณุพงศ� กลางพุดซา

63042003378 นางสาวธันย�ชนก แสงใยมณี

63042003379 นายณัฐนัย น5อยเอี่ยม

63042003380 นายปฐวี ไชยมินทร�

63042003381 นางอรนุช จันทร�สกุล

63042003382 นายเกรียงศักด์ิ อินทปOต

63042003383 นางสาวอนิชา อ่ําสุดใจ

63042003384 นายวชิระวิทย� สุขสุมิตร

63042003385 นายสมควร ศิริเลี้ยง

63042003386 นางสาวอารียา อนะจันทร�

63042003387 นางสาวเสาวลักษณ� ฟุ9งสุข

63042003388 นายพงษ�พัฒน� แคชัยภูมิ

63042003389 นางสาวชนกวนันท� มุงคุณ

63042003390 นางสาวรักชนก วอตามพิรัตน�
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63042003391 นางสาวฉัตรทริดา ยังสวัสสด์ิ

63042003392 นางศรัณย�พร พิสวรรค�

63042003393 นายนนทวัชร� วิเศษ

63042003394 นางสาวณัฐกานต� เริ่มศรี

63042003395 นางสาวกมลชนก มีศักด์ิ

63042003396 นายปรัชญา อ่ําบุญ

63042003397 นายนัฐพงศ� พ่ึงสิงห�

63042003398 นายไตรมาศ ปานนิล

63042003399 นางสาวอาทิตยา กลิ่นกุหลาบ

63042003400 นายธนกร แก*นจันดํา

63042003401 นายทศพล สุขสามดาว

63042003402 นางสาวอุษา ศรีชัย

63042003403 นายธนินทร� รัตนรักษ�

63042003404 นางสาวจารุวรรณ วานิชคาม

63042003405 นางสาวธันยพร พูลสวัสด์ิ

63042003406 นางสาวศุภรัตน� ศรแก5ว

63042003407 นายรัตนชัย ช*อรัก

63042003408 นางสาวภัณฑิลา แคทอง

63042003409 นางสาวปทิตตา พลเย่ียม

63042003410 นางสาวกนกพร โพธ์ิวิฑูรย�

63042003411 นางสาวปOทมพร กัลปพฤกษ�

63042003412 นายอนุมาศ พ่ึงงาม

63042003413 นางสาวกาญจนาพร ไตรรัตโนบล

63042003414 นางสาวสิตา โพธฺDDแก5ว

63042003415 นายทัศวัธ โตอุตต�

63042003416 นายทศพล โพธา

63042003417 นางสาวปวีณา เขียวน5อย

63042003418 นางสาววันงาม ป9อมคํา

63042003419 นางสาวณัฐมล อุ*นเสนีย�

63042003420 นางสาวสรารัตน� เอกนัย
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63042003421 นางสาวอภิญญา สุขเนตร

63042003422 นางสาวรัตติกาล ตุลาทอง

63042003423 นายพัชรพล แสงหิรัญ

63042003424 นายภูมิศิริ ปOจฉิม

63042003425 นายอภิชาติ เรืองศรี

63042003426 นางสาวรังสินี หนูมาทวงศ�

63042003427 นายเพ่ิมพูน ชูเสน

63042003428 นางสาวสิดาพร มากแจ5ง

63042003429 นางสาวเสาวลักษณ� กํ่ามอญ

63042003430 นายพีรพัฒน� บุญคง

63042003431 นางสาวสุวรรณา พรมพรึกษ�

63042003432 นายปวิธ พจน�จําเนียร

63042003433 นางสาวภณิตา ศรีเหรา

63042003434 นางสาวเบญจมาศ พันทะสาร

63042003435 นายวัลลภ จันทร�แป9น

63042003436 นายธงชัย พงษ�นิมิตร

63042003437 นายจักริน อ่ําเกิด

63042003438 นายสุรศักด์ิ ฟOกศรี

63042003439 นางสาวณิชชา ครุฑหลวง

63042003440 นายสรวิชญ� โขมะวัฒน�

63042003441 นางสาวอัมพร เณรรักษา

63042003442 นางสาวณิชาภัทร เอี่ยมสอาด

63042003443 นายสุเทพ ช*วยรักษ�

63042003444 นางสาวปุณณดา เสมอบุตร

63042003445 นางสาวชลธิชา มานําไชย

63042003446 นางสาวจิราพร ทุมสิทธ์ิ

63042003447 นางสาวอารีรัตน� ธูปศิริ

63042003448 นายนพเดช แย5มชมภู

63042003449 นายกฤษณะ ชีวิสิทธิยานนท�

63042003450 นายเดชทนง แพงมี
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63042003451 นายธนพงค� ทาระต๋ัน

63042003452 นางสาววิรินทร สุขสมกิจ

63042003453 นางสาวปCYนสุดา แก5วจีน

63042003454 นางสาวนลพรรณ อึ้งประเสริฐ

63042003455 นางสาวนรินทร� ผึ้งสุก

63042003456 นายวรชิต จิตถวิล

63042003457 นายอนุวัต อุบลฉาย

63042003458 นางสาวธัญญารัตน� คงธารา

63042003459 นายกฤษฎา ธรรมเกษร

63042003460 นางสาวสุณีนารถ ทับริด

63042003461 นางสาววัชรากร กลัดสิงห�

63042003462 นายพีระพัฒน� เพียรธัญกรณ�

63042003463 นายธีรศักด์ิ ยมจันทร�

63042003464 นางสาวนลัทพร ใจตรง

63042003465 นางสาวศตพร ยศปOญญา

63042003466 นางสาวภัทราภรณ� จําแนกนิด

63042003467 นางสาวกมลรัตน� ชุมเปVย

63042003468 นางสาวนุสรา กลิ่นจําปา

63042003469 นางสาวมุขดารัตน� แซ*อวง

63042003470 นายพีรพงษ� นนทรา

63042003471 นางสาวศิรินทิพย� แสงสว*าง

63042003472 นายชนมภูมิ ยศกรธนสาร

63042003473 นายพิพัฒน� พินทอง

63042003474 นายกิตติศักด์ิ ปานเขียว

63042003475 นางสาวสุธาสินี หมวกอินทร�

63042003476 นายธนยศ โสมดี

63042003477 นายศุภวิชญ� ดํารงค�ศักด์ิ

63042003478 นายวิทวัส นิ่มวัด

63042003479 นางสาวพรเพ็ญ หรั่งดารา

63042003480 นางสาวสุกัญญา จันทฤกษ�
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63042003481 นางสาวกมลชนก เกตุมณี

63042003482 นางสาวศศิธร คําแก*น

63042003483 นายวิโรจน� ทัดศรี

63042003484 นางสาวกนิษฐา วีเงิน

63042003485 นายเกรียงศักด์ิ โชติเสน

63042003486 นางสาวสุพัตรา ประลามุข

63042003487 นางสาวธัญญารัตน� นระนวล

63042003488 นายอุกฤษฏ� อิ่มจันทร�

63042003489 นางสาวพันธิวา ปุWนแสง

63042003490 นางสาวพิมพ�ชนก ปOญญาไว

63042003491 นางสาววิลาสินี ปวงรัตน�

63042003492 นางสาวยุพิน ภูฆัง

63042003493 นางสาวจารุวรรณ ตรีเอกภาพ

63042003494 นางสาวสุนีรัตน� กุตัน

63042003495 นายชัยสิทธ์ิ แรงเขตการณ�

63042003496 นางสาววริศา ปาละนันท�

63042003497 ว*าที่ร5อยตรีณัฐกาญจน� คงแก5ว

63042003498 นางสาวน้ําฝน แถวนาม

63042003499 นางสาวสุนันทา ศรีบุญ

63042003500 นางสาวจงจิตต� มะลิวงษ�

63042003501 นางสาวจิรนาถ ทองแก5ว

63042003502 นายปOญญากร ตุลาทอง

63042003503 นางสาวชนิสรา โพธ์ิอ่ํา

63042003504 นางสาวอาทิตา คุ5มมณี

63042003505 นายวัชรศิลปM เพชร�สิงหล

63042003506 นางระวีวรรณ ม*วงวงษ�

63042003507 นางสาวสุธิดา สมุทรเก*า

63042003508 นายศุภกิต มงคลแก5ว

63042003509 นายสิริชัย สําราญใจ

63042003510 นายเจษฎา อาศน�มุณี
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63042003511 นายธาม สระ

63042003512 นายสมประสงค� พรรณสุชล

63042003513 ว*าที่ร5อยตรีหญิงลักษณาพร เนาวรัตน�

63042003514 นายภานุพงค� พูลสวัสด์ิ

63042003515 นายณัฐพล ส5มเช5า

63042003516 นางสาวรัตนวัลย� ต*านแตง

63042003517 นางสาวพิศมัย กันกุล

63042003518 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมมะเฟXอง

63042003519 นางสาวศุกร�เพชร เอี่ยมกลั่น

63042003520 นางสาวรัญชริฎา เนตรวิจิตร

63042003521 นายสิรภพ ใจใหญ*

63042003522 นางสาวเก็จมณี ม่ันคง

63042003523 นางสาวชิดพันธ� โพธ์ิเต้ีย

63042003524 นางสาวกัญญาภัทร แย5มแสง

63042003525 นางสาวกุลธิดา เปรมกมล

63042003526 นางสาวศิริวิมล ชุ*มชื่น

63042003527 นางสาวปาลิตา อภัยกาวี

63042003528 นายเอกชัย แสงท5าว

63042003529 นางสาวยุพา เกิดมงคล

63042003530 นายวรพงศ� พิบูลย�

63042003531 นางสาวสมวรรณ มาไว

63042003532 นางวัลย�ชาลี ทองรักษ�

63042003533 นางสาวปOทมาพร ตันเต

63042003534 นางสาวพัฒน�นรี ว*องอารีย�

63042003535 นางสาวกาญจนารัตน� อยู*โต

63042003536 นางสาวดวงดาว เมฆสีขาว

63042003537 นางสาววรฤทัย เฟXYองอาวรณ�

63042003538 นางสาวพรพิมล จําเนียรทอง

63042003539 นางสาวอุษา รารามนัส

63042003540 นางสาวศิริพร แสงศรี
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63042003541 นางสาวเกศิณี ประสาทน้ําเงิน

63042003542 นางสาวกานดา นางแย5ม

63042003543 นางสาววรัญญา พวงแย5ม

63042003544 นางสาวกัลญา ขุนแก5ว

63042003545 นางสาวนภัสสนันท� สุวรรณท5าว

63042003546 นางสาวประภาภรณ� แดงสกุล

63042003547 นางสาวจิรฐาอร สมสว*าง

63042003548 นางสาวสุธัญญา วอเพ็ชร

63042003549 นางสาววลีรัตน� ใจรังกา

63042003550 นางสาวอังคณา เนื้อเย็น

63042003551 นางสาวเมวีญา บานเย็นงาม

63042003552 นางสาวชนิตา ตรีโพธ์ิ

63042003553 นางสาวพิมพ�ชนก สุขสมบุญ

63042003554 นางสาวชลธิชา เอมสรรค�

63042003555 นายนพดล ถีจันทร�

63042003556 นางสาวปCยวรรณ� ม่ันศิลปM

63042003557 นายดนุพล ปาราวัตร

63042003558 นายกิตติวัฒน� ทุ*งพะนา

63042003559 นางสาววราพรรณ คุ5มชนะ

63042003560 นายบุญฤทธ์ิ ฉํ่าแสง

63042003561 นายธีรศานต� เขียวเหลือง

63042003562 นายยศพัฒน� มีสุข

63042003563 นางสาวธนัชพร ทับศรี

63042003564 นางสาวจรีรักษณ� เปVYยมสุก

63042003565 นางสาวพิมประพัด มาทอง

63042003566 นายจิรภัทร นิรันดร

63042003567 นางสาวสุธีมนต� เขียวสีทอง

63042003568 นางสาวอัญชลี ปานเพ็ชร

63042003569 นางสาวชมเพชรพร กลิ่นกุหลาบ

63042003570 นางสาวอนุชชา บุญศรี
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63042003571 นายณัฐพล รัตนะมานะ

63042003572 นางสาวเพ็ญศิริ เงินทรัพย�

63042003573 นายเจตนรินทร� สีสา

63042003574 นางสาววรินธร เอมสถิตย�

63042003575 นางสาวปราณี ใจบุญ

63042003576 นางสาวสายธาร ท5วมนิ่ม

63042003577 นางสาวจุฑาทิพย� บุญชิต

63042003578 นางสาววรรณกร เกิดกล5า

63042003579 นายนัฐพล ใหญ*ยงค�

63042003580 นายภควัต อินทร�อักษร

63042003581 นายมงคล ภูผาชีพ

63042003582 นางสาวสุนิสา สินสิงห�

63042003583 นางสาวณัฐณิชา รักภูมิ

63042003584 นางสาวอรุณประภา คงสมบูรณ�

63042003585 นางสาวพัสตราภรณ� สังข�พิชัย

63042003586 นายอุเทน กิจเพียร

63042003587 นางสาวบุญธิดา ปWาขจร

63042003588 นางสาวประภาศิริ ศรีปาน

63042003589 นางสาวฉัตรวรุณ ดีลา

63042003590 นายวสันต� สุขอ่ํา

63042003591 นางสาวชูติมา บัวเขียว

63042003592 นายทิวากร ไกรดี

63042003593 นางสาวพรทิพย� เจริญไทย

63042003594 นายพงศกร ขําโขมะ

63042003595 นายณัฐภาส พลายละหาร

63042003596 นายทองจันทร� บุตะเคียน

63042003597 นางสาวยุคนธร ประพฤติธรรม

63042003598 นายวิษณุ ชูศรี

63042003599 นายวิรัตน� เฉลยรักษ�

63042003600 นางสาวอังษณา ฤกษ�อร*าม
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63042003601 นางสาวนุชนารถ เอี่ยมแทน

63042003602 นางสาวกันติชา ชัยชนะ

63042003603 นายญานชาติ คัมภิรานนท�

63042003604 นางสาวลลิตา แสนสี

63042003605 นายเนติพงษ� แก5วงาม

63042003606 นางสาวนิตยา ขวัญเนตร�

63042003607 นางสาวชนิกานต� แสงขาว

63042003608 นายชาญชัย อ*องสันเทียะ

63042003609 นายเจษฎา เชิญขวัญ

63042003610 นางสาวกุสุมา สุขมาก

63042003611 นางสาวรัตดามล คลองแห5ง

63042003612 นางสาวทิพย�สุดา รุ*งเรือง

63042003613 นางสาวสุนิษา เปVYยมระลึก

63042003614 นางสาวสุมาลี กองแก5ว

63042003615 นายนันทวุฒิ แซเผือก

63042003616 นางสาวธัญชนก มากระจันทร�

63042003617 นายสาธิต เพ็งสุข

63042003618 นายนัฐพงษ� หัวหนองหาร

63042003619 นางสาวเสาวลักษณ� ทุมประดิษฐ�

63042003620 นายสันติสุข ฟ9าสวรรค�ยินดี

63042003621 นายเจตนันท� สุขสําราญ

63042003622 นางสาวสุรีย� บุญอาจ

63042003623 นางสาวยุพิน เขียวน5อย

63042003624 นายเจษฎา ทองธานี

63042003625 นางสาวศศิศรา แก5วประสิทธ์ิ

63042003626 นางสาวธนภัทร จันทร�แก5ว

63042003627 นางสาววรรณดี จุลธนู

63042003628 นายนันณพัชร มาชม

63042003629 นางสาววิมลรัตน� โพธ์ิทอง

63042003630 นายฉัตรมงคล สุวรรณเศรษฐ�
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63042003631 นางสาวสายน้ํา ต้ังเจริญ

63042003632 นางสาวปรางทอง ครามวิชิต

63042003633 นายบัญญวัต เสืสุภาพ

63042003634 นายบุญฤทธ์ิ ภู*สุวรรณ�

63042003635 นางสาวมานิตา ทุนสูงเนิน

63042003636 นางสาวสุนันทา ทองอร*าม

63042003637 นางสาวจิตรานุช สะตะ

63042003638 นางสาวสุธภา สายหล5า

63042003639 นางสาวน้ําเพชร พยัคสิงห�

63042003640 นางสาวชาลิสา ครามเขียว

63042003641 นายธนวรรธน� ดํารงค�ผาติพงศ�

63042003642 นายสถิติ พรมจัน

63042003643 นายจิระศักด์ิ บุญรอด

63042003644 สิบเอกวรโชติ ทัพกระจ*าง

63042003645 นางสาวชุติมา เพ็งโอ

63042003646 นางสาวธนพร เงินอ*อน

63042003647 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�เกษม

63042003648 นายสมพงษ� พานิชเจริญทรัพย�

63042003649 นายณัฐวัฒน� สําอางค�

63042003650 นายวิสิษฐ�พล ภูษาทอง

63042003651 นางสาวปOทมาภรณ� แก5วสาคร

63042003652 นางสาวสุนทริยา พุทธรัตน�

63042003653 นางสาวณภัทร จันทรพินิช

63042003654 นางสาวอารีรัตน� อินถา

63042003655 นางสาวลัดดา สมนึก

63042003656 นายธนวัฒน� พูลศิริ

63042003657 นายบัญญัติ ด*านกระโทก

63042003658 นางสาวพิมพิกา ทนุ

63042003659 นายธีระชัย เทศพานิช

63042003660 นางสาวกาญจนา ฉํ่าหลํา
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63042003661 นางสาวดวงกมล ประดิษฐตระกูล

63042003662 นางสาวกนกวรรณ เทเพล

63042003663 นางสาววรรณนิสา สินอุดม

63042003664 นายพลาวัต มีโต

63042003665 นายทศพร ภูนาเชียง

63042003666 นางสาววนัชพร มาประสพ

63042003667 นางสาวแดนไทย น5อยนวล

63042003668 นายวิโรจน� หรี่เรไร

63042003669 นายภานุวัฒน� ช*างบรรจง

63042003670 นางสาวปCยพัณณ� บุญคุ5ม

63042003671 นายเอกอัมรินทร� กลิ่นเกษร

63042003672 นางสาวกนกอร จูงเพ่ือนสุข

63042003673 นางสาวพิชามญชุ� เรืองศรี

63042003674 นายธัญชนิต สุทธา

63042003675 นายพงษ�ศักด์ิ ชัยนิตย�

63042003676 นางสาววราภรณ� พรเณร

63042003677 นายพีระวัส เกิดด5วง

63042003678 นางสาวนภา หาญสุนทร

63042003679 นางสาวอัจฉรา กองทิพย�

63042003680 นายตราภูมิ นันทดี

63042003681 นายอภิวัฒน� แสงอ*อน

63042003682 นางสาวกันยา ศิริทัย

63042003683 นางสาวนราภัทร บัวหอม

63042003684 นายสถาพร เปVYยมอําพล

63042003685 นายเรวัฒน� แช*มปรุง

63042003686 นายภากร เพ็ญสุข

63042003687 นางสาวนฤมล เสวกวิหารี

63042003688 นายจักรกฤษ อินหงสา

63042003689 นางสาวศศิDธร วงษ�ภักดี

63042003690 นายภาณุ อิ่มอ*อน
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63042003691 นางสาววสุพร บุญเกิด

63042003692 นายพรพจน� พิประโคน

63042003693 นางสาววาทินี ฉิมศรี

63042003694 นางสาวณัฐญา บัวเฉียง

63042003695 นางสาวนันทวดี แดงประพันธ�

63042003696 นายภูกมล จักรเครือ

63042003697 นางสาวอัญชลี เรียนศิริ

63042003698 นางสาวสุภาวดี หนูแสง

63042003699 นายพัชรพล ปOญญาดี

63042003700 นางสาวสุพัตรา สัมมา

63042003701 นายชัยวัฒน� สวัสดิสุข

63042003702 นางธนิดา สุเมธรัตน�

63042003703 นายณภัทร ยังมีสุข

63042003704 นางกลิ่นแก5ว วรรณกุล

63042003705 นายวิสูตร สุวรรณประทีป

63042003706 นายอมรเทพ บุญจิตต�

63042003707 นางสาวสุดารัตน� ไวการไถ

63042003708 นางสาวนันทวรรณ มีเพ็ชร

63042003709 นายจีระวัฒน� ฤทธ์ิบํารุง

63042003710 นายภูวนนท� แพงมี

63042003711 นางสาวจิราวรรณ เหมือนแก5ว

63042003712 นางสาวลิตตา ปอยทอง

63042003713 นางสาวดวงกมล ทรัพย�สมบัติ

63042003714 นางสาวจิตรลดา รันนันท�

63042003715 นางภัทรา กอนผึ้ง

63042003716 นายสุริยา ฉายแก5ว

63042003717 นายศุภกร ขาวสุข

63042003718 นายอภิวัฒน� ยินดีขันธ�

63042003719 นายณัฐวุฒิ ทองดี

63042003720 นางสาวปCยธิดา พูลทวี
หน5า 124 จาก 145                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา
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63042003721 นางชญาณ�พิมพ� พิมพาลัย

63042003722 นางอัจฉรา ชีวภัทรภิญโญ

63042003723 นายศักด์ิจรินทร� จันทร�โสม

63042003724 นางสาวศศิธร บ5านหลุ*ม

63042003725 ว*าที่ ร.ต.ปฐวี สัมมาตรี

63042003726 นายกมล แก5วการไถ

63042003727 นางสาวสาธินี นาคศรี

63042003728 นายกายสิทธ์ิ นัยมิตร

63042003729 นางสาวกรรณิการ� ท5าววงษ�

63042003730 นายภาณุพงศ� ทับไทย

63042003731 นายณัฐพงษ� หอมสุข

63042003732 นางสาวกรรณิกา เรือนอินทร�

63042003733 นางสาววิจิตรา ถาระสา

63042003734 นายวัชชีระ พัดดํา

63042003735 นายศักรินทร� พรมบุรี

63042003736 นางสาวสิริยา ทองนิล

63042003737 นายอดุลย�ศิลปM อยู*เจริญ

63042003738 นางสาวจารุวรรณ อริยะวงค�

63042003739 นางสาวอรวิภา สุขโต

63042003740 นางสาวนิภาพร เพ่ิมสุข

63042003741 นางสาวฐิติรัตน� ยอดเย่ียม

63042003742 นายพงศธร คงบุตร

63042003743 นางสาวกัลยรัตน� ผลอินทร�

63042003744 นางสาวปOณทารีย� บุตรดี

63042003745 นางสาวปราณปรียา แหวนเงิน

63042003746 นายวสุรัตน� เกริกวิเชียร

63042003747 นางสาววนิดา วรเพ็ชร

63042003748 นางสาวมณีฉาย ม่ันสุ*ม

63042003749 นางสาวสุกัญญา ถานะ

63042003750 นางสาวนภัสวรรณ กังผึ้ง
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63042003751 นายศาสตรารัฐ ไวทรง

63042003752 นางสาวอัจฉรา พันธุตะ

63042003753 ว*าที่ ร.ต.วีรยุทธ� พงษ�วิมาน

63042003754 นางสาววรีณา ด5วงเงิน

63042003755 นางสาวกนกนันท� นาคปานเสือ

63042003756 นางสาวพิราภรณ� นําเกตุแก5ว

63042003757 นางสาววนิดา กิจกลิ่น

63042003758 นางสาวนิศารัตน� เพียรธัญกิจ

63042003759 นางชุลีกร มีคง

63042003760 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�ไว

63042003761 นางสาวพนิดา โสมมนัส

63042003762 นายนพรัตน� งานพิริยะมงคล

63042003763 นายกฤศภณ ศิริวิราช

63042003764 นางสาวศิรินภา อารมย�ชื่น

63042003765 นางสาวนัจพร เพ็งสอน

63042003766 นางสาวบุญยพัชร� หล5าบุตรศรี

63042003767 นายอัษฎาวุธ คงทอง

63042003768 นางสาวสรวงสุดา ชุ*มเย็น

63042003769 นางสาวสันทนา แย5มพจนา

63042003770 นางสาวดวงรุ*ง เกษรบัว

63042003771 นางสาวสมหญิง สุขโต

63042003772 นางสาวบุณยนุช เจริญวัฒนะกุล

63042003773 นางสาวรุ*งนภา สว*างรัตนากาญจน�

63042003774 นางสาวอมรพรรณ เดชขํา

63042003775 นายณัชพล จันทร�เรือง

63042003776 นายสมาน ตักในย

63042003777 นางสาวกาญจนา พิลึก

63042003778 นางสาวกรรณิกา อยู*สอน

63042003779 นางสาวนัทธมน การประเสริฐ

63042003780 นางสาวปCยธิดา ยศตะโคตร
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63042003781 นางสาวเบญจมาศ ทองสุข

63042003782 นางสาวกัญญ�ชลิดา มีเจตนา

63042003783 นางสาววัชราภรณ� กันตไพบูลย�

63042003784 นายธาดา สกุลพราหมณ�

63042003785 นางสาววรรณพร พักผ*อน

63042003786 นางสาวปริฉัตร ประสาทเงิน

63042003787 นางสาวสุมาลัย วังคะวิน

63042003788 นางสาวเอมิซอ ปOญญาพิชารัตน�

63042003789 นายปรมินทร� วงศ�ประทุม

63042003790 นายกันตพงษ� ทานจิตร�

63042003791 นางสาวโชติกา คุ5มไพรี

63042003792 นางสาวอารยกุล กนิษฐสวัสด์ิ

63042003793 นายวัชรินทร� สิงหะ

63042003794 นายสุธี เกิดวัน

63042003795 นางสาวจุธามาศ จุลกะทัพพะ

63042003796 นางอมรรัตน� แดงสอาด

63042003797 นายวรโชติ จิตถวิล

63042003798 นางสาววรนันท� โอไฮ5

63042003799 นายนิทัศน� เมืองสุวรรณ�

63042003800 นางสาวธิดารัตน� กังวล

63042003801 นางสาวพรรณทิภา วงษ�กัณหา

63042003802 นางปณิญตา แสงไว

63042003803 นางสาวสุวทิพย� อัตพันธ�

63042003804 นางสาววิไลรัตน� คลุ*ยทอง

63042003805 นายสาริน รัตนวงศ�

63042003806 นางสาวดวงดาราภรณ� รุ*งแจ5ง

63042003807 นางสาวขนิษฐา จรูญวิทยา

63042003808 นางสาวศศิพัชร� หอมสุวรรณ�

63042003809 นางนิภาพร เทพภูตา

63042003810 นางสาวปฐมา พลประสิทธิภาพ
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63042003811 นางสาวพัชรพร จันทร�ศิริ

63042003812 นางสาววชิราภรณ� แตงฉํ่า

63042003813 นางพรสุดา เนียมถนอม

63042003814 นางสาวพิมพกานต� พรหมสินชัย

63042003815 นางสาวพรทิพย� สอนธรรม

63042003816 นางพรพิมล ธรรมวรรณ�

63042003817 นางสาวรังสิยา ธัญญเจริญ

63042003818 นายธนัฐตนนท� สนธิเกษตริน

63042003819 นายพงศกร ไทยประเสริฐ

63042003820 นางสาวสิทธิณี ตรีสมบูรณ�

63042003821 นางสาวสุธาสินี พ่ึงประยูร

63042003822 นางสาวกนกวรรณ ศรีดวงแก5ว

63042003823 นายนราทร ชูแก5ว

63042003824 นายธรรมรัตน� ถนอมนิ่ม

63042003825 นางสาวศิริกัญญา นุ*มแสง

63042003826 นางสาวเนาวรัตน� เตียวเจริญกิจ

63042003827 นางสาวพเดีย ศรีบุญ

63042003828 นายแสงเพ็ชร เพ็งศรี

63042003829 นายสุพัฒน� มีสมบัติ

63042003830 นางสาววรรณิภา ทับบุรี

63042003831 นายจักรกฤษณ� แดนเขต

63042003832 นายศิวกร โพธ์ิงาม

63042003833 นางสาวรัญชิตา ลี้วิลัย

63042003834 นายจัตุรงค� เชี่ยวกิจ

63042003835 นายเกศกาล แก5วสุวรรณ

63042003836 นางสาวกานต�ธิดา สาคร

63042003837 นายนฤชา อุปมา

63042003838 นายบุญชัย ฉุนหอม

63042003839 นางสาวธัญญารัตน� สาดทอง

63042003840 นางสาวสิรินดา สมานวงศ�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63042003841 นายฐณพงษ� สว*างจิตร�

63042003842 นางสาวกมลชนก อําพันศิริ

63042003843 นางสาววรรณชนก น5อยเจริญ

63042003844 นางสาวกุลวริยา กุศลพรสร5าง

63042003845 นายภีรวัฒน� พระขันธ�

63042003846 นางสาวจันทร�จิรา เทศผล

63042003847 นางสาววิริยา ถินขาว

63042003848 นางสาวอัญชลี ขันทับทิม

63042003849 นางสาวชนาพร ดีประเสริฐ

63042003850 นายมงคลศรัณย� รังษีวงศ�

63042003851 นายณพวัฒน� เทพแจ*มใจ

63042003852 นางสาววศินี ทับทอง

63042003853 นางสาววราภรณ� โทพิลา

63042003854 นายเดชา คําปล5อง

63042003855 นางสาวนันทิพร กันยาประสิทธ์ิ

63042003856 นางสาวประภาพันธุ� เกิดสัตย�

63042003857 นายสุประวิชญ� นาสุข

63042003858 นางสาวแสงอรุณ เย่ียมนิคม

63042003859 นายปริญญา ลิมปCทีป

63042003860 นางสาวหนึ่งฤทัย เชื้อบุญ

63042003861 นางสาวพรพรรณ ทรัพย�ประเสริฐ

63042003862 นายอาคม วงษ�โต

63042003863 นางสาวสลาสินี คําขํา

63042003864 นายยูซุบ ม่ันคง

63042003865 นายวัชรินทร� สุธาธรรม

63042003866 นางสาวทิพวรรณ ทิพโสต

63042003867 นางสาวณัฐณิชา จูเพ็ชร�

63042003868 นางสาวนิชา คงสุข

63042003869 นายธนะศักด์ิ เหล็กเพ็ชร�

63042003870 นางสาวสิริรักษ� สุขจันทร�
หน5า 129 จาก 145                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา
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63042003871 นางสาวกัญญารัตน� สุราวุธ

63042003872 นางสาวสมปรารถนา นาคสกุล

63042003873 นางบุณยนุช สังคะ

63042003874 นางสาวจิราพร บุญรอด

63042003875 นางสาวอมรรัตน� เกรียงไกร

63042003876 นางสาวปCYนธิดา มากพงษ�

63042003877 นางสุภัทรา อู*อรุณ

63042003878 นางสาววรกมล พรหมบุ

63042003879 นายภาคภูมิ วงษ�วิภาค

63042003880 นางสาวชลธิชา โพธ์ิทอง

63042003881 นายณัฐพล ชาญเดช

63042003882 นางสาววรัมพร วงษ�ทอง

63042003883 นางสาวจิราพร ย้ิมศรี

63042003884 นายขจรวิทย� พรมยศ

63042003885 นายอภิสิทธ์ิ หมอสมบุญ

63042003886 นางสาววิลาสินี อ*วมสัมฤทธ์ิ

63042003887 นางสาวเบญจวรรณ ตันตา

63042003888 นางสาวขวัญชีวา สมศรี

63042003889 นางสาวกมลรัตน� โตอิ่ม

63042003890 นายศุภชัย กลิ่นบํารุง

63042003891 นายกรวิชญ� ประเสริฐนุช

63042003892 นายจักรพันธ� สมจันทึก

63042003893 นายชัยอนันต� ศักด์ิสิทธิดา

63042003894 นายถิรวัฒนฺ� ผะดาวัน

63042003895 นางสาวธัญลักษณ� เหมือนแก5ว

63042003896 นางสาวปCยะนุช นาคม*วง

63042003897 นางสาวน้ําฝน กิตติธรรมการณ�

63042003898 นางสาวสลมา บุญยาวีร�

63042003899 นายภาคภูมิ ทานอักษร

63042003900 นางสาวศิริพร แก5วสุวรรณ�
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63042003901 นายอภิเชษฐ� จินตะไล

63042003902 นายกิติศักด์ิ วงค�คํา

63042003903 นางสาววิรัตน� ไพศาล

63042003904 นางสาวอรพิน แสนลี้

63042003905 นายพิทยา วงค�ปCนตา

63042003906 นางสาววิบูลย�ศรี ประสารสืบ

63042003907 นางสาวปองทิพย� สามสิน

63042003908 นายณัฐพล สังข�ป9อม

63042003909 นายอนุรักษ� พูลทรัพย�

63042003910 นางสาวเนตรนภา เรือนทิ

63042003911 นายชัชชัย ชัยมงคล

63042003912 นายจักรพันธ� เขตรการณ�

63042003913 นางอัจฉรา ม*วงเขียว

63042003914 นางสาวศิริวรรณ จันทราภิรมย�

63042003915 นางสาวสายใจ นาสินเพ่ิม

63042003916 นายสงกรานต� บุญเที่ยง

63042003917 นายภัทรกร จันทร�ฤทธ์ิ

63042003918 นางสาวพรทิพย� ผลเวช

63042003919 นายสิทธิพงษ� ขันทอง

63042003920 นายอนุสรณ� ร*องมะรุด

63042003921 นางสาวอรวรรณ พ่ึงญาติ

63042003922 นางสาวจิราพร สุรินทร�

63042003923 นางสาวศิริรัตน� แก5ววิเชียร

63042003924 นายภาสุ ศรีชัย

63042003925 นางสาวสุพรรณสิริ ศรีทับทิม

63042003926 นางสาวชลดา ขันทิพย�

63042003927 นายกฤชนพัฒ ช5วนสกุล

63042003928 นางสาวนงลักษณ� กําแพงจันทร�

63042003929 นางสาวนริศรา วงศ�เสน

63042003930 นายศรัณย�ปรัชญ� วรคันท�
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63042003931 นางสาวสุพัตรา ผ*อนปรน

63042003932 นางสาวสุมิตรา ซ5อมจันทา

63042003933 นางสาววราภรณ� ฟูบุญมา

63042003934 นายชนะศักด์ิ กัลยาประสิทธ์ิ

63042003935 นายอนุชา มีมา

63042003936 นายพรเทพ สีฟ9า

63042003937 นายสิวพร แก5วแรด

63042003938 นายนิพนธ� จันทร�พินิจ

63042003939 นายณัฐวุฒิ กรจันทร�ดี

63042003940 นายสุริยัญ ดีขุนทด

63042003941 นายกรินทร� เสธา

63042003942 นางสาววันวิสา จันทร�เสม

63042003943 นางสาวนภัสวรรณ แสงสมัย

63042003944 นางสาวพัชรนันท� ชินวร

63042003945 นางสาวณัฐญาดา อินพหล

63042003946 นางสาวณัฐกานต� สุวิเชียร

63042003947 นางสาวน้ําผึ้ง โชติงาม

63042003948 นางสาวอารยา โภคาพานิชย�

63042003949 นางสาวทิพย�มณฑา ทองอยู*

63042003950 นางสาววิภา เรียงช*อ

63042003951 นายสุวรรณ บ*องเขาย5อย

63042003952 นางสาวอรทัย อินทโชติ

63042003953 นางสาวธกมนพรรณ� อังคะกาญจน�กุล

63042003954 นางสาวณัฐพร แก5วสิงห�

63042003955 นายศิริวัฒน� แก5วสุข

63042003956 นายเรวัต พัฒชะนะ

63042003957 นางสาวอนงค�พร หุ*นพ*วง

63042003958 นางหทัยชนก คณาสิน

63042003959 นายปรัชญา อิ่มเอม

63042003960 นายธนากร เอมสมบูรณ�
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63042003961 นางสาวณัฐกมล ตันแสน

63042003962 นางสาวสตรีรัตน� บรรพต

63042003963 นางชนณณี ผิวอุบล

63042003964 นางสาวโสรดา โพธ์ิศรี

63042003965 นายณพวัสส� เดชปOPน

63042003966 นางสาวณัฐฐาวรรณ สิงห�รัตน�

63042003967 นายนิกร ก่ิงวิกรณ�

63042003968 นางสาวจิราภรณ� จันทรเทศ

63042003969 นายชินะพงษ� จันพี

63042003970 นายสุริยา วังวงค�

63042003971 นางสาวสุวนันท� เชี่ยวชาญ

63042003972 นางสาวกชกร ทองทา

63042003973 นางสาววิชชุดา ทองภู

63042003974 นายปรเมศวร� ม*วงทอง

63042003975 นายวีระชัย ศรีรัง

63042003976 นางสาวชลธิชา ขวัญบุรี

63042003977 นางสาวกนกวรรณ สัญจรดง

63042003978 นางสาวอรวรรณ ฮวบสกุล

63042003979 นายพิพัฒน� อนันต�ญวัฒน�

63042003980 นายธนบูรณ� ไชยฤทธ์ิ

63042003981 ว*าที่ ร.ต.ฉัตรชัย ปCYนโพธ์ิ

63042003982 นางสาวอาภรณ�ทิพย� ศรีเฉลียว

63042003983 นางสาวณัฐริกา สัตบุตร

63042003984 นางสาวศิรารัตน� พันธุ�ไม5

63042003985 นางสาววันวิสา วันชุรี

63042003986 นายเอกลักษณ� สืบสาย

63042003987 นายธราดล ก่ิงทอง

63042003988 นายพงศกร รูปฉาย

63042003989 นางสาวสุธาสินี ครุธฉํ่า

63042003990 นายศุภชัย โสมกุล
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63042003991 นายทรัพย�สมบัติ มานะกิจ

63042003992 นายเฉลิมภูมิ เรืองทัพ

63042003993 นางสาวรวงทอง หม*อมหม่ืนทอง

63042003994 นางสาวสุพรรณษา พุฒกาง

63042003995 นายชาตรี ชนะพงษ�

63042003996 นางสาวเมษธิญาณ� วรรณะ

63042003997 นางสาวจุฑาทิพย� เครือมณี

63042003998 นางสาวชนรดา มีสกุล

63042003999 นายศุภกิตต์ิ แจ*มปOญญา

63042004000 นางสาวอรอนงค� อันทะชัย

63042004001 นางสาวบุษบา ภูมีศรี

63042004002 นายชนาธิป บัวเจริญ

63042004003 นางสาวอภิญญา คําหอม

63042004004 นางสาวลัทธวรรณ เล็กอึ่ง

63042004005 นางสาวณัฏฐ�ลลิตตา กิจวิจารณ�

63042004006 นายพรเทพ บัวกลิ้ง

63042004007 นางสาวชนิตา ม*วงคํา

63042004008 นางสาวนลธรรณ แก5วจันทร�

63042004009 นายสุริยพงศ� ทองคํา

63042004010 นายปCยะโชติ เชื้อนุ*น

63042004011 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ ผาสุข

63042004012 นายศิริศักด์ิ ชาวระจอก

63042004013 นายกิตติภพ บุญวิเศษ

63042004014 นางสาวกนกวรรณ อินทร�ชาติ

63042004015 นางสาวพรทิพย� จุ5ยแตง

63042004016 นางสาวเมธาวี ปลาคํา

63042004017 นางสาวธนาภา ราชบรรดิษฐ

63042004018 นางสาวฐิติภา ธรรมชัย

63042004019 นางสาวธนพร อินทร�อารีย�

63042004020 นางสาวนฤชล ลีละวัฒนากูล
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63042004021 นายวัชรพล มีบึงพร5าว

63042004022 นางสาวคนึงนิตย� กาแก5ว

63042004023 นายฤทธิรัฐ สายศรี

63042004024 นางสาวกุลวรันดา สถาปCตานนท�

63042004025 นางสาวอรพรรณ องอาจ

63042004026 นายพุฒิพงศ� แดงใหญ*

63042004027 นายพัสฎา มุงคุณโคตร

63042004028 นายอภิชาต กิติชูชัยฤทธ์ิ

63042004029 นางสาวฐิติกา ย่ีสุ*นน5อย

63042004030 นางสาวศิริรัตน� พงษ�อ5อ

63042004031 นางสาวประทุมทิพย� หม่ืนจบ

63042004032 นายธวัช แก5วสูงสิงขร

63042004033 นายอรรถพล ฉํ่าแสง

63042004034 นางสาวตะวัน เรือนวิลัย

63042004035 นางสาวจันทิมา อ่ําจุ5ย

63042004036 นายรวมพร โพธ์ิเพชร�

63042004037 นางสาวอภิชญา นามเต้ีย

63042004038 นายเทียนเทพ ทองทับ

63042004039 นายสุริยา วุฒิศิลปM

63042004040 นางสาวอัฐวภรณ� ทาทอง

63042004041 นางสาวณัฐณิชา นาทิพย�

63042004042 นางสาวณัฐวรรณ มังกรทอง

63042004043 นางสาวธิติยา เอมละออ

63042004044 นางสาวพนิดา ตนดี

63042004045 นางสาวณัฐพร แสงอรุณ

63042004046 นายเจตพล นาคปนคํา

63042004047 นางสาวศิริพร กิจจา

63042004048 นายพฤทธ์ิ พิบูรณ�

63042004049 นายสรายุทธ พันธ�ภูวงศ�

63042004050 นายกู5เกียรติ เอมะเสถียร
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63042004051 นายชวลิต น5อยรังษี

63042004052 นางสาวเจนจิรา เทศสิงห�

63042004053 นายพรรษกร โปร*งปลอด

63042004054 นางสาวนิตยา ทองบุญเหลือ

63042004055 นางสาวสุทธิกานต� ไชยชมภู

63042004056 นางสาวนงลักษณ� ยอดเงิน

63042004057 นางสาวณัฎฐ�ชยา บุญช*วย

63042004058 นางสาวฉัตรวารี ตรีเนตร

63042004059 นางสาวธนิตา สุขสวัสด์ิ

63042004060 นางสาวญาณิศา อ*อนนุ*ม

63042004061 นางสาวภิญญดา จันทริก

63042004062 นางสาวสมรักษ� ปOPนริด

63042004063 นางสาวนิภาพร นุ*มนวล

63042004064 นายภากร หนูเนียม

63042004065 นางสาวชมพูนุช กฤษณบัตร

63042004066 นางสาววาสนา มาคงกุล

63042004067 นายวุฒินันท� แย5มนิยม

63042004068 นายวัลลภ ขุนศรี

63042004069 นางสาวบุญศิริ คําสัตย�

63042004070 นางสาววาสนา คําเจียม

63042004071 นายนิติกร พรหมเศรณี

63042004072 นายอนุกูล สิงห�โต

63042004073 นางสาวเก็จมณี พิมจินดา

63042004074 นางสาวจันจิรา ดาบลาอํา

63042004075 นางสาวมนทกานติ วิรัชวงค�

63042004076 นางสาวณิชนันท� เกษี

63042004077 นางสาวนันธชพร กํ่าวงษ�

63042004078 นางสาวชมพูนุท โรจน�บุญถึง

63042004079 นางสาวอัจฉรา มุ*งชนะ

63042004080 นายกิตติศักด์ิ เพ็งภาค
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63042004081 ว*าที่ร5อยตรีอภิยุทธ� ภู*ประเสริฐ

63042004082 นางสาววิจิตรา แก5วปOญญา

63042004083 นางสาวกันชามาศ เกิดวิชิต

63042004084 นางจุฬารัตน� แก*นแก5ว

63042004085 นางสาววรางคณา กาฬภักดี

63042004086 นางสาวลลิตา เขม5นการไถ

63042004087 นางสาวพิชญาภัค นามบุรี

63042004088 นางสาวธนิษฐา ช5างลา

63042004089 นางสาวปฏิพร แดนประเทือง

63042004090 นางสาวจินดารัตน� วงพิมล

63042004091 นางสาวศันสนียื มีโต

63042004092 นางสาวเกวลิน จันดีทะ

63042004093 นางสาวนภัสกร อินทร�น5อย

63042004094 นางสาววีนัส เก*งเกษกิจ

63042004095 นางสาวจีรณา แสวงทรัพย�

63042004096 นายสุรเดช ไชยสมบัติ

63042004097 นายนรินทร� บํารุงกิจ

63042004098 นางสาวดรุณี ปานกรด

63042004099 นางสาวพัชรา ชมภู

63042004100 นางสาวสุปราณี นิมิตรพันธ�

63042004101 นางสาวธนัชชา อินทพันธุ�

63042004102 นางสาวพรนภา นาถพินิจ

63042004103 นายธนภัทร ควรฟุ9ง

63042004104 นางสาวเบญจรัตน� ทองคํา

63042004105 นางประภัสสร เครือคํามูล

63042004106 นางสาวจงรักษ� นุชพุ*ม

63042004107 นางสาวณัฐนรี โพธ์ิธิชัย

63042004108 นายอรรณพ อัมพวา

63042004109 นางสาวกนกวรรณ ประกอบ

63042004110 นายณัฐกร ต้ังประเสริฐ
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63042004111 นายนาถบดินทร� พลนิกร

63042004112 นางสาวพิมานชล พรหมอารักษ�

63042004113 นายพฤฒิ พุธธังกูร

63042004114 นางสาวกัลยณัฐฏ� วงศ�วร

63042004115 นายราเชนทร� สกุลด*าน

63042004116 นายสุวินัย บวบทอง

63042004117 นางสาวจิราพร บุญประกอบ

63042004118 นางสาวศสิรินทร� จันทร�ฉวี

63042004119 นางสาวอารีย� พูลสวัสด์ิ

63042004120 นางสาวศันสนีย� ธีระโรจน�

63042004121 นายนพดล แก5วดารา

63042004122 นางสาวณัฏฐ�มณิการ� แก5วกสิกิจ

63042004123 นางสาวสุภาพร อ*วมแก5ว

63042004124 นายมงคล จันทโชติ

63042004125 นายวัยทวัฒน ดําเนินลอย

63042004126 นางสาวฉัตรชดาพร ฉิมพาลี

63042004127 นางสาวกมลชนก เดชผดุง

63042004128 นางสาวอุษา เปVYยมฤกษ�

63042004129 นางสาวกัลญา รู5สุกิจกุล

63042004130 นางสาวประภาพร เกษไชยศรี

63042004131 นางสาวดาราวดี เกตุแก5ว

63042004132 นางสาวฐิติพร โคพันธ�

63042004133 นายสุเมธ พานิชวงษ�

63042004134 นายวรกันต� วนสันเทียะ

63042004135 นางสาวรื่นกมล คนึงเหตุ

63042004136 นายขรรค�ชัย ใยทา

63042004137 นางสาวนุชจรี หอมสมบัติ

63042004138 นางสาวณัฏฐณิชา พุทธรักษา

63042004139 นางสาวกมลวรรณ อินทาราม

63042004140 นางสาววิภา แซ*หลิ่ว
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63042004141 นางสาวศุภัคศิริ ภู*ระโหง

63042004142 นางสาวอาภรณ� ขรรค�เพ็ชร�

63042004143 นายกวี หม่ืนท*อง

63042004144 นางสาวกนกรัตน� กวางประเสริฐ

63042004145 นายชัชวัสส� คนตรง

63042004146 นางสาวชนิสรา ศรีเชื้อ

63042004147 นางนงนุช พุทธวงค�

63042004148 นางสายนภา บุญเจริญ

63042004149 นางสาวลลิน โกมินทร�

63042004150 นายวรภัทร� หรั่งแพ

63042004151 นางสาวอุทุมพร เกษศิริ

63042004152 นางสาวนิตยา อ5นย้ิม

63042004153 นางสาวณัฐริกา จือทรวง

63042004154 นางสาวฐิตติพร แจ5งจิตร�

63042004155 นางสาวสุนันทา สุภาภาค

63042004156 นางสาวอรรณพา ยศเสือ

63042004157 นายณัฏชนนท� บัวมูล

63042004158 นายโชตินัย กล*อมเกลา

63042004159 นายธวัชชัย สุรินทร�แก5ว

63042004160 นางสาวปภัสสร วรรณวงค�

63042004161 นางสาวภัทรสุดา นาคชาวนา

63042004162 นางสาววลัยพรรณ แสงทอง

63042004163 นางสาวเบญจรัตน� ชลชาญ

63042004164 นางสาวสุภาภรณ� ผลดก

63042004165 นางสาวแสงนภา พิลึก

63042004166 นางสาวศุภิสรา แก5วอินทร�

63042004167 นายกิตติพงษ� แสนหาญ

63042004168 นางสาวสุมิตรา วรนาม

63042004169 นายย่ิงยง พูลเขตรกิจ

63042004170 นางสาวกนกวรรณ พันธ�ใย
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63042004171 นายศิวกร พรมเพียงช5าง

63042004172 นางสาวจุฑามาศ นันทนมณีกุล

63042004173 นายกาญจฤกษ� เรืองวัฒกี

63042004174 นายทักขิญะ ศรีฉํ่าพันธ�

63042004175 นางปวีณา มณีชัย

63042004176 นายมงคล ภมรพล

63042004177 นางสาวเข็มอัปสร สหัสสธารา

63042004178 นางสาวฐิติยา พฤกษวานิช

63042004179 นางสาวสุวารี เผ*าสิทธ์ิ

63042004180 นายจักรรินทร� ร5อยแก5ว

63042004181 นางสาวอทิติญา รักษาวังสันต�

63042004182 นางสาวนิรมล วรรณพงษ�

63042004183 นางสาววราพร วัฒนะเหล*า

63042004184 นางสาวนพรัตน� อารีย�

63042004185 นางสาวอุมาพร สริฟอง

63042004186 นางสาวปOทมา เชยนิ่ม

63042004187 นางสาวมัญชุสา เชี่ยวชาญ

63042004188 นางสาวสริตา ชื่นใจ

63042004189 นายรัชชานนท� ชาญเชี่ยว

63042004190 นางสาวอรัญญา ขําประไพ

63042004191 นางสาวชฏาพร พัชรผดุงสุข

63042004192 นางสาวรัฐพร ทรัพย�ประเสริฐ

63042004193 นายภควัต นามแก5ว

63042004194 นางสาวฮามีน\ะ ใบหลี

63042004195 นายฉันทกร น5อยเมือง

63042004196 นายพงศ�กฤษณ� เรืองขํา

63042004197 นางสาวสุนันทา แสงแก5ว

63042004198 นายเพชร สีนาคล5วน

63042004199 นายกอบฤทธ์ิ กลางอรัญ

63042004200 นางสาวภัทรพร แก5วทุ*ง
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63042004201 นายพูนพัฒน� คนกลาง

63042004202 นางสาวพรรษชล พานิจจะ

63042004203 นางสาวสุนิษา วิหกหงษ�

63042004204 นางเบญจมาศ แสงงามซ้ึง

63042004205 นายเมธาภูมิ หมวกเหล็ก

63042004206 นางสาวนุชนารถ เคนวงษ�

63042004207 นางสาววรารัตน� แจ*มประทีป

63042004208 นายณัฐพนธ� ดัชนี

63042004209 นางสาวเคลือวัลย� ฤทธ์ิบํารุง

63042004210 นางสาวทราวดี โรหิตรัตนะ

63042004211 นายอดิศร สมประสงค�

63042004212 นางสาวปาจรีย� แก5วมณี

63042004213 นางสาววิมลมณี สมบัติ

63042004214 นายนพรัตน� หม่ืนยุทธ

63042004215 นางสาวจุฬาวรรณ สีระวัตร

63042004216 นางสาวอาภรณ� เรือนทอง

63042004217 นางสาวธนภรณ� จิตรอินทรีย�

63042004218 นางสาววันทิตา แก5วคํา

63042004219 นายนิวัฒน� กลิ่นพงษ�

63042004220 นางสาวกรรณิกา อยู*สุข

63042004221 นางสาววรรณวิษา ชมโชค

63042004222 นางสาวอารยา คําลือวงค�

63042004223 นายรณชัย ไพรบูรณ�

63042004224 นางสาวนฤมล หนูเทศ

63042004225 นางนวรัตน� กุศลธรรมรัตน�

63042004226 นายอุเทน พุ*มพวง

63042004227 นางสาวกรองแก5ว พรหมแต5ม

63042004228 นางสาวศิริพร ประทุมทอง

63042004229 นายกฤษณะ สดบัวงาม

63042004230 นางสาวสุธิดา ประยงค�แย5ม
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63042004231 นางสาวกนกวรรณ พานิชเจริญ

63042004232 นายสมนึก ชํานิเขตการณ�

63042004233 นายสุพัฒน� แตงดี

63042004234 นางสาวชนิศา ครุฑโปร*ง

63042004235 นางสาวสมทรง มีนาค

63042004236 นางสาวปรัญชญา เที่ยงธรรม

63042004237 นางสาวพัทธนันท� จันทร�ตระกูล

63042004238 นางสาวเกศแก5ว ชุนสอน

63042004239 นางไพลิน น5อยสวัสด์ิ

63042004240 นางสาวอภิญญา ศรีสันเทียะ

63042004241 นายชัยวัฒน� กล่ําเพ็ชร�

63042004242 นายครรชิต เลิศปรเมธ

63042004243 นางสาวสุธินี ศรีทุมมา

63042004244 นางสาวจิราวรรณ มณีเนียม

63042004245 นางสาวสริญนา สาระกุล

63042004246 นางสาวกรรณิการ� เสือเขียว

63042004247 นางสาวปOทมกร สุขสนิท

63042004248 นางสาวธมนวรรณ นิลโหมด

63042004249 นางสาวกิตติพร วิระพันธ�

63042004250 นางสาวกรรณิกา กองชีพ

63042004251 นางสาวปุณณ�กมนต� คําภูนิธินนท�

63042004252 นางสาวอินทุอร วิชาธร

63042004253 นางสาวชรัญญา พวงเนตร

63042004254 นายภาคภูมิ คําน5อย

63042004255 นายศุภณัฐ นาสิงทอง

63042004256 นางสาวอริญชยา มหาวงศ�

63042004257 นางสาวพรทิพย� ทิมงาม

63042004258 นางสาวชมพูนุท ฉิมพาลี

63042004259 นางสาวสุนิษา สุ*มมาตย�

63042004260 นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม
หน5า 142 จาก 145                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042004261 นางสาวภัทรดานันทน� โชคชัย

63042004262 นายณัฐวัฒน� บุญแต5ม

63042004263 นางสาวทัศนวรรณ แพงพิศาล

63042004264 นางสาวธนาศร ชูสิทธ์ิ

63042004265 นางสาวกิตติกาญจน� ทรัพย�ประเสริฐ

63042004266 นายเจษฎา บุญส*ง

63042004267 นางสาวจันทมณี สุริยวงษ�

63042004268 นางสาววันทนา ยอดลี

63042004269 นางสาวอารีรัตน� มีเย็น

63042004270 นางสาวกมลทิพย� ฉายเทศ

63042004271 นางสาวเบญจพร มิชูมี

63042004272 นางสาวอัจฉราภรณ� สุทธลักษณ�

63042004273 นายบุดดา สิวลีรัศม�

63042004274 นางสาวศศินิภา ใจแสน

63042004275 นายพงศกร พฤกโกษา

63042004276 นางสาวสุรีย�ภรณ� เสมาทอง

63042004277 นางสาวสุนิสา มักเกษตรกิจ

63042004278 นางสาวปOทมาภรณ� เถ่ือนคํา

63042004279 นางสาวนภาวัลย� รัมมะสังข�

63042004280 นางสาวณัฐชารีย� สิงห�ดวง

63042004281 นายอํานาจ เรืองนิมิตร

63042004282 นางสาวณัฐพร มนูญลาภ

63042004283 นางสาวพรนิภา ยังเจริญ

63042004284 นางสาวศุภธิดา สีดาคํา

63042004285 นายภานุภงค� นิทรัพย�

63042004286 นางสาวอังคณา สุดใจ

63042004287 นางสาววิกานดา คหินทพงษ�

63042004288 นายสุรเชษฐ กัณพัฒนะ

63042004289 นางสาวโสภาพรรณ ทาเอื้อ

63042004290 นายพีระพล จักกิตติ
หน5า 143 จาก 145                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042004291 นางสาวชลชิชา คงดี

63042004292 นายมาโนฃญ� เตียบฉายพันธ�

63042004293 นางสาวสุทธิณี รักดี

63042004294 นายณัฐพจน� กิจพิทักษ�

63042004295 นางสาววิยุดา เจริญสุข

63042004296 นางสาวฑาริกา วังคีรี

63042004297 นางสาวทัดดาว ศาสตร�ทอง

63042004298 นางสาวโชตินภา สุวรรณไชยา

63042004299 นางสาวศิริลักษณ� ฤทธ์ิทัพ

63042004300 นางสาวณัฏฐากร ไชยพัฒน�

63042004301 นายธนะชัย เดชสิมา

63042004302 นางสาวสุพรรณี แรกข้ึน

63042004303 นางสาวอัจฉราวรรณ ขวัญนาค

63042004304 นางสาวกมลวรรณ แจ*มย่ิง

63042004305 นายศรัณ ม่ันคงดี

63042004306 นางสาวสุนิสา ทัศนา

63042004307 นางสาวณัสทญาภรณ� กลิ่นใจ

63042004308 นางสาวอนิตา ฤกษ�สถิตย�

63042004309 นางสาวสายบัว นนทรีย�

63042004310 นางสาวชุติมา พานสีทอง

63042004311 นางสาวศศิพิมพ� พิกุลแก5ว

63042004312 นางสาวนภาวรรณ มีศิลปM

63042004313 นางสาวปริยากร เกตุพิจิตร

63042004314 นายบัณฑิตย� พวงรัก

63042004315 นายนิรันดร� ดวงแก5ว

63042004316 นายพงศธร อินอ*อน

63042004317 นางสาวสมฤทัย เผ*าน5อย

63042004318 นางสาวเพียงฤทัย แสนสุภา

63042004319 นางมาริษา นาคประวิต

63042004320 นายคมสัน วงค�คําแก5ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

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

63042004321 นางสาวปรรณพร แพรศรี

63042004322 นายณัฐพล ขําขะวงค�

63042004323 นายเกียรติภูมิ โสภา

63042004324 นางสาวกนกพร แก5วกลม

63042004325 นางสาวสกลสุภา สีไสว

63042004326 นางสาวสกุลรัตน� สว*างศรี

63042004327 นางสาวมาริสา พัดมุกข�

63042004328 นางสาวเบญจวรรณ สาทวงศ�

63042004329 นายภาคภูมิ ดิษาภิรมย�

63042004330 นางสาวจีระนันท� คงเมือง

63042004331 นางสาวอัญชลีพร เจริญเนตร

63042004332 นายวรวิทย� ทองอุไร

63042004333 นายกฤษณะ กุลอ*อน

63042004334 นางสาวณัฐนันท� แก5วคง

63042004335 นางสาวดลธร รัตนศฤงค�

63042004336 นางสาวศศิธร มาลัย

63042004337 นางสาวมินตรา รอดเทศ

63042004338 นางสาวพัชรินทร�ธร ขําคม

63042004339 นางสาวนาตญา เหลือศรีจันทร�

63042004340 นางสาวปCยะดา มหาจันทร�

63042004341 นางสาวณัฎฐ� กล5ากสิกิจ

จํานวน 4,341 ราย

หน5า 145 จาก 145                



เลขประจําตัวสอบ

63043000001 นายกฤตยชญ� แสงทอง

63043000002 นางสาวหฤดี ละมุลตรี

63043000003 นางสาวนงนุช รัตนวงศ�

63043000004 นางสาวภิญญาพัชญ� จันทร�โสธร

63043000005 นางสาวจําเรียง ขวัญเมือง

63043000006 นางสาวอรธีรา รสหอม

63043000007 นายสมหวัง ม่ันเมือง

63043000008 นางสาวอรวรรยา แสงสว.าง

63043000009 นางสาวณนพวรรณ จันทร�ศรี

63043000010 นางสาวณัฐภัสสร คํายวน

63043000011 นายทัตเทพ ศรีงาม

63043000012 นางสาวศิริรักษ� เดชดํารงงค�กรณ�

63043000013 นายนมัสการ นิยมทอง

63043000014 นางสาวทัศนีย� ต4ออินทร�

63043000015 นางสาวอัญชญา มินวงษ�

63043000016 นางสาวจรีรัตน� การสมศัดด์ิ

63043000017 นางสาวกัญญารัตน� ชีพัฒน�

63043000018 นางสาวนฤมล บุญนําแสง

63043000019 นายณัฐพงษ� รัตนเพ็ชร

63043000020 นางสาวทัศนีย� อิ่มทรัพย�

63043000021 นางสาวกรรณิการ� แท.นจันทร�

63043000022 นางสาวจินตนา แสงพงษ�

63043000023 นายศุภวิชญ� ยางสวย

63043000024 นายยศพร เสือสืบนุ.ม

63043000025 นางสาวอาทิตย�ติยา ประสงค�ดี

63043000026 นายธีระภรณ� อ.อนสุข

63043000027 นางสาวจุฑามาศ จิตรหลัง

63043000028 นายสกลวรรธน� คะเชนรัมย�

63043000029 นายอรรถพล ขําค4างพลู

63043000030 นางสาวสกาวเดือน แสนสิทธ์ิ

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

หน4า 1 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043000031 นายเสกษ�สิทธ์ิ เผ.าหอม

63043000032 นายพิริยะ ไหมสมบุญ

63043000033 นางสาวหทัยรัตน� กาญจนเสน.ห�

63043000034 นางสาวสุจิตรา ป@ชชาเขียว

63043000035 นางสาวศิริลักษณ� ลายตลับ

63043000036 นางสาววรดี ชัยไพร

63043000037 นางสาวรัตติยา รักสระนิคม

63043000038 นางสาวชญานันท� นวกุล

63043000039 นางสาวจุฑาทิพย� สนใจ

63043000040 นางสาวสกุณา ศรีสมบัติ

63043000041 นางสาวเบญจรัตน� ทศานนท� 

63043000042 นางสาวภาศิณี สุวรรณธร

63043000043 นางสาวสุภาวดี คงพุฒ

63043000044 นางสาวเปรมมิกา อุ.นใจ

63043000045 ส.อ.หญิงพิมผกา ใจน4อย

63043000046 นายนที ใจสอาด

63043000047 นางสาวธนภร กลิ่นเกษร

63043000048 นางสาวเนาวรัตน� น4อยดา

63043000049 นางสาวนวรัตน� คงโต

63043000050 นายชัยธัช ชาติพหล

63043000051 นางสาวชลิตา ศิริโยธา

63043000052 นางสาวศิริลักษณ� ทรัพย�เจริญ

63043000053 นายพงศกร วัฒนาเมธากุล

63043000054 นางสาววิยะดา วงษ�สาแก4ว

63043000055 นายเชาวลิต วงศ�ศิริสุวรรณ�ดี

63043000056 ว.าที่ร4อยตรีสันติชัย ละออเอี่ยม

63043000057 นายธัญชนก หงษ�นาค

63043000058 นายปกรณ� ทนุโวหาร

63043000059 นายกันต�ธีร� ศรีวิเศษ

63043000060 นางสาวสรีรัตน� ยวงลําใย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043000061 นายนราวิชญ� เจริญวัฒน�

63043000062 นางขิริขวัญ วนสินธุ�

63043000063 นายวิชชากร แฉ.งโพธ์ิ หวี

63043000064 นางสาววิภาวรรณ สูงเย่ียม

63043000065 นางสาวศิริพร เข็มทอง

63043000066 นายธนายุ บุญญพงษ�

63043000067 นางสาวชนัดดา สุขเกษม

63043000068 นายธวัชชัย กวินสินทรัพย�

63043000069 นางสาวธนิษฐา กองศัก

63043000070 นางสาววิลัยลักษณ� บุญใจ

63043000071 นางสาวคุณัฐญา อภิสราพงศ�

63043000072 นางสาวพิกุล มูลน4อย

63043000073 นายภาณุวัชร ฤทธ์ิเจริญ

63043000074 นายธีรนัย พันธ�เขียน

63043000075 นางสาวกัลยารัตน� ช.วงชู

63043000076 นายวรรณวุฒิ บุญญะ

63043000077 นางสาวพิศมัย ดีเลิศ

63043000078 นางสาวนวพรพรรณ ราชกรม

63043000079 นางสาวมณฑิตา ผิวแดง

63043000080 นางสาวอุมาพร กระโห4ทอง

63043000081 นางสาววิรงรอง สุ.ยแดง

63043000082 นางสาวชนาพร ขยันกิจ

63043000083 นางสาวนฤมล ไวยกัญญา

63043000084 นางสาวกัณฑิมา โพดง

63043000085 นางสาวสุรินทร ช4างลอย

63043000086 นางสาวทัดดาว โอภาส

63043000087 นางสาวจิตรา บุญรักษา

63043000088 นายนครินทร� บุญสันต�

63043000089 นางสาวฉัตรพร คล4ายคง

63043000090 นายธัชภูมิ หิงไธสง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043000091 นางสาวนชธณรร ธิติธีรธํารง

63043000092 นางสาวปDยะภรณ� งามขํา

63043000093 นายภาณุวัฒน� ทองดี

63043000094 นางสาวเกศสุดา พุทธา

63043000095 นายณรงค�เดช พิมพรรณ

63043000096 นางสาวกุลธิดา สุวรรณกูล

63043000097 นายปรีดากูล เพชรตะก่ัว

63043000098 นายเจษฎากร ศรีสุข

63043000099 นางสาวพิมพ�ชนก แพงชัยภูมิ

63043000100 นายกิตติศักด์ิ ลาภประทุม

63043000101 นางสาวดาววดี เครืออ.อน

63043000102 นางสาววันดี ข4องเก่ียวพันธุ�

63043000103 นางสาวอุทัยวรรณ แสงใส

63043000104 นางสาวภัทรพร มานะทัศน�

63043000105 นางนริศรา ชิตตันสกุล

63043000106 นางสาวโชติรส บุญเจริญ

63043000107 สิบเอกอภิวัฒน� สีทองทุม

63043000108 นางสาวณัฐติกาล จันทร�แจ.ม

63043000109 นางสาวอรณิชา เถ่ือนวัฒน�

63043000110 นายสิรินนทพัทธ� เหมือนตก

63043000111 นางสาวสุวรรณภา กลิ่นอังกาบ

63043000112 นายสันติสุข คําสํารวย

63043000113 นางสาวสุนทรี ธนูบรรพ�F

63043000114 นางสาวนฤมล คงสัตย�

63043000115 นางสาวสิริกาญจน� ปานบัวคลี่

63043000116 นางจิระวดี พิมสวรรค�

63043000117 นายณัฐวัฒน� เอกพิสิฐกาญกุล

63043000118 นางสาวผกามาส ขําบัณฑิต

63043000119 นางสาวสุนันทา สิงห�เถ่ือน

63043000120 นายนิชวัฒน� เกตุแก4ว
หน4า 4 จาก 654               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63043000121 นางสาวรุ4งพลอย วิพัฒครุฑ

63043000122 นางสาวศิริลักษณ� สารทูลสิงห�

63043000123 นางสาวธัญวรัตม� ขันทอง

63043000124 นางสาวกัญญา การตรง

63043000125 นางสาวภัฑราภรณ� แก4วเกิด

63043000126 นางสาวจันทิมา ยังประสงค�

63043000127 นางสาวกัญญรัตน� แก4วสิงห�

63043000128 นางสาวบุรัสกร เข็มทอง

63043000129 นางสาวพิมลพรรณ หลวงกลาง

63043000130 นายผดุงเกียรติ มาศพรพัฒน�

63043000131 นางสาวสุวิมล ทองสําโรง

63043000132 นางสาวนุชสรา สีหมากสุก

63043000133 นางสาวจริยา ควรฟุHง

63043000134 นายอนุชา อุดมสรณ�

63043000135 นายภิญโญ นิลเผือก

63043000136 นายปรัชญา วงศ�จันทร�

63043000137 นายจารุกิตต� สุจารี

63043000138 นายธนา รัตน� เบ4าเชื้อ

63043000139 นางสาวปองขวัญ มูลประจันบาตร

63043000140 นางสาวพรประภา ธิราบุตร

63043000141 นายรัฐเกียรติ พิภพ

63043000142 นางสาวสสิวรรณ งามสม

63043000143 นางสาววราภรณ� วงศ�สันติคีรี

63043000144 นางสาวสุทัศน�สิริ ปHอมประเสริฐ

63043000145 นางยุพา ม.วงพันธุ�

63043000146 นางสาวจารุภา ชาปลิก

63043000147 นายองอาจ ทองทา

63043000148 นางสาววัชรี สายทอง

63043000149 นางสาวชื่นอารมณ� ศรีเฉลียว

63043000150 นางสาวจรัสศรี ช4อนทอง
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63043000151 นางสาวพิชญ�สินี รักการ

63043000152 นางสาวชลาลัย รัตแสนศรี

63043000153 นางกนิษฐา หมวกเหล็ก

63043000154 นายวรวีร� แย4มโสภี

63043000155 นางสาวณัฐชยา ประสมทรัพย�

63043000156 นายนภสินธ� สิทธิพูล

63043000157 นางสาวเจียมจิตร ผัดเหว้ิน

63043000158 นางสาวธาราทิพย� แสนบุญครอง

63043000159 นายอัษฎาวุธ เครือเพลา

63043000160 นายชวิน โพธ์ิกระจ.าง

63043000161 ว.าที่ร4อยตรีหญิงอัคราภรณ� นุ.มพินิจ

63043000162 นางสาวอินทิรา กระแสวาส

63043000163 นางสาวจุฬีลักษณ� ทับทอง

63043000164 นางสาวจรัสศรี แก4วศรีปราชญ�

63043000165 นายธานินทร� ทิพวรรณ�

63043000166 นายอดิศักด์ิ เกียรติดํารงค�

63043000167 นางสาวชลกานต� พิมพ�อ.อน

63043000168 นายเอกพล เรืองสุคนธ�

63043000169 นางสาวปารีณา ฤทธิเดช

63043000170 นายปวีจิรวิชญ� พานทอง

63043000171 นางสาวญาณิศา เกษหอม

63043000172 นายนันทวัฒน� ภักดียุด

63043000173 นางสาวสโรชา เชาวลิต

63043000174 นางสาวสุพัตรา ขันธศักด์ิ

63043000175 นางสาวธนาวดี วงศ�ก.อ

63043000176 นางสาววิไลลักษณ� มูลเงิน

63043000177 นางสาวเยาวลักษณ� ทาทอง

63043000178 นางพิกุล ชัยสิทธ์ิ

63043000179 นายทศยุทธ� วีระสัย

63043000180 นางสาวมณีรัตน� ลายหงษ�
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63043000181 นางสาวเวธนี ดีเวช

63043000182 นางสาวปDยวรรณ ศรีลา

63043000183 นางสมปอง จงอยู.สุข

63043000184 นางสาวปาจารี มะลิวัล

63043000185 นางสาวขวัญกมล เต็มเปKLยม

63043000186 นายณัฏฐกิตต์ิ ไพโรจน�

63043000187 นายญาณวุฒิ สังวงค�

63043000188 นางสาวธารารัตน� คันทรง

63043000189 นางสาวศุภิสรา ไชยา

63043000190 นางสาวเพียงพลิน ธรรมพิมญชุ�

63043000191 นางเพ็ญศรี บุญนํามา

63043000192 นางสาวน้ําฝน จันทมุณี

63043000193 นางสาวอัจจิมา ชูเลิศ

63043000194 นายประทีป นพศรี

63043000195 นายธราเทพ สร4อยทอง

63043000196 นางสาวมาลินี สินอนันต�

63043000197 นายชนินทร� เทียนบูชา

63043000198 นางสาวเพ็ญศิริ สุตะโท

63043000199 นางสาวศศิวิมล พงษ� อ4าย 

63043000200 นางสาวอัญชลี แปHนเงิน

63043000201 นางสาวสตรีรัตน� พันธุพูล

63043000202 นางสาวรุ.งทิพย� แสงทอง

63043000203 นายชานนท� วงษ�สุดิน

63043000204 นางสาวกาญจนา แช.มช4อย

63043000205 นางสาวนภัสรพี เหง่ียมงามศรี

63043000206 นายนราวิชญ� สถิตย�

63043000207 นางสาววชิราภรณ� กุลวงค�

63043000208 นางสาวกชกร ทองคง

63043000209 นางสาวนงลักษณ� ข้ึนเสียง

63043000210 นางสาวนุชจรี กันพ.วง
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63043000211 นายโกศล ผดุงภักด์ิ

63043000212 นางสาวศศิประภา จําแนก

63043000213 นายสิทธิพร ศรีหวาด

63043000214 นางสาวสิวลี พรมสุดา

63043000215 นายเสมอชาย เลี้ยงหล่ํา

63043000216 นางสาวสุรีรัตน� สุขสอาด

63043000217 นายกษิดิศ พิมพ�แดง

63043000218 นางสาวเบญญทิพย� บุญเลิศ

63043000219 นางสาวหทัยวรรณ ร.างใหญ.

63043000220 นางสาวนิสา เผ.าเพ็ง

63043000221 นางสาวณัฐริกา จํานงค�สูญ

63043000222 นางสาวธิติภัทร แสงอ.วม

63043000223 นางสาวอนงค�รัตน� กุฎีพันธ�

63043000224 นางสาววงศ�ปวีร� โลเลิศ

63043000225 นางสาวณัฐชยา พวงมาลี

63043000226 นายประกายเพชร วีระสัย

63043000227 น.ส.ศิริภา ก.อกุลเกียรติ

63043000228 ว.าที่ ร.ต.หญิงภนิดา ก4านนาค

63043000229 นายอุดร เพ็งคล4าย

63043000230 นางสาวดวงพร พิพิธชวนชม

63043000231 นางสาวพิมพ�พลอย พ.วงสุวรรณ

63043000232 นางสาวสิรีธร เขียวแก4ว

63043000233 นางสาว.สุวภัทร ม.วงสมัย

63043000234 นางสาววัชรี พูลสวัสด์ิ

63043000235 นางสาวอุดมรัตน� ช.างนํา

63043000236 นางสาวป@ทมา บุญรอด

63043000237 นางนภารัตน� บางเขน

63043000238 นายอภิรรักษ� อ.วมคํา

63043000239 นางสาวนิลญา เจริญฉิม

63043000240 นางสาวสมัชญา สมอารมณ�
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63043000241 นางสาวณุจรี สีคําตาล

63043000242 นางสาวภาพตะวัน เงารัตนพันธิกุล

63043000243 นางสาวพัชราพร โพธิประพันธ�

63043000244 นายธีรศักด์ิ เรืองวงษ�

63043000245 นางสาวกุสุมา ภูยาทิพย�

63043000246 นายวีรพงศ� หวังใจ

63043000247 นางสาวพรทิพา นุชอยู.

63043000248 นางสาวปวีณุช ผิวเหลือง

63043000249 นายวรากร ราชานาค

63043000250 นางสาวสุรางคณา แสงเอี่ยม

63043000251 นางสาวสุนิสา บัวบุตร

63043000252 นางสาวประกายขวัญ รัตนโรจน�

63043000253 นายกันต� ชูอํานาจ

63043000254 นางสาวสิริพรวดี สินคณาวงศ�

63043000255 นายอัครพล อิ่มโอษฐ

63043000256 นางสาวมาลีวรรณ พูนสวาย

63043000257 นายธิเบต สุขสกุลพันธุ�

63043000258 นายศิริชัย ดาวท.าน

63043000259 ว.าที่ ร.ต. หญิงจิดาภา อัมเรศ

63043000260 นางสาวทิพย�พาพรรณ นิยมจิตร

63043000261 นางสาวกมลทิพย� โทเเก4ว

63043000262 นางสาวเกศสินี อมรกสิกูล

63043000263 นางสาวจิตรลดา รักชาติ

63043000264 นางสาวชฎาบุศย� พัฒนศิริ

63043000265 นางสาวพัสณิช�ภา จันทสิงห�

63043000266 นางสาวอริญรดา ขําเนียม

63043000267 นางสาวภานินี แจ4งสว.าง

63043000268 นางสาวดลนภา ขันทเจริญ

63043000269 นายคัมภีร� เพชรคง

63043000270 นายนาเรศ สว.างดาว
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63043000271 นางสาวสุภาภรณ� พวงเข็มแดง

63043000272 นายฤทธิจักข� บวรพิบูลย�กุล

63043000273 นางสาวทัศวรรณ� ชัยวงษ�สกุล

63043000274 นายวรพจน� จรูญศักด์ิ

63043000275 นางสาวอารียา จันทคราส

63043000276 นางสาววรรณวนัช ดีเวียง

63043000277 นางภาศินีย� ลิ่มศรีสวัสด์ิ 

63043000278 นายภานุวัส ซ้ิมสกุล

63043000279 นางสาวเพียรนภา จานแก4ว

63043000280 นางสาวปณิฐา เอี่ยมสําอางค�

63043000281 นางสาวอรรจมาภรณ� ประเทศ

63043000282 นางสาววรวรรณ สีสว.าง

63043000283 นางสาวจุฑาธิป ฉิมตระกูล

63043000284 นางสาวนฤมล วงษ�บุญชา

63043000285 นางสาวทิพยสุดา เหมือนทิพย�

63043000286 นางสาวพรประภา อุปการจันทร�โรจน�

63043000287 นายปDยวัจน� มีประเสริฐโชค

63043000288 นางสาวลักษณา บวบทอง

63043000289 นายอิสมาอีล เรืองปราชญ�

63043000290 นายชนสรณ� สุภาสาสน�

63043000291 นายศุภชัย วรรณพิรุณ

63043000292 นายธีระพงษ� กาฬภักดี

63043000293 นางสาวจิรกัญญา ฉายจันทร�

63043000294 นายจิรเวช สุดมี

63043000295 นางสาวธัญญธร นวมจิตต�

63043000296 นางสาวณัฎฐธิดา หาญนอก

63043000297 นางสาวณัฐปภัสร� เกิดสาสน�

63043000298 นางสาวพิมพ�ภัทรา ธนโชคชัยสาร

63043000299 นางสาวศุภลักษณ� สุขขีวุฒิ

63043000300 ว.าที่ร4อยตรีสถาพร สุขสนิท
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63043000301 นางสาวนภัสสร ชุณหสุวรรณ�

63043000302 นางสาวจูนจิรา เจริญศิลปQ

63043000303 นายสุรเสกข� กันตRะกวาง

63043000304 นายสาธิต อนุศาสตร�

63043000305 นางสาวกรรณิกา สมศรี

63043000306 นางสาวสุภานันท� มีทองคํา

63043000307 นางสาวกนกพร ภารสุวรรณ

63043000308 นางสาวนัชชา หวังธารา

63043000309 นายลัทธสิทธ์ิ กิจวิทย�

63043000310 นางสาวอริสา ทาชมพู

63043000311 นางสาวนุชนาฎ อิ่มพรหม

63043000312 นางสาวสุธามาศ ดวงมะณี

63043000313 นางสาวเกล็ดทราย เตชาภากร

63043000314 นางสาวอาทิตยา ปุริตา

63043000315 นางสาวณัฎฐณิชา มากมูลพล

63043000316 นายธนพล พัวประเสริฐ

63043000317 นายชานน แก4วแววนาม

63043000318 นางสาววันนา สมบูรณ�

63043000319 นางสาวสุวิมล ภู.ทอง

63043000320 นายศักดา เกียรติภราดร

63043000321 นางสาวผิวไผ. ฉวีไทย

63043000322 นางสาวมธุริน โจทย�จันทร�

63043000323 นายสิรภพ แสนสุข

63043000324 นายเมธี บานชื่น

63043000325 นางสาวณัฐพร เชยวัดเกาะ

63043000326 นางสาวผกามาศ วิบูลย�จันทร�

63043000327 นางประภาพร จันตรา

63043000328 นางสาวกมลพร ทองผิว

63043000329 นางสาวศวิตา จันสะดี

63043000330 นางสาวว.าที่ร.ต.หญิง กุณรัตน� จิตตศิริ
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63043000331 นางสาวจุฑามาศ ปานเกิด

63043000332 ว.าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี พุ.มไม4

63043000333 นางสาวปริตตา อดินันท�

63043000334 นางสาวนัฐฑมล กิจพิบูลย�

63043000335 นายอรรถวุฒิ วงศ�โยธา

63043000336 นางสาวพนิตพิมพ� ศุภลักษณ�

63043000337 นางสาวเกวนัส ประยูรเจริญชัย

63043000338 นางสาวขวัญชนก ผลสันต�

63043000339 นางสาวเพชรรัตน� ทองสาริ

63043000340 นางสาวศรีมณี นิลพิทักษ�

63043000341 นางสาวณัฐธิสา เหล.าเขตกิจ

63043000342 นายพรหมพิริยะ เครือใจ

63043000343 นางจริยา อุ.นนุช

63043000344 นางสาวสิวารัตน� ทองนวล

63043000345 นางสาวมนสิชา ฉิมบรรเทิง

63043000346 นายวิจิตร ถาวร

63043000347 นางสาวบุศรินทร� พิศมัย

63043000348 นายอุกฤษฏ� ฟองสมบูรณ�

63043000349 นายธานินทร� มีดี

63043000350 นายธีรพงษ� ภาคากิจ

63043000351 นางสาวสุพรรษา พันธุรัตน�

63043000352 นางสาวอาทิตญาภรณ� ธรรมโกศล

63043000353 นางสาวกาญจนาท แปHนขํา

63043000354 นางสาวจุฑารัตน� อุ.นจิตร�

63043000355 นางสาวนัฐลดา พิมทา

63043000356 นายอมรินทร� อินทร�โส

63043000357 นางสาวรัชดาภรณ� ขยายฤทธ์ิ

63043000358 นางสาวอินทิรา จิรนันทนุกุล

63043000359 นางสาวกัญญารัตน� ป@ตถา

63043000360 นางสาวปูริดา รางสาตร�
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63043000361 นางสาวกิตต์ิวดี กลิ่นหอม

63043000362 นายอัษฎาวุฒิ เพชรยวน

63043000363 นายนภดล เลิศลพ

63043000364 นายยุทธนา ป@นติ

63043000365 นางสาวนิภาพร นิลเนียม

63043000366 นางสาวนารีรัตน� มะยม

63043000367 นางสาวเฟDร�ส ชิตพงศ�

63043000368 นางสาวสุภาภรณ� กาพวง

63043000369 นายสิทธิชัย สิทธิพรม

63043000370 นายชูทัศน� แสงเพชรประเสริฐ

63043000371 นางสาวสิรินญา พงษ�วิจิตร

63043000372 นายวิชัย บริวาร

63043000373 นางสาวตมิสา สุทธิพรชัย

63043000374 ว.าที่ร.ตธัญวิสิษฐ พระโปSะ

63043000375 นางสาวจิราพัชร เนียมอ.อน

63043000376 นายสันติ สงวนพรรค

63043000377 นางสาววิภารัตน� มณีใส

63043000378 นางสาวประภัทสราพร สว.างแสง

63043000379 นางสาวขนิษฐา บานศรี

63043000380 นายยุทธพงษ� ตรีลาภี

63043000381 นายกฤติน แก4วธรรม

63043000382 นางสาวสุดารัตน� เขียวงาม

63043000383 นางอําพร คนดี

63043000384 นางสาวชญานิษฐ� แสงสุก

63043000385 นางสาวปรานทิพย� พาทองคํา

63043000386 นางสาวอมรรัตน� ชิณฤทธ์ิ

63043000387 นางสาวเกศแก4ว ต4นเกตุ

63043000388 นายภณัฐ อารีประชาภิรมย�

63043000389 นางสาวสิริวิมล ปDLนจันทร�

63043000390 นายปDยวุฒิ ศึกษากิจ
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63043000391 นางสาวเนาวรัตน� ปลื้มกมล

63043000392 นายชาญยุทธ เผ.าพงศ�กาญจน�

63043000393 นางสาวจุฬาลักษณ� สุขกอ

63043000394 นางสาวภินัดดา สีฮาด

63043000395 นางสาวรักติบูล บุญครอง

63043000396 นายคณิติน ละม4ายแข

63043000397 นางสาวณัชชา สุธารส

63043000398 นางสาวพรธิสา ศาลาน4อย

63043000399 นางสาวเพ็ญนภา คํานึง

63043000400 นายกมล บัวสําลี

63043000401 นางสาวพรธิภา คุ4มทวี

63043000402 นางสาวศศิธร จันทร�ตาโลก

63043000403 นางสาวปภาวดี ด4วงกัน

63043000404 นายชรินทร� พุ.มพวง

63043000405 นางสาวธัญชนก วีรวัฒนกุมพะ

63043000406 นางสาวเสาวลักษณ� แฉ.งโพธ์ิหวี

63043000407 นางสาววราภัสร� บุตรขุนทอง

63043000408 ว.าที่ร4อยตรีหญิงพัชกร ย้ิมละมัย

63043000409 นางสาวขวัญกมล เต.าคํา

63043000410 นางสาวภคพร เรืองศรีใส

63043000411 นางสาวก่ิงกาญจน� สุธารส

63043000412 นางสาวศรีสุดา ทองวันดี

63043000413 นางสาวนิตยา วิราพงษ�

63043000414 นางสาวสุนันทา ดาดก

63043000415 นายเอกชัย สภาพโชติ

63043000416 นางสาวเบญจวรรณ ไวกยี

63043000417 นางสาวเกษศิรินทร� วิเลปะนะ

63043000418 นางสาวมัทวัน นิลโชติ

63043000419 นางสาวปภาอร โคตระภู

63043000420 นางสาวนิภาพร จุฬานนท�
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63043000421 พันจ.าอากาศเอกภูวกร พงษ�อนันต�

63043000422 นางสาวจุฑากช วรกรโชติกุล

63043000423 นางสาววันวิสา ซุยพรม

63043000424 นางสาวอินทุอร ทองแบน

63043000425 นางสาวจุรินทิพย� ผิวขาว

63043000426 นางสาวสุกัญญา สายแก4ว

63043000427 นางสาวพิมนิภา บุญญพงษ�

63043000428 นางสาวนัสรีน สมภักดี

63043000429 นางสาวรัตนา โลหะชิน

63043000430 นายปวรินทร� เทพแก4ว

63043000431 นางศิรินทร�ทิพย� ธิวงศ�

63043000432 นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม

63043000433 นางสาวจารุณี จรรยาเลิศ

63043000434 นางสาวสุทัตตา ผลเศรษฐี

63043000435 นายศรัณย� พูลทรัพย�

63043000436 นายวิทยา วารีดํา

63043000437 นางสาวปDยรัฐ จําแถว

63043000438 นายนพพร ไกรรักษ�

63043000439 นางสาวจิตราภรณ� คําภาศรี

63043000440 นายธิติณัฐ ผลโชค

63043000441 นางสาววิมลรัตน� พวงพยอม

63043000442 นางสาวนันทวัน บุญมี

63043000443 นางสาวนฤมล ภูFFรัตน�

63043000444 นางนวลวรรณ กลิ่นต.าย

63043000445 นางสาวอารีฟะฮ� เจะเตRะ

63043000446 นางสาวอนุธิดา ศรีเสมอ

63043000447 นางสาวศิริวิมล พรมมี

63043000448 นายธนกฤต ธรรมธิ

63043000449 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิใบ

63043000450 นายนรายุทธ� ฐิตะวิริโย
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63043000451 นายศรายุท มีประดิษฐ�

63043000452 นางสาวชญานิศ เรืองวิลัย

63043000453 นายกิจธนาพัฒน� ชินากรฐิติกุล

63043000454 นายสุรภาพ โพธ์ิตุ.น

63043000455 นางสาวมนัสดา จงพลสิทธ์ิ

63043000456 นางสาวรจนา มีสุข

63043000457 นางสาวลักษมี พลายแก4ว

63043000458 นายสุกิจ อ่ําบุญ

63043000459 นายวินัย พุ.มขจร

63043000460 นางสาววรรณนิศา แย4มทรัพย�

63043000461 จ.าสิบเอกเสกสันต� ดํามิมเสส

63043000462 นายเจตนิพัทธ� สายมณี

63043000463 นายชนาวีร� เกาะแก4ว

63043000464 นางสาวพัฒน�ชลิตา ทาสม

63043000465 นางสาววราภรณ� ทับทิมขาว

63043000466 นายศิลา การีกลิ่น

63043000467 นางสาวสุทธินี เนียมทอง

63043000468 นางสาวเสาวลักษณ� พูลนารถ

63043000469 นางสาวพัชรี ชนสุภาพ

63043000470 นายพัฒนภูมิ ผ.องยุบล

63043000471 นางสาวศศินาฏ ศรีสิงห�

63043000472 นางสาวชลธิชา สุขอยู.

63043000473 นางสาวอรพรรณ บัวบุศก�

63043000474 นางสาวอภิชญา อุ.ยสันติศักด์ิ

63043000475 นายภานุพงศ� บุญยืน

63043000476 นางสาวไอรดา รวมผล

63043000477 นางสาวพจนีวรรณ จันจะนะ

63043000478 นางสาวภัณฑิรา พันธุ�แตง

63043000479 นางสาวณิชาภา ประดิษฐ�แทน

63043000480 นางสาวทรายทอง นาคสมพันธ�
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63043000481 นางสาวพรประภา สมใจ

63043000482 นางสาวตรีสุคนธ� เครือประสาร

63043000483 นางสาวณัฐชนา แก.นทรัพย�

63043000484 นายพีรภัทร นวลมี

63043000485 นางสาวพัณณ�ชิตา บํารุงญาติ

63043000486 นายอนันต� แปลงดี

63043000487 นางสาววรรษิดา บัวพันธุ�

63043000488 นางสาวนันทพร ทับทิมทอง

63043000489 นางสาววรรณวิสา ราชอาษา

63043000490 นางสาวณัฐริกา สุดโต

63043000491 นางสาวป@ฐวรรณ สุทธิชาญบัญชา

63043000492 นางสาวชลลดา ใจฉลาด

63043000493 นางสาวพิริยาพร เย็นประเสริฐ

63043000494 นางสาวบุษบา กลิ่นสีสุข

63043000495 นายธีรภัทร สระทองหยอม

63043000496 นางเพชรา สุขเกษม

63043000497 นางสาวเพ็ญพักณ� มานะชีพ

63043000498 นางสาวสรารัตน� กลิ่นจันทร�

63043000499 นางสาวจุฑามาศ อินทโชติ

63043000500 นางสาวสาวิตรี กิจสุวรรณ�

63043000501 นางสาวทิพปภา แก4วทอง

63043000502 นางสาวกนกวรรณ เล็กกระจ.าง

63043000503 นายธนวัฒน� สาริการินทร�

63043000504 นางสาวคัทลียา กล่ํานาค

63043000505 นางสาวนาถตยา ธาระพุฒิ

63043000506 นายวุฒิชัย พอกพูน

63043000507 นางสาวมะปราง หอมกรีธา

63043000508 นางสาวสุกัญญา ใบเจริญ

63043000509 นายวรวิทย� แย4มสวน

63043000510 นางสาวเปมิกา ไกรเดช
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63043000511 นางสาวบุญญรัตน� จํานงค�ถ4อย

63043000512 นางสาวสิริเพ็ญ นาสิงห�คาร

63043000513 นางสาววราภรณ� นิ่มชม

63043000514 นางสาวมนัสนันท� ธํารงธนเศรษฐ�

63043000515 นางสาวกรรณิกา อุ.นทรัพย�

63043000516 นางกัญญ�ณณัฎฐ� คําเรืองฤทธ์ิ

63043000517 นางสาวนฤมล รุ.งกําจัด

63043000518 นางสาวสุภาพร สอนอินตRะ

63043000519 นายวรพจน� ฉิมเล็ก

63043000520 นางสาวสุภาวดี ศรีสุมะ

63043000521 นางสาวจินตนา เปKLยมจิตต�

63043000522 นางสาวณัฐวดี เกษม

63043000523 นางสาวนันทพร วงค�กะโซ.

63043000524 นางสาวจิราณี กรุดเงิน

63043000525 นางสาวเรณู ดอกสายหยุด

63043000526 นายนราธร ธงชัย

63043000527 นางสาวทัศนีวรรณ แก4วปาน

63043000528 นายวรพิชญ� หงษ�หัสบรรณ

63043000529 นางสาวชุตินันท� วงศ�เชียร

63043000530 นายทศพล จันทร�แก4ว

63043000531 นางสาวยุพาวรรณ กลิ่นชื่น

63043000532 นางสาวจารุวรรณ ปราสาร

63043000533 นางสาวธัญชนก เทียนบูชา

63043000534 นายสุภลักชณ� พ่ึงสุรินทร�

63043000535 นางสาวจินดารัตน� บัวบาน

63043000536 นายภัทรกร สุรภี

63043000537 นางสาวสิริมาส นาคยอดทอง

63043000538 นางสาวนฤมล อยู.รอง

63043000539 นางสาวสิริกาญจน� กันนุช

63043000540 นางสาวกาญจนา มาตบรรจง
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63043000541 นางสาวรุจิรา ไตรสูงเนิน

63043000542 นางสาวศรัญญา สว.างศรี

63043000543 นางสาวโสภา ช.วงพิทักษ�

63043000544 นางสาวเพราพิลาส เย็นสนิท

63043000545 นางสาวชุติมา สุวรรณประเสริฐ

63043000546 นายรณชัย นิ่มอนงค�

63043000547 นางสาวกรรณิกา พระสัมพันธ�

63043000548 นายอิศฬาภ� สุขเกษม

63043000549 นายทิวากร หงษ�วิเศษ

63043000550 นายบัญชา ฉิมมี

63043000551 นายหัสชัย รอดสดใส

63043000552 นางสาวธัญญามณ สงใย

63043000553 นางสาวนฐพัณณ� ธนโชติมหาพงศ�

63043000554 ว.าที่ร4อยตรีวัชรพันธ� ทาแหยม

63043000555 นางสาวปฐมภรณ� คูดิษฐาเลิศ

63043000556 นางสาวปวีณา ปะทะม.วง

63043000557 นางสาวนัฐยา สวยดี

63043000558 นางสาวป@ทมา หุ.นดี

63043000559 นางสาวจิรัชญา เขียวปHอง

63043000560 นายณัฐพงศ� บัวสละ

63043000561 นางสาวนัยน�ปพร ธํารงธนเศรษฐ�

63043000562 นางสาวพรพรรณ อร.ามแสง

63043000563 นางสาวธนานันต� เต็งจารึกชัย

63043000564 นายฐาปกรณ� อ.อนแก4ว

63043000565 นายเมธิพจน� ม่ันคง

63043000566 นายต.อศักด์ิ  ุอุทรา

63043000567 นางสาวชนิสรา อรรคบุตร�

63043000568 นางสาวฟHาใส พานทอง

63043000569 นางสาวอพรรณตรี บัวสิทธ์ิ

63043000570 นายณรงค� ดิลกคุณากุล
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63043000571 นางสาวระพีพร สารสุวรรร�

63043000572 นางสาวพลอยกนก เดชรัตน�

63043000573 นางสาวเกษมศรี โคกสลุง

63043000574 นางสาวรุ.งฤดี คํามก

63043000575 นางสาวณัฐกานต� วงศ�วิสิฐตระกูล

63043000576 นายตุลาการณ� กาฎีโรจน�

63043000577 นางสาวโศรดา อังคณา

63043000578 นายคุณากร อาจอาสา

63043000579 นายจาตุรงค� หมอกเมฆ

63043000580 นางสาวเบญจมาภรณ� สายะวงศ�

63043000581 นางสาวชนิษฐา ผิวคํา

63043000582 นางสาวพิมพ�พิไล มณีพันธุ�

63043000583 นางสาวผาณิตา มูลแก4ว

63043000584 นางสาวฌัฌณิฌา เทพพา

63043000585 นางสาวพรเพ็ญ คําก่ิง

63043000586 นางสาวนริสา หมายสูนคํา

63043000587 นางสาวสุทธิลักษณ� ทองทรัพย�

63043000588 นางสาวลักษิกา เจือจันทร�

63043000589 นางสาวนัปทาลี แฉ.งเจริญ

63043000590 นางสาวปณิตา แพทย�เมืองจันทร�

63043000591 นางสาวทัศนีย� หาญณรงค�

63043000592 นางสาวปDยะมาศ ภูมิ

63043000593 นางสาววิจิตรา โฉมแพ

63043000594 นางสาวมิรันตี พิมพาศรี

63043000595 จ.าสิบเอกเกียรติศักด์ิ เขียวรัมย�

63043000596 นางสาวจุฬาลักษณ� กรอบมุข

63043000597 นางสาวแสงอรุณ เทพทรัพย�

63043000598 นางสาวนันท�นภัส นุชประภา

63043000599 ว.าที่ร4อยตรีหญิงสุภารัตน� ณีระจันทร�

63043000600 นางสิริพร หรีกประโคน
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63043000601 นางสาวฑิมพากา แสงแก4วสุข

63043000602 นายเอกพันธุ� ทองสุข

63043000603 นายกฤษณะ นุ.นมีศรี

63043000604 นายฐาปกรณ� บังทอง

63043000605 นายไชอนันต� สอนดี

63043000606 นางสาวกรรณิการ� โทเเก4ว

63043000607 นางสาววรัญญา วธัญWู

63043000608 นายทัสยุ พงษ�กายี

63043000609 นางสาวแววปะกาย สินปรีดี

63043000610 นายมูบารRอค ถาวร

63043000611 จ.าอากาศเอกอนุฑากรณ� อิ่มพงษ�

63043000612 นางสาวอนิลญา สายแก4วราช

63043000613 นางสาวเกวริน พยุงแก4ว

63043000614 นางสาวปภัสรา สิงห�อุบล

63043000615 นายภราดร บัวศรีน้ําผึ้ง

63043000616 นายสรณัฐ ทองนพ

63043000617 นางอุมาภรณ� แก4วมณี

63043000618 นางสาวบุษยา สาลีกิจ

63043000619 ว.าที่ ร.ต.เฉลิมเกียรติ ชินโพคัง

63043000620 นางสาวกฤษฎ์ิกมล ทองอินทร�

63043000621 นางสาวซาริน.า หะยีมะมิง

63043000622 นางสาวจริญญา บุญเรือง

63043000623 นางสาวสุทธาทิพย� ประวิง

63043000624 นางสาวลลิตา กุลโรนจันทร�

63043000625 นางสาวเพ็ญพิชชา แก4วมรกต

63043000626 นางสาวเนตรทราย สุขสุศรี

63043000627 นางสาวจิณห�นิภา ชังโห4

63043000628 นางสาวศิวิภา คําลอย

63043000629 นางสาวไลลา จุลพรรค�

63043000630 นางสาวสุวิชา กล่ําเดช
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63043000631 นางวนิดาพร แก4ววิเชียร

63043000632 นางสาวปาลิตา เงินนุรักษ�

63043000633 นายก.อศักด์ิ คงกล.อม

63043000634 นายนฤโดม อินชู

63043000635 นางสาววิชิตา ธานี

63043000636 นางสาวกัลยาณี ทับทิมศรี

63043000637 นางสาวกนกกร ป@ญญาประชุม

63043000638 นางสาวอําพร ดวงมาลา

63043000639 นางสาวพัชรี นวมจิตต�

63043000640 นายทักขิณาวัตร มะกรูดอินทร�

63043000641 นางสาวกุลธารินท� ธิวงศ�คํา

63043000642 นางสาวจิราภรณ� เปKLยมเงิน

63043000643 นางสาวพิระดี ชินพันธ�

63043000644 นางสาวบุษรา นามวงศ�

63043000645 นายธีรพงศ� ภาศักดี

63043000646 นายนันทพล เขียวประกอบ

63043000647 นางสาวชนัญชิดา เจริญย่ิง

63043000648 นางสาวจารุวรรณ พวงบุบผา

63043000649 นางสาวอภิชญา จันทร�ขาว

63043000650 นางสาวอภิชญา แสงสําราญ

63043000651 นายขจรพงศ� มีใจซ่ือ

63043000652 นายสุธิดล จันทะวิสิทธ์ิ

63043000653 นางสาวนภัสสร พูลเพ่ิม

63043000654 นางสาวชุติกาญจน� เครื่องประดิษฐ�

63043000655 นางสาวมณฑาทิพย� เอี่ยมสําอางค�

63043000656 นางสาวนันท�นภัส มีแสงนิล

63043000657 นางสาวณัฐวรรณ คงมีทรัพย�

63043000658 นางสาวสุดารัตน� เกิดบึงพร4าว

63043000659 นางสาวศิริวิมล พรหมรังษี

63043000660 นางสาวศยามล ฟ@กศรี
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63043000661 นางสาวป@ทมวรรณ ต.ายลํายงค�

63043000662 นางสาววันวิสาข� กลําพบุตร

63043000663 นางสาวกมลวรรณ สีบานเย็น

63043000664 นางสาวกัลยณัฎฐ� ทิพย�สุข

63043000665 นางสาวนิภาพร กลั่นพรหม

63043000666 นางสาวกนกฤทัย จันทวงค�

63043000667 นางสาวกมลวรรณ ดวงจันทร�

63043000668 นางสาวพุธิตา ศิริพฤกษ�พงษ�

63043000669 นางสาวรุจิรา เผ.าพรม

63043000670 นางสาวเนตรนภา ชมโชค

63043000671 นายพัชรพงศ� หน.ายสังขาร

63043000672 นางสาววิสา ชะทินทร

63043000673 นางสาวรชยา สายเพ็ชร

63043000674 นายชาญณรงค� เสือสมิง

63043000675 นางสาวยุพาพร ปานสะอาด

63043000676 นางสาวบุษยรัตน� ยุทธปรีชานันท�

63043000677 นางสาวดุสิตา อรุณแสง

63043000678 นายพิชญะ คุณพิพัฒน�กุล

63043000679 นางสาววิภารัตน� กลิ่นมณฑา

63043000680 นายภาณุเดช ปHอมสถิตย�

63043000681 นางสาวธัญญาลักษณ� อารีชม

63043000682 นางสาวบุญชรัสม์ิ ประเทืองสุข

63043000683 นายกฤษฎา มีสมมนต�

63043000684 นายวริทธินันทร� มุสุสินธุ�

63043000685 นายเจตน�สฤษฎ์ิ อินทรวรพัฒน�

63043000686 นางสาววรรณวิไล นามวงศ�

63043000687 นางสาววลัยภรณ� อรุณพันธ�

63043000688 นางสาวพัชรีญา ชูทับ

63043000689 นางสาวเบญจภรณ� บุญลือลัน

63043000690 นางสาวศุทธิอาภา เขียวแก4ว
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63043000691 นางสาวจริยาภรณ� กลับหอม

63043000692 นางสาวพรทิพย� งามสวย

63043000693 นางสาววรัญญา สุ.มอิ่ม

63043000694 นายกฤต แจ.มทิม

63043000695 นางสาวนุชนาฎ ภู.บําเพ็ญ

63043000696 นางสาวชาริตา นัยพัฒน�

63043000697 นางสาวประภัสสร กลิ่นคําหอม

63043000698 นายภานุ ตันติวุฒิ

63043000699 นางสาวดาราพร พารุณ

63043000700 นายจิรายุทธ บุญยโรจน�

63043000701 นางสาวชเนตตี อุบลจร

63043000702 นางสาวนิรมล สกุลนา

63043000703 นางสาวเกณิกา พหลยุทธ�

63043000704 นางสาวโอศิณี บุญเลิศ

63043000705 นางสาวกรรณิการ� หิรัญรัตน�

63043000706 นายนรเศรษฐ� อิ่มรักษา

63043000707 นางสาวจันทนา คัทธะนาม

63043000708 นายพงศ�ธวัตน� ใสสม

63043000709 นางสาวชิดชนก พรหมชนะ

63043000710 นายเกียรติศักด์ิ เขียวแก4ว

63043000711 นางสาวกรรณิกา จีนกระจัน

63043000712 นางสาวกัญญารัตน� แตงรื่น

63043000713 นายธีรภัทร� ไตรวัย

63043000714 นายฉัตรมงคล คังดงเค็ง

63043000715 นางนภาพร อติชาติ

63043000716 นางสาวฐิติมา พิลากุล

63043000717 นายกฤชกร อาศัยนา

63043000718 นางสาวกนกพร เสนาพันธ�

63043000719 นางสาวฐานิตตา ชูช.วยชน

63043000720 นางสาวกาญจนาภรณ� ชอบเลี้ยงสัตว�
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63043000721 นางสาวพิมพ�สุดา แก4วมณี

63043000722 นางสาวศิริพร แจ.มแจ4ง

63043000723 นางสาวญาดา วิจิตไทย

63043000724 นางสาวณัฐณิชา วงค�กุลพิลาศ

63043000725 นางสาวน้ําฝน คําจันทร�

63043000726 นายธานี ภาคีชีพ

63043000727 นางสาวธิมารัตน� สงเคราะห�ธรรม

63043000728 นางสาวศรีรัตน� เรืองฤทธ์ิ

63043000729 นางสาวณฐวงศ� สุกสัก

63043000730 นายอนุรักษ� จันทร�พลงาม

63043000731 นายเอกชัย คงสมใจ

63043000732 นางสาวภาวินี ศรีชื่น

63043000733 นางสาวศุภารักษ� อาจรักษา

63043000734 นางสาวชญานี บัวฉุน

63043000735 นางสาวนงเยาว� แถมเกษม

63043000736 นางสาววิชชุกร จําเนียรทอง

63043000737 นายธีระวัฒน� สุทธหลวง

63043000738 นางสาวอุษา เสมจิตร

63043000739 นางสาววิภาพร ภาคีผล

63043000740 ว.าที่ร4อยตรีหญิงวราภรณ� แดงดํารงค�

63043000741 นายวรวุฒิ แขวงคง

63043000742 นางสาวณัฎฐา ต้ึงเจริญ

63043000743 นางสาวจิราภา ศรีสุวัฒน�

63043000744 นางสาวจันทร�เพ็ญ อาดํา

63043000745 นางสาวจุฑามาศ ศรีไชย

63043000746 นางสาวณัฐฌา ศรีคงแก4ว

63043000747 นางสาวธัญญเรศ จันหอม

63043000748 นางสาวธัญญรัตน� ศิลป

63043000749 นางสาวสุชญา เพ็งคาสุคันโธ

63043000750 นางสาวสมฤทัย มากหลาย
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63043000751 นางสาวป@ทมา เพียรกสิกิจ

63043000752 นางสาวพิมพ�บงกช แสงมล

63043000753 นางสาวตฤณตุลา เมฆแสน

63043000754 นางสาวกนกวรรณ จํานงค�ฤทธ์ิ

63043000755 นางสาวรุ.งทิวา เชี่ยวชาญ

63043000756 นายภูวรินทร� พิชญพิบูลย�

63043000757 นายธนโชติ สังขพันธุ�

63043000758 นางสาวมณีรัตน� วิเศษวงษา

63043000759 ว.าที่ ร.ต.หญิงศิริพร เสือโพธ์ิ

63043000760 นางสาวสุภาพันธ� รัชวิชัย

63043000761 นายการันต� จะเรียนรัมย�

63043000762 นางสาวฉัตรภรณ� กาทองทุ.ง

63043000763 นายรัชมงคล บุดดารวม

63043000764 นางสาวสมฤดี เรืองเกตุ

63043000765 นางสาวปุณยวีร� พิณศรี

63043000766 นายสุวิชัย แช.มชื่น

63043000767 นางรุ.งฤดี รุ.งเรือง

63043000768 นายพรชัย กาบบัว

63043000769 นางชนาภา ธาราแสวง

63043000770 นายทัศณภูมิ ใจม่ัน

63043000771 นางสาวภูมวารี พูนใจสม

63043000772 นางสาวสริตา ศักด์ินิมิตวงศ�

63043000773 นางสาวอรอนงค� คงตุ4ย

63043000774 นางสาวศศินา ศิลาดํา

63043000775 นายธีรวัฒน� ใฝXจิต

63043000776 นางพันธ�จันทรา รัตนใส4พงษ�

63043000777 นางสาวสโรชา แสงกระสินธุ�

63043000778 นางสาวผ.องศรี พรมแย4ม

63043000779 นางสาวสิริธร ต้ังจิตรตรง

63043000780 นางสาวดวงฤทัย ชาวดง
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63043000781 นางสาวศุธยา วิเศษสุวรรณ�

63043000782 นางสาวพัชริดา ไชยเยตร

63043000783 นายนพเดช แหวนเพ็ชร

63043000784 นางสาวปนัดดา อุ.มพิมาย

63043000785 นางสาวชุติมา โภคทรัพย�

63043000786 นายธนรัตน� แจ.มเจริญ

63043000787 นางสาวรัตติยา สิทธ์ิประสาท

63043000788 นายคุณพจ สนั่นเสียง

63043000789 นางสาวเอมิกา จ4อยบรรดิษฐ�

63043000790 นายธนา สังข�แย4ม

63043000791 นางสาวนุชรีย� สุดมี

63043000792 นายพนิช จันทร�ทอง

63043000793 นางสาวพิมพ�พร คาบสมุทร

63043000794 นางสาวนภาภรณ� วิเชียรสรรค�

63043000795 นายณพล เพชรดําดี

63043000796 นางเขมิกา งามวงค�น4อย

63043000797 นางสาวกนกพร ทรัพย�เกิด

63043000798 นางสาวอันธิชา บุญซ4อน

63043000799 นางสาวเบญจมาภรณ� เกิดแก4ว

63043000800 นายเอกชัย หอมบุตร

63043000801 นางสาวสายทิพย� สุวรรณะ

63043000802 นางสาวภิรญาพร เอกสิริเกียรติ

63043000803 นายฌัฐวุฒิ สมใจเพ็ง

63043000804 นายคามิน พยัคฆ�ขาม

63043000805 นางสาวรัชนู สีรี

63043000806 นางสาวสาริยา เจริญสุข

63043000807 นางสาวณัฐวดี นิลารัตน�

63043000808 นางสาววัลลี ธรรมปุรา

63043000809 นายอภิรักษ� พินศิริ

63043000810 นายปรีชา ทรัพย�สม
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63043000811 นางสาวอัสมาอ� ฆ4องวงศ�

63043000812 นางสาววรรธกานต� แก4วสุก

63043000813 นางสาวพรรณธิวา ศรีหงษ�ทอง

63043000814 นางสาวศศิวิมล อ.อนแปHน

63043000815 นางสาวณัฐพร เติมเพชร

63043000816 นางสาวนารีรัตน� ใจมิภักด์ิ

63043000817 นางสาวอริสรา ฤทธ์ิเดช

63043000818 นางสาววริษา สิงหะลวะ

63043000819 นางสาวสุพรรณี ศรีน4อย

63043000820 นางสาวพรธีรา เรืองขจร

63043000821 นางสาวมณีรัตน� บิณฑวิหค

63043000822 นางสาวรุจิรา บุตรแสงดี

63043000823 นางสาวชฎาพร อดทน

63043000824 นางสาวจันทร�จิรา รูปช4าง

63043000825 นางสาวอัครยา ทองบุญธรรม

63043000826 นายพรเทพ มูลขุนทศ

63043000827 นายพลากร โฮมแพน

63043000828 นางสาวกาญจนา มนูญญา

63043000829 นายอาชาไนย พ่ึงรื่นรมณ�

63043000830 นายอิทธิพล มูลมี

63043000831 นางสาววิภารัตน� ผลอุดม

63043000832 นางสาวสุทธิดา รังรักษ�

63043000833 นางสาวณัฐณิชา บุญคุ4มครอง

63043000834 นายธนวิทย� ทิพย�สุวรรณ

63043000835 นางสาวอัจฉราภรณ� รองสําลี

63043000836 นางสาวธนพร พูลมา

63043000837 นายกมล คําสักดี

63043000838 นางสาวนพรัตน� เนื่องมัจฉา

63043000839 นางสาวพรพรรณ จินตะกัน

63043000840 นางสาวชิษณุชา พูนผล
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63043000841 นายภูวดล คําบุญเรือง

63043000842 นางสาวสมนิต วงษ�ทอง

63043000843 นายณัฐพงษ� ผู4พัฒน�

63043000844 นางสาวศุภนิชย� ข4าวขาวแขก

63043000845 นางสาวนันท�นภัส ภาคาเดช

63043000846 นางสาวอาริชา เหลือช.าง

63043000847 นางสาวณัฐวดี แสนชนะ

63043000848 นายภรัณยู โพธ์ิชัย

63043000849 นางสาวจีราวรรณ ก่ิงมะลิ

63043000850 นางสาวศิรินภา จิตจํานงค�

63043000851 นางสาววาสินี ฉิมวัย

63043000852 นางสาวศิริลักษณ� วารีรักษ�

63043000853 นายมารุต ธรรมดา

63043000854 นายสัภยา แก4วอินถา

63043000855 นางสาวอภิญญา จันทร�แก4ว

63043000856 นางสาวญาสินี อู.พันธุ�

63043000857 นางสาวพิรญาณ� นาคก4อน

63043000858 นางสาวธันย�ชนก แสงยุนนท�

63043000859 นางสาวโชติกา ศิริโสภณา

63043000860 ว.าที่ร4อยตรีจตุรวิทย� เชตุสุวรรณ�

63043000861 นายณัฐศักด์ิ สมัครณรงค�

63043000862 นางสาววริษา ทับแปHน

63043000863 นางสาวธนาภรณ� เข็มทอง

63043000864 นายสุนทร บัวทอง

63043000865 นายวรภัทร บุญยะวงศ�

63043000866 ว.าที่ ร.ต.ภาณุพงศ� สุภาษี

63043000867 นางสาวน้ําทิพย� ทัศนา

63043000868 นายประกิจ ชังคล4าย

63043000869 นายณัฐดนัย บุญเสริม

63043000870 นายฐิรวัฒน� โสทรจิตร�
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63043000871 นางสาวภารดี แปHนปราณีต

63043000872 นางสาวจันจิรา ศรีโมรา

63043000873 นางสาวศิริกร พุฒแก4ว

63043000874 นางสาววิไลวรรณ รอบเพ็ชร

63043000875 นายพัลลภ ชาญธัญการณ�

63043000876 นายอภิวัฒน� เหรียญทอง

63043000877 นางสาวปภาวดี ยศสงคราม

63043000878 นายเอกลักษณ� มาลา

63043000879 นางสาวอัมรา สวนใหญ.

63043000880 จ.าอากาศเอกสหรัฐ ศรศิลปQ

63043000881 นายนิรุต ผลโชค

63043000882 นางสาววริศรา สารสุวรรณ

63043000883 นางสาวธมลวรรณ ศิริเขตต�

63043000884 นางสาวแพรพิไล คุณเวียง

63043000885 นางสาวฟาริดา แท.นแก4ว

63043000886 นางสาวนุชนาถ โปHยดี

63043000887 นางสาวเยาวลักษณ� ดุงโคกกรวด

63043000888 นางสาวกษิรา เกตุสมพงษ�

63043000889 นางสาวชนาภร พูลสวัสด์ิ

63043000890 นายวิชาญ อินเลี้ยง

63043000891 นางสาวณิฌารีย� พวงเงิน

63043000892 นางสาวนภาพร จันทร�แจ4ง

63043000893 นางสาวอภิสรา จุ4ยศรีแก4ว

63043000894 นางสาววรางคณา ศุภมานพ

63043000895 นางสาวทิพวัลย� สถิติถาพร

63043000896 นางสาวเกศกนก อัฒจักร�

63043000897 นางพลอยไพลิน ถึงรัตน�

63043000898 นางสาวชมพูนิก พิมพ�แก4ว

63043000899 ว.าที่ร4อยตรีธนวัฒน� จิระวัฒน�

63043000900 นายปริญญา ชูมก
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63043000901 นายวิวัฒน� สมบูรณ�

63043000902 นางสาววิไลลักษณ� ใจอินทร�

63043000903 จ.าอากาศเอกนพพร อรุณฉาย

63043000904 นางสาวอรพรรณ หม่ืนภักดี

63043000905 นางพันธ�ทิพย� สุพรรณชาติ

63043000906 นายชารีฟ หมัดเส็ม

63043000907 นางสาวบุษกร วงค�สุภา

63043000908 นายภีรภัทร จตุพันธ�

63043000909 นางสาวลลิตา อุ.นละม4าย

63043000910 นายอนุพงษ� ขัดมา

63043000911 นางสาวสุวนันท� พานทอง

63043000912 นายศิลา พรอภิชาติกุล

63043000913 นางสาวนฤมล อ.วมภู.

63043000914 นางสาวนุสบา ศรีเคลือบ

63043000915 นางสาวนงคราญ แดงสุวรรณ�

63043000916 นายพงศ�ศิริ ธรรมาวุฒิ

63043000917 นางสาวชญานี นาคเลิศ

63043000918 นางสาวนรินทรวดี ราชวงศ�

63043000919 นายปานศักด์ิ ปาคะเชนทร�

63043000920 นางสาวชไมพร เนื้อไม4

63043000921 นางสาวกัญญารัตน� ยอดผา

63043000922 นางสาวสุพิชชา ผลจักร�

63043000923 นางสาวณัชนันทน� กวาวสิบสอง

63043000924 นางสาวเกตุวริน อยู.เย็น

63043000925 นางสาวบุณฑริกา สุพรหม

63043000926 นางสาวจิรนันท� จวนเก.า

63043000927 นางสาวพรนิภา ไผ.เพชร

63043000928 นางสาวนริศรา ขันตี

63043000929 นางสาวพิสชา โพธ์ิทอง

63043000930 นางสาวสุทธิดา แสนหูม
หน4า 31 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043000931 นายปDติพงษ� เอมสมบูรณ�

63043000932 นางสาวเพ็ญนภา พลายมาศ

63043000933 นายนัฐพงษ� วิจิตรทัญนุกูล

63043000934 นางสาววารุณี ตาวินโน

63043000935 นางสาววรชา เพ็ชรนิล

63043000936 นายดนุสรณ� ปานช4าง

63043000937 นายณัฐกานต� พ.วงวิเศษ

63043000938 นางสาวนําFทิพย� จาต้ิง

63043000939 นางสาวฐนิยา เครือบุญมา

63043000940 นางสาวอรปรียา สิงห�หนา

63043000941 นางสาวศศิธร ย้ิมเอี่ยมวัฒนา

63043000942 นายวัชรพล พฤฒากรณ�

63043000943 นางสาวอนุธิดา นามวงษ�

63043000944 นายณัฐชัย อสุนีย� ณ อยุธยา

63043000945 นางสาวนภัสสร แย4มคงเมือง

63043000946 นางสาวเจนจิรา ก.อบุญ

63043000947 นางสาวภัทธาวรรณ นิพพาน

63043000948 นายพชร ศรีวิเชียร

63043000949 นางสาวอุสา สกุลนุ.ม

63043000950 นางสาวศศิธร ฤทธ์ิกะเตาะ

63043000951 นายอิทธิพล ปรุงสุข

63043000952 นางสาวชนาภา ฉายวัฒนา

63043000953 นายชัยณรงค� ช4างหัวหน4า

63043000954 นางสาวสุทธิรักษ� สุทธิสิทธ์ิ

63043000955 นางสาวยุราวรรณ เจริญลภ

63043000956 นายประภาส ก่ิงจันทร�

63043000957 นายณัฐิวุฒิ เกตุสุวรรณ�

63043000958 นางสาวณัฐชยา อินทร�น4อย

63043000959 นายกิตติพงษ� ก4อนนาค

63043000960 นางสาวภูริชญา ทรงสว.าง
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63043000961 นางสาวณัฐธิดา ดํามณี

63043000962 นางสาววิชุดา แสงสว.าง

63043000963 นางสาวปรารถนา ม่ันคง

63043000964 นายนครินทร� สุขอยู.

63043000965 นางสาวสุดารัตน� นิโรธร

63043000966 นางสาวพรชุดา ประจันทร�คีรี

63043000967 นายเทพพล อยู.ทวี

63043000968 นายกมลชัย ฉายชูวงษ�

63043000969 นางสาวภิญญาพัชญ� โนอินทร�

63043000970 นางสาวพลอย คมปราด

63043000971 นางสาวณัฐกมล คงสมนึก

63043000972 นางประภาพร เกินสกุล

63043000973 นางสาวพิไลวรรณ ฤทธ์ิกล4า

63043000974 นางสาวสุจินันท� ทรัพย�สินพันธุ�

63043000975 นายธนกฤต สุจริต

63043000976 นางสาวชญานี แสงสุก

63043000977 นางสาวกานต�ธิดา ทองชัยยง

63043000978 นางสาวอาริษา ชูกอง

63043000979 นางสาวชญานิศ ทวีกุล

63043000980 นางสาวประภัสสร สรรพคุณ

63043000981 นางสาวสุวรรณี ชูต้ังต4น

63043000982 นางฐิติพร ทั่งรื่น

63043000983 นางสาวทับทิม คุ4มระบาย

63043000984 นายณัฐวุฒิ ยศธิไกร

63043000985 นางสาวนิจจารีย� แก4วก4อนน4อย

63043000986 นางสาวสุภาวดี บัวเรือง

63043000987 นายชลรัตน� พุกพญา

63043000988 นายระวี ศรีสุขเสริม

63043000989 นางสาวชุติกาญจน� รอดเจริญ

63043000990 นายกวินท� จันทร
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63043000991 นางสาวนันทิยา ประเปรียว

63043000992 นางณัฐภัทร สุขสาลี

63043000993 นายพชรพล จุลอําพันธ�

63043000994 นายปริญญา อยู.เอีย

63043000995 ว.าที่  ร.ต.  หญิงทิพย�วรรณ กาญจนวรฤทัย

63043000996 นางสาวสุนิษา แจ.มศรี

63043000997 นางสาวพรทิพย� หนูแสง

63043000998 นางสาวศิริลักษณ� คํามินเสส

63043000999 นางสาวปณญา ผลเจริญสุข

63043001000 นายชาคริต มะหา

63043001001 นางสาวปนัดดา นิสัญตา

63043001002 นางสาววิมลณัฐ เชื่อมชิต

63043001003 นางสาวจุฑารัตน� ทองไพจิตร�

63043001004 นางสาวสุปราณี ต.ายเกิด

63043001005 นางสาวนพรัตน� ก4อนทอง

63043001006 นางสาวหัทยา ดอกชะเอม

63043001007 นางสาวชลดา ไวยสุภี

63043001008 นางสาวนภัสนันท� ชลอกลาง

63043001009 นายภาณุพงศ� ไวยเวทา

63043001010 นางสาวบุษยมาส ลวดลาย

63043001011 นายภาณุวัฒน� กษิดิศ

63043001012 นางสาวชลธิชา พงษ�พฤกษ�

63043001013 นางสาวสุวคนธ� สมจิตร�

63043001014 นางสาวอัจฉรา ทัพศิริ

63043001015 นางสาวศิริอร ไทยศิริ

63043001016 นางสาวประภาพรรณ เผ.าพันธุ�

63043001017 นายธีรพงษ� ทองประชุม

63043001018 นางสาวสาวิตรี เจริญมาก

63043001019 นางสาวพรนรินทร� สายกลิ่น

63043001020 นายเสกสรร เดชสูงเนิน
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63043001021 นางสาวกาญจนา สุขแสงกิจ

63043001022 นางสาวภัทรวรรณ เผื่อนทิม

63043001023 นางสาวสุมิตรา เขียวใจ

63043001024 นางสาวจันจิรา กุลทนบุตร�

63043001025 นางสาวไพพรรณ จันทร�เขียว

63043001026 นายอภิชาติ ฝากพืช

63043001027 นางสาวกานต�จรีย� จันภิรมย�

63043001028 นางสาวปภาวรินท� หม่ืนอาษา

63043001029 นางสาวตวิษา ธนูธรรมทัศน�

63043001030 นางสาวศศินา แผ.นสําฤทธ์ิ

63043001031 นางสาวศิริลักษณ� สิทธิรัตน�

63043001032 นางสุภาวดี แก4วโผงเผง

63043001033 ว.าที่ร.ต.หญิงธัญรัตน� บัวสถิตย�

63043001034 นางสาววรางคณา ขาวเกิด

63043001035 นางสาววารุณี ธานี

63043001036 นายวรุตฆ� ทองท4วม

63043001037 นางสาววรางคณา ม.วงวิจิตร

63043001038 นายเกียรติศักด์ิ จุลจําเริญทรัพย�

63043001039 นางสาวภาสินี ปานดํา

63043001040 นางสาวศิรประภา สีทาฮาด

63043001041 นางสาวอรวรรณ แอ.นเพชร

63043001042 นายวรพันธุ� การชนะชาติ

63043001043 ว.าที่ร4อยตรีทวีรัก ทองทวี

63043001044 นางสาววรรณวนัช ดวงภมร

63043001045 นางสาวณัจฉรียา ย้ิมแย4ม

63043001046 นางสาวศิริลักษณ� ตริยาวนิช

63043001047 นายสิกขาเลิศ เนียมหอม

63043001048 นางสาวกนกวรรณ ใจม่ัน

63043001049 นางสาววณิชยา ชาญถ่ินดง

63043001050 นางสาวศรสวรรค� คณาฤทธ์ิ
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63043001051 นางสาวจันทร�จิรา สุทธิประภา

63043001052 นายรณรักษ� ยักษ�ใหญ.

63043001053 นายกฤษฎา วงษ�ทองดี

63043001054 นายศิรินทร� ฉัตรศรีสุวรรณ

63043001055 นายธนกร จิระวุฒิกลุ

63043001056 นายกษมา ผัสวี

63043001057 นางสาวปนัดดา โสนอ.อน

63043001058 นายศิริวัฒน� เนียมเทศ

63043001059 นางสาวธนิศา รัตนบุญเกตุ

63043001060 นางสาวจิราภรณ� ชูชีพ

63043001061 นางสาวเพ็ญพิชชา คชวงษ�

63043001062 นางสาวอรพรรณ พ่ึงดี

63043001063 นางสาวอัญชลี หงส�ธํารง

63043001064 นางสาวศศิวิมล แตงรื่น

63043001065 นางสาวจิรภัทร� ชิดเชื้อ

63043001066 นางสาวพรวิมล เดชฤดี

63043001067 นายธีรวัฒน� พิศจาร

63043001068 นายกิตติพศ รัตนีมงคล

63043001069 นางสาวนิตยา พรมแก4วต.อ

63043001070 นางสาวพิชญาภา ชุติพิกุล

63043001071 นายณัฐวัฒน� เฟYLองวงศ�

63043001072 นางสาวปDยวรรณ กฤษดี

63043001073 นางสาวณัฏฐินี ศีลปริมณฑล

63043001074 นายอภิญญา ศรีอ.อนดี

63043001075 นางสาวยุวดี ริ้วตระกูล

63043001076 นางสาววลีวัลลิ์ ดาบพิมพ�ศรี

63043001077 นายวัชรพันธ� ยอดประเสริฐ

63043001078 นางสาววันทนีย� ซุยถู

63043001079 นายเจตนิพัทธ� โคสะ

63043001080 นายสุริยะ ม.วงมูล
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63043001081 นางสาวปาริชาติ ปลูกป@ญญาดี

63043001082 นางสาวปวริศา เก.งกสิกิจ

63043001083 นางสาวศิริลักษณ� ม.วงศรี

63043001084 นางสาวนุสรา ภู.ทอง

63043001085 นางสาวผุสดี กิจการ

63043001086 นายชยณัฐ มีสัตย�ธรรม

63043001087 นางสาวศุภานิช ใบพร4าว

63043001088 นางสุมาลี บุญญา

63043001089 นางสาวยุพิน อินทร�โพ

63043001090 นายทรงยศ ไชกัณหา

63043001091 นายวิทวัส ปDงวัง

63043001092 นางสาวณัฏฐณิชา เจริญเมืองเพรียว

63043001093 นายอาจินต� ศรีดีแก4ว

63043001094 นายเอกลักษณ� ช4างงาเนียม

63043001095 นางสาวน้ําทิพย� สุภาภาพ

63043001096 นางสาวจามจุรี ศรีแก4ว

63043001097 นางสาวพนัชกร ทรัพย�สุขสําราญ

63043001098 นางสาววิภาวี มณีจันทร�

63043001099 นางสาวปพิชญา ส.งแสง

63043001100 นายวรพล ตู4แก4ว

63043001101 นางสาวภูษิตา จิตคําภาพันธ�

63043001102 นางสาวผกามาศ คงชนะ

63043001103 นางสาววรรณพร สมบัติ

63043001104 นางสาวอินทิรา วรุณณรงค�

63043001105 นางสาวพรประภา ภู.เล็ก

63043001106 นายวรัญWู ฤทธ์ิเจริญ

63043001107 นางสาวพิสมัย โลหะทัด

63043001108 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ช.างเพ็ชร�ผล

63043001109 นางสาวณัฐฐินันท� เปรมสนธิภูมิ

63043001110 นายภาณุฉัตร ยอดแก4ว
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63043001111 นายจตุรงค� คําปHอม

63043001112 นางสาวพรนภา หมอยา

63043001113 นางสาวธัญชนก พันพัว

63043001114 นางสาวสุวรรณา สุพลัง

63043001115 นายดุสิต พยัฆศาสตร�

63043001116 นางสาวณัชชนก อินทโชติ

63043001117 นางสาวก่ิงกาญจน� แสนกาศ

63043001118 นางสาวอารีรัตน� เด.นดวง

63043001119 นางสาวสุดารัตน� พุทธา

63043001120 นางสาวปุญชรัสม์ิ กาญจนะ

63043001121 นายศิโรตม� โกขุนทด

63043001122 นางสาวกาญจนา กอนจันทร�

63043001123 นางสาวกชกร โควงค�

63043001124 นางสาวจิไรพร พูลเกษม

63043001125 นางสาวเจนจิรา ประสาทศิลปQ

63043001126 นางสาวสุจิตตรา หม่ันทรัพย�

63043001127 นายกรวิทย� กลิ่นน4อย

63043001128 นายวราวุฒิ สดคมขํา

63043001129 นางสาวมณีรัตน� สังข� ทอง

63043001130 นางสาวพรวิมล ด4วงโต

63043001131 นางสาววิชาดา เฮงสุโข

63043001132 นายธนาดล จีระประภา

63043001133 นายศรัณย� เหมือนจุเรศ

63043001134 นางสาวพิมพ�ชนก ปDติภูมิวิเศษ

63043001135 นางสาวศศิรัศม์ิ คงประเสริฐ

63043001136 นางสาวกมลรัตน� เอี่ยมสงคราม

63043001137 นางสาววิกานดา เครืออยู.

63043001138 นางสาวจุฑารัตน� วิเศษแก4ว

63043001139 นางสาวอุทุมพร เก.งการณ�

63043001140 นางสาวศศิวิมล วงษ�แสงจันทร�
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63043001141 นายเอกรินทร� ศุภนคร

63043001142 นางสาวบุญเรือน เกิดสุข

63043001143 นางสาวจิรประภา ล้ําเลิศ

63043001144 นางสาวศิวพร ไชยแสง

63043001145 นางสาวปนัสยา ดีบาง

63043001146 นายสหรัฐ แฝงสวรรค�

63043001147 นางสาวสุดศรีลักษณ� วงษ�เขียว

63043001148 นางสาวธมนธรณ� คล4ายอุดร

63043001149 นายพศิน วิริยะนานนท�

63043001150 นายชัยวัฒน� เหล็กสุระสิริอนันต�

63043001151 นางสาวประกายมาศ สุวรรณสนธ์ิ

63043001152 นางสาวชุติมา สังข�สุวรรณ

63043001153 นางสาวศิวพร เฉ่ือยฉํ่า

63043001154 นางสาวณัฐธิตา พรประสิทธิกุล

63043001155 นางสาวชลวรรณ ยอดบุรุษ

63043001156 นางสาวจุฑามาศ ทองอิน

63043001157 นางสาวสุภัคกุล เสือโต

63043001158 นายรุสดี ปKแนบาโง

63043001159 นางสาวปาริชาติ โพธ์ิผลัด

63043001160 นางสาวขวัญเรือน เสาวรส

63043001161 นางสาวปารมี ชนไพโรจน�

63043001162 นายนพดล ชะนะภัย

63043001163 นายภัทราวุฒิ โผแพ

63043001164 นายกฤษณพรรณ พรหมมินทร�

63043001165 นายธนากร กองแก4ว

63043001166 นางสาวศิริรัตน� อิ่มเจริญ

63043001167 นางสาววชิราภรณ� หัตถิรางกูร

63043001168 นางสาวธัญวลัย จิวโต

63043001169 นางสาวปนัดดา ธัญญเจริญ

63043001170 นางสาวบุษกร แสวงทอง
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63043001171 นางสาวศุภรัตน� ฤาวิชนะ

63043001172 นางสาวกรรณิการ� จันทร�พวง

63043001173 นางสาวชนิกานต� เริงรักษ�

63043001174 นางสาวจิราพร สีโซ.

63043001175 นายภาสกร สถาปDตานนท�

63043001176 นางสาวนุชสรา หุ.นทอง

63043001177 นางสาวลัลน�พัฒน� สมบุญทวงษ�

63043001178 นางสาวสิราวรรณ ดําสอาด

63043001179 นางสาวคนึงนิจ ผ4าขาว

63043001180 นางสาวธมลวรรณ ชัยเรียบ

63043001181 นางสาวสุวิมล อ.อนอ4าย

63043001182 นางสาวจารุกัญญ� มาภรณ�

63043001183 นางสาวนฤมล กว4างขวาง

63043001184 นางสาวลลิดา วิจิตรนาวิน

63043001185 นางสาวกชกร งามดี

63043001186 นางสาวสุพรรณษา เดือนสว.าง

63043001187 นางสาวสายพิณ ช.วยจันทร�

63043001188 นายเจษฎา พิพัฒน�อนุสรณ�

63043001189 นางสาววันเพ็ญ ปานเปKย

63043001190 นางสาวพรนภา อารีเอื้อ

63043001191 นางสาวพัชรี เนื้อนวล

63043001192 นางสาวม่ิงขวัญ วันดี

63043001193 นางสาวธนพร ผลอรรถ

63043001194 นางสาวปDยนันท� หงษ�เวียงจันทร�

63043001195 นางสาวชุติมา ห4าวหาญ

63043001196 นางสาวรัชนีกร ขันทะ

63043001197 นางสาววรรณิดา มูลชัย

63043001198 นางสาวขวัญฤทัย พืชจันทร�

63043001199 นายธนชัย อัชชะสวัสด์ิ

63043001200 นางสาวเกวลิน สอดศรี
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63043001201 ว.าที่ ร.ต.เทิดศิษฏ� ปาละกูล

63043001202 นายธนวัช น้ํานุช

63043001203 นางสาวผกามาศ คําสี

63043001204 นางสาวดลญา หงษ�เวียงจันทร�

63043001205 ว.าที่ร4อยตรีปานจรีย� สีนวล

63043001206 นางสาวกัญญารัตน� ฤกษ�ประสูตร�

63043001207 นางสาวนัฐสุภา ฉุนหอม

63043001208 นายพันธพงศ� ชานกัน

63043001209 นางสาวนันทิกานต� แก4วยา

63043001210 นางสาวอนันตชา เกิดนิมิตร

63043001211 นางสาวณรัธน�นันท� คล4ายสังข�

63043001212 นางสาวเบญจพร เพียสังกะ

63043001213 นางสาวสายรุ4ง แซ.เฮ็ง

63043001214 นางสาวทีปกา อิ่มไพบูลย�

63043001215 นางขวัญเดือน ใจกาวิน

63043001216 นายปฐม บุญศรี

63043001217 นางสาวเบญจมาพร แก4ววรรณา

63043001218 นางสาวณัฐกุล มหาเธียร

63043001219 นายพิทยา โพธ์ิวรรณ

63043001220 นางสาวณัฐพร พลบํารุง

63043001221 นายวันเสด็จ พุทธไชย

63043001222 นายธนิศร ปDตินานนท�

63043001223 นางสาวชุติมา ผลโภชน�

63043001224 นางสาวอรุณศรี จันทรัตนา

63043001225 นางสาวอารีรัตน� เนียมหอม

63043001226 นายธนภูริภัค นาคแก4ว

63043001227 นางสาวสุทธิดา ธรรมนิวรณ�

63043001228 นายนรวิทย� บุญคง

63043001229 นายวัชรพงษ� บัวทอง

63043001230 นางสาวขนิษฐา ลิ้มนุกูลเจริญ
หน4า 41 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043001231 นางสาวสุภัตตา รวมเจริญ

63043001232 นางสาวกรรณิกา มีคุณกิจ

63043001233 นางสาวชัญณาพัทธ� เฟYLองอาวรณ�

63043001234 นางสาวกนกวรรณ ภาคสิน

63043001235 นางสาวปDยวรรณ จุลมัญลิก

63043001236 นางสาวนรินทร�พร ริมขามปHอม

63043001237 นางสาวรัตนวลี นามมุงคุณ

63043001238 นางสาวบุษบา ศรีพัฒน�

63043001239 นางสาวกัณฐิกา นิลแนม

63043001240 นายเจนภพ มานพ

63043001241 ว.าที่ร4อยตรีหญิงณัฏฐ�ปภัส ทองสุขสุพัชร

63043001242 นางสาวลัดดา ศรีนางแย4ม

63043001243 นายสิวะ พลับหอม

63043001244 นางสาวกรรณิกา แสนสุริวงค�

63043001245 นายเท.ห� คํารักษ�

63043001246 นางสาวขนิษฐา หวานคํา

63043001247 นางสาวสุภาพร ชูก4าน

63043001248 นายรัชภูมิ ทองนาค

63043001249 นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย�

63043001250 นายชัยวัฒน� เอี่ยมสอาด

63043001251 นายศิวพล ไวยปDติ

63043001252 นายอานันท� เจิมมงคล

63043001253 นางสาวพัชรีพร หานะพันธ�

63043001254 นายกิตติภูมิ โรจนจินดา

63043001255 นางสาวชนิสรา มิตรดี

63043001256 นายกฤษณพงศ� ชมบุหรั่น

63043001257 นายณัฐวุฒิ จันทนา

63043001258 นางสาวพิมพ�วิภา เทศเพ็ญ

63043001259 นายสรวีย� คล4ายมุข

63043001260 นางสาวศิริพร ขาวจันทร�
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63043001261 นางสาวนฐวรรณ โหราศาสตร�

63043001262 ว.าที่ ร.ต.คณาวุฒิ สุขจิต

63043001263 นางสาวชุติมา ศรีสุภาพ

63043001264 นางสาวศุภรัญญา โพธ์ิทอง

63043001265 นางสาวชนิกา แสงศร

63043001266 นางสาวสงกรานต� ไตรถาวร

63043001267 นายนราวิชญ� อ4วนล่ํา

63043001268 นางสาววรารัตน� ปานฉิม

63043001269 นางสาวยุพา สัมมาเพ็ชร

63043001270 นางสาวสุดารัตน� ปHอมบ4านต4า

63043001271 นางสาวน้ําผึ้ง แก4วกัณหา

63043001272 นายธัญพิชชา กฤตสุวรรณ

63043001273 นางสาวณัฐวรรณ สายแก4ว

63043001274 นางสาวอชิรญาณ� มุลเมืองแสน

63043001275 นายวรากร ประเสริฐเตชาโต

63043001276 นางจุฑามาศ ม่ันศักด์ิ

63043001277 นางสาวสุพัตรา โพธาราม

63043001278 นางสาวสุภวรรณ ม.วงงาม

63043001279 นางสาวรัตนาภรณ� มะโนรัตน�

63043001280 นางสาวกานต� ช นิต ดําชุม

63043001281 นางสาวณธกร แสวงรุจิธรรม

63043001282 นางสาวพัณณ�ชิตา พรหมศร

63043001283 นายชยุตม�ดนัย ฉิมสุข

63043001284 นางสาวชนาพร เขียวอินทร�

63043001285 นางสาวเบญจรัตน� ทองเพชร

63043001286 นางสาววิภาภรณ� นุ.มฤทธ์ิ

63043001287 นางสาววรัมพา เล4าสุขศรี

63043001288 นางสาวกรรณิการ� พิวะศักด์ิ

63043001289 นายสิโรตม� ประพันธ�พจน�

63043001290 นางสาวณัฐชา สุขสมโภชน�
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63043001291 นายชาตรี เสือสะเดา

63043001292 นางสาวกมลวรรณ คล4ายวง

63043001293 นางสาวพัFชชา สินประเสริฐ

63043001294 นางสาวกุลพิชฌาย� ก4านใบยา

63043001295 นางสาววันฑิณี วงศ�ธนะโชติช.วง

63043001296 นายศักดา เจริญผล

63043001297 นางสาวพรพิมล ไถ4เงิน

63043001298 นางสาวปDณฑิรา กลั่นกลิ่น

63043001299 นางสาวพรรษพร ศุภพล

63043001300 นางสาววรรณิภา สาระวัน

63043001301 นางสาวอินทิรา รัมมะบุตร

63043001302 นางสาวชลธิชา อินทชิต

63043001303 นางสาวเบญจวรรณ ปุยเงิน

63043001304 นายพีรพล ครุฑคํา

63043001305 นางสาวพิทยารัตน� มากมูล

63043001306 นายธนพัทธ� อ.อนน4อม

63043001307 นายณวพล ฉัตรวรบวร

63043001308 นางสาวบุณยาพร กองคุณ

63043001309 นางสาวอภิชญา ทรัพย�อนันต�

63043001310 นางสาวปรารถนา แก4วพลายงาม

63043001311 นางสาวนาฏยา บุญวาสนา

63043001312 นายอชิตพลธีร� ศรีสวัสด์ิ

63043001313 นางสาวนิรมล พิกุล

63043001314 นางสาวสุภาพร คําไทย

63043001315 นางสาวสุพรรษา สิทธิวงค�

63043001316 นางสาวจริยา แก.นย่ิง

63043001317 นางสาวนุชรี ภู.ห4อย

63043001318 นางสาวปDLนสุดา หินประกอบ

63043001319 นางสาวฉัตรสุดา น.วมนิ่ม

63043001320 นางสาวประภัสสร โพธ์ิแก4ว
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63043001321 นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย

63043001322 นางสาวเนตรนภา ปรีเจริญ

63043001323 นางสาวสุจิตรา ปHอมลอย

63043001324 นางสาวเมทิกา ธนิศาคงภัค

63043001325 ว.าที่ ร.ต.หญิงนภารัตน� พลสาร

63043001326 นางสาวนิทชนันท� ภู.ประดิษ

63043001327 นายวรภัส จันทร�หอม

63043001328 นางสาววรนิษฐา วงศ�คําภา

63043001329 นางสาวนวรัตน� ทองสพรั่ง

63043001330 นายนพคุณ ใยเทศ

63043001331 นางสาวสุดารัตน� ย่ีแก.น

63043001332 นางพัชราภา ขาวบริสุทธ์ิ

63043001333 นายภูริพัศ วัฒนพฤกษชาติ

63043001334 นางสาวสรสิริ ขําศิริโชคชัย

63043001335 นางสาวอะมานะฮ� เมาะซัง

63043001336 ว.าที่ร.ต.หญิง ทิพาภรณ� กาญจนวรฤทัย

63043001337 นางพิรญาณ� คุณโท

63043001338 นางสาวพัชรพร อัมพะลพ

63043001339 นางสาวจินดารัตน� แสนลับสินธุ�

63043001340 นางสาวกมลชนก อาจวารินทร�

63043001341 นางสาวพิชญา ทิพยพร

63043001342 นายสิงหนาท มีสกุล

63043001343 นางสาวกรรณิการ� มีหิรัญ

63043001344 นางสาวนันธสา รัตนเพ็ง

63043001345 นายสุชาติ อ.อนสันทัด

63043001346 นางสาวศิรินทร�ทิพย� อู.นาท

63043001347 นางสาวอุษา ตรีณาวงษ�

63043001348 นางสาวอภิญญา แก4วประสิทธ์ิ

63043001349 นางสาวอินทุกร ใจซ่ือ

63043001350 นายสกลพฤทธ์ิ มะละเจริญ
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63043001351 นายฐนุพงศ� สุขร.าง

63043001352 นางสาวพนิดา แขวงสุ.น

63043001353 นางสาวจิราภรณ� ด4วงทวี

63043001354 นางสาวรุ.งรัศมี สุขทรัพย�

63043001355 นางสาวศุภาวรรณ วงค�คม

63043001356 นายธีรัตน� รวยรื่น

63043001357 นางสาววรรณวิสา อ.อนศิริ

63043001358 นายศิวกร แตงอ.อน

63043001359 นางวรรณรัตน� มาภักดี

63043001360 นายทศพร ฟ@กเนียม

63043001361 นางสาวฤทัยรัตน� เมตไตร

63043001362 นายอาลาวี มะดิง

63043001363 นางสาวชุภากนิศ กริมรัมย�

63043001364 นางสาวเกตุวดี ประสพสมัย

63043001365 นางสาวปราณปสุดา กล.อมจิตร�

63043001366 นางสาวฐิติกมล โพวันดี

63043001367 นางสาวสุชาดา คงสมบูรณ�

63043001368 นายภาณุวิชญ� จิตร�ปราณี

63043001369 นางกิตติญา วงศ�แก4ว

63043001370 นายอัครัช ปราบมนตรี

63043001371 นางสาวนันทวดี แก4ววิเชียร

63043001372 นายธีรพงษ� เเก4ววิเชียร

63043001373 นางสาวณัฐกานต� อินทรกําแหง

63043001374 นางสาววรรษมลพร เกตุศรีบุรินท�

63043001375 นางสาวลักษมีพัฒน� เถอะจZา

63043001376 นางสาวปาจรีย� สินประเสริฐ

63043001377 นางสาวปาริชาติ นิยมไทย

63043001378 นายชาคริต พ่ึงสุข

63043001379 นางสาวมัลลิกา ตระกูลโต

63043001380 นางสาวสุชญา ม่ันคง
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63043001381 นางวิจิตรา พิกุลศรี

63043001382 นางสาวภิญญารัตน� พินิจ

63043001383 นางสาวอัญชลิน กล.อมจิตต�

63043001384 นายกฤตณ�พัทธ� อํานักมณี

63043001385 นายธนวัฒน� โพธ์ิเงิน

63043001386 นางสาวธนวรรณ เครือแก4ว

63043001387 ดาบตํารวจเจริญศิลปQ ชุ.มทวี

63043001388 นางสาวกมลวรรณ ทองรอด

63043001389 นายธนพันธ� หน.ายทุกข�

63043001390 นางสาวนุสรา สินเช4ง

63043001391 นางสาวณัฐณิชา เพ็ชรักษ�

63043001392 นางสาวปราณปริยา วิเลปนะ

63043001393 นายพีระเดช ศิลปQประดิษฐ�

63043001394 นางสาวชลธิชา เลิกนันที

63043001395 นางสาวพลอยพัฑรา โกษาจันทร�

63043001396 นางสาวสุเพ็ญรัตน� ทองนิล

63043001397 ว.าที่ ร.ต.หญิงภรัณญา ศรีนวล

63043001398 นางสาวนฤมล เพลียสําบ4อ

63043001399 นางสาวสาวิตรี ไทยพ.วง

63043001400 นางสาววัชธิดา วิหกรัตน�

63043001401 นางสาวจิตรานุท สุขสัจจี

63043001402 นางสาวกาญจนา ดวงเพ็ชร

63043001403 นายปริญญา ชาวกงจักร�

63043001404 นายปฏิพาณ จันทรังษี

63043001405 นายจักรายุทธ อุทธิยา

63043001406 นายธนาวัน บุญเจริญพานิช

63043001407 นายศักด์ิชัย จิตรีเหิม

63043001408 นางสาวบุษบา เครือดี

63043001409 นายจักรพันธ� พันธ�พุทธรัตน�

63043001410 นางสาวอนุสรา อุ.นเรือน
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63043001411 นางสาวศศิประภา คําพลทัน

63043001412 นางสาวนัฐญา จิตรกระจ.าง

63043001413 นางสาวเบญญาภา รักรัง

63043001414 นายจิติพัฒน� วาปKกัง

63043001415 นางสาวสิริกัญญา อินหันต�

63043001416 นางสาววิชุตา ฤทธิญาณ

63043001417 นางสาวเกวลิน นิยมสิน

63043001418 นางสาวอรรัตน� ลีลาวันทนพันธุ�

63043001419 นางสาวรัสรินทร� ทองศิริกุลวัฒน�

63043001420 นายสุวิจักขณ� นกหงษ�

63043001421 นายณรงค�ฤทธ์ิ ประมูลวงค�

63043001422 นายชัชวาล พลายละหาร

63043001423 นางสาวเวธกา หร.ายวงศ�

63043001424 นายศุภชัย นิยมมาก

63043001425 นายธรรมรัตน� ป@จฉิม

63043001426 นางสาวกัญญารัตน� ภู.ขาว

63043001427 นายธีระพงษ� เกตุเจริญผล

63043001428 นางสาวรัตติยา ทองพุ.ม

63043001429 นางสาววัลวิษา ปDติมาตร�

63043001430 นางดุษดี ยอดคํา

63043001431 นางสาวปภาวรินท� วัดทอง

63043001432 นางสาวมัทนา ทูตจัตุรัส

63043001433 นางสาวนภัสสร ปHอมลอย

63043001434 นางสาวธิดารัตน� ไตรบรรณ�

63043001435 นางสาวลักษณา พ่ึงนาม

63043001436 นางสาวอุบลรัตน� จํานงสุข

63043001437 นางสาวปริยฉัตร เพ่ิมสมัคร

63043001438 นางสาวเพชรไพลิน สรงเนย

63043001439 นางสาวสุณิสา พูลสวัสด์ิ

63043001440 นางสาวสุภาวดี ตรีเดชา
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63043001441 นายพีรพงษ� ไกรพันธ�

63043001442 นางสาวศุภลักษณ� สุมาลี

63043001443 นางสาวนุชนาฏ อ4นรักดี

63043001444 นางสาวจุติพร ยืนย่ัง

63043001445 นางสาววิชุตา พวงมาลัย

63043001446 นางสาวม่ิงขวัญ รอดเกิด

63043001447 นางสาวพัณณิตา เกลี้ยงล่ํา

63043001448 นางสาวณัฐกานต� ชมภูเจริญ

63043001449 นางสาวกอบกุล ทองคํา

63043001450 นางสาวสุรัตติกานต� น4อยพันธ�ดี

63043001451 นายสมัชญ� ผการัตน�

63043001452 นางสาวอังคณา คําเกิด

63043001453 นายกฤตพล พรหมถาวร

63043001454 นายณัฐนนท� คํากลึง

63043001455 นางสาวสุทาธิณี โสภา

63043001456 นางสาวจิรพร อู.อินทร�

63043001457 นางสาวศรสวรรค� ผาสุข

63043001458 นางสาวมัทนา อ.อนปาน

63043001459 นายณัฐวุฒิ ภูทองดี

63043001460 นางสาวไพลิน จันทกรณ�

63043001461 นายเมธา สาหา

63043001462 นางสาวตรีเพชร ใจม่ัน

63043001463 นายณัฐวุฒิ แสนทวี

63043001464 นางสาวพนิดา พ่ึงผล

63043001465 นายกัมปนาท เรียงสา

63043001466 นางสาวศุลีพร บุญประกอบ

63043001467 นางสาวปวีณา เสียงสวัสด์ิ

63043001468 นางสาวป@ทมา สีมะเด่ือ

63043001469 นายพงศ�กรณ� เลิศฤทธ์ิดํารงค�

63043001470 นางสาวกิตติญา ชวนรําลึก
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63043001471 นางสาวสุวนันท� เวียงลอ

63043001472 นางสาวป@ทมา ฟ@กขาว

63043001473 นางสาวกนกภัทร แปลนาค

63043001474 นางสาวศิริประภา บุตรชัย

63043001475 นางสาวโสรยา โสภณ

63043001476 นางสาวมณีขวัญ มีวรรณี

63043001477 นางสาวเบญจาพร สตาพัตร

63043001478 นายธนวิทย� เป[กธนู

63043001479 นายวณัฐ ขุมเพ็ชร

63043001480 นายนันทพงศ� ยอดจันทร�

63043001481 นางสาวกุลวดี เฉลิมวัฒน�

63043001482 นางสาวบุศรา อ.อนสําลี

63043001483 นางสาวแพรวไพลิน โสดแก4ว

63043001484 นางสาวศรัณรัชต� เรืองฤทธ์ิ

63043001485 นายวศิน สัพพะสาน

63043001486 นางสาวศิริพร เทียนขาว

63043001487 นางสาวพรรษา โชคเจริญ

63043001488 นางสาวณัชชารีย� นิธิสินพุฒิชัย

63043001489 นางสาวพรธวัล พวงทอง

63043001490 นางสาวภินนลัชษาณาฐ� นิสัยม่ัน

63043001491 นางสาวลัคนา มณฑาทัศน�

63043001492 นางสาวลัดดาวัลย� แถวถ่ิน

63043001493 นายวุฒิพงษ� จูฑะวงค�

63043001494 นายราชัญทร� หงษ�โต

63043001495 นางสาวธิดารัตน� ศรีชะตา

63043001496 นางสาวทิพย�ธารี ธวัชวะชุม

63043001497 นายป@ณณทัต พ่ึงแก4ว

63043001498 นายชัชวรชัย ช.วยมิตร

63043001499 ส.ต.ท.อดิเศกชัย บุญคง

63043001500 นายสรวิชญ� มีมาก
หน4า 50 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043001501 นางสาวเกศรินทร� กองเกิด

63043001502 นางสาวสาวิตรี โพธิมูล

63043001503 นางสาวเสาวลักษณ� ลาวงค�

63043001504 นายสุรศักด์ิ มะรักษา

63043001505 นางสาวสรัญญา ยอดดําเนิน

63043001506 นางสาวกุลจิรา บรรจง

63043001507 นางสาวสุภาวรรณ หัสรังสี

63043001508 นางสาวสุไวยRะ เบ็ญมีน

63043001509 นางจันทกานต� วงษ�ป@ญญา

63043001510 นางสาวระตรี แสนวงค�

63043001511 นางสาวรุ.งฤดี เเสงเฉวต

63043001512 นางสาวรัชฎา สลุงอยู.

63043001513 นางสาวหยกมณี ยืนยง

63043001514 นางสาวป@ทมา โพธ์ิจําศิล

63043001515 นางสาวภรณ�ทิพย� จันตRะนาเขต

63043001516 นางสาวปาริชาติ บุตรเม4า

63043001517 นายสุรศักด์ิ สมบูรณ�ศิลปQ

63043001518 นางสาวรัตนา พ่ึงงาม

63043001519 นางสาวนฤสรณ� พรรณธนะ

63043001520 นางสาวแพรวพรรณ แก4วประเสริฐ

63043001521 นางสาวนุชนาฏ ไทยเลิศ

63043001522 นางสาวขวัญเรือน ชูเชิด

63043001523 นางสาวระพีพรรณ สําราญ

63043001524 นางสาวธัญลักษณ� ชูสง.า

63043001525 นางสาวชไมพร ขวัญอยู.

63043001526 นางสาวศญามล พานะลม

63043001527 นางสาวอนัญญา เรืองศรี

63043001528 นายพิริยะ มีชูเศรษฐ

63043001529 นายสุธรรม ทรัพย�น4อย

63043001530 นางสาววาศินี ปวุตตานนท�
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63043001531 นางสาวพิมพร บุญมี

63043001532 นางสาวศิริญญาภรณ� กรีสุธา

63043001533 นางสาวกาญจนา ศรีวิลัย

63043001534 นางสาวมัณฑนา สมัครเขตการณ�

63043001535 นางสาวกัลยา เผ.าพิบูลชัย

63043001536 นางสาวบุศรา เกิดศิริ

63043001537 นายอานนท� เอี่ยมวรรณ

63043001538 นายทศพร นิล คูหา 

63043001539 นางสาวชาฬี ศรีทิพย�

63043001540 นางสาวสุธิตา ทาราจาระวัตร

63043001541 นางสาวภัทรภร ทรงโภค

63043001542 นางสาวอารียา บันทัด

63043001543 นางสาวสุรีรัตน� ทัดชั่ง

63043001544 นางสาวพิมพ�ชนก พันธ�งาม

63043001545 นายสมบัท พุ.มประดล

63043001546 นางสาวอภิชา สีม.วง

63043001547 นางสาวแสงหรรษา เจแสง

63043001548 นางสาวสมฤทัย วงษ�นามใหม.

63043001549 นางสาวบุญธิดา ไชยวงศ�

63043001550 นายยุทธพล แก.นจันทร�

63043001551 นางสาวทัศสญา ทิพย�กรรณ�

63043001552 นางสาวชนาพร วัยทรง

63043001553 นางสาวตะวันทิพย� พุ.มฉัตร

63043001554 นางสาวจิราพร วรรณพงษ�

63043001555 นายภาคภูมิ สุนทรวิภาต

63043001556 นางสาวอมราภรณ� มาหัวเขา

63043001557 นายชัยพงษ� พร4อมจะบก

63043001558 นางสาวภัสนันท� ช.างสกุลทอง

63043001559 นางสาวสุพรรษา หวนบุตตา

63043001560 นางสาวกรรณิกา พิมคีรี
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63043001561 นางสาวพจมาน เผ.าธัญลักษณ�

63043001562 นางสาวนภาพร เจดีย�

63043001563 นายไชยวัฒน� เชียงสิน

63043001564 นายวัฒนกร แก4วทาสี

63043001565 นางสาวปDยมาส สุบิน

63043001566 นางสาวญาสุมินทร� สอนมา

63043001567 นางสาวมนต�ภา เสฏฐิภัทร

63043001568 นางสาวกมลพรรณ ขันทะ

63043001569 นางสาวฑิฆัมพร เอี่ยมยอด

63043001570 นางสาวสุธิตา ไตรเพ็ชรพจน�

63043001571 นางสาวสุพิชญ�ชญา นันทับ

63043001572 นางสาวสวรส เสกแปลก

63043001573 นางสาวดวงดาวภรณ� คงเมืองวศุตม�

63043001574 นางสาวพิมพ�ชนก แดนกระโทก

63043001575 นายหาญชนะ วัฒนาปDยะวงศ�

63043001576 นางสาวฉัตราภรณ� ไตรอุโภค

63043001577 นางสาวพรพิมล พรมมินทร�

63043001578 นางสาวมนันญา สังข�สุวรรณ

63043001579 นางสาวนารีรัตน� คงถ่ินฐาน

63043001580 นายฐิติวัฒน� อินใต4

63043001581 นางสาววราภรณ� โชติสาร

63043001582 นางสาวธนภรณ� ลือวัฒนะ

63043001583 นางสาวปนัดดา สนใจ

63043001584 นางสาวภัชณนันท� พยัฆโช

63043001585 นางสาววชิรา เพ็ชรคง

63043001586 นางสาวจุฑารัตน� พ.วงศรีรักษา

63043001587 นางสาวพิกุล สีเสาร�

63043001588 นางสาวชุติกาญจน� ประภาสวัสด์ิ

63043001589 นายกฤษณพงศ� ชอนหนองบอน

63043001590 นางสาวกัญญรัตน� อนันจิตต�
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63043001591 นายณัฐดนัย จันทร�เรือง

63043001592 นายกิจชพงษ� เต่ือประโคน

63043001593 นางสาวนันท�นภัส มณีโรจน�วรกุล

63043001594 นางสาวเพ็ญนภา น.วมแก4ว

63043001595 นางสาวภัทราภรณ� ทองมา

63043001596 นางสาวเจริญพร เทียมกลิ่น

63043001597 นางสาวจันธิมา วันชูเชิด

63043001598 นางสาวประภาสี เขียวไทร

63043001599 นายณัฐพงศ� นารถนรกิจ

63043001600 นางสาวกนกวรรณ ระเจริญ

63043001601 นางสาวณัฏฐนิช เบขุนทด

63043001602 นายนฤดล ธิตานนท�

63043001603 นางสาวเบญญาภา อินทร�แขวน

63043001604 นางสาวปาริฉัตร บานเย็น

63043001605 นางสาวกรุณา อุ.นเปK\ย

63043001606 นางสาวศรัญญา เคยบรรจง

63043001607 นางสาวอภิชญา โทอุบล

63043001608 นายสุริยา นามมาลา

63043001609 นางสาวอโนชา มานะเกียรติ

63043001610 นายสุวัฒน� พฤกษาโชติรัตน�

63043001611 นายธันยธรณ� ว.องวิกย�การ

63043001612 นางสาวปDยะฉัตร จับทอง

63043001613 นางสาวระวีวรรณ กุลโสภณ

63043001614 นายสถาพร ชื่นขํา

63043001615 นางสาวรวีวรรณ เจริญตะคุ

63043001616 นางสาวบุณฑริก แสงทอง

63043001617 นางสาวกมลชนก ลีจ4อย

63043001618 นายสยมภู เทียนสุวรรณ

63043001619 นายอดิศักด์ิ กอลีซอ

63043001620 นางสาวดลยา เอี่ยมคานะ
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63043001621 นางสาวประภาทิพย� นากขะโหนง

63043001622 นางสาวคงษร เจริญภูวดล

63043001623 นางสาวศิริพร ช.วยชูเชิด

63043001624 นางสาวเกษณีย� สินสืบผลพันธุ�

63043001625 นางสาวกาญจนา จีนสูงเนิน

63043001626 นางสาวอนงค�นุช ศรีวิเชียร

63043001627 นางสาววัลภา กาฬภักดี

63043001628 นางสาวรุจิรา งามพรม

63043001629 นางป@ญฑารีย� นางขาว

63043001630 นางสาวกันธิยา เส4าเปา

63043001631 นางสาวจิราภรณ� คุณไชยวงษ�

63043001632 นางสาวกรกช อ.อนน.วม

63043001633 นางสุวภัทร ไวทยาพิศาล

63043001634 นางสาวเมทินี ซ.อนกลิ่น

63043001635 นายธนพล ภาคพิทักษ�

63043001636 นางสาวธัญพร สุดสุภาพ

63043001637 นางสาวเมธาวี หนูเนียม

63043001638 นางมณีรัตน� ชวนชม

63043001639 นางสาวกรรณฐิมา ภาระธัญญา

63043001640 นางสาวพนัชกร จันทร�ประเสริฐ

63043001641 นายวัชระ พยัคฆะ

63043001642 นางสาววนิดา บุญเรืองรอด

63043001643 นายอติชาต พุทธิพัฒน�

63043001644 นางสาวอรวรรณ แตงสี

63043001645 นางสาวกรรณิกา มณีวงษ�

63043001646 นายณัฐวัตร เจริญพรธรรมา

63043001647 นายรังสิมันตุ� อุดมสมุทรหิรัญ

63043001648 นายวรณัฎฐ� ยุบล

63043001649 นางสาวชาลิตา คําสิงห�นอก

63043001650 นางสาวกมลรัตน� สุขประเสริฐ
หน4า 55 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043001651 นายภัคณัฏฐ� กิจนะพิภัทร�กุล

63043001652 นายพรรศักด์ิ สร4อยสั้น

63043001653 นางสาวชลลัดดา พันธ�Fประสิทธ์ิ

63043001654 พ.อ.ต.ราเชนทร� ทองหล.อ

63043001655 นายปวริศ ฤทธิไกร

63043001656 ว.าที่ร.ต.หญิงม่ิงขวัญ นิตยโรจน�

63043001657 นายทรัพย�อนันต� กําเนิดเกียรติศักด์ิ

63043001658 นางสาวนิตยา รัตนพันธ�

63043001659 นางสาวสุพัทชา มหาวิจิตร

63043001660 นางสาวกัลยรัตน� นุ.มฝHาย

63043001661 นางสาววลิตตา แห.งถาวร

63043001662 นายสันติ ประจุทรัพย�

63043001663 นางสาวฐานิตา คงสมโอษฐ�

63043001664 นางสาวนภัสพร แปลงศรี

63043001665 นางสาวณัฐการ บุญเอี่ยม

63043001666 นายป@ญจพล เสือม.วง

63043001667 นางสาวศิริพร เนตร�ส.งศรี

63043001668 นางสาวน้ําทิพย� มายา

63043001669 นางสาวลัดดา บุญเชิดชู

63043001670 นางสมลักษณ� ลานเจริญ

63043001671 นางสาวเฟYLองฟHา สิงห�ป@\น

63043001672 นางสาวชลลดา ศรีจาด

63043001673 นางสาววัชรีย� ชาตะนาวิน

63043001674 นางสาวกานต�ทิตา เพ่ิมสว.าง

63043001675 นางสาวป@ทมา คําแก4ว

63043001676 นายภานุวัฒน� ผลิอรุณ

63043001677 นายธนชัย กิตติวุฒิเจริญชัย

63043001678 นางสาวกมลชนก วรวิทย�วรรณ

63043001679 นางสาวธัญชนก ทับทิม

63043001680 นางสาวจารุวรรณ อ4อมสูงเนิน
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63043001681 นางสาวกมลทิพย� ไวยกุล

63043001682 นางสาวสุทธินันต� คมขํา

63043001683 นางสาววิลาสินี ห.วงยา

63043001684 นายภานุวัฒน� ศรีสําโรง

63043001685 นางสาวไอลดา ไชยชนะ

63043001686 นางสาววราภรณ� เข็มอนุสุข

63043001687 นายขวัญชัย ก4องกังวาน

63043001688 นางสาวอัมรา ภูมิดี

63043001689 นางสาวพรพิมล ส.งอุ.ม

63043001690 นางสาววิมล รอดกําเนิด

63043001691 นายธนาวัฒน� มากบุญ

63043001692 นางสาวสุพรรษา กลิ่นขจร

63043001693 นายณัฐวุฒิ เพชรสัมฤทธ์ิ

63043001694 นางสาวชลดา วันดี

63043001695 นายพงศธร คันธรส

63043001696 นางสาววราภรณ� ธูปเถ่ือน

63043001697 นางสาวรจรินทร� ทับทิมนิล

63043001698 นางสาวกฤติรัชญา มหาวงค�

63043001699 นางสาวนิศากร สุขนิติ

63043001700 นายณัฐพล ฤกษ�อร.าม

63043001701 นายเกียรติศักด์ิ สะอาดละออ

63043001702 นางสาวนพมาศ ล4วนศรี

63043001703 นายภัทรพล ไพรแสน

63043001704 นางสาวเบญจพร แสงลําใย

63043001705 นางสาวศิวาภรณ� ฤกษ�ดี

63043001706 นายภานุวัฒน� สุภะ

63043001707 นางสาวชมพูนุท ปDLนทุมา

63043001708 นางสาวนริศรา สัมฤทธ์ิ

63043001709 นางสาวจิตรปรีญา ขําอินทร�

63043001710 นางจินตนา สวัสดี
หน4า 57 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043001711 นายธีรยุทธ ใจช.วง

63043001712 นางสาวกฤติรัตน� บ.อแร.

63043001713 นางสาวสุนีย� คณฑา

63043001714 นายสุมิตร สุทธิปรีชาวงศ�

63043001715 นางรุ.งรัศมี ทองจําปา

63043001716 นางสาวศิรกัลยา ศักดี

63043001717 นางสาวนิรมล สังข�ประเสริฐ

63043001718 นางสาววราวรรณ สํารวล

63043001719 นายอลังการณ� สกุลสุขมงคล

63043001720 นายชนภัทธ� อินทวารี

63043001721 นางสาวภัสสร กลิ่นจุ4ย

63043001722 นายพรหมราช รัมมะโภชน�

63043001723 นางสาวโสมวัชร� ถอยวิลัย

63043001724 นางสาวจันทร�ธิดา โคงาม

63043001725 นายอัครพนธ� ประเสริฐทรัพย�

63043001726 นายศรนคราช นาคดี

63043001727 นายประกฤต มุณีแก4ว

63043001728 นางสาวณัฏฐณิชชา ง4าวกาเขียว

63043001729 นายเอกนรินทร� ปวงฟู

63043001730 นางสาวลัดดาวัลย� พรมอุทัย

63043001731 นายศุภกร ศุภพิพัจน�พงศ�

63043001732 นางสาวไซนะ ยามา

63043001733 นายเจษฎา หาญมุ.งธรรม

63043001734 นางสาวสุนิษา ไวยสุขศรี

63043001735 นายธวัชชัย ทับใหญ.

63043001736 นางสาวเกศศรา ช.างป@ด

63043001737 นางสาวปDยธิดา ภูครองนาค

63043001738 นายนราชัย บุญยธนดิลก

63043001739 นายภาณุพันธ� กัณฑ�ศรี

63043001740 นายพิสิษฐ� ปKไธสงค�
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63043001741 นายศุภวัจชัย คงนาน

63043001742 นางสาววาสนา นาชัยภูมิ

63043001743 นางสาวปริญา อยู.นิคม

63043001744 นางสาวเบญทิพย� ประกวด

63043001745 นางสาวสมฤทัย พินากัน

63043001746 นางสาวอัญชิษฐา แย4มตระกูล

63043001747 นางสาวเจนจิรา บํารุงพล

63043001748 นางสาวเสาวลักษณ� มาใบ

63043001749 นางสาวชลธิชา วารีเจริญ

63043001750 นางสาวพิมลพร อินบุญส.ง

63043001751 นางสาวธัญรดี ทองขาว

63043001752 นางสาวกิตติยาภรณ� จําเนียรเงิน

63043001753 นายธีรภัทร สงสุวงค�

63043001754 นางสาวพนัดดา พลทรัพย�

63043001755 นายศราวุฒิ แก4วใหญ.

63043001756 นางสาวรพีพรรณ สมานจิตต�

63043001757 นางสาววรวรรรร� กลัดนุ.ม

63043001758 นางสาวปวีณ�ธิดา ใจกล4า

63043001759 นางสาววัชรี คําเคน

63043001760 นายอนุชา อนันทสุข

63043001761 นายกมลภพ นุ.มพยา

63043001762 นางสาวกาหลง จันทร�เกษม

63043001763 นางสาวพัชญาดา เกิดแก4ว

63043001764 นางสาวอุษา ยศคํา

63043001765 นางสาวพรพิมล สบายวรรณ

63043001766 นางสาวสาวิตรี ปาลวัฒน�

63043001767 นางสาวณัฐปรีญา สระบัวทอง

63043001768 นางสาววันเฉลิม คําเดช

63043001769 นางสาวเนตรนภิศ ศิลาการกุล

63043001770 นางสาวศศิวิมล แก4ววิกา
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63043001771 นางสาวอรอุบล ปลายนา

63043001772 นางสาวกนกพร โพนที

63043001773 นางสาวจันทร�จิรา พันธุจินะ

63043001774 นายพัฒนวุธ ราชวงษ�

63043001775 นายธีรพันธ� ทองลอย

63043001776 นางสาวสุมาลี รู4วิชา

63043001777 นายทิชากร เอี่ยมสอาด

63043001778 นางสาวรินขวัญ วีรอภินันท�

63043001779 นายนุทิต ศรีสัจจารักษ�

63043001780 นางสาวอินทุรัตน� ทองสุข

63043001781 นางสาววัลภา กลิ่นคล4ายกัน

63043001782 นางสาวชฎาภรณ� โสภณ

63043001783 นายจักรพงษ� คําลือไชย

63043001784 นางสาวธัญวรัตน� ชัชรัตน�

63043001785 นายเทียนชัย ประเสริฐ

63043001786 นายภูริชญ� อุ.นบ4าน

63043001787 นางสาวพรอุไร รัตตะนะ

63043001788 นายณัฐกิตต์ิ วรพงศ�พิสุทธ์ิ

63043001789 นางสาวมาลิน สตัม

63043001790 นางสาวชุติมา พัดมุกข�

63043001791 นางสาวเนตรนภา สังข�วรรณะ

63043001792 นางสาวสุธิณี รักษาศักด์ิ

63043001793 นางสาวสุรางคณา ขวัญมงคล

63043001794 นางสาวระพี วงค�สุวรรณ

63043001795 นายอนุชิต เทียนชัยมงคล

63043001796 นางสาวอัญชลี บุญตา

63043001797 นางสาวรัตนาภรณ� บุญประเสริฐ

63043001798 นางสาวศุภาวรรณ เจริญสุข

63043001799 นายวรัญWู สัตยานิคม

63043001800 นางสาววิจิตรา แจ4งสว.าง
หน4า 60 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043001801 นางสาวเมทินี วงค�ปุ]ย

63043001802 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย

63043001803 นางสาวชุติมา ทองทิพย�

63043001804 นายวีรพล วงษ�บุญมี

63043001805 นางสาวธิติมา แสงอ.วม

63043001806 นางสาวอาบีดRะ รอดเสน

63043001807 นางสาวเกศศิริ วงศ�สองชั้น

63043001808 นางสาววนารี ทวีกสิกรรม

63043001809 นางสาวป@ทมาวดี ทรงไทย

63043001810 นางสาวกาญจนาภรณ� ศรีชมภู

63043001811 นางสาวสิงหา สาริบุตร

63043001812 นายอธิวัฒน� ปXาหวาย

63043001813 นางสาวสุนัดดา เกตุเส็ง

63043001814 นางสาวจุฑามาส คําหอม

63043001815 นางสาวกิตติประภา ทองคํา

63043001816 นายธนพล วงษ�นิ่ม

63043001817 นางสาวธมนวรรณ มีลาภ

63043001818 นางสาววรรณิษา ชื่นกลิ่น

63043001819 นางสาวพรเพ็ญพร ถาวงษ�กลาง

63043001820 นายวาทิต เขม4นเขตการ

63043001821 นางสาวกรรณิการ� ริตพวง

63043001822 นายอนุรักษ� รอดแสวง

63043001823 นายธีรพันธ�F มาลี

63043001824 นางสาวพัชราภรณ� สระบัว

63043001825 นางสาววราภรณ� สีเข4ม

63043001826 นางสาวชนัญชิดา ศรีโสภา

63043001827 นางสาวตวงรัตน� ดําขํา

63043001828 นางสาวปรมาภรณ� บริวาท

63043001829 นางสาวพิมพ�ชนก อยู.แตง

63043001830 นางนันทิกา สงเคราะห�กิจ
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63043001831 นางสาวยุวรัตน� ชัยดี

63043001832 นางสาวอภิชญา สุวรรณศรี

63043001833 นางสาววัลวิภา ดําปาน

63043001834 นายอยุธยา ศิลากุล

63043001835 นายรพีพงษ� จําปานาค

63043001836 นางสาวสวรรยา นฤชิต

63043001837 นางสาววิลาวัลย� เทียนวัน

63043001838 นางสาวสุนทรีลักษณ� สี่เหลี่ยม

63043001839 นางประภาศิริ อ4วนศรี

63043001840 นางสาวมรกต นาวะระ

63043001841 นายณรงค�กร สุจริตจันทร�

63043001842 นางสาวจันทรา แก4วงาม

63043001843 นางสาวณัฐฐาพร ชาญมัจฉา

63043001844 นางสาวรวีวรรณ คนองเดช

63043001845 นางสาวสุภาวดี ประทุมสิทธ์ิ

63043001846 นางสาวอิศรัตน� ปDมปา

63043001847 นางสาวนริศรา ทรงงาม

63043001848 นางสาวธณัฏฐา มุทุกันต�

63043001849 นางสาววรรณา คชด4วง

63043001850 นายวีรภัทร แก4วเปKย

63043001851 นายภัทรเมธี ไทยวงษ�

63043001852 นางสาวกัญญามาศ บุญประเสริฐ

63043001853 นางสาวประภัสสร แสงศรี

63043001854 นางสาวเบญจมาศ สิงห�เขียว

63043001855 นางสาวอลิษา อู.ทอง

63043001856 นายศุภกร ฟ@กโต

63043001857 นางสาวนิชา คําแก4ว

63043001858 นางสาวพฤกษา นาคโทน

63043001859 นางสาวศิรดาญ� แผ.นเงิน

63043001860 นางสาวปานกมล แก4วบุญ
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63043001861 นายนพดล ยอดวงษ�

63043001862 นายวศิน บุญตา

63043001863 นางสาวพนาวัลย� พ.วงเจียม

63043001864 นางสาววันวิสาข� เดือนกว4าง

63043001865 นางสาวมันตรินี มะวังนุธูร

63043001866 นางสาวประพิมพร ภู.แพร

63043001867 นางสาวสุภาวดี ใจสุดา

63043001868 นางสาวอุลัยวรรณ ปุยฝHาย

63043001869 นางสาวสุพัตรา แก4วทอง

63043001870 นางสาวเมธิณี อุปจักร

63043001871 นางสาวภัสสราพร งามสมชาติ

63043001872 นางสาวสุรางคนา แจ4งศรี

63043001873 นายทศพล เพ็งสอน

63043001874 นางสาวจิธาวรรณ จันทร�หอม

63043001875 นายกฤติน สุทธิวานิช

63043001876 นางสาวธมลวรรณ เทพไทย

63043001877 นายนิธิ ชาวสมุน

63043001878 นางนวลละออ พตุรินทร�

63043001879 นางสาวชนัดดา ณัฎฐป@ญญามาศ

63043001880 นางสาวหทัยรัตน� สายจันทะคาม

63043001881 นางสาวภมรมาศ ศรีอักขรินทร�

63043001882 นายวศิน สุริวรรณ

63043001883 นางสาวนันท�นภัส ก่ิงกาหลง

63043001884 นายกฤษฎา ทรงคาศรี

63043001885 นางสาวกรรณิกา ข4งแดง

63043001886 นางสาวศิริพรรณ ตรังค�เกษตรสิน

63043001887 นางแก4วจอมขวัญ อินเทพ

63043001888 นายสมเกียรติ แสงสว.าง

63043001889 นางสาวจินตนา น4อยต้ัง

63043001890 นายธรรมรัตน� จันทรานุสรณ�
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63043001891 นางสาวนิรัชดา ทวีศรี

63043001892 นางสาวนุ.มฤทัย ดํารงพงศ�พันธุ�

63043001893 นางสาวลักขณา โพธ์ิศรี

63043001894 นายวัชรพล โสภาณา

63043001895 นางสาววิศรุตา พานนท�

63043001896 นางสาวกันยาพร กฤตยาอภินันท�

63043001897 นางสาวกนกพร เจือจันทร�

63043001898 นางสาวสุภักษร สายแสน

63043001899 นายอนุชิต ชุ.มชื่น

63043001900 นายประเสริฐ จรจรัญ

63043001901 นางสาวปภาวรินท� ต.ายหัวดง

63043001902 นางสาวณัฐนันท� จันทร�ใข

63043001903 นางสาวปุญภา จิตสคราญ

63043001904 นางสาวนุชนาฏ ซ่ือสัตย�

63043001905 นายสกานต� สุดยอด

63043001906 นางสาวสุกฤตา ตรีกลิ่น

63043001907 นางสาวรวิสรา ชัยประภา

63043001908 นางสาวศตพร เปลื้องทุกข�

63043001909 นางสาวอภิญญา เดชคง

63043001910 นายพิชิต รัดดี

63043001911 นางสาวมัญชุพร เกิดศรี

63043001912 นางสาวธิดารัตน� พรสุวรรณ

63043001913 นางสาวเพ็ญนภา ชูเกิด

63043001914 นางสาวนาตยา เลื่อยไธสง

63043001915 นางสาวลัดดา เปKยบุญมี

63043001916 นางสาวพิมพ�พักตร� บุญชู

63043001917 นางสาวกาญจนาภรณ� อัครวงษ�

63043001918 นายธีรพงษ� หอมชื่น

63043001919 นางสาวสุชานาฏ บัวเนียม

63043001920 นางสาวอัมรา เนียมรุ.งเรือง
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63043001921 นายธนศร สุขใจเจริญพร

63043001922 นางสาวกรกนก พงษ�เสือ

63043001923 นายพรเทพ สุขบรรจง

63043001924 นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคํา

63043001925 นางสาววิภาวี ด.านพงษ�ประเสริฐ

63043001926 นางสาววิโรชา กันตุ.ม

63043001927 นางสาวภัทรา ทองสุข

63043001928 นายณัฐพล พิจารณ�

63043001929 นางสาวเกร็ดแก4ว มุขแสง

63043001930 นางสาวปทุมรัตน� หรั่งเพ็ช

63043001931 นางสาวธนิษฐา บัวทรัพย�

63043001932 นางสาวจุฑาทิพย� สุขโฮก

63043001933 นางสาวนิตยา บุญน.วม

63043001934 นางสาวฉัตรแก4ว ชัยพิพัฒน�

63043001935 นางสาววาสนา พรมพิมพ�

63043001936 นางสาวสุกัญญา มาณพ

63043001937 นางสาวจริยา สอนเมือง

63043001938 นางสาวศศิพร อัมฤทธ์ิ

63043001939 นางสาวพรปวีณ� โพธ์ิกิม

63043001940 นางสาวดวงฤดี มหาวัง

63043001941 นางสาวณัฐริดา เวียงดินดํา

63043001942 นายวิโรจน� รถคง

63043001943 นายธนัช วรจินดา

63043001944 นางสาวอัญชิษฐา พีรัตหงษ�สกุล

63043001945 นางสาวมะลิวัลย� ทองอินทร�

63043001946 นายประภาส ทาไล

63043001947 นางสาวธนวรรณ มากเทพวงษ�

63043001948 นางวิภาดา แจ.มสิริ

63043001949 นางสาวสุรีฉาย โพธ์ิเจริญ

63043001950 นางสาวเกษา แก4วมณี
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63043001951 นายอานันท� จุลกะทัพพะ

63043001952 นายอดิชาต วงษ�ใหญ.

63043001953 นายบารมี เพ็งอ4น

63043001954 นางสาวประภาพิมพ� หาจักร

63043001955 นางสาวกุลธิดา โตสมบุญ

63043001956 นางสาวกนกวรรณ ประทุมมี

63043001957 ว.าที่ร4อยตรีหญิงจรัสวรรณ ดนตรี

63043001958 นางสาวฐิติวรากานต� เกียรติเลิศเดชา

63043001959 นายภราดา นิติเสถียร

63043001960 นางสาวพิศมัย บุญเลี้ยง

63043001961 นางสาวจรรยารักษ� ฤทธ์ิกระจาย

63043001962 นางสาวนริศรา ชวนประสงต�

63043001963 นางสาวรัชฌา ด4วงนิล

63043001964 นางสาวภัชรภรณ� เนียรภาค

63043001965 นางสาวพัชรา ชาดิษฐ� 

63043001966 นางสาวนพมาส สง.าทอง

63043001967 นางสาวพิจิตรา ขันคํากาศ

63043001968 นางสาวนารีรัตน� ทองอรุณ

63043001969 นางสาวจารุวรรณ เชื้อชะเอม

63043001970 นางวารุณี เอกพร

63043001971 นางสาวสุนันทา แตงไทย

63043001972 นางสาวพรทิพย� ฉํ่าแสง

63043001973 นางสาวอรุณรัตน� อัครสิงหสกุล

63043001974 นางสาวกาญจนา สุนนท�

63043001975 นางสาวมุกนภา แจ.มกระมล

63043001976 นางสาวจริยา เอมโกษา

63043001977 นางสาวอรทัย บุญสด

63043001978 นางสาวภัณฑิรา สัมมาพรต

63043001979 นางสาววรรณรี ทราฤทธ์ิ

63043001980 นางสาวจีราภรณ� ตRะดี
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63043001981 นางสาวญาดา กุหลาบ

63043001982 นางสาวนกน4อย อ.อนแตง

63043001983 นายสุทัศน� คุ4มใจดี

63043001984 นางสาวนภาลัย นุชเวช

63043001985 นางสาวรัชนีกร น4อยเมืองคูณ

63043001986 นางสาววราพร แก4วตา

63043001987 นางสาวชิษณุชา คุปพงษ�

63043001988 นางสาวแก4วใจ ตาทิพย�

63043001989 นางสาวอัจฉรา มาอยู.

63043001990 นางสาวธิดารัตน� จ4อยนิล

63043001991 นายอธิวัตน� อิงบุญ

63043001992 นายณัฐธเดชน� อ่ําคง

63043001993 นางวารีรัตน� ศรร.Fง

63043001994 นางสาวปฏิมาพร ราศรี

63043001995 นางสาวจันสุดา ปDLนทอง

63043001996 นายพลวัฒน� อ.วมคํา

63043001997 นางสาวชิดชนก ดีทับทิม

63043001998 นางสาวณัฐนิชา แซ.ลี้

63043001999 นางสาววีรณัฏฐา ภูสีน4อยปริตร

63043002000 นางสาวรัชดาพร เที่ยงธรรม

63043002001 นางสาวกนกรัชต� ประเสริฐ

63043002002 นายพันธวัฒน� ปDยโชติ

63043002003 นางสาวจุฑามาศ มัยพล

63043002004 นางสาวชนาภรณ� แสงวิจิตร

63043002005 นางสาววิภารัตน� หอมกระแจะ

63043002006 นางสาวณัฐธยาน�F แปSะจอน

63043002007 นางสาววาสนา ฉิมบุรุษ

63043002008 นางสาวยอเกียรติ โฉมอินทร�

63043002009 นายอร  ิญชย� ยอดประสิทธ์ิ

63043002010 นางสาวภัทรวดี เกษมพงศ�
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63043002011 นางสาวขวัญหทัย เหล.าทอง

63043002012 นางสาวสรพิสุทธ� จารุวรรณวัฒนา

63043002013 นางสาวสุภาวดี สีหะวงษ�

63043002014 นางสาววริศรา ทรัพย�สงเคราะห�

63043002015 นางสาวสุกัญญา สุดนิด

63043002016 นางพิชยา บุญผ.อง

63043002017 นางสาวกมลวรรณ ทองพันธุ�

63043002018 นายชัยยศ คําภีร�

63043002019 นางสาวนิลาวัลย� จันดีเรียน

63043002020 นางสาวปวีณา เฉยโพธ์ิ

63043002021 นางสาวณัฐกานต� จิตตรีมิตร�

63043002022 นายกริช แก4วศิริ

63043002023 นางสาวนิลมณี สุริยะวรรณ

63043002024 นางสาววิภาวรรณ หิรัญอร

63043002025 นางสาวธนัญญา แก.นแจ.ม

63043002026 นางสาววรรณวนัช อิ่มใจจิตร

63043002027 นางชุติมา พุ.มพวง

63043002028 นางสาวจิรัฐา ศรีขาว

63043002029 นางสาวอรญา นุศรีออง

63043002030 นางสาวลีระพรรณ สุดหล4า

63043002031 นางสาวศศิวิมล คงศิลปQ

63043002032 นายสุชาติ กันทรอภิรักษ�

63043002033 นางสาวชนานาถ นามจะโปะ

63043002034 นางสาวชนากานต� วทานียเวช

63043002035 นางสาวน้ําฝน ปวงโพธา

63043002036 นางสาวฑิฆัมพร สุนทรพฤกษ�

63043002037 นายอัครเดช ถ่ินแก4ว

63043002038 นายธนิสร มะโนคํา

63043002039 นางสาวอริสา มานะศิริกุล

63043002040 นางสาวกัณณิกา ภัทรกุลอมร
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63043002041 นายพงศกร รูปสม

63043002042 นางสาวสุพัชชา รักถ่ินเกิด

63043002043 นางสาวกมลรัตน� วัฒนะอ่ํา

63043002044 นางสาวกันยา สินธพ

63043002045 นางสาวกรองแก4ว อินใย

63043002046 นางสาวศศิประภา ศรีสายพยอม

63043002047 นางสาวปภาวดี คงศรี

63043002048 นายฤทธิชัย ศิริ

63043002049 นางสาวอาภัสสร ตรีพานิชย�

63043002050 นางสาวศศิภา หนูเมือง

63043002051 นางสาวพีรภรณ� เขียวสอาด

63043002052 นางสาวชมพูนุท เกตุบุบผา

63043002053 นางสาวสุชาดา จิตรเกิด

63043002054 นายเทพประสิทธ์ิ แตงสัน

63043002055 นายอรุณรุ.ง โคตตระกูล

63043002056 นางสาวจุฑามาศ ตรัยวิทยา

63043002057 นางสาวชลธิชา สืบวัฒนพงษกุล

63043002058 นางสาวขนิษฐา จัน มโน วงษ�

63043002059 นายธนะภูมิ ม.วงแก4ว

63043002060 นายเอกพันธ� สังข�ภักดี

63043002061 นางสาวสุนิสา สัตย�ซ่ือ

63043002062 นางสาวเจนจิรา สมบูรณ�

63043002063 นางสาวอัจฉริยา มาลัยมาตย�

63043002064 นางสาวอธิชา ทับทอง

63043002065 นายสมพร เกตุกันท�

63043002066 นายกิตติธัช แย4มยงวรยุทธ

63043002067 นางสาวศศิวิมล บุญศรี

63043002068 นายวรเมธ นวลรักษา

63043002069 นางสาวมัชนันท� รักษาชื่อ

63043002070 นางสาวปวีณา ธนะวิบูลย�
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63043002071 นายทนงศักด์ิ แสงอ.อน

63043002072 นางสาวกมลวรรณ ศรีแก4วกูล

63043002073 นางสาวน้ําเพชร มีลือการณ�

63043002074 นายกฤติน พันธ�ทรัพย�

63043002075 นางสาวจริญา สุขใส

63043002076 นายณัฐพงษ� เกลี้ยงสอาด

63043002077 นางสาวนิราวัลย� ศรีชัย

63043002078 นางสาวจิราวรรณ อันพิมพ�

63043002079 นางสาวจิราพร สาททอง

63043002080 นายปรัชญา โกสวัสด์ิ

63043002081 นางสาวป@ณฑิตา มูลมา

63043002082 นางสาวลัดดาวรรณ มณีรัตน�

63043002083 นางสาวลลิตา อํานวยผล

63043002084 นางสาวสมฤทัย เมฆี

63043002085 นางสาวสุกัญญา บุษบิน

63043002086 นางสาวปุณณสร นืลโนรี

63043002087 นางสาวสุนันทา ราชคม

63043002088 นายศรัณย�ภัทร มูลโพธ์ิ

63043002089 นางสาวณัฏฐนันท� ก4อนทอง

63043002090 นายณัฐดนัย ชูกลิ่น

63043002091 นางสาวภัทรวดี มะกรูดอินทร�

63043002092 นายสัจจา บัวผัน

63043002093 นายธานินทร� ประเสริฐศรี

63043002094 นายธัชพล สินพรมมา

63043002095 นางศิริพร สวัสด์ิวงศ�

63043002096 นางสาวณภัทริน ปล4องประภา

63043002097 นางสาวศุภิสรา วันพนม

63043002098 นางสาวเนตรนภา บําเรอวงศ�

63043002099 นางสาวทิพวรรณ กรุทวงษ�

63043002100 นายทศพล พบสระใหญ.
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63043002101 นายสมคิด พวงย่ีโถ

63043002102 นางสาววิพาวรรณ ฉัตรศรี

63043002103 นางสาวเหมือนขวัญ คงสมบูรณฺ�

63043002104 นางสาวณภัสรี ศรีติพันธ�

63043002105 นายสรยุทธ สุทธิมา

63043002106 นางสาวบวรรัตน� อยู.คล4าย

63043002107 นางสาวศศิธนา มูลธิโต

63043002108 นางสาวเขมจิรา ไขแสงทอง

63043002109 นางสาวลักษิกา มณีฤทธ์ิ

63043002110 นางสาวเบญญาภา มีสันทัด

63043002111 นางสาวประภาศิริ ปล4องสนาม

63043002112 นายภิเษก ถํ้าสุวรรณ

63043002113 นายคทาวุธ สุดสงวน

63043002114 นางสาวพิชญา พรมมา

63043002115 นายกฤตนันท� จันทร�โสภณ

63043002116 นางสาวปวีณา ทองนิล

63043002117 นายดุสิต วิทย�ษณพงศ�

63043002118 นางสาวนวรัตน� เกิดวิธี

63043002119 นางสาวนิศากร ประสบสม

63043002120 นายนิติธร เซ.งตระกูล

63043002121 นายวรวิทย� ไววิทยานนท�

63043002122 นางสาวบุญญาภา สุนารักษ�

63043002123 นางสาววาสิณี บุญจง

63043002124 นายณัฐพล การพัดชี

63043002125 นางสาวกนกพร สกนธ�กําแหง

63043002126 นางสาวนันทวรรณ จันทร�แดง

63043002127 นายพรเทพ ดอกตาลยงค�

63043002128 นางสาวณัชชา เทพทอง

63043002129 นางสาวอังกิFนันท� ไสยสิทธ์ิ

63043002130 นายวิศรุต สีจันทร�
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63043002131 นางสาววันนิสา วงศ�ษา

63043002132 นายรัศม์ิธศิลปQ แสงแจ.ม

63043002133 นางสาววรรณภา จูงใจ

63043002134 นายศุภณัฐ เกิดช4าง

63043002135 นางสาวนิภาพรรณ แหวนทองคํา

63043002136 นางสาวบุญธิดา ทองจันทร�

63043002137 นางสาวสุกัญญา คชสาร

63043002138 นางปกิตตา ดอนสว.าง

63043002139 นางสาวกาญจนา หนูแก4ว

63043002140 นายเพชร ม่ันเหม

63043002141 นางสาวสุกัญญา ใจม่ันคง

63043002142 นางสาวอารีนาฎ บุญเพ่ิม

63043002143 นางสาวณัฐมณฑน� สุราภา

63043002144 นางสาวรติกร ใยประดิษฐ

63043002145 นางสาวสุพัตรา จินาเคียน

63043002146 นางสาวพิศมาธรฐ� สุวรรณภูมิ

63043002147 นางสาวศิริเพ็ญ สาระพิน

63043002148 นางสาวผกามาศ ทับเงิน

63043002149 นางสาวดวงฤทัย พรมมี

63043002150 นางสาวพัชรี ใจสนิท

63043002151 นางสาวสุพิชชา ตนะดุลย�

63043002152 นางสาวนภัสวรรณ วังหงษา

63043002153 ว.าที่ ร.ต.ถาวร กูลวงษ�สวัสด์ิ

63043002154 นางสาวอนัญญา จิตมะกล่ํา

63043002155 นางสาวมัชฌิมา รีฮาเซ็น

63043002156 นางสาววิมลมาศ นวลตาล

63043002157 นางสาวธนพร มูลธรรม

63043002158 นางสาวฐิติรัตน� ก้ิงเงิน

63043002159 นางสาวปุณญิสา โมฬีชาติ

63043002160 นางสาวนิศรา ศรีเกิดพงษ�
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63043002161 นายชริน สว.างอาชีพ

63043002162 นางสาวจิราภรณ� แก4วกันหา

63043002163 นายอัศนี ดีเจริญ

63043002164 นางสาวเสาวภา กุระจินดา

63043002165 นางสาวสุพรรษา ดีวัฒนพงษ�

63043002166 นางสาวคณิสา สินอิ่ม

63043002167 นายกัณหา เกิดอยู.

63043002168 นายชรินทร� ทองดี

63043002169 นางสาวผุสดี นุชนารถ

63043002170 นายพิชิต โมลาสุข

63043002171 นางสาวกมลรัตน� กองอุบล

63043002172 นายเษกศักด์ิ ทัพธานี

63043002173 นางสาวสิริพร นิยมแก4ว

63043002174 นายเกรียงไกร ไชยติคะ

63043002175 นายนิรันดร� บุญนาค

63043002176 นางสาวสหฤทัย พันธุ�ชื่น

63043002177 นางสาวพัชรพร มะโนยอด

63043002178 นายกรณพัฒน� อิ่มเสม

63043002179 นายณัฐพล อ.วมทอง

63043002180 นางสาวชยาพร คําเกิด

63043002181 นายธนวัฒน� หงษ�ศิลปQ

63043002182 นางสาวเสาวลักษณ� ขาวกระฉ.อน

63043002183 นางสาวธีรดา มงคลพิศ

63043002184 นางสาววิมลวรรณ นาคะสันต�

63043002185 นางสาวพัชราพรรณ ไตรภพ

63043002186 นายปกรณ� ทิพย�นําพา

63043002187 นางสาวจันทร�ธิดา บุญศรี

63043002188 นางสาวศิริรัตน� สํารวล

63043002189 นางสาวนิรชา สังข�วิเศษ

63043002190 นางสาวกนกวรรณ เรืองฉาย
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63043002191 นางสาวศรัญญา เกตุคํา

63043002192 นางสาววิไล ทัดช.อม.วง

63043002193 นางสาวจิราภรณ� หอมระรื่น

63043002194 นางสาวขณิฐา ลุมพล

63043002195 นางสาวสุธิสา บรรลุสุข

63043002196 นางสาวพัณณิตา เหมือนบุญ

63043002197 นายเมธาวี ภู.โต

63043002198 นายอริยวัฒน� ต้ังจิตรเจริญ

63043002199 นางสาวจิราวรรณ วงศ�หล.มแก4ว

63043002200 นางสาวมัทนา พรมมา

63043002201 นางสาวปDยธิดา เสาวคนธ�

63043002202 นายธนาวัต จินดาย4อย

63043002203 นางสาวฤทัยรัตน� เคลือนุตยางกูร

63043002204 นายพสุพล คงสนิทพะเนา

63043002205 นางสาวธัญรัตน� อุสาหะ

63043002206 นางสาวรุ.งนภา มางาม

63043002207 นายปฏิภาณ อินธิชิต

63043002208 นางสาวปนิดา แสงจันดา

63043002209 นายเศวตโชติ เกตุเอม

63043002210 นางสาวปDยธิดา ดีดสี

63043002211 นางสาววิลาสินี กาฬภักดี

63043002212 นางสาวภูรีดา คุณชื่น

63043002213 นางสาวนิทราพร โอสถ

63043002214 นายนันทวัฒ รุจิเลิศ

63043002215 นางสาวนรินทร�ทิพย� ส.วนพราย

63043002216 นางสาวอภิญญา นวลทอง

63043002217 นางชยุตา ประสมศิลปQ

63043002218 นางสาวสุรางคนา มาน4อย

63043002219 นายณัฎฐ�ชัยภูษิต ศรีมาลี

63043002220 นางสาวสาวิตรี บุ4งทอง
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63043002221 นางสาวถนอมจิตต� บัวฉุน

63043002222 นางสาวชลิตา ประโคม

63043002223 นายวรรณพงษ� ศรีพุกทอง

63043002224 นายวีระพล พืลโยรฤทธ์ิ

63043002225 นางสาวกัญญาภัทร อ.อนอุ.น

63043002226 นางสาวภัทรา กิติกาศ

63043002227 นางสาวนิจิตรา บัวแช.ม

63043002228 นางสาวพัทธ�ธีราพร ยุชยทัด

63043002229 นางสาวกชวรรณ หล4าเจ

63043002230 นางสาวชุลีพร คงวัง

63043002231 นางสาวชนรินรัตน� ไกรสมภาค

63043002232 นางสาวปDยพร ปลีกล่ํา

63043002233 นางสาวพิชญาภา รู4บุญ

63043002234 นางสาวรัตนาภรณ� บุญย่ิงเหลือ

63043002235 นายศิวะพงศ� จันทวิช

63043002236 นางสาวพัธชนิตา แพร.งสุวรรณ�

63043002237 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ใบโพธ์ิ

63043002238 นางสาวสุพัตรา มีมาก

63043002239 นายเจือ วงษ�เนตร

63043002240 นายเกรียงศักด์ิ สุขเกษม

63043002241 นางสาวธนัชชา เจริญไทย

63043002242 นายวิจักขณ� สินมา

63043002243 นางสาวปวริศา โกฐาคาน

63043002244 นายทํานุ อุดมวงษ�

63043002245 นายปยุตพงศ� พุ.มไพศาลชัย

63043002246 นางสาวชิดชนก กุศลเลิศ

63043002247 นางสาวเพ็ญนภา ปานเลิศ

63043002248 นางสาวพิชญาภัค ตะเคียนทอง

63043002249 นางสาวหทัยรัตน� อ.วมศิริ

63043002250 นางสาวสุกัญญา อินทเขตรการณ�
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63043002251 นายนวดล ถิรธรรม�ธาดา

63043002252 นางสาวปภัศสร ทศยันไชย

63043002253 นางสาวนริสรา มลิมาตย�

63043002254 นายราเชนทร� ภูซ4ายศรี

63043002255 นางสาววิราสินี สนธิโพธ์ิ

63043002256 นางสาวจันจิรา ผาสุข

63043002257 นางสาวณภัทร แสนสิทธ์ิ

63043002258 นายกิจเกษม มนัสสิลา

63043002259 นางสาวอัจฉราภรณ� ไวว.อง

63043002260 นายพรพล มีสิทธ์ิ

63043002261 นายวุฒิพงษ� นวลจริต

63043002262 นางสาวแพรวพรรณ สามร4อยยอด

63043002263 นางสาวอรจนา ตันมา

63043002264 นางสาวพลอยพรรณ ตัดพุดซา

63043002265 นายอัฐสดา อินทรวิเศษ

63043002266 นางสาวพัชรพิรุฬห� พุทธสงกราณ�

63043002267 นายอานนท� พระพลศรี

63043002268 นางสาวธัญญรัตน� อรุณศิงขริน

63043002269 นางสาวกมลทิพย� ภู.ขาว

63043002270 นายเจตนิพัทธ� มาฆทาน

63043002271 นางสาวพิณนภา อยู.หนู

63043002272 นางสาวอลิญา เจริญสุข

63043002273 นายจตุรวิทย� อารีย�

63043002274 นางสาวธมลวรรณ บัวหลวง

63043002275 นายยุทธการ ป@ทมโรจน�

63043002276 นางสาวปDยมาภรณ� รักษาจิตร�

63043002277 ว.าที่ร.ตณัฐนนท� บ.าเหม

63043002278 นางสาวหทัยภัทร นุ.มน4อย

63043002279 นายพยุงศักด์ิ บุญป@น

63043002280 นายอนันต�ภัทร� แสงขํา
หน4า 76 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043002281 นางสาวอลิสรา แสนเมืองมูล

63043002282 นายวีระพงษ� วงค�ตะวัน

63043002283 นางสาววิไลวรรณ ดํารงค�ยศ

63043002284 นางสาวปวีณา มาลี

63043002285 นางสาวอัญชนา อินโชติ

63043002286 นางสาวอาภาภรณ� แก4วรอดวงษ�

63043002287 นางนันทิดา จันทโชติ

63043002288 นางสาวอรจิรา โพธ์ิทองคํา

63043002289 นางสาวภัทรภร ฐิติเดชาภัทร

63043002290 นางสาวชรินทร�ทิพย� วิทยา

63043002291 นายชนะชัย ไม4สนธ์ิ

63043002292 นายณัฐพงษ� สุขประจํา

63043002293 นายวรวิช ป@\นจันทร�

63043002294 นางสาวจรสพรรณ เหลืองเกษร

63043002295 นายชนุเดช ตินะคัด

63043002296 นางสาวอิศรา ปาทาน

63043002297 นายสังเกตุ พตุรินทร�

63043002298 นายศิวพงษ� ข.าขันมลี

63043002299 นางสาวกุลธรา กล4าวิกย�กรณ�

63043002300 นางสาวกุลนันท� ยุวะบุตร

63043002301 นางสาวรวีวรรณ แตงอ.อน

63043002302 นางสาวนันทิดา บุญชื่น

63043002303 นายปริญญา สุขสมศรี

63043002304 นายณัฏฐพล ทาวัน

63043002305 นางสาวยุพิน สุขเนตตรี

63043002306 นางสาวพนธ�ชนก วงษ�แสงจันทร�

63043002307 นางสาวนิตยา ธรรมโชติ

63043002308 นางสาวสายนรินท� พุ.มกล่ํา

63043002309 นางพิมวราภรณ� ฤทธิรักษ�

63043002310 นายจิระวัฒน� วงษ�สง.า
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63043002311 นายกิตติพล ดีประดิษฐ�

63043002312 นางสาวเยาวลักษณ� สดใส

63043002313 นายปDยะพล อินมะณี

63043002314 นางสาวสายรุ4ง จันทร�ภิรมย�

63043002315 นางสาวสุวิชา รุจิชีพ

63043002316 นางสาวขนิษฐา พะยุหะ

63043002317 นางสาวกัญญาภรณ� แก.นจันทร�

63043002318 นางสาวสโรชา เมืองงาม

63043002319 นางสาวกิติยา คํามงคล

63043002320 นางสาวพิจิตรา สุวรรณพานิช

63043002321 นายเทพนฤทธ์ิ พลโคกก.อง

63043002322 ส.ต.ท.จักรินทร� พ่ึงเปHา

63043002323 นางชิชนาฏ เกิดนิมิตร

63043002324 นางสาวภัทรลักษณ� ประภาพันธุ�

63043002325 นางสาวกิติวรรณ เต็มถุง

63043002326 นายศุภสิทธ์ิ กิจวิชา

63043002327 นางขวัญฤทัย ทองเผือก

63043002328 นายธนภัทร แก4วพงษ�

63043002329 นางสาวสุภาวดี ล4วนโสม

63043002330 นางสาวชุตินันท� ป@นกาที

63043002331 นางสาวละอองทิพย� บัวคลี่

63043002332 นางสาวจันจิรา แตงนิ่ม

63043002333 นางดลฤดี เนตรสกุล

63043002334 นายจักรพงศ� ขาวสอาด

63043002335 นางสาวภาวิณี ย้ิมนิล

63043002336 นางสาวเจนจิรา ล่ําสัน

63043002337 นายภาสุ ศรีสมุทร

63043002338 นายธัชนนท� ปานแก4ว

63043002339 นางสาวคัทรียา คงแสงภักด์ิ

63043002340 นางสาวสมฤทัย มีใจซ่ือ
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63043002341 นายกิจชานน แรมไพร

63043002342 นางสาวป@ทมา วงศา

63043002343 นางสาวสุพรรษา สว.างศรี

63043002344 นายนิติพงษ� พุทธชาติ

63043002345 นางสาวขวัญใจ คงสมฤทธ์ิ

63043002346 นางสาวสุนิสา วงษา

63043002347 นางสาวนันทิยา เถาะรอด

63043002348 นายณัฐพล ป@ญจะหงษ�คํา

63043002349 นางสาวกัญจนพร หนูขาว

63043002350 นางสาวมยุรี มีโพธ์ิ

63043002351 นางสาวจุฑามาศ นาคบาตร

63043002352 นางสาวเขมจิรา สีปา

63043002353 นายปฏิพัทธ� อินไหว

63043002354 นางสาวอรอนงค� รัชตะนาวิน

63043002355 นางสาวกรกนก สิริวรการณ�

63043002356 นางสาวจิตติมา โกสิงห�

63043002357 นางสาวศิราพร บุญสีโรจน�

63043002358 นางสาวนิศารัตน� ขํามณี

63043002359 นายภาคภูมิ ฉํ่าช4าง

63043002360 นางสาวณัฐชา พรมทัต

63043002361 นายภูมิ ปDยะอารมณ�รัตน�

63043002362 นางสาวณัฏฐยา พลายระหาร

63043002363 นางสาวเรวดี นุ.มดี

63043002364 นางสาวณัฐชยา ภาคาหาญ

63043002365 ว.าที่ร4อยตรีหญิงณัฐนันท� เมืองเจริญ

63043002366 นายพรพล สุขารมณ�

63043002367 นางสาวฐาปนี อุดขาว

63043002368 นางสาวกมลทิพย� แซ.ลิ้ม

63043002369 นายสันติ พานไหม

63043002370 นายอโนชา บางจ่ัน
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63043002371 นางสาวสุธิดา นวลปลั่ง

63043002372 นายพิทยุตม� สอนคง

63043002373 นางสาวปริณดา รัตนเทพารักษ�

63043002374 นางสาวกนกวรรณ โปธิวงศ�

63043002375 นายณัฐนนท� ปลั่งสมบัติ

63043002376 นางสาวจุฑาวรรณ สุขโกษา

63043002377 นางสาววิรากานต� สลาม

63043002378 นางสาวธฤษวรรณ จิววัฒนารักษ�

63043002379 นายวรัญชัย ชมชื่น

63043002380 นายรักษมันต� ถาวร

63043002381 นางสาวกาญจนา โพธ์ิประเสริฐ

63043002382 นายธัชพล เฉลิมรูป

63043002383 นายศรุติ คุลี

63043002384 นางสาวชัชราพร บุญจันทร�

63043002385 นายชุมพร มหิทธิหัสดี

63043002386 นางสาวพัชรี สีทา

63043002387 นายอนุวัตน� ราญพล

63043002388 นายคุณานนต� คําสุนทร

63043002389 นางสาวลาวัลย� วิมลเศรษฐ

63043002390 นางสาวอรวรรณ วงษา

63043002391 นางสาวศิริมาศ วงษ�โกฎ

63043002392 นางสาวขวัญ สุขีฐาน

63043002393 นางสาวลินดา ขวัญเปรม

63043002394 นางสาวพนิดา ปHอมยุคล

63043002395 นายกานต�นิธิ ชาเทพ

63043002396 นายพงษ�ศิริ วงษ�วิจารณ�

63043002397 นายวีรภัทร เเจ4งเนียม

63043002398 นายสมพงศ� เกศวารี

63043002399 นางสาวประภาพร ปลากัดทอง

63043002400 นางสาวศศิธร ล4านน4อย
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63043002401 นายสุรเดช ม่ิงตระกูล

63043002402 นายธนะวัฒน� เจียมจตุรงค�

63043002403 นายขจรศักด์ิ หนูเมือง

63043002404 นายวันชัย ธัญญเจริญ

63043002405 นางสาวเบญญาภา คํายนต�

63043002406 นายภานุมาส เทพแก4ว

63043002407 นางสาวสุพิชชา สูงปานเขา

63043002408 นางสาวมณฑกานต� ขลังธรรมเนียม

63043002409 นางสาววิชชุลดา แก4วสระ

63043002410 นายมานะศักด์ิ ขันคํา

63043002411 นางสาวสิริวิมล อ.อนวิมล

63043002412 นางสาวสุพัตรา ศรีสุข

63043002413 นายพีรพล นามโภชน�

63043002414 นางสาวลัดดา เผือกแผ4ว

63043002415 นางสาวเกสินี สุดประเสริฐ

63043002416 นางสาววิชญา จิวประเสริฐ

63043002417 นายธฤตพรรณ ศรีคํา

63043002418 นายเดชาธร ปานเพ็ง

63043002419 นางสาวสุกัญญา พูสอน

63043002420 นางสาวปรียาวรรณ สินธ�ชัย

63043002421 นางสาวนงเยาว� ไม4แก.น

63043002422 นางสาวรุ.งอรุณ การะเกษ

63043002423 นางสาวโรสิตา ศรีดาวเรือง

63043002424 นางสาวณัฐนรี เรืองหิรัญ

63043002425 นางสาววาทินี เหมือนแม4น

63043002426 นางสาวมลฤดี ญาณนาม

63043002427 นายชาตรี ทองศิริชัย

63043002428 นายธนกร แก4วแวว

63043002429 นางสาวปDยนันท� หม่ืนยา

63043002430 นางสาวนัดดา บัวบานบุตร
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63043002431 นางสาวกัญญ�วรา สร4อยศิริกุล

63043002432 นางสาวปรารถนา พิชิตธนป@ญญา

63043002433 นางสาวฐิติพร เพ่ิมสมบูรณ�

63043002434 นางสาวภัควลัญชญ� สมยศ

63043002435 นางสาวนัฐพร จันทร�กระจ.าง

63043002436 นายกิตติพงศ� วงศ�ป@ญญาดี

63043002437 นายราชันย� รุ.งเรือง

63043002438 นายณรงค�ศักด์ิ ศรีสุวรรณ�

63043002439 นางสาวเบญจวรรณ คําหงษา

63043002440 ว.าที่ ร.ต.หญิงศิริพร การสมศักด์ิ

63043002441 นายเกรียงไกร เอี้ยวงามดี

63043002442 นางสาวพิชญาภา ศักด์ิสน

63043002443 นางภัททวรรณ พุกเศรษฐี

63043002444 นางสาวณัฐมน พัตตาสิงห�

63043002445 นางสาวจิราพร อินทร�ประดิษฐ�

63043002446 นางสาวสุชาวดี สุขบุญเหลือ

63043002447 นางสาววศินี จันทร�บํารุง

63043002448 นางสาววิกันดา สุภาสุทธ์ิ

63043002449 นางสาวกมลรัตน� นามบุตรดี

63043002450 นางสาวอนัตตา สีสวาท

63043002451 นางสาวสุภัสสรา หมวดกZอย

63043002452 นางสาวนภสร เต่ือประโคน

63043002453 นายพิษณุ จันที

63043002454 นายชัยยุทธ แม4นสมุทร

63043002455 นางสาวมุกระวี สุขเกษม

63043002456 นางสาวกรรัก ชุติธนภานนท�

63043002457 นางสาวจิรัฐติกาล แสงสุริยะ

63043002458 นางสาวกาญจนา ดอกบัว

63043002459 นางสาวศิรประภา ศรีกระมล

63043002460 นางสาวพนิดา หาฤกษ�ดี
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63043002461 นายชัชพงศ� เวียงพลออม

63043002462 นายภคิน ชูนิจธนกุล

63043002463 นางชุดาภา หงษ�กลาง

63043002464 นางสาวภัทรวรรณ แสวงเจริญ

63043002465 นายสุทธิชัย แก4วอ.อน

63043002466 นางสาวนันทวัน สมสมัย

63043002467 นางสาวพิชยา ใยขาว

63043002468 นางสาวสุภาสินี กีตา

63043002469 นางสาววนิดา เจริญนนทสิทธ์ิ

63043002470 นางสาวจินดาพร มโนเย็น

63043002471 นางสาวปุณยวีร� เขียวรี

63043002472 นางสาวสุกัญญา ธิลําพูน

63043002473 นางสาวอังคณา จันทร�ลอย

63043002474 นายศิริศักด์ิ สิริสุภาวิตานนท�

63043002475 ว.าที่ร4อยตรีกรวิชญ� การอุภัFย

63043002476 นางสาวสุภาวรรณ แก4วนารี

63043002477 นางสาวเบญจวรรณ โสมะภีร�

63043002478 นางสาวณัฐชา น้ําฉํ่า

63043002479 นางสาวมนัสนันท� ประสพผล

63043002480 นางสาวกนกพร เรือนไทย

63043002481 นางสาวหทัยรัตน� โกจินอก

63043002482 นายกิตติศักด์ิ มะลิตา

63043002483 นางสาวหัทยา เอี่ยมสําอางค�

63043002484 นางสาววีรวรรณ น4อยสนิท

63043002485 นายกมลาศ อZองสกุล

63043002486 นายณัฐพล คลังสมบัติ

63043002487 นางสาวสุภาพร ไตรลักษณ�

63043002488 นางสาวกมลวรรณ มีลา

63043002489 นางสาวรัตนาภรณ� น.วมด4วง

63043002490 นายคณิณัฎฐ� ผลเจริญ
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63043002491 นางสาวจิตติมา จังพูนลาภ

63043002492 นางสาวปภสร สามารถจิตร

63043002493 นายธนวัฒน� ทองเรือง

63043002494 นายอดิเรก วังแสง

63043002495 นายพัขรกานต� เพ็ชรเรือง

63043002496 นางสาววรรณา ขจรกลิ่น

63043002497 นางสาวศศิ งามบุญฤทธ์ิ

63043002498 นางสาวพนิดา ประสาทสินธุ�

63043002499 นางสาวศันสนีย� เกิดเอี่ยม

63043002500 นายอุทิศ ศรีพุฒ

63043002501 นางสาวศิริรัตน� สาเกตุ

63043002502 นางสาววจีพร ศรีโยธา

63043002503 นางสาวณัฐชา นิระหานี

63043002504 นางสาวพชรพรณ� ปานพรม

63043002505 นางสาวกาณจนา ธัญนายก

63043002506 นางสาวกชพร บรรจบดี

63043002507 นางสาวสุนิสา ฤทธ์ิมหันต�

63043002508 นางสาวสาธนี หมีทอง

63043002509 นางสาวหัทยา นามเสนา

63043002510 นางสาวพิมพ�ธิดา ปาลวัฒน�

63043002511 นายธีรวัฒน� บุญเจือจันทร�

63043002512 นางสาวศศิ วรกุลป@ญญาเลิศ

63043002513 นางสาวอภิญญา สุขใส

63043002514 นางสาวศิรินันท� ผดุงญาติ

63043002515 นางสาวจันทิมา เมืองจันทร�

63043002516 นางสาวชมพูนุช พิมพ�ม่ัน

63043002517 นางสาวป@ญญสิริย� สํารวมศักด์ิ

63043002518 นายณัฐพนธ� คล4ายนิล

63043002519 นางสาวนันทภรณ� สงไพรสน

63043002520 นางสาวจิตราภรณ� อําไพ
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63043002521 นางสาวปDยวรรณ จิตร�ซ่ือ

63043002522 นายเชษฐา จิตสุเมธ

63043002523 นายอรรถพล บุญเสริม

63043002524 นางมนเทียร มงคลทรง

63043002525 นางสาวนพรัตน� พุ.มมูล

63043002526 นายฐนพัฒน� เฉลยกลิ่น

63043002527 นายกรวิชญ� มนต�ภิรมย�

63043002528 นายธนภัทร จันทิมา

63043002529 นายชวณัฎฐ� นามวิชา

63043002530 นางสาวทัศวรรณ เจริญฉิม

63043002531 นางสาวมนัสสินี เรืองขจร

63043002532 นายวรากร เกิดกมล

63043002533 นางสาวธัญญลักษณ� คํามา

63043002534 นางสาวจินตปาตี คามรักษ�

63043002535 นางสาวณัฐกานต� เดชบํารุง

63043002536 นางสาวจันจิรา บุญครอบ

63043002537 นางสาวอรุณทิพย� สถาปDตานนท�

63043002538 นางสาวณัฏฐ�ธยาน� เอมสวัสด์ิ

63043002539 นางสาวมนัสชา อิ่มสมบูรณ�

63043002540 นางสาวนิลาวัลย� นวนแดง

63043002541 นางจันทกานต� สะราคํา

63043002542 นายวรพล สุขเจริญเดชา

63043002543 นายปกรณ� ผจวบโชค

63043002544 นางสาวพรพิมล แสงอรุณ

63043002545 นางสาวนภัสกร ระน4อย

63043002546 นางสาวอาทิตยา ชาวห4วยหมาก

63043002547 นางสาวณัฎฐ�นรี คล4ายเกตุ

63043002548 นางสาวสุนิสา ยอดกุล

63043002549 นายประไณย ฉายโชติเจริญ

63043002550 ว.าที่ร4อยตรีดํารงศักด์ิ หวังทางมี
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63043002551 นางสาวปรวียา เยาวรัตน� 

63043002552 นางสาวระวีวรรณ นงเยาว�

63043002553 นางสาววิภาพร ศรีภิรมย�

63043002554 นางสาวนิตยา ล.อดงบัง

63043002555 นางสาวลัดดาวัลย� บรรพต

63043002556 นางสาวฐิติพร ตรีพัฒน�

63043002557 นางสาวพรไพรินทร� มงคลโพธ์ิ

63043002558 นางสาวอุรชา ชุ.มชื่น

63043002559 นางสาววันอาสา ด4วงกลึง

63043002560 นายวชิรากรณ� การทวี

63043002561 นายศักด์ิสิทธ์ิ ประทุมพันธ�

63043002562 นายสุวัฒน� สวนดอกไม4

63043002563 นางสาวรัชดาภรณ� สุทธิวรรณกุล

63043002564 นายจิรวัฒน� เหรียญทองชัย

63043002565 นางสาวพัชราพร ขวัญเมือง

63043002566 นางสาวรัชฎาธร วรรัตนานุรักษ�

63043002567 นางสาวภัคจิรา ทัพจันทร�

63043002568 นางสาวลัคนา ขอเจริญ

63043002569 นางสาวสุกิตตรา วงศ�คล4อย

63043002570 นายอัจฉริยพล เศวตรพนิต

63043002571 นายเอกสิทธ์ิ คําทอง

63043002572 นางสาวรัตนาภรณ� อยาดี

63043002573 นายพุทธิชัย อ4นเกษม

63043002574 นางสาวสุพรรษา โอ4ระลึก

63043002575 นายจิรายุ ทันสมัย

63043002576 นางสาววรรณิศา สุดแน.น

63043002577 นางสาวอติกานต� ลีลากร

63043002578 นางสาวอรพินท� ปรอดโปร.ง

63043002579 นางสาวสุฑารัตน� กุลเเจ4ง

63043002580 นางสาวสุชานาฏ มีวรรณี
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63043002581 นายธวัชชัย สนธิพงษ�

63043002582 นายวงศกร วนาพันธพรกุล

63043002583 นางจันทนา บุญสาน

63043002584 นางสาวนิตยา เสนีนิรมล

63043002585 นางสาวสมฤดี ชาญใบพัด

63043002586 นางสาวปDณฑิรา แสงสว.าง

63043002587 นางสาวณิชาภา ฐิติรุ.งเรือง

63043002588 นางสาวกนกวรรณ เทพอัม

63043002589 นายภาณุเดช สุวรรณสุวิมล

63043002590 นางสาวชุติกาญจน� สนธิธรรม

63043002591 นางสาวสมฤดี มัทรา

63043002592 นางสาวภิญญดา ขุนทิพย�

63043002593 นางสาวสุนันทา จูเปKย

63043002594 นางสาวปภาภรณ� เทียมนรา

63043002595 นายเฉลิมวุฒิ ดีใจ

63043002596 นายณพชร ฉิมเล็ก

63043002597 นางสาววนิดา บุญยัง

63043002598 นายศิริพงษ� ไทยงาม

63043002599 นางสาวสุดารัตน� กิจไพบูลย�รัตน�

63043002600 นายรังสิมันด� ขาวพุฒ

63043002601 นางสาวอังคณา มังคละ

63043002602 นางสาวซารีนา ขันธสร

63043002603 นายวิทยา ใจหลัก

63043002604 นายอําพล เกียรติพนาไพร

63043002605 นางสาววัชรีภรณ� แก4วรัตน�

63043002606 นางสาวศิริภาภรณ� ยังนึก

63043002607 นางสาวจีรวรรณ ขาวจันทร�

63043002608 นางชิดชนก เกตุสุวรรณ

63043002609 นางสาวกุญชญา เมืองวงษ�

63043002610 นางสาวพิมพ�นารา ทองทวีอนันต�
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63043002611 นางสาวจุฑารัตน� ปล4องไม4

63043002612 นางสาวศดานันท� จูสิงห�

63043002613 นางสาวป@ทมา มาเพ็ชร�

63043002614 นางสาวณิชาภัทร ชุนเจริญ

63043002615 นางสาวศิริวิภา น4อยรุ.ง

63043002616 นางสาวพิมลพรรณ กลัดล4อม

63043002617 นางสาวอังคนา ศรีดวงแก4ว

63043002618 นายอดิศักด์ิ ตาทอง

63043002619 นางสาวภูริชญาน� เกตุศักด์ิ

63043002620 นางสาวสุลีพร เครือวงษา

63043002621 นางสาวศศืภา ไวยครุฑ

63043002622 นายอนันต� บุญประกอบ

63043002623 นายเกรียงศักด์ิ ม.วงเทศ

63043002624 นางสาวเนตรนภา โกมารทัต

63043002625 นางสาวจณิสตา สวนเรือง

63043002626 นายเอกพล ยอดดําเนิน

63043002627 นายปวิตร ใจเสง่ียม

63043002628 นางสาวญาณิศา ผลภาค

63043002629 นางสาวกัญญรัตน� เปKLยมมี

63043002630 นายกฤตภาส แคล4วภัย

63043002631 นางภิญญดา ย้ิมยืนยง

63043002632 นางสาววราวรรณ อาจคงหาญ

63043002633 นางสาวญาณิศา สดสอาด

63043002634 นายธีระศักด์ิ จ้ีฟู

63043002635 นายจักรพันธ� วงศ�ราษฎร�

63043002636 นายอินทรจักร วัชระดิษฐ

63043002637 นางสาวฐาปนี พงษ� โอสถ 

63043002638 นางสาวณัจฉรียา เบ็งทอง

63043002639 นายภิรายุ สุฤทธิกุล

63043002640 นางสาวสุดารัตน� นุชเวช
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63043002641 นางสาวปราณี สอนพงษ�

63043002642 นางสาวพัชรพร หันสังข�

63043002643 นางสาวอุษา เลื่อมใส

63043002644 นางสาวเสาวลักษณ� กุหลาบวิเชียร

63043002645 นายวีรภัทร หลิ่มแก4ว

63043002646 นางสาวปDยะพร แหยมเจริญ

63043002647 นางสาวสุจิตราภา วันขัน

63043002648 นายพงศธร ใจดี

63043002649 นายธนเดช เนระมิตร

63043002650 นางสาวจิราภรณ� น4อยฉิม

63043002651 นางสาวอําไพ โตนา

63043002652 นายพันศักด์ิ สังข�สุวรรณ�

63043002653 นางสาววรรณภา มากอยู.

63043002654 นางสาวทัดดาว เดชมา

63043002655 นายวิทยา กันยา

63043002656 นางสาวสิริพร ปDLนทอง

63043002657 นางสาวณัฐธิดา ทึงขํา

63043002658 นางพัชริกา พันธุ�มณี

63043002659 นางสาวธนัญชกร สุงข�ธูป

63043002660 นางสาวพัฒธพร หวังจองกลาง

63043002661 นางสาวจุรีรัตน� พลเสนา

63043002662 นางสาวสุวิษา ชุ.มมาก

63043002663 นายศุภชาติ ภู.มะณี

63043002664 นางสาวน้ําฝน หัสดง

63043002665 นางสาววาริณี โกมุทพันธ�

63043002666 นายชนานันต� พัฒนศรี

63043002667 นางสาวฐิติมา นาระตRะ

63043002668 นายสุรนาท บุญแท4

63043002669 นายพงษ�เพชร เศษโถ

63043002670 นางสาวสุภาพร แสงทองดี
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63043002671 นางสาวอัมพร แผ.ทอง

63043002672 นางสาวญาณิศา เสียงฆ4อง

63043002673 นายอํานาจ อ4นอารี

63043002674 นางสายฝน รัตนอาสา

63043002675 นายจักรกฤษณ� ขยันกิจ

63043002676 นางสาวจิณ จันทะวัน

63043002677 นางสาวอชิรญาณ� หอมระรื่น

63043002678 นางสาวกัณภร ชาติจันทร�

63043002679 นางสาวญาสุมินทร� ปDLนสุวรรณ

63043002680 นางสาวอรพรรณ บุตรเพชร

63043002681 นางสาวสุวรรณธนา อภิวงศ�

63043002682 นายอัษฎาวุธ บุญเล็ก

63043002683 นางสาวพรนภา เจริญมา

63043002684 นางสาวศรัณญา ไชยประคอง

63043002685 นายพรชัย อุราเลิศ

63043002686 นายนรพนธ� ฤกษ�อุโฆษ

63043002687 นางสาวมินท�ตรา ป@นแก4ว

63043002688 นางสาวรุ4งทิพย� เงินงาม

63043002689 นางสาวอรลักษิกา นารี

63043002690 นางสาวพรชิตา ฉิมวัย

63043002691 นายธนาวัฒน� เลิศคชสีห�

63043002692 นางสาวบุณยวีย� ขจรกสิรัตน�

63043002693 นางสาววิไลวัลย� หิริโอ

63043002694 นางสาวศิวะพร เดชอ.อนพันธุ�

63043002695 นางสาวศิริลักษณ� คงกล.อม

63043002696 นางสาวชนัญชิดา พลายระหาร

63043002697 นางสาวนัทธมน ศรีโชติ

63043002698 นายจิรพงศ� ม.วงพันธุ�

63043002699 นายศรัณย� ศรีทอง

63043002700 นางสาวพรทิพย� หาญประกาศ
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63043002701 นางสาววริสา จันทพันธ�

63043002702 นางสาวนวพรรณ ศาณุวัต

63043002703 นางสาวรัญจน�ศรันย� ฉลาดแต.ง

63043002704 นางสาวกาญจนาภา ข.าทิพย�พาที

63043002705 นางสาวชลธิชา ม่ิงสอน

63043002706 นายพงษ�เดช คําสักดี

63043002707 นางสาวณิชกานต� จันทร�รูปงาม

63043002708 นางสาวจุไรรัตน� วงษ�สา

63043002709 นายวันเฉลิม งามขุนทศ

63043002710 นางสาวอนัญญา ไกรธรรม

63043002711 นางสาวบงกชธร สอดสี

63043002712 นายอนัส ลาเตะ

63043002713 นางสาวลัดดาวัลย� โพธิวิจิตร

63043002714 นายวริทธ์ิธร ปานมงคล

63043002715 นางสาวสุธารัตน� อุตมา

63043002716 นายวิริยะ กํายา

63043002717 นายรังศิวุฒิ แตงอ.อน

63043002718 นางสาวธัญญชนก หรุ.นเลิศ

63043002719 นายณรงค�พล ทวีสุข

63043002720 นายเจษฎา สุทธิจินดา

63043002721 นางสาวสุนันทิพย� ขําศรี

63043002722 นายนันท�นภัส เปรื่องศรี

63043002723 นางสาวกัญญารัตน� อิ่มทรัพย�

63043002724 นายพิมพ�พิเศษ พงษ�วันนา

63043002725 นางสาวณัฐรดา ญาณจรูญ

63043002726 นางสาวกุลลัดดา กังเล

63043002727 นางสาวกัญญาภรณ� นอบน4อม

63043002728 นางสาวจินตหรา แสงอุไร

63043002729 นายไพรสัณฑ� รักยงค�

63043002730 นางสาวเมขลา นาทองแถม
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63043002731 นางสาวภัทรา ศรีชัย

63043002732 นางสาวณัฐธิดา เกิดศรี

63043002733 นายณัฐพงษ� วงศ�เครือ

63043002734 นายประกิต หลักบุญ

63043002735 นางสาวเจนจิรา ไชยณรงค�

63043002736 นายปรัชญา ฉายอรุณ

63043002737 นางสาวจุธาทิพย� บางศรี

63043002738 นางสาวกัลยาณี แสงสว.าง

63043002739 นางสาวเบญญาภา ขัดคํา

63043002740 นางสาวอรวรรณ กลัดปรี

63043002741 นางสุวรรณี ชนะพิมพ�

63043002742 นายเฉลิมวัฒน� น4อยดี

63043002743 นางสาวขวัญชนก อินทร�น4อย

63043002744 นางสมพร เกตุสถิตย�

63043002745 นายมนตรี ตุ.มน้ํา

63043002746 นางสาววัชราภรณ� วาดเขียน

63043002747 นางสาวธัญญพัทธ� เรืองหลง

63043002748 นางสาวอรนุช ใบบัว

63043002749 นายไพบูลย� สีธูป

63043002750 นางสาวสุนิสา สุวรรณคีรี

63043002751 นางสาวสุปราณี ป@ดเพชร

63043002752 นายชุติพงศ� พิชัยสุขวัฒนื

63043002753 นางสาวนิภาวรรณ แปHนสันเทียะ

63043002754 นายสาธิต วงษ�เงิน

63043002755 นายนิรุตน� ทาจ๋ิว

63043002756 นายอารฟ@นต� วาเลาะ

63043002757 นางสาวภัทราภรณ� ศรีพุฒตาล

63043002758 นายวรายุทธ มะเค็ง

63043002759 นางสาวศศิธร หม.อนกันทา

63043002760 นางสาวพิชชาภา ชัยประภา
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63043002761 นางสาววณิชยา แก4วรุ.งฟHา

63043002762 นางสาวศิริรัตน� ทับกรุง

63043002763 นางทิพวัลย� จิตสุชน

63043002764 นางสาวเบญจวรรณ ทับทอง

63043002765 นายบูรณิน ทับทิมแดง

63043002766 นางสาววิไลนุช จันทร

63043002767 นายจีร ศักด์ิ จันทร� ดง

63043002768 นางสาวสุธามาศ พงษ�ศรี

63043002769 นางสาวจิรพรรณ จับสังข�

63043002770 นางสาวเจนจิรา หนูทอง

63043002771 นางสาวจินตนา เจิมจวง

63043002772 นายสุรเดช กลับชัยนาท

63043002773 นายฤทธิเกียรติ ชูกอง

63043002774 นางสาวลัดดาวัลย� ลาภบังเกิด

63043002775 นายภัทร บุญวงษ�

63043002776 นายจักรินทร� ง้ิวแถว

63043002777 นางสาววรกมล น4อยโสภณ

63043002778 นางสาวกาญจนา กลิ่นน้ําหอม

63043002779 นางสาววิลาวัลย� พันธุ�เชียร

63043002780 นางสาวดารารัตน� ประชาบุตร

63043002781 นางสาวยลดา พานทอง

63043002782 นางบัญจรัตน� ศรีทองเขียว

63043002783 นางสาวศิวรี พงษฺ�พิทักษ�

63043002784 นางสาวปาจรีย� ตรียาวนิช

63043002785 นายศักด์ิสิทธิ แสงสว.าง

63043002786 นายพัชรพล ขุมนาค

63043002787 นางสาวพิมพ�ฤทัย จินาวิล

63043002788 นางสาวสุมิศา หังระสิงห�

63043002789 นางสอิ้งทิพย� ยมเกิด

63043002790 นายประกาศิต มณีโชติ
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63043002791 นางสาวจุฑาภรณ� คุ4มกาย

63043002792 นางจีรนันท� สายสงค�

63043002793 นางสาวชนิสรา พิพัฒน�บุญทอง

63043002794 นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ�

63043002795 นางสาวณัฐฐินันท� ทรายแซม

63043002796 นางสาวนพวรรณ เข็มทอง

63043002797 นางสาวรพีพรรณ ดวงตา

63043002798 นางสาวปริณาห� สมบูรณ�

63043002799 นางสาวกมลลักษณ� ด4วงวิเศษ

63043002800 นายนลธวัช ทิเก.ง

63043002801 นางสาวนนทิยา แตงโต

63043002802 นางสาวภควรรณ แย4มโสภี

63043002803 นางสาวชนกนันท� สุวรรณทรัพย�

63043002804 นางสาวเจนจิรา ขวัญเมือง

63043002805 นางสาววรารัตน� ทองมาก

63043002806 นายอิทธิพล จริตพันธ�

63043002807 นายจิรภัทร วนิชอาภาพรรณ�

63043002808 นางสาวอรอุมา ศรีวัง

63043002809 นางสาวนิศารัตน� สํารวล

63043002810 นางสร4อยสุดา แก4วกระจาย

63043002811 นางสาวกมลพร สีสด

63043002812 นายชาญณรงค� ตรีเข4ม

63043002813 นายศุภกฤษฏ์ิ นันหทัย

63043002814 นายจิรายุ เกตุไพสาลี

63043002815 ว.าที่ร4อยตรีหญิงสุพรพรรณ แก4วสระแสน

63043002816 นางสาวชุติกาญจน� หวังธารา

63043002817 นางสาวภานุมาส โปศรี

63043002818 นางสาวพิมพ�ลภัทร� โพธ์ิสุวรรณ

63043002819 นายธีรพงศ� แซ.ลี้

63043002820 นางสาวอัมพิกา เพาพาน
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63043002821 นายสุรัตน� ก4อนจันทร�เทศ

63043002822 นางสาวพรสุรัตน� เจริญกิจธนโชค

63043002823 นายคําศร แผ.นทอง

63043002824 นายณัฐพล จันดาแก4ว

63043002825 นางสาวดลยา กุ.นทอง

63043002826 นางสาววิยะดา อินคําน4อย

63043002827 นายกิตติธัช สํารวยผล

63043002828 นายนราธิป ศรีบุตรโครต

63043002829 นางสาวนภสร ดอกบัว

63043002830 นางสาวชนาภัทร ช4างจวง

63043002831 นางสาวสาวิตรี กิติมา

63043002832 นางสาวณัฐญา สงสัย

63043002833 นางสาววิมลสิริ สิระแก4ว

63043002834 นางสาวอัญชลี ฟอมไธสง

63043002835 นายกิตติ แนวชัยภูมิ

63043002836 นางสาวมัณทนา บุดดีคํา

63043002837 นางสาวศศิวิมล สุ.มประดิษฐ�

63043002838 นางสาวสุวิชาดา เสาพันธ�รส

63043002839 นางสาวอภิสรา สืบศรีทอง

63043002840 นางสไบทิพย� อินไสย

63043002841 นางสาวพรรณวรท สวยดี

63043002842 นายศุภฤกษ� ป@ญญาชน

63043002843 นางสาวปDLนมนัส ใบนิล

63043002844 นางสาวแขลดา ปรางประสิทธ์ิ

63043002845 นายอิทธิวุฒิ นาวีระ

63043002846 นางสาวปาริชาติ วงษ�จันทร�

63043002847 นางสาวจันทนา ท4วมดี

63043002848 นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ

63043002849 นายภานุวัฒน� พรมทอง

63043002850 นางสาวชนากานต� ไม4มาก
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63043002851 นางสาวํณัฐภัทร ทองประเสริฐ

63043002852 นางสาวอรยา โพธ์ิศรีนาค

63043002853 นายประวิตร อจลพงศ�

63043002854 นางสาวมรรษกร ม.วงกล่ํา

63043002855 นางสาวจงกล พักเสียงดี

63043002856 นางสาวสุดารัตน� น4อยศรี

63043002857 นางสาวนิดา เขียวป@\น

63043002858 นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช

63043002859 นายคมกฤช อัคริมาญานันท�

63043002860 นายสุป@ญญา แทนลาน

63043002861 นางสาวอรชุมา กุลลิมา

63043002862 นางสาวกาญจนา ปานกลาง

63043002863 นางสาวนุชรินทร� สีจุมพล

63043002864 นายฑีฆายุ ธนสินทรัพย�

63043002865 นางสาวภัทรวดี บัวคีรี

63043002866 นายจุมพล เทียมคํา

63043002867 นางอัมรินทร� คล4ายแจ4ง

63043002868 นางสาวจิตตาภา หงษา

63043002869 นางสาวปาณิศา สารฤทธ์ิ

63043002870 นางสาวประกายเพชร ยาวรัมย�

63043002871 นางสาวอมรรัตน�วดี ข.อมขันธ�

63043002872 นางสาวณิชาลฎา โพธ์ิเขียว

63043002873 นางสาวบาจรีย� หาเรือนศรี

63043002874 นางสาววิลาสินี มวลเสียงใส

63043002875 นางสาวปรารถนา บานเย็น

63043002876 นางสาวปาริชาติ รักเกาะ

63043002877 นางสาววิไลลักษณ� ทองดี

63043002878 นายกฤษณเทพ ราชวงศ�

63043002879 นางสาวเบญจรัตน� รื่นบุตร

63043002880 นางสาวจารุวรรณ เขียวดี
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63043002881 นางสาวชลธิชา แกมเพชร

63043002882 นางรุ.งนภา มูลกัน

63043002883 นายจีรศักด์ิ จะตุเนตร

63043002884 นางสาวกานต�ทิตา หอมสุวรรณ�

63043002885 นางสาวชนิตา นามวิเศษ

63043002886 นางสาวเสาวนีย� โฉมเชิด

63043002887 นางกมลทิพย� ตัณฑดิลก

63043002888 นางสาวอรัญญา คําวิชิต

63043002889 นายทัชชกร อินบัวทอง

63043002890 นางสาวพิมวดี กิจพิทยาฤทธ์ิ

63043002891 นางสาวพรพิมพ�พรรณ อุ.นละม4าย

63043002892 ว.าที่ร4อยตรีหญิงศิริกร คําไกล

63043002893 นางสาวสุทัศดา ผกาฟุHง

63043002894 นางสาวธนาวรรณ ไกลภัย

63043002895 นางสาวอธิษฐาน ศรีเพ็ชร

63043002896 นายพุฒิพงษ� กุลโสภณ

63043002897 นางสาวกนกอร อังศุภานิช

63043002898 นางสาวนภัสวรรณ คําแถลง

63043002899 นางสาวปาณิสรา สะกลาง

63043002900 นายกิตต์ิธเนศ ฐานพงศ�วุฒิกุล

63043002901 นางสาวอัจฉรา สํารวมใจ

63043002902 นางสาววิชุตา ทินวงษ�ปาน

63043002903 นางสาววนิดา มีพัฒนะ

63043002904 นางสาวอนงนุช ทรงอารมย�

63043002905 นางสาวณัฐรวี เผ.าพยัคฆ�

63043002906 นางสาวสาริศา อิศร

63043002907 นางสาวชญานนท� สรรพมงค�

63043002908 นายศักด์ิชัย รุ.งเรือง

63043002909 ว.าที่ ร.ต.อดิสรณ� ม่ังมี

63043002910 นางสาวชัญญานุช อักษร
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63043002911 นางสาวขวัญใจ ใจแคล4ว

63043002912 นายสิทธิกร สุขประเสริฐ

63043002913 นายสุทธิดล เกษศิลป

63043002914 นางสาวจิรภา ขุนแร.

63043002915 นางสาวแวววรรณ พลเสน

63043002916 นางสาวสาธิตา แก4วจันทร�

63043002917 นางสาวอริสา นิ่มอนงค�

63043002918 นางสาวทัศวรรณ โตสวัสด์ิ

63043002919 นางสาวกัลยรัตน� บานแย4ม

63043002920 นายบัญญวัต ทองบุญชู

63043002921 นางพรทิพย� ประดับมุข

63043002922 นางสาววิยดา อิ่มใจ

63043002923 นางสาวอารยา จันทร�นุ.ม

63043002924 นายพชร ตะริยะ

63043002925 นางสาววิราวรรณ ภักดี

63043002926 นางสาวสินีนาถ จิตต�เจริญ

63043002927 นางสาวธนัสชา ลือดารา

63043002928 นางสาวกนกวรรณ พานเงิน

63043002929 นายพัฒนลาภ ฤกษ�งาม

63043002930 นายณัฐเศรษฐ กันทะเสน

63043002931 นางสาวกิตติมา อัมพะวา

63043002932 นางสาวณัฐพร ศรมยุรา

63043002933 นายสุราษฎร� ประทุมชาติ

63043002934 นางสาวมาริษา เพ่ิมพิพัฒน�

63043002935 นางสาวสุกัญญา บุญศิลปQ

63043002936 นางสาวศศิจริยาพร ดอนชูไพร

63043002937 นางสาวณภัสรา คันธพฤกษ�

63043002938 นางสาวพิรดา เสถียร

63043002939 นายสมบูรณ� วิบูลฤทธ์ิ

63043002940 นางสาวส4มโอ ญาณจรูญ
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63043002941 นางสาวณัฐชุนันท� สิริพรวุฒิ

63043002942 นางสาวพรประภา บริสุทธ์ิพานิช

63043002943 นางสาวไพริน ชโลธร

63043002944 นายภัทรพงศ� พันธ�ครุธเดช

63043002945 นายเมธวัจน� กังวาฬไกรไพศาล

63043002946 นางสาวสุกัญญา เหง่ียมกลาง

63043002947 นางสาวพิมพา ปDLนนาง

63043002948 นางสาวสุกัญญา ทองทา

63043002949 นางสาวสุธาทิพย� มูลผล

63043002950 นายนาวิน สอนมี

63043002951 นางสาวกัลยา แสวงม้ิม

63043002952 นางสาวโสรญา ทินสมุทร

63043002953 นายสิรดนัย พานิชย�

63043002954 นางสาวมัฑนี ทองเปKLยม

63043002955 นางสาวลัดดาวงค� เห็นสว.าง

63043002956 นางสาวจิราพร ธนูพล

63043002957 นายวีรพล อาทะ

63043002958 นางสาวนภชนก ชีสังวร

63043002959 นางสาวพิมพ�ชนก คํากลาง

63043002960 นางสาวกษมาพรรณ นาคไพจิตร

63043002961 นางสาวนันท�นภัส ฉํ่าช4าง

63043002962 นางสาวฐาปนีย� เลิศอัศวพล

63043002963 นายธัญพิสิษฐ� เที่ยงเจริญ

63043002964 นายพิทักษ� สวยกลาง

63043002965 นางสาวนภัสนันท� พันธุ�บวรมิตร

63043002966 นายธนวัฒน� บุตรนามรักษ�

63043002967 นายอิทธิพล กาญจนเรืองวัฒน�

63043002968 นางสาวพนิดา มยุรา

63043002969 นางสาวอัจจิมา ศรียาภัย

63043002970 นางสาวพัณณ�ชิตา วรเลิศธัญรักษ�
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63043002971 นางสาวพัชญา วรรณโชค

63043002972 นายหัสดิน ยอดหา

63043002973 นางสาวนภาพร สิงห�หนู

63043002974 นางสาวกมลวิภา มาหัวเขา

63043002975 นายดลวัฒน� จันทรืหอม

63043002976 นายสมรัก ย้ิมจันทร�

63043002977 นายราเชนทร� สวัสดี

63043002978 นายฐากูร จันทร�นิ่ม

63043002979 นางสาวพัชราภรณ� จันเกิด

63043002980 นางสาวอาภัทสรณ� เปKยทอง

63043002981 นางสาวกาญจนาพร รัตนวราภรณ�

63043002982 นายทรงชัย บัวอุไร

63043002983 นายคมสันต� แก4วมุข

63043002984 นายสุรเชษฐ� วณิชย�สุวรรณ�

63043002985 นางสาวจิดาภา ศรีอรุณ

63043002986 นางสาวเบญจ รัตน� กิจประจักร

63043002987 นางสาวอังศณา ชิตวรนันท�

63043002988 นางสาวสิวะนัฌ ฉัตรเพ็ชร

63043002989 นายนพชัย ถือสัตย�เที่ยง

63043002990 นางสาววันดี เดชทองคํา

63043002991 นางสาวพักตร�ธนวันต� กลั่นแย4ม

63043002992 นายกรัณฑ� หลําเคลา

63043002993 นางสาวนิชารี ปรีชาชาญ

63043002994 นางสาวธีราภรณ� มาหิรัญ

63043002995 นางสาวอทิตยาภรณ� ขําทอง

63043002996 นางสาววันวิสาข� ศรีสุวรรณ�

63043002997 นายศุภกิตต์ิ เนาวรัตน�

63043002998 นางสาวพิมพกา มาง้ิว

63043002999 นางฉัรทรัตนา นนตาพา

63043003000 นางสาวอภิชญา สุกปานทอง
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63043003001 นางสาวสิริรักษ� จําปาน4อย

63043003002 นางสาวกฤษณา ฤกษ�นิมิตร

63043003003 นางสาวจตุพร แก4วพรม

63043003004 นางสาวแสงดาว กลิ่นเกล4า

63043003005 นางอังคณา บํารุงสุข

63043003006 นางสาวมนทกานต� แตงศรี

63043003007 นางกรรณิการ� สารีคํา

63043003008 นางสาวอพิชญา ใจปDง

63043003009 นางสาวพิชญาภา เจริญ

63043003010 นางสาวปนัดดา หอมยศ

63043003011 นางสาวนฤมล ธาราวัตร�

63043003012 นายอาทิตย� เรืองโรจน�แข

63043003013 นางสาวพิมพ�สุภา แย4มวงษ�

63043003014 นายนพดล กระพงษ�ทอง

63043003015 นางสาวสุดารัตน� พลอยพลาย

63043003016 นางสาวศิริพร คงเจริญพร

63043003017 นางสาวสิโรชา เกตุคง

63043003018 นางสาวสุชาลินี อยู.เจริญ

63043003019 นางสาวเพ็ญโฉม ผะอบทอง

63043003020 นางสาวพรชนก วงษ�วานิช

63043003021 นายหนึ่งบุรุษ กลิ่นคง

63043003022 นางสาวทวีนา ขันธธน

63043003023 นายมนัสชัย คงใจ

63043003024 นายวิทยา ทับทอง

63043003025 นางสาวชญาณ�พิมพ� บุญอรรถาเมทธ�

63043003026 นายนุกูล บุญโต

63043003027 นางสาวกนกวรรณ ภูตะมี

63043003028 นางนุชนาถ กาบตุ4ม

63043003029 นางสาวจุไรรัตน� คําเจริญ

63043003030 นางสาวธนัญญา ศรีรักษา
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63043003031 นางสาวสาริศา พรหมโชติ

63043003032 นายสันติพงษ� มงคลเจริญ

63043003033 นายภูรี บางหลวง

63043003034 นางสาวกําไลรัตน� ใบไกร

63043003035 นางสาวอธิชา ท.างาม

63043003036 นางสาวณัฐธิยา คนดี

63043003037 นางสาวภัทราภรณ� วันทา

63043003038 นางสาวเอมอัชนา จีระดิษฐ�

63043003039 นางสาวจันทิมา แสงดาว

63043003040 นายนลธวัช จันทร�ที

63043003041 ว.าที่ร4อยตรีพงษ�พันธ� อ.อนน4อม

63043003042 นางสาวกานต�สินี เจริญขํา

63043003043 นางสาวรัชช�จิรา หินผา

63043003044 นางสาวสุภารัตน� เบ็ญจวรรณ

63043003045 นางสาวศิริพรรณ จันทร�เชีงศรี

63043003046 นายรชา แสงหิงห4อย

63043003047 นายภูมัย อินทร�มา

63043003048 นางสาวกนกวรรณ สมัครเขตต�การ

63043003049 นางภัณฑิรา ปDLนแก4ว

63043003050 นางสาวรวิสรา บํารุงราษฎร�

63043003051 นายวศิน สุวัฒนา

63043003052 นางสาววราภรณ� นอสิทธ์ิ

63043003053 นางสาวมนัสวี สําแดง

63043003054 นางสาวภัทรวดี บุญบุตร

63043003055 นางสาวภัทราวรรณ โพธ์ิศรี

63043003056 นายวิรุฬห� ไทยแย4ม

63043003057 นายสุรศิษฏ� บุณยะยุต

63043003058 นางสาวกัณฐิกา เชื้อสุวรรณ

63043003059 นายเกียรติยศ จิตรโกศล

63043003060 นายนนทพัทธ� มหาสุวรรณ�
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63043003061 นางสาวสิริวรรณ ม.วงศรี

63043003062 นางสาวจันจิรา ไตรอุดม

63043003063 นางสาววรลักษณ� ศรีวิโรจน�

63043003064 นายดยุคค� ดีสุข

63043003065 นางสาวณิชนันทน� นวลปDม

63043003066 นางสาวสุดารัตน� งอนรถ

63043003067 นางสาวดวงนภา สุขใส

63043003068 นางสาวจามรี สุวรรณรัตน�

63043003069 นางสาวกาญจนา แก4วทองคํา

63043003070 นางสาวสุณิสา ไกรยสิทธ์ิ

63043003071 นางสาวสุนิสา ฤกษ�เฉลิม

63043003072 นายรณฤทธ์ิ พุ.มพฤกษ�

63043003073 นางสาวอนันตญา ชาวแพร.

63043003074 นายศุภจักร สุขวงษ�

63043003075 นายพงศกาณฑ� ทานจิตร�

63043003076 นางสาวฐิติกานต� เนาวประสิทธ์ิ

63043003077 นายณัฐกิตต์ิ ฟ@กขาว

63043003078 นายสมชาย เอี่ยมละมัย

63043003079 นายตรีศร ใจเย็น

63043003080 นางสาวโสภา ลีระวีเกียรติ

63043003081 นายขวัญใจ บุญนูน

63043003082 นายสมบูรณ� คงเลิศ

63043003083 นางสาวนาถยา คล4ายทอง

63043003084 นางสาวกัญญาวีร� ดอกกะเบา

63043003085 นางสาววัลยา เฉลียวฉลาด

63043003086 นางสาวภัสสร วงษ�นิ่ม

63043003087 นายพลชัย ดีรอด

63043003088 นางสาวทวีสิน กลิ่นจันทร�

63043003089 นางสาวอภิญญา พลีขันธ�

63043003090 นางสาวอธิชา วังบรรพต
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63043003091 นายณเดชน� โพธ์ิดา

63043003092 นางสาวนิตา สุกันทะ

63043003093 นางสาวณีรนุช จันตRะยอด

63043003094 นางสาวกฤษณา ศรีตะรัตน�

63043003095 นางสาวโซเฟKยร� โมง

63043003096 นางสาวกนกพร เพ็งมาลา

63043003097 นายศุภกรัณย� เลียงวงษ�สันต�

63043003098 นางวิลาวรรณ โคตระภู

63043003099 นางสาวศรีสุข วัฒนสนธิ

63043003100 นางสาวอาทิตยา มีหมัน

63043003101 นางสาวพิมพิมล สุขัง

63043003102 นายรัตนพล ลอยเถ่ือน

63043003103 นางสาวภัสสรา เทียนขาว

63043003104 นางชญานภัส ใจมูลวงศ�

63043003105 นางสาวรุ.งอรุณ พุ.มพวงดี

63043003106 นางสาวพิมพ�วิภา คงสมพงษ�

63043003107 นางสาวสุริวรรณ ชูเชิด

63043003108 นายวสันต� สังข�วิเศษ

63043003109 นางสาวรสรินทร� วงค�จันทร�

63043003110 นางสาวนริศรา ขําแปHง

63043003111 นางสาวชัขฎาพร ใจมาบุตร

63043003112 นางสาวปราณี สุดหุ.น

63043003113 นางสาวกมลชนก ทองศรี

63043003114 นางสาวชนานันท� จูเจ่ีย

63043003115 นายสถาป@ตย� ทองเทศ

63043003116 นายพงษ�พิทักษ� ลาวัลย�

63043003117 นางสาวอัญธิกา เลิศหงิม

63043003118 นายชาตรี นาหลวง

63043003119 นางสาวสุดาวัลย� ผดุงรัตน�

63043003120 นางสาวอัญชลี ใคร.ครวญ
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63043003121 นางสาวฐานภา ศรีสอาด

63043003122 นายไชยรัตน� ผ.องบุรุษ

63043003123 ว.าที่ร.ต.หญิงจุฑาทิพย� ตะเภา

63043003124 นายวัชรพล เกียกกาย

63043003125 นางสาวธัญลักษณ� แสงสง.าพงษ�

63043003126 นางสาวพลอยปพัฒน� มีเพ็ชร�

63043003127 นายศิริชัย บุญชื่น

63043003128 นางสาวพัชราพร ชัยมงคล

63043003129 นางสาวเสาวลักษณ� แก4วจันทร�

63043003130 นางสาวแก4วขวัญ พุฒภูงา

63043003131 นางสาวเจนจิรา เรืองประภา

63043003132 นางสาวศิริพร การสมวรรณ�

63043003133 นายอมรเทพ หมอนชู

63043003134 นางสาวนิสาชล นัยศิริ

63043003135 นางสาวรัตนาภรณ� พันเขียว

63043003136 นายทรงพร กุลประดิษฐ�

63043003137 นางสาวอินท�อร ดอนเจดีย�

63043003138 นายชิตพงศ� ทัตตานนท�

63043003139 นางสาวพรวิไล ผาวันดี

63043003140 นางสาวประภัสรา เป[ดทอง

63043003141 นางสาวรุ4งระวี ชุติมาแสงตระกูล

63043003142 นางสาวหญิง จันทร�ย้ิม

63043003143 นางสาวชัชรีย� ดีคํา

63043003144 นางสาวจุฑารัตน� กลิ่นทรัพย�

63043003145 นางสาวอนุพร เวชมนัส

63043003146 นางสาววรนุช นาถสีทา

63043003147 ว.าที่ร4อยตรีหญิงพิมพ�พรรณ ผิวผ.อง

63043003148 นางศรีสมร ดํามณี

63043003149 นายชัชฤทธ์ิ ใต4ตรงเขียน

63043003150 นายทศพร อ.อนขุลี
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63043003151 นายอานุภาพ เอ็มดี

63043003152 นางสาวนัดธิดา พิมลทอง

63043003153 นางสาวนุชนาถ ภูครองนาค

63043003154 นายพชร วุฒิพิศาล

63043003155 นางสาวชัญญาภัค ธัญญเจริญ

63043003156 นางสาววัชราภรณ� สมปาน

63043003157 นางสาววิรชา สะอาดเอี่ยม

63043003158 นางสาวชาวรีย� เกตุปราชญ�

63043003159 นายอาทิตย� ต.อกัน

63043003160 นางสาววิภาวี มนต�เทวัญ

63043003161 นางสาววันศุกร� ขันธโชติ

63043003162 นางสาวศิริรัตน� พงษ�วัน

63043003163 นางสาวดาราวดี เนตรภักดี

63043003164 นางสาวสุทธิพร อินเอก

63043003165 นางสาวพัชราภรณ� วุ.นวงค�

63043003166 นางสาวสรัญญา เกตุสุวรรณ

63043003167 นางสาวบุษบา นามจําปา

63043003168 นายวงศกร พานทอง

63043003169 นางสาวพัทธนันท� ภูมิศรีศักด์ิ

63043003170 นางสาวกานต�รวี สถาปนะ

63043003171 นางสาวกิติยา รุ.งเรืองศรี

63043003172 นางชลิตา ปDยะทัศน�ศรี

63043003173 นางจุรีพร ลวดลาย

63043003174 นางสาวพันธกานต� สร4อยทรัพย�

63043003175 นางสาวเจนจิรา ข.ายสร4อย

63043003176 นายอาคม กลมกอม

63043003177 นางสาวบุญญารัตน� จําปาวัตตะ

63043003178 นางสาวอนุสรา ทองโชติ

63043003179 นายพงษ�พิพัทน� พิศผล

63043003180 นางสาวกุลวัสสา ศาสตร�สาระ
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63043003181 นางสาววรรณพา พันธ�Fแตง

63043003182 นางสาวอธิชา จึงกะแพ

63043003183 นายภัคธณัช อ.อนควร

63043003184 นางสาวสุนิตา เพ็งบุญทัต

63043003185 นางสาวจิตราพร ศาตะโยธิน

63043003186 นางสาวเพ็ญพิชชา เลี่ยมวินิจ

63043003187 นายณัฐพล เจริญสุข

63043003188 นายกฤษฎา ชูช.วย

63043003189 นางสาวพิชญาตรี วงศ�คําภา

63043003190 นางสาวณัฐพร พูคงคา

63043003191 นางสาวยุพาพร หลําบางช4าง

63043003192 นางสาวปDยรัตน� ถึงพร4อม

63043003193 นางสาวนันทิกา เดชสังข�

63043003194 นางสาวศุภวรรณ มโนสงค�

63043003195 นางสาวจิรพิไล เนตร�จารุ

63043003196 นางสาวณัฐยา สังขพันธ�

63043003197 นายปรัชญา ตรีรัตนาเศรฐ

63043003198 นางสาวอรุณี บุญธรรม

63043003199 นางสาวสารภี อินหว.าง

63043003200 นายวันเฉลิม บุญประจันทร�

63043003201 นายศิรวุธ สุ.มเล็ก

63043003202 นางสาวพรพรรณ โพธ์ิศรีทอง

63043003203 นางสาวเกวลิน หาดคํา

63043003204 นายธีรศักด์ิ บุญวงษ�

63043003205 นางสาวปาริชาติ นางาม

63043003206 นางสาวจุฬาลักษณ� อนันตะปุระ

63043003207 นางสาวพลอยไพริน กรจนารัตน�

63043003208 นายกฤษณะ บัวสิงห�

63043003209 นางสาวสุพัตรา พิชัย

63043003210 นายสิทธิโชค อยู.โต
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63043003211 นางสาวณิชาพร พุฒิฤทธ์ิ

63043003212 นางสาวสุธินี โสตรศรีสุข

63043003213 นางสาวกาญจณา พุ.มจําปา

63043003214 นางสาวสุมินตรา แสงศิริ

63043003215 นางสาวปวลี สาระสุข

63043003216 นางสาววีรญาดา กิจกล4า

63043003217 นางสาวชุติมา ด.านบํารุงตระกูล

63043003218 นางสาวเปมิกา พุ.มฉัตร

63043003219 นางสาวจิราพรรณ เหมือนแตง

63043003220 นางสาวณฐมน ท4าวลา

63043003221 นายณัฐวัฒน� บุตรพรม

63043003222 นางสาวสุภัทรา ต้ังภัทรภิญโญ

63043003223 นางอัมภาพร หมวดไหม

63043003224 นางวารุณี อ.วมสัมฤทธ์ิ

63043003225 นางสาวนิโลบล คงสมบุญ

63043003226 นางสาวขวัญฤดี เย็นอนงค�

63043003227 นางสาวจินดา ขันทบัณฑิต

63043003228 นางสาวอนุสุรีย� คัมภิรานนท�

63043003229 นางสาวนภสรณ� ช.างน4อย

63043003230 นางสาวณัฐณิชา อติสุคนธ�

63043003231 นางสาวเจนจิรา พูลศิริ

63043003232 นายสันติสุข แพงมี

63043003233 นายธวัชชัย ทับทิมทอง

63043003234 นายรุ.งนคร สามารถจิตร

63043003235 นางสาวภาวิณี แช.มช4อย

63043003236 นายว.าที่ ร.ต.ภาคิไนย รอดย่ิง

63043003237 นางสาวณิรดา กระจ.างโรจน�

63043003238 นางสาววราภรณ� ปDLนวิเศษ

63043003239 นางสาวทัณฑิภา บุญโย

63043003240 นางสาวเสาวนิจ โสรินทร�
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63043003241 นางสาวเบญจวรรณ พูนสวัสด์ิ

63043003242 นางสาวสุพรรษา หมวกไสว

63043003243 นายณัฐพงษ� จันโอ

63043003244 นางสาวภัทรานิษฐ� พานทอง

63043003245 นายธนวิชญ� แสงสว.าง

63043003246 นางสาวขนิษฐา คํามอญ

63043003247 นางสาวศุจีภรณ� คําหอม

63043003248 นางสาวนันทัชพร ต.วนเทศ

63043003249 นางสาวกมลพร พานทอง

63043003250 นางสาวสุดาวดี เหมือนปอง

63043003251 นางสาวจิตรา สดสะอาด

63043003252 ว.าที่ ร.ต.หญิงเกศราภรณ� นารีรักษ�

63043003253 นายอานนท� แก4วเกิด

63043003254 นางสาวชลธิชา เชาวนา

63043003255 นายเอกภพ คําปาตัน

63043003256 นางสาววราภรณ� สิงห�สถิต

63043003257 นายพิสิษฐ� บุญมี

63043003258 นางสาวศิริวรรณ รอตสวัสด์ิ

63043003259 นางสาวกนกวลัย เพชรศรี

63043003260 นางสาวโศรดา สวัสดี

63043003261 จ.าสิบตรีนฤนาท โพธ์ิพิกุล

63043003262 นายสมคิด เชาว�ช.างเหล็ก

63043003263 นางสาวเสาวนีย� คชเถ่ือน

63043003264 นางสาวรุ.งฟHา อินทรีย�

63043003265 นายอภินันท� เสพสุข

63043003266 นางสาวธนพร ค4าธัญญะ

63043003267 นางสาวชนากานต� ประดับพันธุ�

63043003268 นางสาวนริศรา น4อมนิล

63043003269 นางสาวราตรี ธรรมยศ

63043003270 นางสาวกานต�จิรา เจนเขตต�การณ�
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63043003271 นางสาวรุจิรดา นาครุ4ง

63043003272 นางสาวสุภาวัลย� สัวข�วงค�

63043003273 นายธนเกษม สุขสมเกษม

63043003274 นางสาววันวิสาข� กลิ่นจันทร�

63043003275 นางสาวสุวนันท� มังสา

63043003276 นางสาววรรณา วัดโคกสูง

63043003277 นางสาวปริฉัตร บุตรนอก

63043003278 นางสาวขวัญตา กันลา

63043003279 นางสาวกฤตพร เชิดชู

63043003280 นางสาวอิศราพร หนูขาว

63043003281 นางสาวโสภา หมวกไสว

63043003282 นายสิทธิเดช คล4ายคลึง

63043003283 นางสาวกัญญารัตน� คงสมนึก

63043003284 นางสาวจารุเนตร บุญปรี

63043003285 นางสาวสุชานันท� เรืองทรัพย�

63043003286 นางอัญชลี ครุสกุล

63043003287 นายวรรณจักรี ภุมกา

63043003288 นางสาวสุพรรณี มีคุณ

63043003289 นางสาวปวริศา วงศ�ผดุง

63043003290 นางสาวนิราภรณ� โตอําพันธ�

63043003291 นางสาวจิรัฐกาล บัวหุ.ง

63043003292 นางสาวสุนันทา ส.งศรี

63043003293 นางสาวอภิญญา บุญม่ัน

63043003294 นายธงไชย พงษ�ไวย

63043003295 นางสาวอรภาณี คําบุบผา

63043003296 นายสุทธิพร อ.อนละออ

63043003297 นางสาวสุนิตา ธูสรานนท�

63043003298 นางสาวสินีนาฏ สุจริตจันทร�

63043003299 นางกนิษฐา ศรีมหาโพธ์ิ

63043003300 นางสาวนิศากร ส4มแปHน
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63043003301 นางสาวอลิษา ศรีกาหลง

63043003302 นางสาวอารีรัตน� ประดิษฐ�

63043003303 นางสาวขวัญเนตร ทองดอนน4อย

63043003304 นายพีรณัฐ ไชยะ

63043003305 นางสาววรพรรณ คล4ายมาก

63043003306 นายนันทชัย บุญนิฉันท�

63043003307 นางสาวประภาวดี จํานงค�สุทธ์ิ

63043003308 นางสาวนฤมล จําปK

63043003309 นางสาวชนกนาถ งามเนตร�

63043003310 นางสาวลัดดา สวัสดี

63043003311 นางสาวสินีนาถ เจษเกษกิจ

63043003312 นางสาวอาริสา สอาดศรี

63043003313 นางสาวพักตร�ชรอาภา พันธะแสง

63043003314 นางมาลิณี รัตนเสถียร

63043003315 นางสาวอารียา บุญสิงห�

63043003316 นางสาวสุพรรษา อินจันทร�

63043003317 นายวรวิทย� ข.มจิตร�

63043003318 นายนฤดล สิงห�โต

63043003319 นางสาวการธนา ชมพล

63043003320 นางสาวภัสราภรณ� ยะวา

63043003321 นางสาวดวงกมล บุญสิงห�

63043003322 นายสุชานนท� อิ่มสําราญ

63043003323 นางสาวจันทรา มะยมทอง

63043003324 นายอดิศักด์ิ มีสัตย�

63043003325 นางสาวป@ญจมาพร ธัญพืช�

63043003326 นางสาวศศิธร จันทร�กระจ.าง

63043003327 นางสาวเมธาวดี ขันถม

63043003328 นายชวกร ฤทธิรงค�

63043003329 นางดวงพร บุญศรี

63043003330 นายม่ิงกมล ประสพงาม
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63043003331 นางสาวนฤมล ขาววิเศษ

63043003332 นางสาวชมพูนุช แก4วลอย

63043003333 นางสาวสุนีย� พะระนะพันธ�

63043003334 นางสาวนิรชา นภาศิริโรจน�

63043003335 นางสาวน้ําทิพย� ทองกล่ํา

63043003336 นางสาวจันทิมา ป@นรัมย�

63043003337 นางสาวจิรนันท� จิตรทรัพย�

63043003338 นางสาวจารุวรรณ อมรรักษ�

63043003339 นางสาวรัตติกานต� เรืองสาณ�

63043003340 นายธนกฤต หม่ืนกล4า

63043003341 นางสาวชาณิดา สีดาว

63043003342 นายเทอดศักด์ิ แวกาเดร�

63043003343 นางสาวสุภาพร ไสยสุภีย�

63043003344 นางสาวจิรประภา รักษานาค

63043003345 นางสาวพิรมน แกล4วสาริกรณ�

63043003346 นางสาวป@ทมวรรณ คงทรัพย�

63043003347 นางสาวณัฐกาญจน� บุญทับ

63043003348 นางดวงรัตน� ม่ันที่สดุ

63043003349 นางสาวศศิชญา นนท�แก4ว

63043003350 นางสาวสิริกัลยา อิสราสุวิภากร

63043003351 นางสาวจริยา บุญไชย

63043003352 นางสาวอารียา สิทธิวงค�

63043003353 นางสาววันวิสา สุขาเจริญ

63043003354 นายชาญณรงค� รFัตนโชเต

63043003355 นางสาวจริยา ช.างเพ็ชร�ผล

63043003356 นางสาวมนัสนันท� กสิกา

63043003357 นายเฉลิมชัย เพชรก4องไกร

63043003358 นางสาวธมลวรรณ แก.นจันทร�

63043003359 นางสาวพนารัตน� ศิริมูล

63043003360 นายกฤษณ�ธรัชช� นามปพนอังกูร
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63043003361 นางสาวขนิษฐา สืบปาละ

63043003362 นางสาวชัญญา สุขเวช

63043003363 นางสาวสุนิสา เชียงแขก

63043003364 นางสาวจิรานุช แก4วนรา

63043003365 นางสาวชนันท�ภัสส� จันทร�ตรี

63043003366 นางสาวนฤมล พรมแดง

63043003367 นายพีระพล พูลสวัสด์ิ

63043003368 นายวันชัย ภิญโญผล

63043003369 นางสาวเพ็ญนภา กองมะเริง

63043003370 นายภาคภูมิ ศิลปชัย

63043003371 นายธนารักษ� จันทร�พลงาม

63043003372 นายนราวิชญ� สุขเอี่ยม

63043003373 นางสาวสุภัทรา ศรีโยธา

63043003374 นางสาวขวัญตา การวิทยี

63043003375 นางสาวอาวาตีฟ เจะเตRะ

63043003376 นางสาวธัญศิริ ไทยงามศิลปQ

63043003377 นางสาวเพชรชรี ง้ิวเรือง

63043003378 นางสาวปาริฉัตร ตุ.นจ๋ี

63043003379 นางสาวกัลยา คงอินแก4ว

63043003380 นางสาววิลาสินี ดลวิศิษฐ�ถาวร

63043003381 นางสาวสมฤดี ร.มพิกุล

63043003382 นางสาวเพชรสิริ โคกจุ4ย

63043003383 นางสาวมาตฤกานต� ณ นคร

63043003384 นางสาวอัญชิษฐา พินศิริ

63043003385 นางสาวกรรณิการ� ศรีโพธ์ิ

63043003386 นางสาวมูณีรา หะยีเจRะแว

63043003387 นายอานนท� กระจกภาพ

63043003388 นายทัศนันท� เทียมเพ็ญ

63043003389 นางสาวพรทิพย� หรุ.นบุญลือ

63043003390 นายวฌานนท� แพรดํา
หน4า 113 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043003391 นายจักรรินทร� สอนจีน

63043003392 นายอลงกรณ� โพธ์ิสว.าง

63043003393 นายจักรพงษ� สรเสนา

63043003394 นายวรพล โพธ์ิขํา

63043003395 นายมณฑล นาคสุข

63043003396 นางสาวนริศรา กุลวิเศษ

63043003397 นางสาวสุนิษา พันธ�เพ็ง

63043003398 นายกฤษฎา ทรงสังข�

63043003399 นายจักรกฤษณ� แซ.ฟุHง

63043003400 นางสาวจิราภา โพธิป@ญญา

63043003401 นางสาวศิวพร อ.อนจริง

63043003402 นางสาวกัญญ�วรา กิจสวัสด์ิ

63043003403 นางสาววราลี แข็งขัน

63043003404 นายจักรเพชร บุญทัย

63043003405 นางสาวจรียา กิจโสภี

63043003406 นางสาวมินตรา ไชยสะอาด

63043003407 นายปDยวัฒน� ไชยา

63043003408 นายสิริพงษ� มาทาเม

63043003409 นางสาวณัฐธยาน� ป@\นพิพัฒน�

63043003410 นางสาววันวิสาข� ฤทธ์ิบํารุง

63043003411 นางสาววรรณพร ศิลา

63043003412 นางสาวนัทธ�กัญภ� ปราบทุกข�

63043003413 นางสาวกนกอร ล.าชิต

63043003414 นางสาวสุภรัตน� เสมาทอง

63043003415 นางสาวสุวิมล แห4วเพ็ชร

63043003416 นางสาวสุทธินันท� หล่ําวงษา

63043003417 นางสาวรมิดา พ่ึงเพ็ง

63043003418 นางสุมิตรา ตันมา

63043003419 นายราเชนทร� หงษ�โต

63043003420 นายรัตนากร ศรีรอด
หน4า 114 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043003421 นางสาวสุภิลักษณ� ป@\นชุด

63043003422 นางสาวกานดา โสมะคุณานนท�

63043003423 นางสาวสุรีรัตน� เกตุหอม

63043003424 นายณัฐพล แม4นศรี

63043003425 นางสาวนิศากร เสาธร

63043003426 นางอุมาพร อินกรัด

63043003427 นายวัชระ รักญาติ

63043003428 นายธวานนท� ผลเจริญ

63043003429 นางสาวกนกพร อักษรสิน

63043003430 นางสาวนิรชา อุ.นเรือนพิงค�

63043003431 นายสมนึก อุปละ

63043003432 นางสาวสุมิตตา แย4มสุวรรณ

63043003433 นางสาวนฤภัค เทพรักษา

63043003434 นางสาวสุกัญญา สีสวัสด์ิ

63043003435 นายอรรถพจน� สิงห�ทองราช

63043003436 นางสาวปภัสรา สาระวรณ�

63043003437 นางสาวรุ.งนภา สุขจิตต�

63043003438 นางสาวมณิสรา ชายเพ็ชร

63043003439 นายธนิต คงดํารงสกุล

63043003440 นางสาวสุวนันท� จํารูญพันธ�

63043003441 นายอาทิตย� สาลีพวง

63043003442 นางสาวกัญญาณัฐ กรุนกรุด

63043003443 นางสาวกาญจนา อยู.ปรางค�

63043003444 นายสาธิต พัฒนจันทร�

63043003445 นางสาวพิมธิพรรณ ชัยสุวรรณรักษ�

63043003446 นางสาวพัชรินทร� เย็นไธสง

63043003447 นางสาววิภาวี เชษฐพัฒนวนิช

63043003448 นางสาวปริศนา ลีพรมมา

63043003449 นายอภิสิทธ์ิ ประชุมชน

63043003450 นางสาวปณิตา ดวงประทีป
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63043003451 นางสาวสุธินี สุระกร

63043003452 นายสมเกียรติ พาที

63043003453 นางสาวชลาลัย ตันเทียม

63043003454 นางสาวกนกวรรณ รอดเสียงล้ํา

63043003455 นางสาวสุมิตตรา โตดี

63043003456 นางสาวกัณฐาภรณ� เกิดโอภาศ

63043003457 นางสาวเพ็ญทิพย� วงษ�เกลี้ยง

63043003458 นางสาวอาทิมา แก4วสว.าง

63043003459 นางสาวนูรีมัน ยาลา

63043003460 นางสาววรพรรณ สุขะเกตุ

63043003461 นายเศรฐสิทธ์ิ ชาติวิวัฒนาการ

63043003462 นางสาวป@ญจมา ดุจดารา

63043003463 นางพัชรี แสงจักร

63043003464 นางสาวกัลย�สุดา คําภานนท�

63043003465 นางสาวมินตรา เฉลิมมุข

63043003466 นางสาวพิมพ�ศิริ ชัยป@น

63043003467 นางสาวศิวลักขณ� ขันติยะชัย

63043003468 นายวิศรุต ศุกระศร

63043003469 นายอรรถพันธ� พานิชวงษ�

63043003470 นางสาวเปรมรัก สมตัว

63043003471 นางสาวธิดารัตน� เลาหพัชรินทร�

63043003472 นางสาวสุนิสา จิตรีมิตร

63043003473 นางสาวพิมพ�ชนก กันภัย

63043003474 นางสาวเกษนีย� นนทคําจันทร�

63043003475 นางสาวขนิษฐา ฟ@กนุ.ม

63043003476 นายธีระพล จันทร�หอม

63043003477 นางสาววริศรา ภูพิทักษ�

63043003478 นางสาวชิดชนก สุขงาม

63043003479 นายระพีพัฒน� พงษ�อารีย�

63043003480 นางสาวปรารถนา ปรารมภ�
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63043003481 นางสาวสุรัตนา เกงขุนทด

63043003482 นางสาวเพียงภัทรสร ดําริห�ศิลปQ

63043003483 นางสาวพุทธรักษา มีสุข

63043003484 นางสุมินตรา สามเกษร

63043003485 นางสาวธนินธร ขาวอ.อน

63043003486 นางสาวพิไลภรณ� งามสมัย

63043003487 นางสาวชญาดา กฐินเทศ

63043003488 นางสาวอภิญญา ยอดทอง

63043003489 นายจักรี ใจขันต�

63043003490 นางสาวสุพัฒน�ตา ทองเกิดมาก

63043003491 นางสาวเบญจวรรณ เพ่ิมทอง

63043003492 นางสาวกุลธิดา มหาไม4

63043003493 นางสาวเสาวนิต ศิริกรรณ�

63043003494 นางสาวเจนจิรา โคกคํายาน

63043003495 นางสาววทันยา ก4อนทอง

63043003496 นายโอภาส ชัยคง

63043003497 นางสาวนวลถนอม เหลืองบุศราคัม

63043003498 นางสาวศจี เลี่ยงสุวรรณ�

63043003499 นางสาวณัฐสุดา ชอบธรรม

63043003500 นางสาวพัชรีพร มะลิใจ

63043003501 นางสาวฐิติมา ม่ันคง

63043003502 นางนุชนภา ทางไธสง

63043003503 นางสาววาสนา สารี

63043003504 นางสาวณฐพัชร� ขาวสอาด

63043003505 นายรัชชานนท� แดงสกุล

63043003506 นางสาวสุกัลยา เกตุแก4ว

63043003507 นางสาววิยดา พัฒนา

63043003508 นางสาวศิรินภา นามวงษา

63043003509 นางสาวทาริกา หอมหวล

63043003510 นางสาวศรัญญา คันทัพ
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63043003511 นางสาวกัญญา ต๊ันไพบูลย�

63043003512 นางสาวจตุพร โพธ์ิช.วย

63043003513 นางสาวสุปราณี วงษ�สา

63043003514 นางสาวสุภาภรณ� บุญทองเถิง

63043003515 นางสาวสุนิษา ทศทอง

63043003516 นางสาวสุภาวดี สีเสื้อ

63043003517 นางสาวมธุรส บุญผ.อง

63043003518 นางสาวโสภิตา อัญญะมณี

63043003519 นางสาวปฐมาภรณ� รักชะนะงาม

63043003520 นางสาวประไพพรรณ เงินงาม

63043003521 นายวรุฒ เกตุอูRต

63043003522 นางสาวโชติกา โพธ์ิพุ.ม

63043003523 นางสาวนันทิยา แจ.มสุวรรณ�

63043003524 นางสาวธารินี วิเศษศรี

63043003525 นางสาวจุฬารัตน� ก.อแก4ว

63043003526 นายสรณัฐ ไตรวัย

63043003527 นางสาวนภารัตน� กุลสิริรัตกุล

63043003528 นางสาวภัคฐ�พิชา ชูแข

63043003529 นายนิติเทพ วรรณกุล

63043003530 นางสาววันดี จันทร�ที

63043003531 นางสาวสุธาทิพย� สุขกิจ

63043003532 นางสาวปDยนุช อยู.ปHอม

63043003533 นางสาวชุติมา แก4วรัดดา

63043003534 นางสาวกมลชนก รุณวงศ�

63043003535 นางสาวพชรณัท จิรเมธา

63043003536 นางสาวน้ําผึ้ง มงคล

63043003537 นายวชิรพงษ� ราตรี

63043003538 นางสาวกิตติยา วรรธนอารีย�

63043003539 นางสาวจตุพร พลับใหญ.

63043003540 นางสาวศิริวรรณ เชียงคํา
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63043003541 นางสาวจิตติมา แสงเปล.งปลั่ง

63043003542 นายวราวุธ ทองคํา

63043003543 นางสาวทิวานนท� น4องการ

63043003544 นางสาววารุณี อ.อนละม4าย

63043003545 นางสาวชนาภรณ� สิงหะ

63043003546 นางสาวสุขหฤทัย อิ้วกิจ

63043003547 นางสาวรุ.งลาวัลย� รุ.งเรือง

63043003548 นางเสาวลักษณ� บุศย�ศรีทรา

63043003549 นางสาวช.อผกา จันทร�ดี

63043003550 นางสาวจินดาพร คูณกะทา

63043003551 นางสาวพวงเพชร แพรญาติ

63043003552 นางสาวจุฑาภรณ� เพ็ชรลิตร

63043003553 นายรัชพล มารมย�

63043003554 นางสาวอุษา ชมชื่น

63043003555 นางสาวเพ็ญนภา สุขจันทร�

63043003556 นางสาววรรณวิสา แพเกตุ

63043003557 นายจิรศักด์ิ บุญขํา

63043003558 นางสาวน้ําฟHา ยุทธภิญโญ

63043003559 นางสาวสุพาพร พรหมมาส

63043003560 นายอดิศักด์ิ เข็มดี

63043003561 นางสาวฉัตรสุดา เกตุเนย

63043003562 นางสาวพิสชา ศรีเทพ

63043003563 นายธัญญรักษ� ชุมภู

63043003564 นายวัชรพล วนสินธุ�

63043003565 นายนัฐวุฒิ สไลรักษ�

63043003566 นางสาวนพวรรณ คิดควร

63043003567 นางสาวสุภัชชา แก4วอุบล

63043003568 นายพงศกร ช.วยพรม

63043003569 นายกานต� สุขประเสริฐ

63043003570 นางสาวเอมอร จันทร�กอง
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63043003571 นายกิตติธัช จันทรกิตติโอภาส

63043003572 นางสาวเพียงใจ สมัคร

63043003573 นางสาววนิษา ศรีสง.า

63043003574 นางสกุลตรา ขุมบุญ โต 

63043003575 นายสุวิทย� สุรเจริญใจ

63043003576 นางสาวจารุวรรณ คําสีลา

63043003577 นายยุทธการ พลแสน

63043003578 นางสาวณัฐวิภา ขาวผ.อง

63043003579 นางสาวลักขณา แสงจันทร�

63043003580 นางเบญจมาศ ฉายเนตร

63043003581 นางสาวชิดชนก แก4วแสง

63043003582 นายยงยศ สรรพวัฒน�

63043003583 นางสาวพัชชานันท� โภชฌงค�

63043003584 นางสาวสาริสา คันธะวงศ�

63043003585 นายณัaุวฒิ สุริวงษ�

63043003586 นางสาวจันทิมา จีนแก4ว

63043003587 นางสาวปKย�วรา เอี่ยมเขียว

63043003588 นางสาวธัญณรัตน� จิตตพร

63043003589 นางสาวรัฐพร ไพราม

63043003590 นางสาวกนกกร แสงทอง

63043003591 นางสาวนัชชา ศิรินทร�วงษ�

63043003592 นางสาวพชรพรรณ ภู.เทศ

63043003593 นางสาวโชติกา เอี่ยมโมฬี

63043003594 นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสด์ิ

63043003595 นางญาราภรณ� ใจจอมกุล

63043003596 นางสาวธารทิพย� ขําหรุ.น

63043003597 นางสาวรัตนากร วิเชียรเทียบ

63043003598 นางสาวพลอยประภัส ศิรทิพย�ภัทรกุล

63043003599 นางสาวชลธิชา กลิ่นระคนธ�

63043003600 นายภาคภูมิ ศรีตะลา
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63043003601 นายกฤตกร สําลี

63043003602 นายยงยุทธ แซ.ลิ่ม

63043003603 นางสาวศิริรัตน� ศรีวิเชียร

63043003604 นางสาวจินตหรา มากเปKLยม

63043003605 นางสาววรรณิภา ไกรสุข

63043003606 นายกําธร มังสิงห�จันทร�

63043003607 นางสาวสุนิสา ครคง

63043003608 นางสาวณุภาวี สะกัญญา

63043003609 นายพฤทธินันธ� บุญอําไพ

63043003610 นางสาวจิรภรณ� แสนสุข

63043003611 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นเทียน

63043003612 นางสาวนภสร ณีวงษ�

63043003613 นางสาวพิชญาภา สืบสงัด

63043003614 นายกิตติพงษ� อู.อรุณ

63043003615 นางสาวธัญสุดา สุธา

63043003616 นายภานุวัฒน� อ.องมี

63043003617 นางสาวธัชชิดา เปลี่ยนสกุล

63043003618 นางสาววรัชยา เดชสีมา

63043003619 นางสาวจิราพร เพ็งอุดม

63043003620 นางพัฒน�นรี เพ็ชรน4อย

63043003621 นางสาวณัฐวดี ปุยเงิน

63043003622 นางสาวพนิดา พันทา

63043003623 นายมนตรี กําเนิดสิงห�

63043003624 นายวัชระ ลีคําแหง

63043003625 นางสาวเจนจิรา เรืองโหรา

63043003626 นายขจรพัฒน� โกทัน

63043003627 นางสาวทิพย�กมล แหนคํา

63043003628 นางสาววิภาดา ธิระบุตร

63043003629 นางสาวนารีรัตน� สุทธิศักด์ิ

63043003630 นางสาววีรยา อินสุ.ม
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63043003631 นายอนุวัตร เพ็ชรอําไพ

63043003632 นางสาวฐาปนีย� ทองดี

63043003633 นายเกียรติศักด์ิ ธัญญเจริญ

63043003634 นางสาวณัฎฐา จันทร�ศรี

63043003635 นางสาวณัชชา จ่ันภู.

63043003636 นางสาวปาริชาติ รักอ.อน

63043003637 นายวิศรุต อรุเสถียร

63043003638 นายสราณุพัฒน� ฉํ่าเพ็ชร

63043003639 นางสาวธัญญรัศม� ภูศรีวงศ�

63043003640 นางสาวป@ทมา เครือกุนนา

63043003641 นางสาววิรัญญา น4อมธรรม

63043003642 นายยศพล เฉลิมกิจ

63043003643 นางสาวนิภาพร เกิดมาลัย

63043003644 นางสาวปริภาดา จิตรเอื้อตระกูล

63043003645 นางสาวกรรณิการ� ชีพนุรัตน�

63043003646 นางสาวสิริวรรณ เตียผลประเสริฐ

63043003647 นายเทพพิทักษ� โพธ์ิผาง

63043003648 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทร�เผือก

63043003649 นางสาวปDยรัตน� พรรณหิรัญ

63043003650 นางสาวชยาพร สุดเรี่ยวแรง

63043003651 นางสาวชนาทิพย� สอาดศรี

63043003652 นางสาวตวงรัตน� สุนทรานันทกุล

63043003653 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณป@กษิณ

63043003654 นางสาวรัตนาภรณ� พวงสาหร.าย

63043003655 นางสาวปรินดา ม่ันอ.วม

63043003656 นางสาวปภาวรินท� ศรีวิชัย

63043003657 นางสาวณิชยกานต� นามพันธ�

63043003658 นายภัทสพงษ� อัยรา

63043003659 นายณัฐวุฒิ เพชรวงศ�วรรณ

63043003660 นางสาวอนุกูล สุขทรัพย�ศรี
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63043003661 นางสาวภัสส�ฐิตา วัฒนหิรัญเจริญ

63043003662 นางสาวนริสา จันทร�พงษ�

63043003663 นายภาณุวัฒน� พันธ�นิตย�

63043003664 นางสาวชลธิชา ม.วงทอง

63043003665 นางสาวพิมพ�นภาลัย ตีระแพทย�

63043003666 นางสาวสุมินตรา อ.อนศรี

63043003667 นางสาวณัฐพร เกตุรูป

63043003668 นางสาวปรีชญา ชื่นบุญเพ่ิม

63043003669 นางสาวณัฐนันท� รอดศิลปQ

63043003670 นางสาวกัญญารัตน� ปานดํา

63043003671 นางสาวธนวรรณ คงเจริญ

63043003672 นางสาวศศิประภา แสงสุวรรณ�

63043003673 นายจักรพันธ� ศรีมหาโพธ์ิ

63043003674 สิบเอกจักรณรงค� พิมพ�พันธ�

63043003675 นายณัฐกิตต์ิ สกุลรัตน�

63043003676 นายโสภณ เอี่ยมสุพรรณ

63043003677 นางสาวศิวิลัย แซ.เอี่ยว

63043003678 นางสาวทัชชกร ย้ิมศิริวัฒนะ

63043003679 นางอัญรินทร� บุตรดี

63043003680 นางสาวอิศราภรณ� ดิษย�ฐาธรสิริ

63043003681 นางสาวเสาวลักษ� แสงหยก

63043003682 นายดนุสรณ� ม.วงกล.อม

63043003683 นางสาวอุสา คงเกตุ

63043003684 นางสาวปภัสรา อัจนา

63043003685 นางสาวชื่นกมล หิรัญชัย

63043003686 ว.าที่ ร.ต.หญิงอดิภา สิงห�สกุล

63043003687 นางสาวสายรุ4ง แก4วแทนเมือง

63043003688 นางสาวกันธิชา ขันธวิธิ

63043003689 นางสาวธัญญเรศ อังคะลา

63043003690 นางสาวกาญจนา แก4วตาทิพย�
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63043003691 นายทศพร พานเที่ยง

63043003692 นางชไมพร จันทศรี

63043003693 นายวัชรพงศ� โพธ์ิเสือ

63043003694 นางสาวนวพร คํามี

63043003695 นายสันติสุข เศษแสงศรี

63043003696 นายจตุพัฒน� บุบผา

63043003697 นางสาวนวรัตน� กRกศรี

63043003698 นางสาวนันท�หทัย ชัยเครือ

63043003699 นางสาวณปภัช ศรีเพ็ชร

63043003700 นายธนากร มโนรัตน�

63043003701 นายกิตติชัย ศิริทัพ

63043003702 นางสาวณัฐชุตา กางถ่ิน

63043003703 นางสาวจุฑามาศ ฉิมพลี

63043003704 นางสาวอุมาวดี จันทชาติ

63043003705 นางสาวกุลวดี มาสิน

63043003706 นางสาวจิราภรณ� รุ.งขาว

63043003707 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุมาลี เอกศรี

63043003708 นางสาววิลาวัลย� สวรรณ�คล4าย

63043003709 นายภานุพงศ� เคนสิงห�

63043003710 นางณัฐญา อรุณวงษ�

63043003711 นายธีระศักด์ิ พิมพ�เสนา

63043003712 นางสาวธิดาทิพย� เทศทอง

63043003713 นางสาวพิมพ�กมล จันทร�คล4อย

63043003714 นางสาวจุฑามาศ สุขสมเนตร

63043003715 นายนพดล เกิดคํา

63043003716 นางสาวสุวนันท� เพ่ิมชาติ

63043003717 นางสาวนิภาพร ทองรอด

63043003718 นางสาวไพรินทร� ชูสาตร

63043003719 นางสาวชนิสรา นิดประทุม

63043003720 นายกนกพงศ� วงษ�ชาลี
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63043003721 นางสาวเสาวลักษณ� สิงหล

63043003722 นางสาวศศิกานต� พลสุด

63043003723 นางสาวณิชา ถุงทรัพย�

63043003724 นางสาวปDยพร ครองสินทรัพย�

63043003725 นายณธัญวัชญ� เศรษฐยุทธพงษ�

63043003726 นางสาวป@ทมา ผาแสง

63043003727 นายชาญชัย ตุลยทรัพย�

63043003728 นายชนะชัย ปรมัตตานนท�

63043003729 นางสาวมลฤดี การภักดี

63043003730 นายรัฐวีร� จันทร�งาม

63043003731 นายอาคม สอนนุชาติ

63043003732 นายจิรายุ เพชรพิฆาต

63043003733 นางสาวกนกฉัตร แก.นจันทร�

63043003734 นางสาววรารัตน� ทรัพย�เจริญ

63043003735 นายภูริต ล้ําประเสริฐ

63043003736 นายศิวกร เตRะขันหมาก

63043003737 นางสาวพัชราภรณ� กุหลาบ

63043003738 นางสาวพิมพิกา ยศอาลัย

63043003739 นางสาวกมลทิพย� อุ.นเปK\ย

63043003740 นางสาวชนากานต� โกมโลทก

63043003741 นายศุภชัย บุญมี

63043003742 นายไชยพศ สังข�ปHอม

63043003743 นางสาวดารารัตน� จรขํา

63043003744 นางสาวสุฤดี ก่ิงแสง

63043003745 นายเจิดประทีป ยารัมย�

63043003746 นางสาวพัชริดา ดาวัลย�

63043003747 นางสาวอภิชญา ป@นจันทร�

63043003748 นางสาวศิทาพัฒน� ถิระการไชยรัตน�

63043003749 นางสาวอุไรวรรณ ป@ญหา

63043003750 นางสาวอลิษา คงสมฤทธ์ิ
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63043003751 นางสาวชัยรัตน� เกิดสุข

63043003752 นางสาวอุไรวรรณ ชั้วทอง

63043003753 นางสาวสมใจ ไพรอํานวยพร

63043003754 นายอนุวัฒน� พิมพขันธ�

63043003755 นางสาวจีรวรรณ ขุมทรัพย�

63043003756 นางสาวนุชนาฎ นิยมสุข

63043003757 นางสาวลัญจพร ลาภธนไพบูลย�

63043003758 นางสาวมาริศา ศรีคํา

63043003759 นางสาวสุรีย�พร อารยะโกศล

63043003760 นายกฤษฎา แสงจันทร�

63043003761 นางสาวพัชรา คงพร

63043003762 นางสาวชมพูนุช จันทร�ดา

63043003763 นางสาวธราภรณ� ชุนดี

63043003764 นางสาวชมพูนุช ตันสิงห�

63043003765 นางธมลวรรณ สาระกูล

63043003766 นางสาวณัชนินทร� ตางาม

63043003767 นายศุภชาติ จันทร

63043003768 นางสาวสุภาสินี ศักด์ิทอง

63043003769 นางสาวสุพรรษา ฉายากุล

63043003770 นายวัฒนะชัย ป@\นท.าโพ

63043003771 นางสาวชฏารัตน� อ.อนน4อม

63043003772 นางสาวกฤตภรณ� เกตุจันทร�

63043003773 นายธีระ แก4วรัตนศรีโพธ์ิ

63043003774 นางสาวณัฏฐา วัฒนรัตน�

63043003775 นายธีรภัทร เชื้อนุ.น

63043003776 นายปรเมษฐ� บัวศรีแก4ว

63043003777 นางสาวรวิวรรณ วงศ�ศรีวิวัฒน�

63043003778 นางสาวปกิตตา เชื้อน.วม

63043003779 นางสาวนิตยา ปลาเงิน

63043003780 นางสาวชุติมา เชียงอินทร�
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63043003781 นางสาวศรัญญา ลายนารี

63043003782 นางสาวน้ําผึ้ง พรรณภักดี

63043003783 นางสาวจีรภรณ� เหมือนบับ

63043003784 นายธนกร นรสิงห�

63043003785 นางสาวญาณิศา สุขวดีสมิธ

63043003786 นางสาวธัญญาเรศ เผือกคล4าย

63043003787 นางสาวณิชารีย� น4อยพันธุ�

63043003788 นางสาวกุลธิดา ท.าไคร4กลาง

63043003789 นางสาวนิตยา นิลไชย

63043003790 นางสาวธมลวรรณ ตะกุดบุญ

63043003791 นางสาวภัทรภร โชติมะศักด์ิ

63043003792 นายชนินทร� พลชิวา

63043003793 นางสาวเบ็ญจภรณ� ขุนปากดี

63043003794 นางสาวสุพรรษา พุ.มเพชร

63043003795 นายชยุต เจริญไพฑูรย�

63043003796 นางสาวธิติมา ฮวดหุ.น

63043003797 นางสาวพิชชาภรณ� เมืองเกตุ

63043003798 นายเอกชัย สุวรรณรัศมี

63043003799 นางสาวทิพย�สุดา ปานอุดม

63043003800 นางสาวแก4วตา กิตตาวุฒิ

63043003801 นางสาวนันท�นพัทร โกสน

63043003802 นางสาวนทีกานต� ศรีอ่ํา

63043003803 นายสมหมาย แปHนแก4ว

63043003804 นางสาวณัฐสุดา ประเปรียว

63043003805 นายสุริยัน เปKLยมสุขใส

63043003806 นางสาวณัฐธิดา พูลทอง

63043003807 นางสาวรวินท�นิภา ซ่ือสัตย�

63043003808 นางสาววนัชพร พรมสําลี

63043003809 นางสาวลลิตา คําวงค�

63043003810 นางสาวณัฐณิชา โอสถเจริญผล
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63043003811 นายธนชิต ทองสิงห�

63043003812 นายภานุวัฒน� ต.ายลํายงค�

63043003813 นางสาวโศรยา แย4มบุญมาก

63043003814 นางสาวนูรีซะห� หามะ

63043003815 นางสาวสุนันทา คงประเสริฐ

63043003816 นางสาวสายสุดา ย้ิมอ.อน

63043003817 นางสาวศิริกัญญา สืบสาย

63043003818 นายภัทรคุณ แสงรื่น

63043003819 นางสาวทิพย�วรรณ ทาสันเทียะ

63043003820 นางสาววรรณวิศา ชํานาญ

63043003821 นางสาวตาเบีย อามัสฆูน

63043003822 นางสาวพัชรินทร�ทร เปรมลาภ

63043003823 นางสาวสุริยา ภู.บําเพ็ญ

63043003824 นางสาวแน.งน4อย มีชนะ

63043003825 นางสาวจุฑารัตน� ยอดม่ัน

63043003826 นางสาววรวรรณ กิจกระสัน

63043003827 นางสาวพรชนก สิงห�ลอ

63043003828 นางสาวภัสสร ครุธเกษ

63043003829 นางสาวจริยา ชูช.วย

63043003830 นางสาวปริญญาภรณ� มูลธิดา

63043003831 นายเมธาวิน สาดจุ4ย

63043003832 นายธนกาญน� คล4ายวิมุติ

63043003833 นางสาวบังอร วารีร4อย

63043003834 นายนิทัสน� จันทรมณี

63043003835 นายศิริพงษ� พวงคํา

63043003836 นายฟKรดาวส� เลาะยะพา

63043003837 นางสาวมานิตา พวงโต

63043003838 นางสาวสุพัฒตรา ไพรสันต�

63043003839 นางสาววิภาวรรณ จําปาซ.อนกลิ่น

63043003840 นางสาวอชิรญาณ� บุญบําเพ็ญ
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63043003841 นางสาวเมธาวี ไกรณรงค�

63043003842 นายชัยสิทธ์ิ รัตนบัลลัง

63043003843 นางสาวกรรณิการ� แซ.น4า

63043003844 นางสาวภรภัทร หอเจริญ

63043003845 นางสาวธิติมา สีงาม

63043003846 นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ�

63043003847 นางสาวกรณ�กมล สายกาล

63043003848 นางสาวธิดารัตน� เหมือนทิพย�

63043003849 นางสาวอัทธยา หมีเปรม

63043003850 นางสาวกานติมา ผลนาค

63043003851 นายฐาปกรณ� หวานฉํ่า

63043003852 นายเมธา ฐิติภัทรเมธา

63043003853 นางสาวรัฐภรณ� แก4วกลาง

63043003854 นายจักรพรรดิ เผ.าวิบูล

63043003855 นายดนุพล ชํานาญกุล

63043003856 นางสาวสุนิดา พุ.มโต

63043003857 นางสาวกฤษฏิวรรณ สดสร4อย

63043003858 นางสาวรัชนิกรณ� วรรณเผือก

63043003859 นายนิติ กุลทิพย�

63043003860 นางสาวสุธิดา พิลาดิษฐ�

63043003861 นางสาวอภิญญา ดาวประสงค�

63043003862 นางสาวสุนิสา ม่ันศักด์ิ

63043003863 นางสาวรินดา โมกล4า

63043003864 นางสาวหนูวัน ลานทอง

63043003865 นายจิรวัฒน� ชนะภัย

63043003866 นางสาวสุภัค ศรีจําปา

63043003867 นางสาวนุชรี บัณฑิโต

63043003868 นายสรอรรถ ฉิมบุรุษ

63043003869 นายจิรายุ มีรอด

63043003870 นางสาวศิรประภา พุ.มลําเจียก
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63043003871 นางสาวธวัลรัตน� แจ.มสําราญ

63043003872 นางสาวอัมพวา อินไชย

63043003873 นายณรงค�ฤทธ์ิ ศรีวิชัย

63043003874 นายนนทวัฒน� หุ4มแพร

63043003875 นางสาวกมลพัตร เกษสุวรรณ

63043003876 นางสาวรัตติยาภรณ� สุขสมบูรณ�

63043003877 นางสาวมณฑวรรณ จันทร�ประเสริฐ

63043003878 นายพงศธร สุขแสน

63043003879 นางสาวธิตินันท� ขันจอก

63043003880 นายประพันธ� มาลีกุล

63043003881 นางสาวฐิติวัลคุ� ภู.ขาว

63043003882 นายศิริโรจน� จันรอด

63043003883 นางสาวสุพิกา พรมเกษา

63043003884 นางสุรัสวดี วัชรพุทธ

63043003885 นางสาวกรรณิกา ศิริปรุ

63043003886 นางสาวพิมพ�ผกา งอกลาภ

63043003887 นางสาวนุสบา ชมชื่น

63043003888 นางสาวชลธิชา งามอยู.

63043003889 นางสาวปุณณภา สายบุตร

63043003890 นางสาวสาวิณี ศรีอําไพ

63043003891 นางสาวปพิชญา แสงจําเนียร

63043003892 นายภาณุวัฒน� สุธัมรส

63043003893 นางสาวปานเลขา หุนทนทาน

63043003894 นางสาวณัฏฐา คดหอย

63043003895 นางสาววีรวัลย� เหมิ

63043003896 นายจิตติน จินตกานนท�

63043003897 นางสาวจันทนา กลมเกลี้ยง

63043003898 นางสาวระพีพรรณ ทองเกลี้ยง

63043003899 นางสาวสุทธินี แสงสว.าง

63043003900 นายภูวา พวงทอง
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63043003901 นายชนินทร เพ็ญสวัสด์ิ

63043003902 นางสาววรัทยา เฉลิมรูป

63043003903 นายเทพณรงค� บานไม.รู4โรย

63043003904 นางสาววรัทยา ขจรเดช

63043003905 นางสาวรพีพรรณ พุ.มปาน

63043003906 นางสาววันวิสาข� แสงสอง

63043003907 นางสาวภัคจิรา เพียรรักษ�

63043003908 นางสาวการะเกด ชุ.มใจ

63043003909 นางสาวมาลินี ศรีมหาโพธ์ิ

63043003910 นางสาวเกสสุดา บุพศิริ

63043003911 นายณพัทพงษ� หงษ�ดําเนิน

63043003912 นางสาวพรรษพร น้ําพลอยเทศ

63043003913 นายศิริวัฒน� ธูปเกิด

63043003914 นางสาวกัลยาณี บัวเหล็ก

63043003915 นางสาวกัญญารัตน� ม.วงจีบ

63043003916 นายพรเทพ จันทรา

63043003917 นางสาวมะลิวัลย� กุศลคุ4ม

63043003918 นายธวัชชัย เพ็ชรนิล

63043003919 นางสาวศกลวรรณ ผูกจิตร

63043003920 นางสาวภัทราพร เพศพันธ�

63043003921 นางสาวณัฐชยา เดชดนู

63043003922 นางสาวอลิตา อบรมย�

63043003923 นายจตุพล ศรีประดิษฐ�

63043003924 นางสาวทิพรัตน� เตียงเกตุ

63043003925 นางสาววิภาวรรณ กล.อมใจ

63043003926 นางสาวอภิญญา สีคาม

63043003927 นางสาวณัฐริกา แก4วเนย

63043003928 นางสาวรักษิณา ขํานิล

63043003929 นางสาวเตชินี เตชะรัตน�

63043003930 นางสาวศรีสราลัย พรมทัตร�
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63043003931 นางสาววิชชุภรณ� พรหมสูตร

63043003932 นายคมสันต� สดสําอางค�

63043003933 นางสาวนริศรา ศรีคละมะหันโต

63043003934 นายสว.างพงษ� เรือนแปHน

63043003935 นางสาวนริสรา เย่ียมฉวี

63043003936 นายวันเฉลิม จันทร

63043003937 นางสาวป@ญ ฑ วดี พา นิช 

63043003938 นางสาววราภรณ� ศรีวัดทานัง

63043003939 นางสาววรรณวิษา ทศพร

63043003940 นายกิตตินันท� หนูอินทร�

63043003941 นางสาวศิวพร ดวงแก4ว

63043003942 นางสาววลัยภรณ� ศรประสิทธ์ิ

63043003943 นางสาวปรารถนา กลิ่นกาหลง

63043003944 นายศุภกิจ รื่นสุคนธ�

63043003945 นางสาวประภัสรา คําสาวงษ�

63043003946 นางสาวศิริพร อภัยนอก

63043003947 นางสาวชญานิศ แผนกทาน

63043003948 นายพีรณัฐ เชาวน�ไว

63043003949 นางสาวพรทิพย� เผื่อนจันทึก

63043003950 นางสาวภัสวรินทร� พวงอินทร�

63043003951 นางสาวพิมพ�ชนก โฉสูงเนิน

63043003952 นางสาวจุฑาทิพย� หาญทองชัย

63043003953 นางสาวเบญจวรรณ คํานุกูล

63043003954 นางสาวธีรภัทร� นพสูรย�

63043003955 นายทวีโชค ดวงชื่น

63043003956 นางสาวนงธนา ประสูตร

63043003957 นายคฑาศักด์ิ ผาสุข

63043003958 นางสาวจิรัชญา พันธุ�ทอง

63043003959 นางสาวจันทร�จิรา พรมอินทร�

63043003960 นางสาวกมลวัทน� ชุมกว4าง
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63043003961 นายกฤตพงศ� อดิษะ

63043003962 นายติณณ� ภาณุเมศธนัน

63043003963 นางสาวศศิธร จิตจํานงค�

63043003964 นายสุรเดช ใจชื่น

63043003965 นายกนก พินสอน

63043003966 นางสาวโสมนัส บํารุงกิจ

63043003967 นายอนุรักษ� สารวุฒิ

63043003968 นายภูษิต วัดทัพ

63043003969 นายเอกพจน� ชูราศรี

63043003970 ว.าที่ร4อยตรีหญิงเกวลี ถนอมทรัพย�

63043003971 นางนภาพร เมืองช4าง

63043003972 นางสาวอัญชลี จักร�วงค�

63043003973 นางสาวบุษบากร โสภา

63043003974 นายโชติพงศ� สีเก๋ียง

63043003975 นางสาวญาดา จันทร�เปล.ง

63043003976 นางสาววานิสลา สุขจาด

63043003977 นางสาวอนุสรา เถ่ือนเหลือ

63043003978 นางสาวทิพสุคนธ� ปล4องสีทอง

63043003979 นางสาววรรณิภา ขําอิงค�

63043003980 นางสาวปริญญาธัทธ� ทองชาติ

63043003981 นางสาวอารีญา จิวประเสริฐ

63043003982 นางสาวณิชนันท� สนสังข�

63043003983 นางสาววันทนา เฉยดิษฐ

63043003984 นางสาวสุมาลี ศรีสลุง

63043003985 นางสาวภัทรภร ศรีมุข

63043003986 นางสาวชนนิกานต� ทองคําป@\น

63043003987 นายกฤดภณ ช.วยชูหนู

63043003988 นางสาวนิภา จูศรเวท

63043003989 นางสาวนิตยา น.วมพร4อมพันธุ�

63043003990 นางสาวฐิติพร วงษ�กระจ.าง
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63043003991 นายกอบโชค กองเงิน

63043003992 นางสาวอัจฉรา ธนะไพบูลย�

63043003993 นางสาวอัศนี อิ่มเกตุ

63043003994 นางสาวศิริเพ็ญ พวงศิลปQ

63043003995 นางสาวกัญญาณัฐ กงบิน

63043003996 นางสาวนิชาภัส กระจ.างธรรม

63043003997 นายฑิฆัมพร เทียมเศวต

63043003998 นายณัฐดนัย มากมี

63043003999 นางสาวอรพรรณ เทศเขียว

63043004000 นางสาวอรพรรณ จบศรี

63043004001 นางสาวชุติมา มงคลวัย

63043004002 นางสาวสิริยา กาเผือก

63043004003 นายอานนท� ดิษฐ�จาด

63043004004 นางสาวชนม�นิภา สุขประสิทธ์ิ

63043004005 นางสาวพีณัฐ กวางทอง

63043004006 นางสาวสาธิตา แก4วผาง

63043004007 นางสาวอรษา ห.อนาค

63043004008 นางสาวนัสรียา มีสมบูรณ�

63043004009 นายชาญวิทย� ชํานาญพุดซา

63043004010 นางสาวเมลานี ดิงเกลไดน�

63043004011 นางสาวกาญจนา โพธ์ิสาขา

63043004012 นางสาวมาลินี หอมหวน

63043004013 นางสาวชุติมา กันนะราช

63043004014 นางสาวธนัญญา แสงเทศ

63043004015 นางสาวพัชรภรณ� คุณวัชระกิจ

63043004016 นายฐากูร เอี่ยมละออ

63043004017 นายสรายุทธ ปDLนทอง

63043004018 ว.าที่ ร.ต.นพพร พรรณวิจารณ�

63043004019 นางสาวฑิตยา รัมมะฉัตร

63043004020 นางสาวจรรยารัตน� เรื่องลือ
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63043004021 นายพีรพงษ� ทองศรี

63043004022 นางสาวสิริรัญญา ปDนกันทา

63043004023 นางสาวอารียา แสงแปลง

63043004024 นายณรงค�ศักด์ิ อ.วมภู.

63043004025 นางสาวลัดดา แผลงฤทธ์ิ

63043004026 นายภควัต วิจิตรบรรจง

63043004027 นางสาววันดี เลิศเจริญศิลปQ

63043004028 นางสาววรลักษณ� ลอยบัณดิษฐ

63043004029 นายวีระศักด์ิ ทองปาน

63043004030 นางสาวณิชชา เกิดเจริญ

63043004031 นางสาวกฤติยา กุลบุญ

63043004032 นายสิทธิโชค นาคะเสนีย�

63043004033 นางสาวชรินรัตน� ณีวัง

63043004034 นางสาวอาทิตยา เพ็ชร�ผ.อง

63043004035 นางสาวจิราภรณ� ภิรมย�ราช

63043004036 นายสุนทรไชย กรัดกระยาง

63043004037 นายคาวี จินางค�

63043004038 นางสาวกุลนิษฐ� พวงมาลัย

63043004039 นายอรรถพล ดวงสุวรรณ�

63043004040 นางสาวสหทัย ไชยลังการ�

63043004041 นางสาวภัสราภรณ� กุหลาบ

63043004042 นางสาวทิพธัญญา ทองมี

63043004043 นางสาวฐิติรัตน� ครุธเกตุ

63043004044 นายพรรณศวุฒิ ญาณพิทักษ�

63043004045 นางสาวธารารัตน� บุญพ่ึง

63043004046 นายจักราวุธ โตสุข

63043004047 นางสาวพรพรรณราย ก4อนแก4ว

63043004048 นางสาวสุนทรี สิงห�โตทอง

63043004049 นายวัฒนา จันทร�หีบ

63043004050 นายสหภาพ ม.วงสุข
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63043004051 นายวุฒิชัย ตรีราภี

63043004052 นายพีรพล โชติวรรธกวณิช

63043004053 นางสาวนัทธมน วิเศษฤทธ์ิ

63043004054 นางสาวนาราภัทร อึ่งเส็ง

63043004055 นายธนกร กิตติสารวัณโณ

63043004056 นางสาวรักขณา เกิดมนตรี

63043004057 นางวราพร นุสติ

63043004058 นางสาวจิรารัฐ มะลิเทศ

63043004059 นางสาวแก4วตา แก4วพเนา

63043004060 นางอรรธิกา มีชะนะ

63043004061 นางสาวสุนิตา ป@ญญา

63043004062 นายอธิวัฒน� ศรีรักษา

63043004063 นายนิพัฒน� ชังพลับ

63043004064 นางสาวศิริภัฏศร สุรโชติ

63043004065 นางสาวอริศษา วงษ�ใหญ.

63043004066 นางสาวสมลักษณ� วงษ�ภา

63043004067 นางสาวกมลทิพย� เถ่ือนม.วง

63043004068 นายธนวัฒน� น4อยวิจิตร

63043004069 นางสาวสุทธิดา ศรีจันทร�

63043004070 นายชัยพร แสงมี

63043004071 นางสาวสุนิษา จูงาม

63043004072 นางสาวพิไลพร ม.วงศรี

63043004073 นายอภิสิทธ์ิ สุทธิ

63043004074 นายรวิธีรวัชร ต4นพงษ�

63043004075 นายณัฐวุฒิ ทองพัFนชั่ง

63043004076 นางสาวจิราวรรณ ย้ิมไพบูลย�

63043004077 นางสาวสุรารักษ� บูรณะ

63043004078 นายธีระชัย ชัยลักษณากุล

63043004079 นางสาวศศิวิมล งามบุญแถม

63043004080 นางสาวสมร นาชัยวัฒน�
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63043004081 นายปรเมศร� จันทร�ตา

63043004082 นายอภิวัฒน� เขมะชิต

63043004083 นางสาวอภิชญา ศรีกลิ่นดี

63043004084 นางสาวแสงดาว แซ.เตียว

63043004085 นางสาววัลลภา วีรานันต�

63043004086 นางสาวจารุวรรณ นิ่มพยา

63043004087 นางสาววิภาวี ดีเต.า

63043004088 ว.าที่ร4อยตรีหญิงพัทธ�ธีรา ศรีสวรรยา

63043004089 นางสาวชลนิชา ม.วงมา

63043004090 นางสาวภราดา สุมานิก

63043004091 นายปรวิชญ� ชื่นชีพ

63043004092 นางสาวพรพรรณ ทองบุรี

63043004093 นางสาววรัญญา เนียมทอง

63043004094 นางสาวอริสรา ลิมปDทีป

63043004095 นายพูลศักด์ิ ศักด์ิศรีสมบูรณ�

63043004096 นางสาวเกศรินทร� งอนเพ็ชร

63043004097 นางสาวธนภรณ� ชูกลิ่น

63043004098 นางสาวณิชกานต� วงษ�ทอง

63043004099 นางสาวพรทิพย� มหาพรม

63043004100 นางสาวอรอิศรา กิจเกตุ

63043004101 นางสาวกนกวรรณ คําไทย

63043004102 นางสาวธนัทนิชา เนียมงาม

63043004103 นายคธาวุฒิ มะนาวหวาน

63043004104 นางสาวยุพิน ป@ญญาสูง

63043004105 นางสาวกนิษฐา มณีแสง

63043004106 นางสาวสุภาภรณ� รัมมะภาพ

63043004107 นายพิสิษฐ� ชัยดิษฐ�

63043004108 นางสาวสุดารัตน� ขันธสาคร

63043004109 นายสุริยะ หนองน้ําขาว

63043004110 นางสาวอรวรรณ สิงห�เปKLยม
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63043004111 นายณัฐพัชร� ภูนุภา

63043004112 นายธานี การสมเจตน�

63043004113 นางสาววิธาวีร� ศิริจิรานันทน�

63043004114 นางสาวณาตยา มงคลเมฆ

63043004115 นางสาวภรภัทร พานทอง

63043004116 นางสาวเสาวลักษณ� ก4องแดนไพร

63043004117 นางสาวนฤมล เสือแดง

63043004118 นางสาวอันตรา ชูประเสริฐ

63043004119 นางสาวปวีณา แสวงสาย

63043004120 นางสาวพิมพ�ศิริ ทุเรียนงาม

63043004121 นางสาวสุวิมล สรวยคํา

63043004122 นางสาวชานิดา คงเจริญถ่ิน

63043004123 นางสาวศศิวิมล เกตุปาน

63043004124 นางสาวจุฑามาศ กิจจา

63043004125 นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง

63043004126 นายอธิเบศร� สุขเงิน

63043004127 นางสาวชลธิชา อินทร

63043004128 นางณญาดา รอดเฉย

63043004129 นางสาวจริยา สารีรอด

63043004130 นางสาวมนัสวีร� พลอยดี

63043004131 นางสาววัสส�พร อินทพิจิตร�

63043004132 นายศตวรรษ คงแสงบุตร

63043004133 นางสาวพัทธิฏฐา แม4นทอง

63043004134 นางสาวสุทธิกานต� ภูทองทิพย�

63043004135 นางสาวภัทรนันท� ชมภูหอม

63043004136 นางสาวธันยชนก สุขร.าง

63043004137 นายพงศธร มานะชีพ

63043004138 นายศิวกร รื่นสด

63043004139 นายสิทธินนท� สายอยู.

63043004140 นางสาวกิตติยาภรณ� เชียงทองอินทร�
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63043004141 นางสาวอภิรียา โพธะ

63043004142 นางสาวนิตยา ซงโชติ

63043004143 นายภาณุพงศ� บุญเต็งชาญ

63043004144 นางสาวชนินันท� เมืองโพธ์ิ

63043004145 นายพันธุ�เทพ แช.มขํา

63043004146 นางสาวรัตนาภรณ� ชูดํา

63043004147 นางสาวลัดดา ทัพเสลา

63043004148 นางสาวสุพัชนา อินสูง

63043004149 นางสาววัชนีกร ศิลม่ัน

63043004150 นางสาวปรียาภรณ� สุดสวาสด์ิ

63043004151 นางสาวอนุสา เพชรบังเกิด

63043004152 นายอิสมแอล เหมโหRะ

63043004153 นางสาวพิมพ�ชนก วงษ�รัตนะ

63043004154 นายพัฒรศักด์ิ ชาติกูล

63043004155 นางสาวปุณิกา ทบหลง

63043004156 นางสาววิภา เพชรบังเกิด

63043004157 นางสาวศรีสุนทร สิงหฤกษ�

63043004158 นางสาวลักขณา โพธ์ิศรี

63043004159 นางสาวสุดารัตน� ทองคล4าย

63043004160 นางสาวปาริฉัตร เสือครุฑ

63043004161 นางสาวกัญจนพร แท.นทอง

63043004162 นายชัยวัฒน� ขันตี

63043004163 นายสุทิวัส กาวน

63043004164 นางสาววิลาสินี ตุ.นแก4ว

63043004165 นายพรรฤทธ์ิ พระรักษา

63043004166 นายพีรวิทย� ปDมปาอุด

63043004167 นายอธิปพล บุญเกิด

63043004168 นายวรวรรธน� นวนศรีอ.อน

63043004169 นายสุรพัฒน� พวงดอกไม4

63043004170 นางสาวสุภาพร ปฏิสนธิ
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ระดับปริญญาตรี

63043004171 นางสาวสุภาวดี เอ็มประโคน

63043004172 นางสาวนิชาภัทร ชาวอ.างทอง

63043004173 นายเอกสิทธ์ิ มาชื่น

63043004174 นางสาวกมลรัตน� จันทร�ปHอม

63043004175 นางสาวฌิชชา สิริสิทธางกูร

63043004176 นายสุรศิริ ภาคีอรรถ

63043004177 นางสาวณัฐรดา ปทุมานนท�

63043004178 นางสาวรัชติกาล ใจจันทร�

63043004179 นางสาวภาณุมาศ อานุภาพภราดร

63043004180 นายพีระภัทร� แก4วธรรม

63043004181 ว.าที่ร4อยตรีศุภณัฐ ประยูร

63043004182 นายอัมรินทร� แก4วเรือง

63043004183 นางสาวณัฐพร เพ่ิมตระกูล

63043004184 นายพัชรพงศ� ฤทธ์ิสิงห�

63043004185 นางสาวเบญจมาศ มีชนะ

63043004186 นางสาวอาทิตยา บุญญาธิการ

63043004187 นางสาวจตุพร กันหา

63043004188 นางสาวนวรัตน� ด4วงมี

63043004189 นางสาววีรกัญญา เกิดจินดา

63043004190 นางสาวทัดดาว บัวโฉม

63043004191 นายสัญชัย อินทรัมย�

63043004192 นางสาวนภาพร ดอนโอภาส

63043004193 นางสาววิภาพร ประไพย�

63043004194 นางสาวจริยา ย่ังยืน

63043004195 นางสาวกาญจนาภรณ� พ.วงพุ.ม

63043004196 นางวราภรณ� โตแทน

63043004197 นางสาวจุฑามาศ พฤฒากรณ�

63043004198 นางสาวพรรณอร น4อยจันทร�

63043004199 นางสาวมณีรัตน� จีนะวรรณ

63043004200 นางสาวจุฑารินทร� ไพฑูรยากุล
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63043004201 นางสาวพรสวรรค� โสดา

63043004202 นายอามีน นิทรัพย�

63043004203 นางสาวสุนิตา เรือนทอง

63043004204 นางสาวมณฑา ผลจันทร�

63043004205 นางสาวฐิติรัตน� สมงาม

63043004206 นางสาวน้ําอ4อย อิมทะมาตย�

63043004207 นายพีราพัฒน� ชวดพันธ�

63043004208 นางสาวนิรัญญา ปDbวธัญญา

63043004209 นางสาวศรุดา ภู.อ.อน

63043004210 นางสาวรวิษฎา พันธ�แก4ว

63043004211 นางสาวสุนิสา ราชวงษ�

63043004212 นายธนวัฒน� สุขเอี่ยม

63043004213 นางสาวณัฐรินทร� แจ.มศักด์ิ

63043004214 นางสาวธัญญารัตน� สุวรรณชาติ

63043004215 นางสาวสุพัตรา ข4ามกลาง

63043004216 นางสาวมยุรี หอมแสง

63043004217 นายจินดา นาโตนด

63043004218 นายอิศเรศ ศรีจันทร�

63043004219 นายศรัช นิรัญทวี

63043004220 นายปริญญา ศักด์ิกมลทรัพย�

63043004221 นางสาวโชติมนต� โพธิFFทอง

63043004222 นางสาวเพชรรัชต� เกิดแก.น

63043004223 นายชวกร ศรีอําไพ

63043004224 นายอมรพงษ� พิทักษ�ศุริยะราช

63043004225 นางสาวนิตยาภรณ� เกตุสกุล

63043004226 นางสาวพิชชาอร ศิริศิลปQ

63043004227 นางสาวยูรยรัตน� บารมี

63043004228 นางสาวเพ็ญนภา แย4มกลีบ

63043004229 นางสาวสุจิตตา เส็งวัฒน�

63043004230 นางกาญจนา มะลูลีม
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ระดับปริญญาตรี

63043004231 นางสาวพรประภา ศรีโปฎก

63043004232 นางสาวอภัสรา แสงอ.อน

63043004233 นางสาวจีรนันท� ม่ันโพนทอง

63043004234 นายภาคภูมิ พงษ�สัตยา

63043004235 นางสาวณัชชา บุญคุ4มครอง

63043004236 นางสาววริศรา สิทธิกล

63043004237 นางสาวอินทิรา แก4วเข4ม

63043004238 นางสาวณัฐธิชา โมสิกะ

63043004239 นางเกสรา อ.อนอ.วม

63043004240 นางสาวสุนิศา แก4วสําอางค�

63043004241 นางสาวปลายฟHา สุขแจ.ม

63043004242 นางสาวพัชรี วิระษร

63043004243 นางสาวมยุรี เหมือนกูล

63043004244 นางสาวภาณุมาศ ใจแสง

63043004245 นางสาวสุนิสา คงทับพา

63043004246 นางสาวพัชนิดา นุตประศาสน�

63043004247 นางสาวภัณฑิรา วงษา

63043004248 นางสาวเพ็ญทิพย� สังเกิด

63043004249 นายณัชพน สดงาม

63043004250 นางสาวอุษณีย� ไกรงามสม

63043004251 นางสาวณัฐมนต� เฉลิมสุข

63043004252 นางสาวกนกอร เพ็งนุ.ม

63043004253 นายรุ.งเรือง โชคมหาชัย

63043004254 นางสาวจุฑามาศ ทองหล.อ

63043004255 นายนรินทร� บุระ

63043004256 ว.าที่ร.ต.หญิงมนันยา พฤฒิสาริกร

63043004257 ว.าที่ ร.ต.กิตติชัย พงษ�ประเสริฐ

63043004258 นางสาวภัทราภรณ� อุรัตน�

63043004259 นายอติศักด์ิ เกตุจิตร�

63043004260 นายวรวรรษ ผาสุขกิจ
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63043004261 นางสาวอุษา อรเอี่ยม

63043004262 นายวรเมธ จูสิงห�

63043004263 นางสาวปาลิดา โพธิเวชกุล

63043004264 นางสาวสุรีรัตน� จิตสว.าง

63043004265 นายณัฐพร ม่ิงมาลีโชคชัย

63043004266 นางสาวพชรพรรณ กองอุดม

63043004267 นายณัฐกานต� ปานเกิด

63043004268 นายราเชน พานิชช.วย

63043004269 นายสุทธิพจน� เพ็ชรแสง

63043004270 นายกฤษฎา ผิวจันทร�เลิศ

63043004271 นางสาวสุจีรา สกุณา

63043004272 นางสาวสิริอร อุปนะกรินทร�

63043004273 นางสาวณัฐวดี รุ.งทอง

63043004274 นางสาวศิริขวัญ โลมาแจ.ม

63043004275 นางสาวน้ําทิพย� เนตร�ท4วม

63043004276 นางสาวนันท�นภัส ขอสุข

63043004277 นางสาววิภาวรรณ ศรีผ.อง

63043004278 นายกฤษณะ ทองแก4ว

63043004279 นายสุทธิพงศ� เที่ยงธรรม

63043004280 นายรัฐพงษ� สุขฉาย

63043004281 นางสาวอัจฉราพร อินปDLน

63043004282 นางสาวอรุณรัตน� ลือสาคร

63043004283 นางสาวระวีวรรณ พลายบัว

63043004284 นางสาวกนกพร โกเกตุ

63043004285 นางสาวกมลชนก ป@ญญา

63043004286 นางคําพลอย สุนทรศารทูล

63043004287 นางสาวอรพินท� มะปรางหวาน

63043004288 นางลฎาภา สีวันนา

63043004289 นางสาวนาริตา สมพงศ�

63043004290 ว.าที่ร4อยตรีหญิงจันทร�จิรา สิงห�โต
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63043004291 นางสาวเจนจิรา นันบุญตา

63043004292 นางสาวกฤษณา มากเงิน

63043004293 นางสมัชชา มหาวิจิตร

63043004294 นางสาวสุรัสวดี ปรีดี

63043004295 ว.าที่ ร.ต.หญิงยลดา เก้ือคลัง

63043004296 นางสาวสมหญิง แก.นจันทึก

63043004297 นางสาวธันยาวี ถ่ินสถาน

63043004298 นายอภิศักด์ิ เชื้อสาย

63043004299 นายธีรกร ใบละมุด

63043004300 นางสาวเจนจิรา การเกตุ

63043004301 นางสาวสุพิชญา วงษ�สวด

63043004302 นางสาววรรณศิริ เสือน4อย

63043004303 นางสาลินี มงคลมล

63043004304 นางสาววิสุทธิญา คล4ายสีแก4ว

63043004305 นางสาวดุศิตา แสงเงิน

63043004306 นายธนกร พงษ�ประยูร

63043004307 นางสาวกฤติยา พลฤทธ์ิ

63043004308 นางสาวกรรณิการ� ผึ่งผาย

63043004309 นางสาวนาฏนภางค� ภาคีรุณ

63043004310 นางสาวลลิดา ดิษชู

63043004311 นายบรรพชนม� สารีพันธ�

63043004312 นางสาวจีราภรณ� ไกรงามสม

63043004313 นางสาวฐิติพรรณ นักสิทธิพูนพล

63043004314 นางสาวศิริลักษณ� เฉลยรัตน�

63043004315 นางสาวปทิตตา ม่ันประเสริฐ

63043004316 นางสาวสุรษา แสงกลัา

63043004317 นางสาวโชติรส ไตรย�พืชน�

63043004318 นางสาวศิริพร บรรเทิงจิตร

63043004319 นางสาวสุทันยารัตน� ก้ัวพูล

63043004320 นางสาวบุษกล เปรมแจ.ม
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63043004321 นางสาวสุปราณี มาชัยนาม

63043004322 นางสาวเจริญศรี โกทันณ�

63043004323 นางสาวจันทนา ระโหฐาน

63043004324 นายณัฐพล เอี่ยมจิตร�

63043004325 นายทรงฤทธ์ิ แสวงม้ิม

63043004326 นางสาวพิมพ�ใจ นาคใหม.

63043004327 นางสาวลาวัลย� กล4าหาญ

63043004328 นางสาวทิพอาภา บุ4งทอง

63043004329 นายเกียรติพงษ� มีเสาเรือน

63043004330 นางสาวอรวรรณ สูงตรง

63043004331 นายศุภกฤษ ก่ิงไทร

63043004332 นางสาวนุชิตา ม.วงงาม

63043004333 นายปDยะวัฒน� สายรอด

63043004334 นายเจษฎ�พิพัฒ สรสืบสาย

63043004335 นางสาวสุดาภรณ� ขุนวงษ�

63043004336 นางสาวสุนิสา ภู.กําจัด

63043004337 นางสาววัฒิยา แย4มสมบูรณ�

63043004338 นายพัชรกิตต์ิ กิจชัยวัฒนาศิริ

63043004339 นางสาวชลธิชา ทองมี

63043004340 นางสาวธนพร แก4วภักดี

63043004341 นายสุเมธ ดอนแนไพร

63043004342 นางสาวกัลยา คล4ายสุริยา

63043004343 นางสาวปDยมาศ ควรถนอม

63043004344 นางสาวเบญจรงค� ปDLนปK

63043004345 นายอัจจรงค� หมอนทอง

63043004346 นายปDยะนันท� รัตนโชติ

63043004347 นายพุทธิพงศ� ยาสุทธิ

63043004348 นางสาวดุษฎีย� เทียนถาวร

63043004349 นายธีรภัทร� ธารีรักษ�

63043004350 นางสาววิมลวรรณ มาตราช
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63043004351 นางสาวเรวดี ประสารยา

63043004352 นายปองภพ แก4วกลาง

63043004353 นางสาวน้ําอ4อย สงบแท4

63043004354 นางสาวกชกร เอี่ยมวงษ�

63043004355 นางสาวฌารารัตน� สุคันธภักดี

63043004356 นางสาวณัฐกานต� ไชยชนะ

63043004357 นางสาวอัจชาวดี ประเสริฐ

63043004358 นางสาวสุรีย�มาศ เป[นเครือ

63043004359 นางสุขุมาล อ.วมน4อย

63043004360 นางสาวอรพรรณ สอาด

63043004361 นางสาวลภัสรดา พิเชษฐ

63043004362 นางสาวนภัสสร เทศเพ็ญ

63043004363 นางสาวป@ทมาภรณ� สุดจิตร�

63043004364 นางสาวกานจเนศ กลิ่นส.ง

63043004365 นางสาวกัญญ�พิชญา บํารุงศิลปQ

63043004366 นางสาวสุดารัตน� สีสมร

63043004367 นายเจษฎา การสังเวช

63043004368 นางสาวนราพรรณ เมนทอง

63043004369 นางสาวปรียาภรณ� สีดาจันทร�

63043004370 นายชัยชาญ วาจาเพราะ

63043004371 นางสาวสุรีรัตน� น4อยแสง

63043004372 นางสาวอัยย�ญาดา ฤกษ�สงเคราะห�

63043004373 นางสาวอารีรัตน� บริบูรณ�

63043004374 นางสาวสุภาสินี อิ่มเจริญผล

63043004375 นางสาวชลดา พูลเผ.าว�

63043004376 นางสาวนันทวัน ศรีสมบุญ

63043004377 นางสาววรนันท� สุคนธ�

63043004378 นางสาวปพิชญา ตามเพ่ิม

63043004379 นายเจษฎา คตสําโรง

63043004380 นางสาวบุษกร น4Fาเงิน
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63043004381 นางสาวภัทรภร สุขรัตน�

63043004382 นางสาวสุนิสา เสริมสุขต.อ

63043004383 นางสาวญาณิศา มหาชานนท�

63043004384 นางธนมาศ การสมทบ

63043004385 นางสาวชลลดา แสงสน

63043004386 นายคมสัน ภาคพิธเจริญ

63043004387 นางสาวอิศริยา ศรีมงคล

63043004388 นางสาวอาทิตยา สายัณห�

63043004389 นางสาวปาริมา พรหมสุวรรณ�

63043004390 นางสาวชญาณี ชินวิภาส

63043004391 นางสาวนันทิตา แย4มสอาด

63043004392 นายศุภกฤต สุริวงษ�

63043004393 นางสาววิภาพรรณ โม4หิน

63043004394 นางสาวศุภลักษณ� พิบูลย�

63043004395 นางสาวณัฐวรรณ ไชยสัตย�

63043004396 นายวรัตถ� อยู.สี

63043004397 นางสาวศิริวรรณ มะโนแจ.ม

63043004398 นายจิรภัทร นุริตมล

63043004399 นางสาวนงคราญ ทะนันไชย

63043004400 นางสาวพิชญาณ�พัฐ คงสมพงษ�

63043004401 นางสาวจุฑามาศ ธะนะป@ด

63043004402 นางสาววารุณี ขันธ�ดวง

63043004403 นายณัฐพล เลื่องปุHย

63043004404 นายภูดิศ โม4งปราณีต

63043004405 นายอณุพงศ� อธิคมานนท�

63043004406 นางสาวสุดารัตน� ม.วงพันธุ�

63043004407 นางสาวภิรมย� ศรีพูล

63043004408 นางสาวภัคศรัณย� งามย่ิง

63043004409 นางสาววรินทร� น4อยแสง

63043004410 นางสาวม่ิงขวัญ หวังสะแล.ะฮ�
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63043004411 นายอัครเดช แสงนวล

63043004412 นางสาวสายรุ4ง บุญจงค�

63043004413 นางบุศรา แสงประสิทธ์ิ

63043004414 นางสาวอริสา สายนาค

63043004415 นายศิริวัจ ปฏิญาณวิภาส

63043004416 นางสาวณัฐพร สว.างหล4า

63043004417 นายธนชัย จระกุล

63043004418 นางสาวธนสิริ ทาบ4านฆ4อง

63043004419 นางสาววนิดา ครองยุติ

63043004420 นางสาวปอนุช เกลี้ยงทองคํา

63043004421 นางสาวเจนจิรา คุ4มชู

63043004422 นางสาวอัจฉรียา ประจันตะเสน

63043004423 นางสาวดลญา ศิริรัตน�

63043004424 นางสาวภนิดา ภูละมัย

63043004425 นางสาววรางคณา พวงสมบัติ

63043004426 นางสาวสิโรธร แก4วเทพ

63043004427 นางสาวนิภาพร มากบุญ

63043004428 นางสาวจิดาภา เมธีพงษ�

63043004429 นางสาวปาลิดา ศิลปชํานาญ

63043004430 นางสาวนริศรา ประเสริฐสุข

63043004431 นางสาวณัฐกานต� คงสมบูรณ�

63043004432 นางสาวธนิดา ศรีบรรเทา

63043004433 นางสาวพัชรีภรณ� พูลเกตุ

63043004434 นางสาวสโรชา กนิษฐสุต

63043004435 นางสาววรัญญา ศรีดาวฤกษ�

63043004436 นางสาวเสาวลักษณ� เทียมทัน

63043004437 นางสาวเจณจิรา ทองอ.อน

63043004438 นางสาวพรชนก โจมทอง

63043004439 นางสาวกรรณิการ� ทองหาญ

63043004440 นางสาวชิษณุชา จําปาเงิน
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63043004441 นางสาวบุญยาพร กําลังมาก

63043004442 นางสาวระพีพรรณ แสงวิเชียร

63043004443 นางสาวนุชจรี ศรีสุด

63043004444 นางสาวลัดดา วงษ�น4อยศรี

63043004445 นางสาวอุษณา แย4มสังข�

63043004446 นางสาวทิวากร เจริญใจ

63043004447 นายกรณ�พงษ� กรัณฑ�อําพัน

63043004448 นางสาวช.อผกา นาโตนด

63043004449 นายจิรพัชร� สิริโรจนรัตน�

63043004450 นางสาวสุภาวดี ด่ิงกลาง

63043004451 นางสาวลดาวัลย� นันตะสุข

63043004452 นางสาววรัญญา กล4ากสิกิจ

63043004453 นางสาวมนัสณันท� ม่ันเขตวิทย�

63043004454 นางสาวปDยาภรณ� ชื่นชม

63043004455 นางสาวพุทธชาติ มะกล่ําทอง

63043004456 นางสาววรัทยา กลิ่นขจร

63043004457 นางสาวสุดารัตน� จิตรีมิตร

63043004458 นางสาวภัทราภรณ� แสงไพโรจน�

63043004459 นายณัชพล กลิ่นวงศ�

63043004460 นางศุภลักษณ� แปลงใหม.

63043004461 นายอนุชา หอมชะเอม

63043004462 นางสาวกันธิรา กันภัย

63043004463 นางสาวเมวิกา นินทรัพย�

63043004464 นางสาวศิวพร เจริญรัมย�

63043004465 นายสุธินันท� สินธุชาติ

63043004466 นายฐิติพรรณ แก4วเกิด

63043004467 นางสาวป@ณฐิสา นาคสุข

63043004468 นายอภิสิทธ์ิ ช.วยชูเชิด

63043004469 นางสาวทิตยาภรณ� พุ.มประทุม

63043004470 นายศิริชัย ว.องเกษกิจ
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63043004471 นางสาวเกศรินทร� ปDนใจ

63043004472 นางสาวอัมรา ทองสวรรค�

63043004473 นายบุรินทร� จริยา

63043004474 นายปฐมพงศ� นาคทอง

63043004475 นางสาวพัชรพร วงษ�อินทร�

63043004476 นายธีระวัฒน� ใยประดิษฐ�

63043004477 นางสาวภคพร พรมแก4วต.อ

63043004478 นางสาวธัญวรรณ จันทร�มหา

63043004479 นางสาวนิรัชพร มหาศาล

63043004480 นายวีระเทพ ทิมเจียม

63043004481 นางสาวรุ.งฤทัย เพ็ชร�FFอินทร�

63043004482 นายกรภพ สําราญสุข

63043004483 นางสาวสุธาศินีย� อ4วนเจริญ

63043004484 นางสาววิภาพรรณ รอดเจริญ

63043004485 นางสาวสุวนันท� เต4าสุวรรณ�

63043004486 นายนิติกร คมขํา

63043004487 นายธนาคาร กระแสขันธ�

63043004488 นายวริษฐ� ยุวโชติพันธุ�

63043004489 นางสาวกาญจนา กลีบกลาง

63043004490 นางสาวสุนิสา กิจสมัคร

63043004491 นางสาวจันทร�เพ็ญ ปูนอ.อน

63043004492 นางสาวธนาภรณ� ภักดีสรสุข

63043004493 นางสาวมณีภรณ� ขวัญชู

63043004494 นางสาวพริมพร แสงสว.าง

63043004495 นางสาวณภัส นวมสําลี

63043004496 นางสาวศุภกัญญา กิตติกุล

63043004497 นายวีรพงษ� กันเอี้ยง

63043004498 นางสาวสุทธิพร เสกคง

63043004499 นางสาวธัญวรัตน� งามละมัย

63043004500 นางสาวพนิตตา ฤทธินาคา
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63043004501 นางสาวบุปผาชาติ กลีบเมฆ

63043004502 นางสาวศิริรัตน� คชสิทธ์ิ

63043004503 นางสาวปภัสรา นาคสังข�

63043004504 นายสมชัย งามเลิศ

63043004505 นางสาวจิราภรณ� ธรรมนิทา

63043004506 นางสาวนพเกล4า อ4นมี

63043004507 นางสาวสุวนันท� ประวัติ

63043004508 นายธนวัฒน� อิ้ววังโส

63043004509 นางสาวปวีณา ชมชื่น

63043004510 นางสาวจันทร�ธิมา ช4างชนะ

63043004511 นางสาวนันทิชา เสืออินทร�

63043004512 นางสาวอมรประภา หารสุนทร

63043004513 นางสาวกัญญารัตน� ตาลิก

63043004514 นายเสฎฐวุฒิ สิงห�โต

63043004515 นางสาวสุภาพร แกล4วกะสิกิจ

63043004516 นางสาวคนธนันท� เข็มนาค

63043004517 นางสาวมนัสนันท� สิทธิกูล

63043004518 นางสาวกันตนา อัมระนันท�

63043004519 นางสาวบริสุทธิคุณ คุ4มม.วง

63043004520 นายธานี แก4วบุญป@bน

63043004521 นางสาวดนิตา โลกนิมิตร

63043004522 นางสาวเบญจวรรณ ภู.ระหงษ�

63043004523 นายสุรชัย สีสวรรค�

63043004524 นายชัยฤทธ์ิ สิงห�วิลัย

63043004525 นายประภัสสร ศรีตะวัน

63043004526 นางสาวพัชรี พลายละหาร

63043004527 นางสาวศิญารัตน� เจริญฤทธ์ิวงศ�

63043004528 นางสาวอนงค�นาถ ใบบาง

63043004529 นายวชิระ รูปสูง

63043004530 นางสาวอารยา มะโหฬาร
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63043004531 นางสาวนฤมล แก4วผึ้ง

63043004532 นางสุจิตรา อินตาพวง

63043004533 นางสาววีรยาภรณ� ฤทธิโชติ

63043004534 นางสาวเกวลิน กุณาเด็ก

63043004535 นางสาวกนกลักษณ� ทองอุไร

63043004536 นางสาวพิมลพรรณ เคารพรัตน�

63043004537 นางสาวติยาวรรณ ทับทิม

63043004538 นางสาวศิรินทิพย� อาทิตย�เที่ยง

63043004539 นางสาวศิริธมาส ไล4ฉิม

63043004540 นางสาวสุภาพร พานชมภู

63043004541 นางสาวอารี บุญลักษณ�

63043004542 นางสาวอริสรา เรือนป@Lนแก4ว

63043004543 นางสาวกุลยาวัลย� ด.านผาสุขสกุล

63043004544 นายสัตยา แจ.มสอาด

63043004545 นายเกียรติศักด์ิ เทพเทียน

63043004546 นางสาวกิตติยาภรณ� ต้ังเจริญอารีย�

63043004547 นางสาวพนิดา พันธุ�วุฒิ

63043004548 นางสาวขนิษฐา งามลาภ

63043004549 นายณัฐพงษ� เหล.ารักพงษ�

63043004550 นางสาวธารใส ทรายมูFล

63043004551 นางสาวพรชนก ลื่นลม

63043004552 นางรัชฎาพร จันทรานนท�

63043004553 นางปรียารัตน� วงค�ยศ

63043004554 นางสาวอุษา พยัคฆเพศ

63043004555 นายพสิษฐ� เดือนศิริรัตน�

63043004556 นายพิทยา นครไทย

63043004557 นางสาวปาณิศา ศรีหะไกร

63043004558 นายอัศนี วุฒิกุลธีรธร

63043004559 นายธวัชชัย พลรักษ�

63043004560 นายพีรวัฒน� ร.างเจริญ
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63043004561 นางสาวสุดารัตน� ดําศิลปQ

63043004562 นางสาวจุฑารัตน� รื่นเริง

63043004563 นางสาวทิพย�อัมพร วรวาส

63043004564 นางสาวอศิฐา ทับทิม

63043004565 นางสาวกุสุมา พิลึก

63043004566 นางสาวพฤกษพร เนียมโภคะ

63043004567 นายศุภกร สอนราษฎร�

63043004568 สิบเอกหญิงเบญจวรรณ กุดแถลง

63043004569 นายศุภโชค แจ.มสุธี

63043004570 นางสาวศิวลี ธรรมชัย

63043004571 นางสาวกรวิกา หงษ�ทอง

63043004572 นางสาววิลาวัณย� ฉิมสกุล

63043004573 ว.าที่ ร.ต.จักรกฤษณ� บุญญาประสิทธ์ิ

63043004574 นางสาววานิสลา มีโต

63043004575 นายธนพนธ� ยินดี

63043004576 นางสาวนภพร จันทร�หนัก

63043004577 นางสาวเบญจวรรณ ส.งแสง

63043004578 นายรัฐพงษ� พูลพร

63043004579 นางสาวภาวิกา ไชยป@น

63043004580 นางสาวทิวาพร ทวีเขตต�

63043004581 นายวิสิฐ ปHอมบุปผา

63043004582 นายณัช จันทร�ประสิทธ์ิ

63043004583 นางสาวทิวาพร แซ.ต้ัง

63043004584 นางสาวเกวรี ญาณกิตติ

63043004585 นายพีธวัฒน� เฉลยแพร

63043004586 นางสาวณัฐสิยาภรณ� รอดหิรัญ

63043004587 นายเฉลิมพล ธรรมบุญญา

63043004588 นางสาวพรธิดา งามวิเศษ

63043004589 นางสาวพิยดา อินเป]

63043004590 นางสาวขวัญจิรา แย4มโพธ์ิ
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63043004591 นางสาวสุนิสา เทวะณา

63043004592 นางสาวณัฐญา กลิ่นเกษร

63043004593 นายชาตรี มะโนใจ

63043004594 นางสาววีรวรรณ ปทุมานนท�

63043004595 นางสาววิมลรัตน� ดูสัจธรรม

63043004596 นางสาวนวินดา กะยุตา

63043004597 นางณัฐจิรา อุทธา

63043004598 นางสาวระริวรรณ พันธุ�ทุ4ย

63043004599 นางสาวทัศพร ทองคําเกิด

63043004600 นางสาววนัญญา บุญประเสริฐ

63043004601 นางสาวจันทิมา โล.ห�นารายณ�

63043004602 นางสาววรารัตน� สุภีวี

63043004603 นางสาวฐาปนี หวังรักษ�

63043004604 นางสาวสมฤทัย ใจสมานมิตร

63043004605 นางสาวสิริป@ญญา สนธิเณร

63043004606 นางสาววรนุช จีบแก4ว

63043004607 นางสาวปณิฏฐา บุญตา

63043004608 นางสาวอรวรรณ ปุยเงิน

63043004609 นางสาวพิมพ�ใจ ศรีสว.าง

63043004610 นางสาวชนิสรา ชูรักษ�

63043004611 นางสาวพิมลวรรณ มันทากาศ

63043004612 นางสาววริศรา ศรีพรม

63043004613 นางสาววรรณพร จันทร�เอี่ยม

63043004614 นางสาวศุภากร วงศ�พูล

63043004615 นางสาวณัฐมล มิสยาม

63043004616 นางสาวรัชนี สีเขียว

63043004617 นางสาวสุชานัน งามพันธุ�

63043004618 นางสาวระพีพรรณ ขวัญทอง

63043004619 นางสาวกวีณา บุญสด

63043004620 นางสาวสุภาพร รัตนวรรณ
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63043004621 นางสาวพัชรี ตรีสวัสด์ิ

63043004622 นางสาวณัฐณิชา ยังถิน

63043004623 นายสุวินัย แตงอ.อน

63043004624 นางสาวศรสวรรค� รวบรวม

63043004625 นายภากร ภมรพืช

63043004626 นางสาวชนกนันต� วงษ�ศรีวิชัย

63043004627 นางสาวสุชาดา ชีพนุรัตน�

63043004628 นายคมเดช ธนาธิษณ�

63043004629 นายปDยะพงษ� ผลภาษี

63043004630 นางสาวชลลดา วินทะไชย

63043004631 นายธันวา ป@\นห.วง

63043004632 นางสาวชนุตร� คําแก4ว

63043004633 นายวรรณชัย พลับเที่ยง

63043004634 นางสาวเจนอักษร สมสุข

63043004635 นายไชยา กลมเกลียว

63043004636 นายจุฑากิตติ คันทะสอน

63043004637 นางสาวนพมาศ ก4อนมณี

63043004638 นายศุภชัย แก4สว.าง

63043004639 นางสาวขวัญฤดี งามประดับ

63043004640 นายชาติชาย สุขเทียบ

63043004641 นางสาววรรณนิสา แก4วแสนเมือง

63043004642 นางสาวสุนิสา กริ่มใจ

63043004643 นางสาวเทียนทิพย� กสิกรณ�

63043004644 นางสาวณัฐรัตน� มูลละ

63043004645 นางสาวนันทิดา ชุ.มชื่น

63043004646 นายวรกร กลมวัฒน�

63043004647 นางสาวภารดี คําทองดี

63043004648 นายธนาชัย เรื่อศรีจันทร�

63043004649 นายณัชพล โพนที

63043004650 นายวรวัจน� อินทบุตร
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63043004651 นายขวัญชัย มีคํา

63043004652 นายพิริยะ เทียนศรี

63043004653 นางสาวกิตติยา วิใจคํา

63043004654 นายธนกร ณฐกมลวร

63043004655 นางสาวสุดารัตน� สุดใจ

63043004656 นางสาวจุฑารัตน� บุญบุตร

63043004657 นายนิธินาถ อนุพันธ�

63043004658 ว.าที่ร4อยตรีหญิงฤดีมาศ ป@ญญา

63043004659 นางสาวม่ิงขวัญ นิ่มมา

63043004660 นางสาวศิริพร โชคอวยพรชัย

63043004661 นางสาวจารุวรรณ ทองสุข

63043004662 นางสาวภัทราพร เหมือนมอญ

63043004663 นางสาวอรดนิตา เอี่ยมสอาด

63043004664 นายณัฐทกร พงศ�ศิริไพศาล

63043004665 นายปฏิวัติ สกุลเจริญพานิชย�

63043004666 นายสาคร แซ.ย.าง

63043004667 นางสาวกานต�มณี อัตถากร

63043004668 นายศศิพล รุจิราวงศ�วรรณ

63043004669 นายวัชรพล กรุตวงษ�

63043004670 นางสาวฐิติมา บํารุงกิจ

63043004671 นางสาวสุคณา ทองลอง

63043004672 นางสาววรางคณา เวสสุวรรณ

63043004673 นางสาววรรณี สาระภี

63043004674 นางสาวดาวประกาย พันธ�สวรรค�

63043004675 นางสาวพิจิตรา เวียงจันทร�

63043004676 นายพรรณเชษฐ โกษาพันธุ�

63043004677 นางสาวสุนิสา หาอังกาบ

63043004678 นายขวัญประชา รัมมะวงษ�

63043004679 นายสุพศิน ทานธรรม

63043004680 นางสาวจิตตราภรณ� พรภักดี
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63043004681 นายสราวุฒิ กล.อมเกลี้ยง

63043004682 นางเนตรนภา เหนือสุข

63043004683 นายธนานันท� ลุนาบุตร

63043004684 นายศุภกิตต์ิ มีวรรณสุขกุล

63043004685 นายอนุทัศ บุญเชิด

63043004686 นางสาวณัฐนารี พราหมณ�แต.ง

63043004687 นางสาววราภรณ� โสสองชั้น

63043004688 นายนิธิพจน� ฝ@\นชมภู

63043004689 นางสาวชนนิกานต� คงกะพันธ�

63043004690 นางสาวศิริวรรณ อ.อนจ4าย

63043004691 นางสาวรุ4งลาวัลย� คร4ามดี

63043004692 นางสาวสุพรรณี ย่ิงนอก

63043004693 นายเขษม พลเศษ

63043004694 นางสาวทัศนีย� จินพละ

63043004695 นางสาวณัฐชานิศร� ทองสุขสุพัชร

63043004696 นายจิรายุ บุญเรือน

63043004697 นางสาวสมพัตร กล4วยดี

63043004698 นางสาวอรวิสา เกลี้ยงเกลา

63043004699 นางสาวดารณี เอี่ยมงาม

63043004700 นางสาวภานุมาศ ดีพัฒนกุล

63043004701 นางสาวหัสยา กลิ่นเกษร

63043004702 นายอิสรา อ.องย้ิม

63043004703 ส.ท.ณฤทธ์ิ เรืองธีรวงศา

63043004704 นางสาวกาญจนา บํารุงแคว4น

63043004705 นางสาวณัฐชยา ผู4ภักดี

63043004706 นายศุภชัย เส็งสุข

63043004707 นางขนิษฐา วิเศษสิทธิโชค

63043004708 นางสาวจีรนันท� จงทอง

63043004709 นางสาวสุพรทิพย� พูลกัน

63043004710 นายพลอธิป ฤกษ�ดี
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63043004711 นางสาวสุนันทา กระจ.างจิตร�

63043004712 นายณฐกร ทรัพย�เจริญ

63043004713 นางสาวนิตญา แก4วฤทธ์ิ

63043004714 นางสาวรุจิรา จันชนวน

63043004715 นางสาวสุนิสา ศรชัย

63043004716 นางสาววันเพ็ญ ศรีนุช

63043004717 นายปรมินทร� แช.มชู

63043004718 นางสาวก่ิงกาญจนา แนวนัน

63043004719 นางสาวเมย�วิการ� พูลทอง

63043004720 นายชัชวาลย� แนวคํา

63043004721 นางสาวศินีนาฏ เณรกรุด

63043004722 นางสาวสุพัตรา ถนอมวงษ�

63043004723 นางสาววรัญWู เชื้อดี

63043004724 นางสาวอาภัสรา เกิดประกอบ

63043004725 นางสาววิลาสินี ศรีวิเชียร

63043004726 นายวรวุฒิ ศรีวิสัย

63043004727 นายชานนท� กุลกุศล

63043004728 นางสาวสุภัคสร แปHนเจริญ

63043004729 นางสาวณัฐฐินันธ� ทิวันทา

63043004730 นายนิธิรุจน� อิงคะชัยสิทธ์ิ

63043004731 นางสาวพักตร�เพ็ญ แสวงชอบ

63043004732 นางสาวสุรินทรา รุ.งเรือง

63043004733 นางสาวสุภัชชา ม.วงพันธุ�

63043004734 นายอําพล นาเมืองรักษ�

63043004735 นางสาวพรวรรณี จาริพิบูล

63043004736 นายชัยสิริ ปรีดา

63043004737 นางสาวปาริชาติ เพียรอุสาหะ

63043004738 นายธนะชัย จาดจร

63043004739 นายปรัชญา พานิช

63043004740 นายไอศูรย� จิตกระแสร�
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63043004741 นายนัฐภูมิ สรัสสมิต

63043004742 นายปรวิทย� ไทยใหม.

63043004743 นายปฐมโชค เเซ.อึ้ง

63043004744 นางสาวเกจกัญญาณัฐ เชยชม

63043004745 นายทัศนัย เจริญสุข

63043004746 นางสาวนันท�นภัส พละทรัพย�

63043004747 นายวัชรพงศ� ทุมภา

63043004748 นางสาวภาสินี มงคลสวัสด์ิ

63043004749 นายจิรกานต� วิจิตรพันธุ�

63043004750 นายสุทธิศิลปQ ภาคสุทธิ

63043004751 นางสาวนิษฐา วรรณวงค�

63043004752 นางสาวทิพวรรณ ไทยงามศิลปQ

63043004753 นางสาวสุภาวลัย เพ็ชร�ศิริ

63043004754 นางสาวอัมพร ศรีสมัย

63043004755 นางสาวประภาพรรณ เมฆขํา

63043004756 นายนิรัญ อินสุภา

63043004757 นางสาวปรียาภรณ� เทียนงาม

63043004758 นางสาวนลิน ทาทอง

63043004759 นางสาวรัตนาวลี ศิริยุทธ

63043004760 นางสาวศิริลักษณ� ต.วนเทศ

63043004761 นายประสิทธ์ิ ผาผ.อง

63043004762 นางสาวจีรนันท� นาคปายเสือ

63043004763 นางสาวป@ฐมาภรณ� สุขใส

63043004764 นางสาววรรณณิชา สุขนิรันดร�

63043004765 นางสาวอภิญญา วิลัย

63043004766 นายกานต� กาญจนะ

63043004767 นางสาวศุภมาส คงมีทรัพย�

63043004768 นางสาวสุภัทรา เกิดอ.วม

63043004769 นายอิทธิพัฒน� วัฒนธรรม

63043004770 นางสาวชนานันท� สรรพเจริญ
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63043004771 นางสาววริสรา บุตรศรี

63043004772 นางสาววัชรินทร� เปKยผล

63043004773 นางสาวเหมวรรณ เกิดสําราญ

63043004774 นางสาวศิวาพร สุขม.วง

63043004775 นางสาวอนงณุช บุญเรืองรอด

63043004776 นายณัฐพล โชติทอง

63043004777 นายชัยวิวัตร รอดเสียงล้ํา

63043004778 นางสาววาสนา แพทย�ไชโย

63043004779 นางสาวนิชชา โพธ์ิศรี

63043004780 นางสาวอรณี สุเหร็น

63043004781 นางสาวสาวิตรี สุราฤทธ์ิ

63043004782 นางสาวธมลวรรณ สิงหราช

63043004783 นางสาวสุรีย�พร แสวงเจริญ

63043004784 นางสาวปรียาพร บุญเรืองรอด

63043004785 นางสาววรางคณา ดวงแก4ว

63043004786 นายศรัณWู เลื่อนลอย

63043004787 นางสาวชรินรัตน� รักเดช

63043004788 นางสาวเณตรชนก บัวสระ

63043004789 นายภาณุพงศ� ขวัญเอม

63043004790 นายอาทิตย� เจิมเมือง

63043004791 นางสาวกมลชนก รัมมะฉัตร

63043004792 นายวรายุทธ ภู.เปKLยม

63043004793 นางสาวบุญธิยา ปDLนแก4ว

63043004794 นางสาววรกมล ต.างใจ

63043004795 นางสาวนุสรา ฤกษิ์ธิศรี

63043004796 นางสาวปาริฉัตร แบนมี

63043004797 นางสาวศิริรัตน� ดําดี

63043004798 นางสาวศิรัชญา เจริญชัยสกุล

63043004799 นายธนพล ศรเดช

63043004800 นางสาววิภาวี โชคโภคาสมบัติ
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043004801 นางสาวภัควดี พงษ�ผล

63043004802 นางสาวสุนทรีย� พิทักษ�สาลี

63043004803 นางสาวภคมาศ บุญพร4อม

63043004804 นางสาวกฤตยา หอระเวก

63043004805 นางสาวนฤมล ลือชาติ

63043004806 นางสาวสุภาวดี นุมฤทธ์ิ

63043004807 นางสาวพัฐศนันต� จันทะพันธุ�

63043004808 นางสาวกัลย�สุดา ยุวะบุตร

63043004809 นางสาวฐิตาภา สุขพงษ�

63043004810 นายบุญยงค� ม่ันคง

63043004811 นายธนโชติ เจนเจริญ

63043004812 นางสาวศิรประภา พัดลม

63043004813 นางสาวปรียานุช ตรีมิตร

63043004814 นางสาวนัฐนัน อังกานนท�

63043004815 นายสิริฤกษ� วิงวาท

63043004816 นางสาวเบญจวรรณ สุริยะ

63043004817 นายธีรภัท สว.าง

63043004818 นางสาวชรัญรัช เรืองศรี

63043004819 นางสาวกาญจนาภรณ� นิลาพันธ�

63043004820 นางสาวสุธิกา ไกรโภชน�

63043004821 นางสาวนิตยา ธรรมสอน

63043004822 นางสาวธนนันท� โทนสิงห�

63043004823 นางสาวกานต�กมล ชูสกุล

63043004824 นางสาวปรียา แก4วสุข

63043004825 นายสหรัฐ อากาศสุภา

63043004826 นางสาวสมปรารถนา อินทร�ถาวร

63043004827 นางสาวพรประภา ชมกุล

63043004828 นางสาวปDยนุช คงดี

63043004829 นางสาวธันยพร ภู.ย้ิม

63043004830 นางสาวสุนิษา สายวานิชย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043004831 นางสาวจิราภา กุลชัยภูมิ

63043004832 นางวรางคณา กสิพันธ�

63043004833 นายนครินทร� นามบุตร

63043004834 นายวิวรรธน� อุลิต

63043004835 นายเศรษฐพงศ� มะพงษ�เพ็ง

63043004836 นางสาวป@ญญาวีย� ดาวเรือง

63043004837 นายวุฒิชัย บุสถิตย�

63043004838 นางสาวสุดารัตน� จิตร�ทาทราย

63043004839 นางสาวบุษราคัม บุญบรรดาล

63043004840 นางสาวสุวิมล นาวิชิตร�

63043004841 นางสาวจันสุดา อุบลวงค�

63043004842 นางสาวสกาวรัตน� จุลวานิช

63043004843 นายวัชรินทร� แปงแสง

63043004844 นางสาวณิชกานต� รัชวัตร�

63043004845 นายชญตว� คํายวง

63043004846 นางสาวปวีณา เดชเขตขัน

63043004847 นางสาวนฤดี จาวสุวรรณวงษ�

63043004848 นางสาวฐิติยา วงศ�อาษา

63043004849 นางสาวนันทนัช พรมบาง

63043004850 นางสาวเกวลี มุลิวัลย�

63043004851 นายธีรพงษ� เมนะสิน

63043004852 นางสาวณัฐธนภัทร� ชมชาติ

63043004853 นางสาวอัญชัน ชาวปXา

63043004854 นายเกริกเกียรติ วาดเขียน

63043004855 นางสาวศศิวภรณ� หมู.หาญ

63043004856 นางสาวสิริมา มีรัตน�

63043004857 นางสาวศิรินารถ ขําน4อย

63043004858 นายชัยบดินทร� พุ.มมณี

63043004859 นางสาวกรรณิการ� ชูบุญ

63043004860 นางสาวนวพร บุญแก4ว
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ระดับปริญญาตรี

63043004861 นางสาวปDยะนันท� เล.าทุย

63043004862 นางวชิรญาณ� วัฒนพันธุ�

63043004863 นางสาวสุชาวดี โพนทอง

63043004864 นางสาวนุชฤดี หาญธงไชย

63043004865 นางสาวลักขณาวิมล กองมิตรชัย

63043004866 นายชนสรณ� เชษฐรตานนท�

63043004867 นายวสุกฤต สุมาลานุกูล

63043004868 นางสาวภารุจา วังพยนต�

63043004869 ว.าที่ ร.ต.หญิงชุลี พุฒซ4อน

63043004870 นางสาวพนรัตน� พ่ึงพรหม

63043004871 นางสาวพวงชมพู ดีเอี่ยม

63043004872 นางสาววรรณา ลาภานิกรณ�

63043004873 นายประวิทย� นาคคุ4ม

63043004874 นางสาววรนุช ย่ิงยวด

63043004875 นางสาวประภัสสร กลิ่นขาว

63043004876 นายธนสาร แรกดําเนินกิจ

63043004877 นายปวเรศ หลวงกิจจา

63043004878 นางสาวศุภลักษณ� ตนะทิพย�

63043004879 นางสาวภิญญดา ภู.ประสงค�

63043004880 นายณัชพล กลีบมาลัย

63043004881 นายศิลปชัย มณีเพ็ชร

63043004882 นางสาวณัฏฐณิชา บุตรหล4า

63043004883 นางสาวอรวรรณ ยอดแก4ว

63043004884 นางสาวอิสรีย� พวงภู.

63043004885 นายเจริญพงศ� พิพัฒพงษ�ไพบูลย�

63043004886 นางสาวฉันทิศา เพ่ิมพูล

63043004887 นางสาวนิรันตรี ไวจะรา

63043004888 นายธีระยุทธ นิยมทรัพย�

63043004889 นางสาวสุชาดา มีเรือง

63043004890 นางสาวอภิญญา ศิลาพล
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63043004891 นายพีรพัฒน� เพ่ิมพูล

63043004892 ว.าที่ ร.ต.หญิงศิรินันท� พวงทอง

63043004893 นางสาวนริศรา ชูศรี

63043004894 นางสาวน้ําฝน วงษ�ชมภู

63043004895 นางสาวมุกรินทร� อ่ําทิพย�

63043004896 นางสาวศศิธร เกตุมณี

63043004897 นางสาววณิชชา พุ.มพวง

63043004898 นางสาวกาญจนา ฉิมทับ

63043004899 นายธนิก ไชยมาตย�

63043004900 นางสาวจันทร�วิมล พรมแดง

63043004901 นายสิทธิชัย งามบุญสืบ

63043004902 นางสาวศรัณยา เอื้อจิตสันติ

63043004903 นางสาวจิราพัชร วิจารณ�ปรีชา

63043004904 นางสาวธนัตชนก ดีพาชู

63043004905 นายสมเกียรติ สงเคราะห�ธรรม

63043004906 นางสาวกาญจนาพร อุบลรัตน�

63043004907 นางสาววารุณี ทับไธสง

63043004908 นายกิตติศักด์ิ แผ.พร

63043004909 นางสาวบุณยาพร เฉลาพักตร�

63043004910 นายธนกฤต มาตราเงิน

63043004911 นายฐิตพัฒน� สุขกิจวิโรจน�

63043004912 นางสาวนุชลี ดีแสวง

63043004913 นายวุฒินันท� เลิศสมผล

63043004914 นางสาวสินธารา ขันตี

63043004915 นางสาวจีระวรรณ รินตRะ

63043004916 นางสาวนันทริกา ครุธามาศ

63043004917 นางสาวณิชารีย� คําคุณ

63043004918 นางสาวเกษราพร ชิดเชื้อ

63043004919 นางสาวศิริลักษณ� ขําวังยาง

63043004920 นางสาวอัญชณากานต� แก4วเเจ.ม
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ระดับปริญญาตรี

63043004921 นายพงษ�ศักด์ิ รัชพิทยาวุธ

63043004922 นางสาวสาวินี สอนประดิษฐ

63043004923 นางสาวณัฐชยา ศรีกฤตยาวัฒน�

63043004924 นายพุทธคุณ ภาคาพร

63043004925 นางสาวอรพรรณ แก4วไทรท4วม

63043004926 นางสาวอัจจิมา โกสุมา

63043004927 นางสาวประภาพรรณ แก4วประกาศ

63043004928 นางสาวภารณี เสวตวิหารี

63043004929 นางสาวจารุดา เกตุอินทรีย�

63043004930 นางสาวเมตตา ฉํ่าชื่นใจ

63043004931 นางสาวสุภัทธา พรรณงาม

63043004932 นางสาวกรกนก ศรีสุระ

63043004933 นางสาวปาณิดา บ.ายเที่ยง

63043004934 นางสาววาสนา ทะมานนท�

63043004935 นางสาวพิชามญชุ� อุ.มชะอุ4ม

63043004936 นายณภัทร สุขสังขาร

63043004937 นางสาววิมลมาศ โกสวัสด์ิ

63043004938 นางสาวเบญจมาภรณ� ตลับเงิน

63043004939 นางวรรณา กรุดสายสอาด

63043004940 นายเจษฎากร อินทร�อํานวย

63043004941 นางสาวทิพวรรณ ใต4จันทร�

63043004942 นายวิทยา พยุงแก4ว

63043004943 นายอดุลย� แท.นบัลลัง

63043004944 นางสาวนุชจรีย� ย้ิมเย้ือน

63043004945 นางสาวภัทรลภา สอดศรี

63043004946 นางสาวศิริรัตน� โตพูล

63043004947 นางสาวดวงจันทร� สุขเริงรื่น

63043004948 นางสาวรัตนา ทองมาก

63043004949 นายณอมร เครือวัลย�

63043004950 นางสาวสุนทรี บุญเลิศ
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ระดับปริญญาตรี

63043004951 นายภัทรเวช บุญสุ.น

63043004952 นางสาวน้ําฝน อินมงคล

63043004953 นางสาวจิราวรรณ โพธิสาวัง

63043004954 นางรัตนา เสธา

63043004955 นายฐิติศักด์ิ กมลฉํ่า

63043004956 นางสาวอรณัส วงค�อุไร

63043004957 นางสาววิภา กงเกวียน

63043004958 ส.อ.ชาญชัย สุนทรพจน�

63043004959 นางสาวหทัยรัตน� เรืองขจร

63043004960 นางสาวเนาวรัตน� สุขอารมณ�

63043004961 นายสุวิทย� อัญธป@ญญา

63043004962 นายชัยธวัช สมนึก

63043004963 นางสาวจินตนา พาอีเม4ง

63043004964 นางสาวนันท�นภัส ศรีเมฆ

63043004965 นางสาวภัทรา ก4องกังวาล

63043004966 นางสาวพณธิดา พุ.มพวง

63043004967 นางสาวสุพัตตรา รอดตาด

63043004968 นางสาวหทัยรัตน� ขุนอ.อน

63043004969 นางสาววัชราภรณ� ฆารจํารอง

63043004970 นายจิราวุฒิ ฟูเฟYLอง

63043004971 นางสาวขวัญดี จงชาญสิทโธ

63043004972 นางสาวจริญญา ศรีวิราช

63043004973 นายธนากรณ� มาเหง.า

63043004974 นางสาวจิราวรรณ โมงขุนทด

63043004975 นางสาววราภรณ� นากแก4ว

63043004976 นางสาวสุชาดา มีเทศ

63043004977 นางสาวเอกสุนีย� ส.านสม

63043004978 นางสาวสุภัทตรา ไชยลังกา

63043004979 นางสาวจารุวรรณ รุ.งแจ4ง

63043004980 นางสาวกิตติญา พันธุ�เทียน
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63043004981 นางสาวธิดารัตน� แขมโค4ง

63043004982 นางสาวเก็จมณี ย้ิมไหม

63043004983 นางสาวศศิตา เฉลิมกิจ

63043004984 นางสาวอาทิยา ภุมรินทร�

63043004985 นางสาวกนกลดา เพชรรี่

63043004986 นายอรินชย� อิ่มสมโภชน�

63043004987 นางสาวพชร พจนาพันธ�

63043004988 นางสาวเกตน�สิริ ทองสุพรรณ�

63043004989 นายบุญญฤทธ์ิ พันธ�ไม4เล็ก

63043004990 นางสาวศศิธร เปรมปราชญ�

63043004991 นายเสรีภาพ ล4วนดี

63043004992 นางสาวเตือนใจ กิมหงวน

63043004993 นายเพ่ิมพูล สีมารักษ�

63043004994 นายศุภวิชญ� ศรีเจริญธรรม

63043004995 นางสาวปวีณ�กร ทรัพย�วิศาลกุล

63043004996 นางสาวดวงกมล กุณา

63043004997 นายประกาศิต แสงไกล

63043004998 นางสาวจามจุรี มณีเพ็ชรเจริญ

63043004999 นางสุภัธตรา คล4ายทิพย�

63043005000 นายคณิตณรงค� โปSะไธสง

63043005001 นางสาวศิริวรรณ ศรีระษา

63043005002 นายอนุกูล ทองเสน

63043005003 นางสาวศิวพร ชุ.มทรวง

63043005004 นางสาวศันสนีย� แซ.หุ.น

63043005005 นางสาวอรัชพร มธุพจน�

63043005006 นางสาวฐิติรัตน� แซ.ตัง

63043005007 นางสาววรางคณา แย4มคล4าย

63043005008 นางสาวอัญชลี พ่ึงครุธ

63043005009 นายณัฐวัตร แสนใจ

63043005010 นางสาวดารินทร� ปาทาน
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63043005011 นางสาวจิราพร เหล.าเขตกิจ

63043005012 นายศรายุทธ โอชารส

63043005013 ว.าที่ ร.ต.หญิงศิริลักษณาวลัย วงศ�คํา

63043005014 นายศิริชัย เพ็ชรแสง

63043005015 นางสาวเปรมฤดี สงวงษ�

63043005016 นางสาวภัทราพร จันภักดี

63043005017 นางสาวแคทลียา กองแดน

63043005018 นายวิชชากร วงษ�มอญ

63043005019 นางสาวกุลวิตรี ห.อทอง

63043005020 นางสาวพัชรินทร� พวงทอง

63043005021 นางสาวสุทธินันท� โพธ์ิช.วย

63043005022 นายรวินิศ บุนนาค

63043005023 นายกรภัทร� ประชากุล

63043005024 ว.าที่ร4อยตรีหญิงชนัญญา ปลั่งดี

63043005025 นางสาวกุลพร ทองไพบรูณ�

63043005026 นางธนพร ทรัพย�สม

63043005027 นางสาวพิชชาภัสส� อภิจีราสิน

63043005028 นางสาวเทียนแก4ว ป@ญญาทิพย�

63043005029 นายทรงกิต การีซอ

63043005030 นางสาวจันทิมาภรณ� เอี่ยมแสน

63043005031 นายอาทิตย� สมแฮ

63043005032 นางสาวกันยารัตน� กําแพงแก4ว

63043005033 นางสาวกมลรัตน� เกตุถิน

63043005034 นางสาววราพร คงสุข

63043005035 นางสาวอังคณา ฟูเฟYLอง

63043005036 นางสาวชนิดา เงินหล.อ

63043005037 นางสาวกาญจนา วงศ�ศรีเผือก

63043005038 นางสรินทร�ญา ปาณะศรี

63043005039 นางสาวธัญกมล ป@ททุมมี

63043005040 นางสาวณัฐณิชา วาณิชสรไกร
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63043005041 นางสาวจิรนันท� นิ่มนาค

63043005042 นางสาวพรทิพย� ตาลาน

63043005043 นายกฤษกร แย4มวงษ�

63043005044 นางสาวจุฑามาศ เติมสุข

63043005045 นายปDยะพงษ� หลายเจริญ

63043005046 นายชาญวิทย� นาคคล4าย

63043005047 นายกิตติพศ แดงพัด

63043005048 นายสถิตย� พันธ�แตง

63043005049 นายกฤษฏ� รุ.งเรือง

63043005050 นางสาวเมธาวี เกตุวุฒิ

63043005051 นายภรต ตุลากัน

63043005052 นายวิชัย ทองเหม

63043005053 นายยอดย่ิง บุณยานันต�

63043005054 นางสาวพชริดา วิพัฒน�ครุฑ

63043005055 นายสุบิน จับเทียน

63043005056 นางสาวอรยา ส.งกลิ่น

63043005057 นางสาวพิชชาพร ย้ิมประไพ

63043005058 นางสาวสุภาพร อ.อนจันทร�ทุม

63043005059 นางสาวธิติมา ประยูร

63043005060 นางสาวธนภรณ� เมฆสวรรค�

63043005061 นางสาวนริ ณ ทรา เปรื่อง การ กิจ 

63043005062 นางสาวพัชรี เดชาทิพย�ธนากุล

63043005063 นางสาวศิริพร ดอนชมไพร

63043005064 นายณัฐวุฒิ เนื่องประถม

63043005065 นายกิตติศักด์ิ สุขสมโสตร�

63043005066 นางสาวสุชาวดี หามนตรี

63043005067 นายสิทธิศักด์ิ อินทระ

63043005068 นายกิตติภัค สุดสะกรี

63043005069 นางสาวนงลักษณ� ขวัญเมือง

63043005070 นางสาวอภิญญา พ่ึงอ.อน
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63043005071 นายภราดร สีวันนา

63043005072 นางสาววารุณี ภู.พราหมณ�

63043005073 นายธเนศ ดอกไม4

63043005074 นางสาวอรุณี มาลี

63043005075 นางสาวชนิสรา ใจเที่ยง

63043005076 นางสาวสุนิฉาย ฆ4องอินตะ

63043005077 นายสหรัฐ รื่นเวช

63043005078 นางสาวสุดารัตน� สุรินทร�

63043005079 นางประกายการ แย4มทรัพบ�

63043005080 นางสาวสุพรรษา จันทร�สุกปลั่ง

63043005081 นางชลธิชา สุขมา

63043005082 นางสาวธารารัตน� ศรีมา

63043005083 นายวุฒิชัย ท.านัทธี

63043005084 นางสาวดวงนภา หมอโอสถ

63043005085 นายศรายุธ ม.วงพันธ�

63043005086 นางสาวกนกพร สุขฉาย

63043005087 นางสาวลักษมณ จันทร�กระจ.าง

63043005088 นางสาวพัลลิภา ม่ังค่ัง

63043005089 นางสาวกรนันท� ลุนอุดม

63043005090 นางสาวณัฐนันท� เดโช

63043005091 นางสาวศุภนิดา พูลสวัสด์ิ

63043005092 นายบรรเทิง ภู.พวง

63043005093 นายวรยุทธ บุญพันธ�

63043005094 นางสาวเดือนเพ็ญ พรห�มรักษา

63043005095 นางสาวสุภาวดี พาพิมพ�

63043005096 นางสาวปนัดดา เล็กพงษ�

63043005097 นางนีรนุช เพ็ชรแพง

63043005098 นางสาวเบญจพร เหมือนแจ.ม

63043005099 นางสาวอุไรรัตน� พูนประสาร

63043005100 นางสาวลักษิกา สุทธิกิจ
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63043005101 นางสาวนริศรา นาแถมเพชร

63043005102 นายธีรพงศ� เหมะสถล

63043005103 นางสาวศุภิสรา เพชรอําไพ

63043005104 นางสาวฐิติมา สุขสละ

63043005105 นางไอยวริญช� ไชยรัตน�

63043005106 นางสาวศิริญาขวัญ ใจแสน

63043005107 นางสาวโยทะกา ทองเพ็ชร

63043005108 นางสาวพัชรพร ยอดแก4ว

63043005109 นางสาวนริสรา ชมพรมราช

63043005110 นางสาวจิรากานต� เอกเจริญ

63043005111 นางสาวอมรทิพย� แสนแก4วทอง

63043005112 นางสาวปDยะธิดา นิตระ

63043005113 นางสาวสกลสุภา ไพรดํา

63043005114 นางสาวชุลีกร กุลสุวรรณ

63043005115 นางสาวฐิติมา คงเจริญใจ

63043005116 นางสาวชิดชนก อยู.ยงสินธุ�

63043005117 นายทีปกร ตันตินิพันธุ�กุล

63043005118 นางสาวมลฤดี อุ4ยแสนสี

63043005119 นางสาวณิชกานต� โอริส

63043005120 นายภานุวัฒน� บูชา

63043005121 นายจตุรพัฒน� พรมณี

63043005122 นางสาวเบญจมาศ หานุ

63043005123 นางสาวกชกร ประคองสุข

63043005124 นางสาวปุณฑริกา คงรัตน�

63043005125 นางวรรณภา วรพิมพงษ�

63043005126 นางอาทิตยา วงษ�เหล็ก

63043005127 นางสาวจารุวรรณ วันเพ็ญ

63043005128 นายพีระพล เจริญศิลปQ

63043005129 นางสาวภัสชญา ถนอมสิงห�

63043005130 นายวัชระ กลิ่นเกิด
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63043005131 นายณัฐฐาณัฏฎ� ยอนตระกูล

63043005132 นางสาวชุติมา กรัดกระยาง

63043005133 นายกิตติพล พ่ึงพา

63043005134 นายวุฒิพงษ� แมนธนานนท�

63043005135 นางสาวจิรีณฐณิณ ชมมี

63043005136 นางสาวอรชนกภรณ� สมทัต

63043005137 นางสาวณัฐฐาณุช สุขเย็น

63043005138 นางสาวบุณยวีร� นาคเสโน

63043005139 นางสาวลดา อินมณี

63043005140 นายวัชรพล บุญป@\นผล

63043005141 นางสาววลัยลักษณ� ยอดม่ัน

63043005142 นางสาวกมลชนก สุขอนันต�

63043005143 นางสาววิภาวี ฉวีพัฒน�

63043005144 นายณัฐพงศ� ห.วงถึง

63043005145 นายศุภวัฒน� บุนนาค

63043005146 นางสาวธัญลักษณ� จุ.งใจ

63043005147 นายสุวัจน� มาสะอาด

63043005148 นายรัชตะ บุญเอื้อ

63043005149 นางสาวชฎาพร ไตรยงค�

63043005150 นายอดิศักด์ิ บํารุงรักษ�

63043005151 นางกัญญารัตน� ศรีสุนทร

63043005152 นางสาวศิรัญญา เทิ้งก่ิม

63043005153 นางสาวชมพูนุท ทองแก4ว

63043005154 นางสาวสิริรัตน� จันทร

63043005155 นางสาวจิราพัชร มีเคลือบ

63043005156 นางสาวมธุรศ ถิระสาโรจน�

63043005157 นายพงศธร นิติธรรมานุกุล

63043005158 นางสาวจุฑามาศ นิรันดร

63043005159 นางสาวพรพรรณ อินถาวร

63043005160 ว.าที่ร4อยตรีชนัญWู ปรางค�วิเศษ
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63043005161 นางสาวแพรวพรรณ ยาโตประมา

63043005162 นางสาวเปมิกา ทองฤทธ์ิ

63043005163 นางสาวณัฐกานต� เต็งผักแว.น

63043005164 นางสาวกรวิภา มากวงค�

63043005165 นายนัฐพล แก4วทองดี

63043005166 นายชาคริต อาลีมีน

63043005167 นายนิธิศ มาตขาว

63043005168 นายธนดล เศรษฐโท

63043005169 นางสาวณิชากร ศรีนางแย4ม

63043005170 นางสาวกิตติมา ทับทิมศรี

63043005171 นางสาวณัฐณิชา เณรน4อย

63043005172 นางสาวรังสิยา แก4วไทรนัน

63043005173 นางสาวอัจฉรา กุลอําภา

63043005174 นายอนุชิต อุ.นทรัพย�

63043005175 นางสาวฐิติรัตน� เกตุนวม

63043005176 นายวสุ ย้ิมยืนยง

63043005177 นางสาวสุทธิดา บุญมาก

63043005178 นายอภิชัย สิงห�เวียง

63043005179 นางสาวชุติมา นุตตะรังค�

63043005180 นางบุญประภา เกตุสุวรรณ�

63043005181 นายชินทัต พันยา

63043005182 นางสาวปDยพรรณ พรมวงษ�

63043005183 นายอัสนบ บุญเมือง

63043005184 นางสาวกมลวรรณ บุญถนอม

63043005185 นางสาวจิรภรณ� ดุลยะลา

63043005186 นางสาวมณีรัตน� สาพจน�

63043005187 นางสาวสุพรรณี เรือนงาม

63043005188 นางสาวกุลจิรา นาคไทย

63043005189 นายดนัย จันตRะกอง

63043005190 นางสาวศศิมา จันทราภิรมย�
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63043005191 นางสาวเสาวลักษณ� พ.วงอยู.

63043005192 นายสุรเดช เรืองบํารุง

63043005193 นางสาววราภรณ� วราหะ

63043005194 นางสาวพรทิพย� หวังศรี

63043005195 นางสาวณัทรินทร� อุตเจริญ

63043005196 นางสาวกนกวรรณ สุขษา

63043005197 นางสาวศิริพร ชลูดดง

63043005198 นางสาวจิราพร ใจยืน

63043005199 นางสาวกิตติยา อ.อนมิตร

63043005200 นางสาวปDยาภรณ� ต.วนชะเอม

63043005201 นางสาววิไลพร ชูชื่น

63043005202 นางสาวกัญจนพร อ.วมอดทน

63043005203 นายพลวิวัฒน� รัตนใส4พงษ�

63043005204 นางสาวปวีณา บุญเกิด

63043005205 นายฉัตรมงคล แก4เวมือง

63043005206 นางสาวสิริรัตน� แก4วพรหม

63043005207 นายทัศพล สายสุข

63043005208 นางสาวจุฑารัตน� บุญมากจุ4ยสีห�

63043005209 นางสาวลูกน้ํา โพธ์ิพันศรี

63043005210 นางสาวธนพร ไพบูลย�

63043005211 นางสาวจินตนา แก4วฟHา

63043005212 นายจักรภัทร จิตอารี

63043005213 นางสาวกัลยารัตน� อิ่มจิตร�

63043005214 นางศศิธร ชนะวงค�วิสุทธ์ิ

63043005215 นายป@ญญา อิ่มอาเทศ

63043005216 นางสาวปานประภา เหลืองปาน

63043005217 นางสาวรัตติยากร มุ.ยเผือก

63043005218 นางสาวดวงกมล อุ.นตาดี

63043005219 นางสาวแสงดาว พรหมหา

63043005220 นางสาวนิรชา ร.มกุหลาบ
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63043005221 นายพัทธพล สุขขี

63043005222 นางสาวศุภดา วุฒิวัย

63043005223 นางสาวอรวรรณ แก4วสุข

63043005224 นายสมชาย วิมลกาญจนา

63043005225 นางสาวจีราพร มาพิพัฒน�

63043005226 นางสาวพจนา ชํานาญกุล

63043005227 นายวรพล แกว.นกสิกรรม

63043005228 นายปฐมพร ศุภานันทน�

63043005229 นายจักรพันธ� สมานสุข

63043005230 นางสาวณัติฐา อ่ําสกุล

63043005231 นางสาวพนัชกร คชรินทร�

63043005232 นางสาวปภัสวดี ทวินันท�

63043005233 นางสาวปภัสสร สาระวรณ�

63043005234 นางสาวรุ4งทิพย� บู.อินทร�

63043005235 นางสาวพัทธวรรณ นกเล็ก

63043005236 นางสาวศศิบูรณ� พบลาภ

63043005237 นายศกานต� คชชะ

63043005238 นางสาวสุพิชชา เอี่ยมเกษม

63043005239 นายกิตติพงษ� จํานงค�หาญ

63043005240 นางสาวภารดี แสนสุขเกษม

63043005241 นายศิริภัทร สุรีรัตน�

63043005242 นายจิตกร คือปอ

63043005243 นางสุรีย�พรรณ เที่ยงตรง

63043005244 นายณัฐพล ตรีคงคา

63043005245 นายนราทิพย� คนทา

63043005246 นางสาววิศัลย�ศิริ โพนดงนอก

63043005247 นางสาวรติกร พิกุล

63043005248 นางสาวปDยาภรณ� เกิดธรรม

63043005249 นางสาวสุนันธิกา ชาญขุนทด

63043005250 นางสาวทัศนี สารแดง
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63043005251 นางสาววันทนา พูลศิลปQ

63043005252 นายธนภัทร� พงษ�สถิตย�

63043005253 นางสาวพรศิริ ทับศรี

63043005254 นางสาวเพชรลัดดา ผลแสงสี

63043005255 นางสาวโสรัตน� เรืองฤทธ์ิกูล

63043005256 นางสาวนรินทรวดี ม่ันคง

63043005257 นายทรัพย�สถิตย� ขันคํา

63043005258 นายคุณานนท� ขําวงษ�วสุรัตน�

63043005259 นางสาวเสาวนีย� พากเพียร

63043005260 นางสาวปุณิกา กัณทร�เข็ม

63043005261 นางสาววารุณี ตาลหวาน

63043005262 นายธนกร วงษ�นาค

63043005263 นายสมพร สกุลพราหมณ�

63043005264 นายอัครพงษ� วอทอง

63043005265 นายพีระพงษ� พาลหาญ

63043005266 นางสาวศุภรัตน� บุญเลิศ

63043005267 นางสาวกัญญาภัค โคกทอง

63043005268 นางสาวสาวิตรี สุขขํา

63043005269 นางสาวนุจรีย� ฟ@กชนะ

63043005270 นายมาสลัน แสแม

63043005271 นายวรกร กลมวัฒน�

63043005272 นางสาวนิสา กระจ.างโรจน�

63043005273 นางสาวอมรรัตน� คงศรี

63043005274 นางสาวจิดาภา ทองหล.อ

63043005275 นายภุชงค� อนันตวัฒน�

63043005276 นายกันตภณ เกลี้ยกลาง

63043005277 นางสาวจุรีพร แก4วมัคคา

63043005278 นางสาวสิตานัน พลายโถ

63043005279 นายคชาพงษ� น.วมนวล

63043005280 นางสาวป@ทมา เรืองเดช
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63043005281 นางสาวปรัชญารัตน� ศิลารัมย�

63043005282 นางสาวกนกพร บุญคล4าย

63043005283 นายธวัชชัย เพ็ชรกล4า

63043005284 นายสิรวิชณ� สุป@นนี

63043005285 นายนริศ แสงสีทอง

63043005286 นางสาวสมฤดี แสงอรุณ

63043005287 นายมงคลชัย บุญหลง

63043005288 นางสาวชญาภรณ� ใจกอบกู4

63043005289 นางสาวกนกวรรณ ส.งเสริม

63043005290 นางสาวศิริญญา ตรีเดชา

63043005291 นางเบญจมาภรณ� ผาริการ

63043005292 นางสาวกนกศร อินมานพ

63043005293 นายวิชัย สาขา

63043005294 นางสาวชนิตา แสนรัก

63043005295 นายศุภณัฐ นุ.มแจ.ม

63043005296 นางสาวณัฐธยาน� เผยกลาง

63043005297 นางสาวทัศนีย� โกสุมสถาพร

63043005298 นางรุ.งฟHา อําพันธุ�

63043005299 นายวุฒิสิทธ์ิ แสงเปล.งปลั่ง

63043005300 นายณฤทธ์ิ เรือนเมา

63043005301 นางสาวธัญพิชชา ศรีนนท�

63043005302 นางสาวพรสุดา จุมพล

63043005303 นางสาวเพ็ญนภา คําทอง

63043005304 นางสาวนฤมล ไตรยงค�

63043005305 นางสาวปารย�รวี ใจกว4าง

63043005306 นางสาวกัญญาพัชร มัลลิกา

63043005307 นายจักรพงษ� วังวล

63043005308 นายศุภณัฐ สารคานนท�

63043005309 นางสาวมณฑิตา รอดใจ

63043005310 นายจิรายุ สาทรอด
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63043005311 นางสาวลดาวัลย� แสงศรี

63043005312 นายชวลิต วุฒิศิลปQ

63043005313 นางสาวนงศกร พรมชมพู

63043005314 นางสาวเกษยา ใจสุขดี

63043005315 นางสาวจุฑาลักษณ� ทองจันทร�

63043005316 ว.าที่ ร.ต.หญิงอรณิชชา กุลวราธนโชติ

63043005317 นายจิรภัทร ศรีพูน

63043005318 นางสาวศิริลักษณ� สุคันธชาติ

63043005319 นางสาวชนันพัฒน� เรืองทอง

63043005320 นางสาวนวรัตน� ประหยัดทรัพย�

63043005321 นางสาววิไลวรรณ อินริ้ว

63043005322 นางสาวอุบลวรรณ อินทร�สุวรรณ�

63043005323 นางสาวมณฑาทิพย� นาคสมบูรณ�

63043005324 นางสาวอุชุกร ย้ิมเย้ือน

63043005325 นางสาวณัฐปภัสร� นาดี

63043005326 นายเรวัต บุญเลิศ

63043005327 นางสาวกิติยา อาจอํานวย

63043005328 นางสาวณรินญา พันทา

63043005329 นายธีระพันธ� สาติยะ

63043005330 นางสาวจิรนันท� จิตตะคุ

63043005331 นางสาวสุวารี บุญโทน

63043005332 นายกันตวิชญ� เชื้อนาค

63043005333 ว.าที่ร4อยตรีหญิงกรรณิการ� มากเมือง

63043005334 นางสาวซาวียะห� เจะโซะ

63043005335 นางสาวจริยา โตไตย�

63043005336 นางสาวธนาภา แสงมณี

63043005337 นางสาวชลธิชา นิลพันธ�

63043005338 นางสาวกุลวรา สุขสมไทย

63043005339 นางสาวธารินี จูงวงษ�สุข

63043005340 นายรวิภาส บุญเลี้ยง
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63043005341 นางสาวพรพรรณ เสถียรทิพย�

63043005342 นางสาววรารัตน� ไวเกษตรกรณ�

63043005343 นางสาวรัตนาภรณ� มีโต

63043005344 นางสาวกวิสรา บุญประสพ

63043005345 นายสุมิตร โพธ์ิศรี

63043005346 นางสาววรัญญา มีหิรัญ

63043005347 นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม

63043005348 นางสาวิสมฤดี คําจันทึก

63043005349 นางสาวสมใจ เมฆช4าง

63043005350 นางสาววิภาดา เถ่ือนวงษ�

63043005351 นางสาวปานธิดา ศรีคําหอม

63043005352 นายป@ญญา งานดี

63043005353 นางสาวเฟYLองฟHา บุญเติม

63043005354 นายเมธา บุญเพ่ิม

63043005355 นางสาวดวงกมล สุขเทพ

63043005356 นางสาวน้ําผึ้ง อินเอก

63043005357 นางสาวมณทิญา ปานใส

63043005358 นางสาวสุพัตรา ช4างน4อย

63043005359 นางสาวลัดดาวรรณ คุ4มแจ4ง

63043005360 นางสาวปDยะนุช บัวจันทร�

63043005361 นายพิสิทธ์ิ สีตาลเด่ียว

63043005362 นางสาวสุกัญญา บัวบุตร

63043005363 นางสาววรรวิศา มาดี

63043005364 นางสาวบุษกร ควรพิเคราะห�

63043005365 นางสาวสราภรณ� ไตรเนตร

63043005366 นางสาวดลยา อยู.กรัด

63043005367 นางสาวดรัณ ช4างงาเนียม

63043005368 นางสาวชลธิชา มาศิริ

63043005369 นางสาววาสนา สุภาวิมล

63043005370 นางสาวกรณิกา สงทอง
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63043005371 นางสาวจารุพรรณ ปลัดสังข�

63043005372 นางสาวอภิรัตน� นวลจันทร�

63043005373 นางสาวจริยา หมอยา

63043005374 นางสาวพัณณิตา การะคุณ

63043005375 นางสาวธิดาวรรณ จิโรจน�วงศ�

63043005376 นางสาววรรษา สมุทรประภูติ

63043005377 นางสาวนภาพร ทรัพย�โชคพูนสิน

63043005378 นางสาวเมทินี ชาญวิทยา

63043005379 นางสาวพิมพ�ขวัญ สมบัติศิริ

63043005380 นายภานุพงศ� แนบกลาง

63043005381 นางสาววรรณภา ช4อยบัวงาม

63043005382 นายชนาธิป เชื้อพรมศร

63043005383 นางจุฑารัตน� มีเดช

63043005384 นางสาวสุธาพร สุมทุมทิพย�

63043005385 นายวิวัฒน�ชัย วิเศษสิงห�

63043005386 นางสาวปาริชาติ พลสว.าง

63043005387 นางสาวพัชรีพร บุรีนอก

63043005388 นางสาวอัญชนา ปรางไตรรัตน�

63043005389 นางสาวต4องตา สุภาวงษ�

63043005390 นางสาวเจนจิรา ป@\นมีสี

63043005391 ว.าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ บุญคง

63043005392 นางสาวน้ําผึ้ง รื่นชล

63043005393 นางสาวสุภาพร มงคลฉัตร

63043005394 นายบุญญฤทธ์ิ ศรีทองอุ.น

63043005395 นายพิพัฒน� แสงสว.าง

63043005396 นายภกร ศรีทองทรัพย�

63043005397 นางสาวประภาพรรณ แก4วมะณี

63043005398 นายมนตรี เก.งเขตรกิจ

63043005399 นายอัยยะ เกลียวพันธ�รัศมี

63043005400 นางสาวแพรวผกา ศักด์ิดี
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63043005401 นางสาวพรรณธร อ.อนศรี

63043005402 นางสาวสุวรรณา เม.นพรหม

63043005403 นางสาวณัฐวดี หัตถบูรณ�

63043005404 นางสาวสุทธิดา วงศ�ศิลปQ

63043005405 นางสาวนราภัฏ พุทธะ

63043005406 นางสาวจันทิมา งอกผล

63043005407 นางสาวจินตนา ประสีระเก

63043005408 นางสาวทิวาพร นิลนา

63043005409 นางสาวเฉลิมพร ทองเปลว

63043005410 นายวรายุทธ� วันสอน

63043005411 นางสาวอโนทัย มีประวัติ

63043005412 นายกิตติศักด์ิ ศรีศุภผลโภชน�

63043005413 นางสาวสุชาดา กลางพุดซา

63043005414 นางสาวลัดดาวัลย� แสงสว.าง

63043005415 นายสันติ ศรีคํา

63043005416 นางสาวศศิเกตุ ซุ4นกิจ

63043005417 นางสาวสาทิยา จาวสุวรรณวงษ�

63043005418 นางสาววธิดา เส็งเอี่ยม

63043005419 นางสาวบุญรักษ� จูมี

63043005420 นายณัฐภูมิ นวลแก4ว

63043005421 นางสาวเกศมณี ขันทอง

63043005422 นางสาวสิราวรรณ สุขใส

63043005423 นางวันวิสาข� ทองหล.อ

63043005424 นางสาวกานต�ติมา ธีรางกูร

63043005425 นายปริญญา สุวรรณ�ศิลปQ

63043005426 นายชญากัณฐภัษก� โชคไพบูลย�

63043005427 นางสาวสุนิสา ธรรมโชติ

63043005428 นางสาวนันทภรณ� นุ.มเจริญ

63043005429 นางสาวกัลยรัตน� จันทร�นุช

63043005430 นางสาวปDญาภร อักษรกลาง
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63043005431 นางสาวทิพย�สุดา ขัดแก4ว

63043005432 นางสาวจิรนันท� บุญสันต�

63043005433 นางสาวปรางทิพย� ย้ิมมาก

63043005434 นางสาวญาดา ไวยบุญญา

63043005435 นางสาวณัฐรุจา เกิดพันธ�

63043005436 นางสาวชุติมา มีสุวรรณ�

63043005437 นางสาวชุติมา เกียรติรุ.งเรือง

63043005438 นางสาวธัญญกาญจน� ผดุงกมล

63043005439 นางสาววิภาวี ทองบุญ

63043005440 นายณัฐวุฒิ อุ.นทรพันธุ�

63043005441 นางสาวรัชนี ศรีมนตรี

63043005442 ว.าที่ร4อยตรีเผด็จ ลอยบรรดิษฐ

63043005443 นางสาวจารุดา มาใหญ.

63043005444 นายฤทธิพงษ� คําภาสี

63043005445 นางสาวมโนชา สายสุข

63043005446 นางสาวนวพร เหล.าออง

63043005447 นางสาววรรณวิภา จรุ.มเครือ

63043005448 นายณัฐวิชช� โพธ์ิเวชกุล

63043005449 นางสาวสิริรัตน� บริสุทธ์ิ

63043005450 นางสาวฐิติรัตน� ถือคํา

63043005451 นายธนวัฒน� กลิ่นสอน

63043005452 นายรพีพงศ� จันทร�เรือง

63043005453 นางสาวดารารัตน� รอดเจริญ

63043005454 นายอรรคพล พัฒนจันทร�

63043005455 นายอดิศักด์ิ วิเศษภักดี

63043005456 นางสาวณิลาวัลย� ขาวด.านเหนือ

63043005457 นางสาวพลอยชมพู เอมอินทร�

63043005458 นางสาวอรวรรณ มาพุ.ม

63043005459 นางสาวธีรพร ลิ้มวัฒนพงศ�

63043005460 นายธราดล ปDมปาอุด
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63043005461 นางสาวนฤมล ลายสวัสด์ิ

63043005462 นางสาวศรัณยา ปราโมทย�

63043005463 นางสาวชลญดา วงษ�อาชีพ

63043005464 นางสาวพจมาน พรประดับ

63043005465 นางสาววรารัตน� ชุ.มโชคดี

63043005466 นางสาวขวัญหฤทัย ผูกใจเพ่ือน

63043005467 นางสาวมธุสร โพธ์ิฤทธ์ิ

63043005468 นางสาวศุภรัตน� บัวรอด

63043005469 นางสาวขวัญฤดี จันทิพย�

63043005470 นางจิตตราภร บุบผามาลา

63043005471 นายสุวรรณชัย คล4ายทอง

63043005472 จ.อ.หญิงทัศนีย� ศรีศักดา

63043005473 นายประเมิน พูลหิรัญ

63043005474 นางสาวกนกอร อิ่มอ.อน

63043005475 นางสาวอนงค�นาฏ ทองปK\

63043005476 นางสาวศิริรัตน� สําราญมาก

63043005477 นายบรรพต นุชรอด

63043005478 นางสาวปรียาภรณ� น4อยจันทร�

63043005479 นางสาวจิตรวดี ชมแพ

63043005480 นางสาวรัตนา โตลา

63043005481 นายภานุกร สว.างพ้ืน

63043005482 นางนภวรรณ โตสารเดช

63043005483 นางสาวศิริรัตน� ก่ิงทอง

63043005484 นายไกรสร ลาสุดี

63043005485 นางสาวญาณิศา ศรีกรด

63043005486 นางสาวป@ทมาภรณ� ทัพศิริ

63043005487 นายกิFตติ สาริยา

63043005488 นางสาวรัตนา ชุ.มพระไร

63043005489 นางสาวน้ําทิพย� ดอกกุหลาบ

63043005490 นางสาวดวงตา แซลิ้ม
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63043005491 นางสาวอภิรดี สงเคราะห�ธรรม

63043005492 นางสาวกรกนก ชัยเพชร

63043005493 นางสาวสุดารัตน� หล.าหนูเม4า

63043005494 นางสาวสุดารัตน� พิมเสน

63043005495 นางสาวสุภัทรา โตเต็ม

63043005496 นางสาวเพชรรัตน� จริตซ่ือ

63043005497 นางสาวนภาลัย ม.วงศรี

63043005498 นางธนภรณ� บุญญฤทธ์ิ

63043005499 นางสาวกุลริศา ปานสอน

63043005500 นางสาวรัศม�นรี วัฒนหิรัญเจริญ

63043005501 นางสาวสุมิตรา กลิ่นลั่นทม

63043005502 นางสาวปลายฟHา มีคํา

63043005503 นางสาวศุภลักษณ� ลิ้มไพบูลย�

63043005504 นางสาวจารุวี ไพรปรีชา

63043005505 นางสาวน้ําฝน ไชยะโอชะ

63043005506 นางสาวเปมิกา เป[นสุข

63043005507 นายมานิตย� รัตนการุณจิต

63043005508 นายเมธา โตสวัสด์ิ

63043005509 นางสาววีรยา เจRะโอRะ

63043005510 นางสาวอภิชญา ชัยม่ัน

63043005511 นางสาวสุภาภรณ� บุญทองดี

63043005512 นางสุกัญญา นินทะผล

63043005513 นางสาวมาริษา กอบสาริกรณ�

63043005514 นางสาวเกษศิรินทร� ฟ@กโต

63043005515 นางสาวมัญชุสา เปKยแก4ว

63043005516 นายธีรนัย แสงขํา

63043005517 นางสาวสุพรรษา เขียวม.าน

63043005518 นายสมิตชัย รัตนเจริญทรัพย�

63043005519 นายศุภกฤต นาคเลี้ยง

63043005520 นายอานันท� คลังสมบัติ
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63043005521 นางสาววิไลลักษณ� มีลึก

63043005522 นางสาววาสนา อุ.ยสกุล

63043005523 นางสาวชุรินธร วุฒิจันทร�

63043005524 นางสาวมลิวัลย� ปDLนวิเศษ

63043005525 นางสาวปวีณ�สุดา กัวหา

63043005526 นางสาวกิตติกาญจน� สร4อยวัน

63043005527 นายฐิติพงษ� ถึงสุข

63043005528 นางสาวศรีกัญญา นาควัน

63043005529 นางสาวฐาณมาศ จันที

63043005530 นางสาวศศมน อินทรไชย

63043005531 นายนรุตม� นิลน4อย

63043005532 นางสาวปุณณ�ชิสา บวรเพชรไพศาล

63043005533 นายวุฒิชัย พรมมงคุณ

63043005534 นางสาวอริสรา สุวรรณรงค�

63043005535 นางสาวจงลักษณ� สะใบแพร

63043005536 นายกันต�กวี แจ.มแจ4ง

63043005537 นางสาวเบญจวรรณ พรรณนิยม

63043005538 นางสาวภัทรา นุ.นมีศรี

63043005539 นางสาวชนันท�ธนิดา ชอบคุย

63043005540 นางสาวรัชนิพร เปรมสุวรรณ�

63043005541 นายอรรถพล เเคนเภาว�

63043005542 นายรัฐมนูญ สุดเรี่ยวแรง

63043005543 นางสาวอรพรรณ คํายันต�

63043005544 นางสาวมณฑกานต� ชาติเกิด

63043005545 นางสาวสมฤดี โพธิโต

63043005546 นายนฤพล กวานห4อง

63043005547 นางสาววนิดา สุจาคํา

63043005548 นายสัณฑวุฒิ วิทยาภรณ�

63043005549 นางสาวตรีรักษ� พ.อค4า

63043005550 นางสาวปรางค�ทิพย� สวนดอกไม4
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63043005551 นางสาวเรณู มันมณี

63043005552 นางสาวนันทิดา อิธิยาภรณ�

63043005553 นายวิภัทร คําเทียนทอง

63043005554 นางสาวจารุวรรณ มูลผิว

63043005555 นางประภาศรี อุทิศ

63043005556 นางสาวจิตต์ิโสภิณ หงษ�เวียงจันทร�

63043005557 นางสาวนิสา โพธ์ิบุญ

63043005558 นางกชมาศ วงษ�พานิช

63043005559 นางสาวอสมา โพธ์ิตระกูล

63043005560 นายวรพล เนียมคํา

63043005561 นายเจตนันท� วรัญญาณ

63043005562 นางสาวสายธาร เกษจันทร�ทิวา

63043005563 นางสาวพัชรา ชํานาญรักษา

63043005564 นางสาวธิราภรณ� ใครสาคลี

63043005565 นางสาวณัชราภรณ� พุดพงษ�

63043005566 นางสาวสิริพร แก.นจันทร�

63043005567 นายจิรทีปต� บุญงาม

63043005568 นางสาวกานต�รวี ปรึกษา

63043005569 นางสาวกนกภรณ� พันธุ�ศักด์ิ

63043005570 นายวิรุฬห� สมศรี

63043005571 นางสาวพิชชาพร เงินลําปาง

63043005572 นายชุมพร พูลเพ่ิม

63043005573 นางสาวณัฐญาภรณ� มีลาภ

63043005574 นายรัตนโชติ โพิธ์ิย4อย

63043005575 นางสาวธนาภรณ� เจีนรพันธ�

63043005576 นางสาวศศินา เนียมงาม

63043005577 นายธาดา ม.วงจีน

63043005578 นางสาวสุกัญญา วายาโม

63043005579 นางรมณี คหินทพงษ�

63043005580 นางสาวเอื้อมฟHา แก4วเกิด
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63043005581 นายกิตติพันธ� ระวังทรัพย�

63043005582 นายณัฐพล โลหรัตน�

63043005583 นางสาวอรนุช บุตตะเกิง

63043005584 นายสหรัฐ สังข�แก4ว

63043005585 นางสาวสุนิตา มีจรูญสม

63043005586 นางสาวปรียาวรรณ ส.งล.า

63043005587 นายสยมภู ภู.ระหงษ�

63043005588 นายเอกภพ วงษ�พันธ�F

63043005589 นางสาวแคทรียา เริ่มรัตน�

63043005590 นางสาวปรารถนา ยอดสุวรรณ�

63043005591 นางสาวณัฐกานต� ประพัฒน�

63043005592 นางสาวธนภรณ� ทิมกล่ํา

63043005593 นายพรชัย สุพานิช

63043005594 นางสาวนารีรัตน� สิงห�พา

63043005595 นายอนิรุต เรืองปราชญ�

63043005596 นางสาวศุภากร ดวงเนตร

63043005597 นายกิตติเกษม กิจโรณี

63043005598 นางสาวศศินาพร ยุทธ์ิสนอง

63043005599 นายภาคภูมิ ศรีสวัสด์ิ

63043005600 นางสาวชลธิชา นามแก4ว

63043005601 นางสาวสุวรรณณี ขจรจิตร�

63043005602 นางสาวชวิศา หวังนุรักษ�

63043005603 นางสาวนิสาชล มหัทธนวิศิษฎ�

63043005604 นางสาวศรุดา สุป@นณี

63043005605 นางสาวป@ทมา สาระกิจ

63043005606 นางสาวนงนภัส ศรีรุวัฒน�

63043005607 นางสาวเกษฎาพร โคกมา

63043005608 นางสาวสุทธิณี สังข�สุวรรณ�

63043005609 นางสาวฉัตรสกาว ปHองกัน

63043005610 นางสาวอรญา พูนไพบูลย�โรจน�
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63043005611 นางสาวนัฎฐธิดา สุขใส

63043005612 นางสาวสิริการย� ศุภเลิศชัยหิรัญ

63043005613 นางสาวน้ําผึ้ง ชินสงคราม

63043005614 นางสาวสารีรักษ� สมสกุล

63043005615 นายไชยภัทร พ่ึงวงศ�ญาติ

63043005616 นางสาวจตุพร เอี่ยมสมบูรณ�

63043005617 นางสาวกฤติญาภรณ� พันธุ�พุ.ม

63043005618 นางสาวศศิพิมล รักสกุล

63043005619 นายครรชิต ชุ.มวะมล

63043005620 นางสาวอนงค� ต้ิวกระโทก

63043005621 นางสาวมุกระวี สังวาลย�

63043005622 นางสาวรัตนาภรณ� วิลัย

63043005623 นางสาวกนกพร กลิ่นชาติ

63043005624 นางสาวอัมรินทร� แก4วบุดดา

63043005625 นางสาวนฤมล ปานมาก

63043005626 นางสาวดลญา สัจจะวัฒนากิจ

63043005627 นายสําราญ ธาระจักร�

63043005628 นางชาลิณี แช.มโต

63043005629 นางสาวนิพรพรรณ ทุ.มจ4าย

63043005630 นางสาวกาญจนาวดี ก4อนทอง

63043005631 นายพีรพัฒน� สนิทภักดี

63043005632 นายร.มธรรม เจือมณี

63043005633 นางสาวพัชราภรณ� จ่ันบํารุง

63043005634 นางสาวยุวดี ผลทวี

63043005635 นางสาวอชิรญาณ� ประดับมุข

63043005636 นางสาวพัชราภรณ� พิทักษ�ภูผา

63043005637 นายชัยมนัญก� อัตระวินท�ธัญญา

63043005638 นางสาวปรัชญา เจริญสุข

63043005639 นางสาวชลธิชา ยืนยงค�

63043005640 นายณัฐกิตต์ิ ปXาพฤกษา
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63043005641 นายสุทภักร ชิงชัย

63043005642 นางสาวพรไพลิน ทะนงค�

63043005643 นางสาวจุฬารัตน� อินทะนนท�

63043005644 นางสาวจุรารัตน� สุภะผล

63043005645 นางสาวสุภลักษณ� การภักดี

63043005646 นางสาวธิดาวรรณ ต้ังเจริญสิทธ�

63043005647 นางสาวกัญญา สิริพันธ�

63043005648 นางสาวสุพรรณพร สอนจ4อย

63043005649 นายธนกร เล็กสิงห�โต

63043005650 นางสาวศรีแพ หวงแก4ว

63043005651 นางสาวชนาภา เฉลยพงษ�

63043005652 นายวรานนท� จันทร�ถนอม

63043005653 นางอัจฉราภรณ� พลายแสง

63043005654 นายศิริพงศ� สิทธิพงศ�

63043005655 นางสาวปุญชิดา ชุมทองศิริ

63043005656 นางสาวสุฑาภรณ� ด.านกระโทก

63043005657 นางสาวป@ณณธร ทับทอง

63043005658 นางสาวณัฐธญา ลี้ไตรรงค�

63043005659 นางสาวสกุลรัตน� พูลวงษ�

63043005660 นางสาวฐณัชญ�พร เกตุดี

63043005661 นางสาววนิดา หร.ายขุนทด

63043005662 นางสาวรัชนีภรณ� ชํานาญ

63043005663 นางสาวพิชญาภรณ� สุภาพพิบูลพันธ�

63043005664 นางสาวอัญชลี ยอดมาลี

63043005665 นางสาววนาลี อินสอน

63043005666 นางสาววราภรณ� ชอบชม

63043005667 นางสาววรัทยา อินทรสุข

63043005668 นายภาคภูมิ กรอบจินดา

63043005669 นางสาวจารุวรรณ มุงวงษา

63043005670 นายพิเชฐ หลักกรด
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63043005671 นางสาวจีรนันท� ดวงมณี

63043005672 นางสาวพิชชานันท� พุ.มมาก

63043005673 นางสาวเขมิกา กาจสาลีการ

63043005674 นางสาวปDยะพร กิจแพทย�

63043005675 นางสาวธนัช ธเนศจินดารัตน�

63043005676 นายพิชัย คนบุญ

63043005677 นางสาวกาญธามาศ ฉิมวารี

63043005678 นางสาวธีมาพร งามวิเศษ

63043005679 นายดิษสพล เสริมศาสตร�

63043005680 นางสาวเบญจวรรณ คงหาสุข

63043005681 นายวุฒิชัย สุวรรณประทีป

63043005682 นางสาวธมนวรรณ พิมทุม

63043005683 นางสาวชฎาพร สมจิตร

63043005684 นางสาวกาญจนา พิศแพว

63043005685 นางสาวณัฐธิชา เกษวงษ�

63043005686 นางสาวณัชพร พลวัฒน�

63043005687 นางสาววรรณวิสา ไทยสกุล

63043005688 นางสาวศิวิมล สังกริด

63043005689  Zว.าที่ร4อยตรีสถาพร แสงคํากาศ

63043005690 นางสาวเกศริน โหมดเทศ

63043005691 นางสาวสกุลรัตน� บุญป@\น

63043005692 นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร�ตา

63043005693 นางสาวธนวรรณ แก4วมณี

63043005694 นายรุ.งโรจน� จันทร�ครุธ

63043005695 นายอดิศร พิมพ�ลี

63043005696 นางสาวระพีภรณ� ทรัพย�พันธุ�

63043005697 นายภุชงค� เชาวลิต

63043005698 นายมงคล พุ.มพฤกษ�

63043005699 นางสาวธัญพิชชา วงศ�แก4ว

63043005700 นางสาวสุดารัตน� คลองพ้ิว
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63043005701 นายนพพล ดีใจงาม

63043005702 นางสาวธันยภรณ� หมดตัน

63043005703 นางสาวศุภารัตน� กอทวีศักด์ิ

63043005704 นายกฤตลักษณ� ชุ.มเจริญ

63043005705 นางสาวกานต�ญาณี พยุงวงศ�

63043005706 นางสาวอรนุช หล่ําสาย

63043005707 นางสาวศศิวิมล นาคทองอินทร�

63043005708 นายวุฒิพงศ� ยนต�จอหอ

63043005709 นางสาวอลิญา พิศวงค�

63043005710 นางสาวเพ็ญพิชชา คงษา

63043005711 นางอมรรัตน� พิชยทายา

63043005712 นายยุทธนา อาจเอี่ยม

63043005713 นางสาวศิริรัตน� วนิดา

63043005714 นางสาวสุธาทิพย� อาจกล4า

63043005715 นางสาวเยาวมาลย� พิทักษ�ตระกูล

63043005716 นางสาวธิวาพร แจ4งฟ@นธ�

63043005717 นางสาววิกานดา ตานีเทพ

63043005718 นางสาวนภาพร สักพุ.ม

63043005719 นางสาวปวีณา ใจวงษ�

63043005720 นางสาวรนิลญา กูลสิงห�

63043005721 นางสาวอลิสา ลีพุด

63043005722 นางสาวสุภาภรณ� เติมลาภ

63043005723 นายเทเวศ เรืองกระโทก

63043005724 นางสาวบงกช อ.อนสอาด

63043005725 นางสาวรัชดาพร อนุรักษ�ตระกูล

63043005726 นางสาวดวงจันทร� เอี่ยมสะอาด

63043005727 นางสาววิราวรรณ บุดดี

63043005728 นางสาวเกศราถรณ� เทียนประเสริฐ

63043005729 นางสาวชนาพร เคลือบคล4าย

63043005730 นายโกวิท เติมแก4ว
หน4า 191 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043005731 นายคณิน ศรีรัตน�

63043005732 ส.ต.ท.นฤชัย สิงสีสุข

63043005733 นายจักรพงศ� ศรีคง

63043005734 นายกัณฐิวัชร ปลอดเกิด

63043005735 นางสาวธมลวรรณ บัวพก

63043005736 นางสาวแพรชมพู พุ.มมะลิ

63043005737 นางสาวทัศนีย� อ.วมสิน

63043005738 นางสาวดวงกมล ประเสริฐทรัพย�

63043005739 นางสาวธนาวรรณ ศรีชะตา

63043005740 นางสาวศิริจันทร� ฉิมพาลี

63043005741 นางสาวขวัญจิรา ดอกไม4พุ.ม

63043005742 นางสาวอชิรญา เถ่ือนทอง

63043005743 นายพีรพล ติระ

63043005744 นางสาวสุฑาพร น.วมบาง

63043005745 นางสาวธาวินี บุญแช.ม

63043005746 นางสาวมินตรา อินศรี

63043005747 นายทศพล มาตะวงค�

63043005748 นายกึกก4อง พงษ�สถิตย�

63043005749 นายธรรมรัตน� วรรณศิลปQ

63043005750 นางจุฑารัตน� ศรีคํา

63043005751 นางสาวสุภนิดา นิยะสม

63043005752 นางสาวมาริษา เสือสัจจา

63043005753 นางสาวพิมลดา งามวงษ�

63043005754 นายจักรชัย อัฐมาลา

63043005755 นางสาวอรสา เหมสุข

63043005756 นางสาวเรวดี พรหมบุตร

63043005757 นางสาวสิริยากร มะคต

63043005758 นางสาววิภาดา ด4วงนา

63043005759 นางสาวผกามาศ สุขรัมย�

63043005760 นางสาวศศิประภา ฉิมพงษ�
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63043005761 นายสิทธิชัย คําสอน

63043005762 นายสุพพัต พุกอ.อน

63043005763 นายณัฐพล ผ.องแข

63043005764 นางสาวสุขหทัย ภาณุทัตร

63043005765 นางสาวพลอยไพลิน ไทยทอง

63043005766 นางสาวนารีรัตน� ดีงาม

63043005767 นางสาวลัดดาวรรณ เนียมทอง

63043005768 นางสาวณัฐสุภา ยาทิพย�

63043005769 นางวัลลี คล4ายสุบรรณ

63043005770 นางสาวสุกัญชณัฐ วัฒนพฤกษชาติ

63043005771 นางสาวนริศรา ตะกรุดแก4ว

63043005772 นายประวุฒิ โพธ์ิน4อย

63043005773 นางสาวภัทนีย� คณฑา

63043005774 นางสาวอรไพลิน มวลทอง

63043005775 นางเพ็ญษา พันธุ�ทอง

63043005776 นางสาวดวงดาว ผลไพบูลย�

63043005777 นายอิศรา ธนานุศักด์ิ

63043005778 นางสาวสุจิตรา บัวมาก

63043005779 นางสาวชุลีพร แก4วทอง

63043005780 ว.าที่ ร.อ.สาธิต เจริญศิลปQ

63043005781 นางสาวณัฏฐนิภา ปริกจินดา

63043005782 นางสาวนัจภรณ� เชิงยุทธ�

63043005783 นายรชต เกิดสมบุญ

63043005784 นางสาวภาริณี หมอยาดี

63043005785 ว.าที่ ร.ต.หญิงรุ.งนภา ศรีการะบุตร

63043005786 นางสาวชลิตา ชะอุ.มประโคน

63043005787 นายวันฉัตร อุชุโกศลการ

63043005788 นางสาวธัญญาศิริ ทองสุข

63043005789 นางสาวศรีประไพ สังข�วรรณะ

63043005790 นางสาวพรพรรณ พ่ึงธรรม
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63043005791 นายสายัณห� ศรีโสภา

63043005792 นางสาวมุธิตา มีเปKLยม

63043005793 นางสาวอาทิตยา บุญธรรม

63043005794 นายธนรรพล เมืองงาม

63043005795 นางสาวศิริพรรณ วิทยวราวัฒน�

63043005796 นางสาววันนลี สุวรรณทัพ

63043005797 นางสาวอรณิช มะยมหิน

63043005798 นางสาวป@ญญารัตน� กองประดิษฐ

63043005799 นางสาวสุวภัทร ทองจันทร�

63043005800 นางสาวจันทิมา แท.งทอง

63043005801 นางสาวป@ฐวี กองสนั่น

63043005802 นางสาวขนิษฐา บัวลา

63043005803 นางสาวอรพรรณ อินทรีย�

63043005804 นางสาวจินตนา สุขผุย

63043005805 นางสาวอัมรัตน� แปHนดี

63043005806 นางสาวณัฏฐณิชา เฆมประดับ

63043005807 นายอภิรมย� เหล.าขวัญสถิตย�

63043005808 นายอิทธิพล ดวงแก4ว

63043005809 นางสาวอมรรัตน� คําสิงห�

63043005810 นางสาวกัลยาวงค� สมปอง

63043005811 นางสาวน้ําทิพย� กระจ.าง

63043005812 นายสุริยงค� พุ.มศิริ

63043005813 นางสาวธนภร อร.ามฤทธ์ิ

63043005814 นางสาวป@ญญา ศรีลําใย

63043005815 นางสาวพิชญา นนทะโคตร

63043005816 นางสาวทิพานัน วจีสัจจะ

63043005817 นายพลวัส� ดําเกิง พงศ� ไอศูรย�

63043005818 นางสาวศรัณย�ภัทร� จันประสาท

63043005819 นางสาวจิราภรณ� จันทํา

63043005820 นายวรพงษ� เกิดนิคม
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63043005821 นายชนาธิป ไชยคําหาญ

63043005822 นางสาวน้ําผึ้ง ดาวท.าน

63043005823 นางสาวชนากานต� ช4างวงศ�

63043005824 ว.าที่ ร4อยตรีนที มิตรสงเคราะห�

63043005825 นางสาวสุณิษา รุ.งเรือง

63043005826 นางสาวพรเพ็ญ ฤทธ์ิจรูญ

63043005827 นางสาวกรธิศา เพชรประสม

63043005828 นายธนวัฒน� คุณพิพัฒน�กุล

63043005829 นางสาวจรรยา อ.อนศิริ

63043005830 นายคมสันต� ม่ันอินทร�

63043005831 นางสาววรัญญา สกุลรัง

63043005832 นางสาวศนิษา แซ.เตียว

63043005833 นางสาวสุธาสินี บัวเพ็ง

63043005834 นางสาวรัชฎาภรณ� คชประดิษฐ�

63043005835 นางสาวนิภาพร เมืองซ4าย

63043005836 นายยุทธศักด์ิ รูปเหมาะดี

63043005837 นางสาวศุภกานต� ม4วนหนู

63043005838 นางสาวปรัศนียาภรณ� จันทร�หอม

63043005839 นางสาวจารุชา สามารถจิตร

63043005840 ว.าที่ร4อยตรีอธิวัฒน� ยอดเกิด

63043005841 นางสาวนันทัชพร ธรรมพิทักษ�

63043005842 นางสาวมัลลิกา ตลึงจิตต�

63043005843 นางสุรภา ณ รังศรี

63043005844 นางสาววรรณวิภา สนธิโพธ์ิ

63043005845 นางสาวนัฐวดี มีชะนะ

63043005846 นางสาวดวงแก4ว ภู.โต

63043005847 นางสาวปDยนุช สมภักดี

63043005848 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร

63043005849 นางสาวทิวาภรณ� จิตรภิรมย�

63043005850 นายวิรัตน� สีทอง
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63043005851 นางสาวปาริตา เพ็ชรนิล

63043005852 นางสาววราภรณ� นิลกรณ�

63043005853 นางสาวน้ําตาล สุทธวาทิน

63043005854 นายปริพนธ� จีนอ.อน

63043005855 นางสาววรรณนิภา พงษ�ช4างอยู.

63043005856 นางสาวชฎาภรณ� โพธ์ิพ.วง

63043005857 นางสาวเลิศบุษยา เพชรคง

63043005858 นางสาวสุภารัตน� อดทน

63043005859 นางสาวกนกพร อู.ตะเภา

63043005860 นางสาวสุนันญา สนามชัย

63043005861 นางสาวสมาภรณ� ศรีหะวัต

63043005862 นางสาวสุจิตรา ไตรพยุง

63043005863 นายภัทรวุฒิ เปรมมานะดี

63043005864 นางสาววรรณศิริ สนธิโพธ์ิ

63043005865 นายกฤตนัย แจ4งแสงทอง

63043005866 นายทวีศักด์ิ พูนยอด

63043005867 นางสาววันทนา กันหาลึก

63043005868 นางสาวปDยาพัชร วัสธูป

63043005869 นางสาวพัณณิตา ครุฑอ่ํา

63043005870 นางสาวจุฑาภรณ� คงสมบูรณ�

63043005871 นางสาวปาลีรักษ� กีรัตน�

63043005872 นางสาวอดิวรรณ ทิพย�อักษร

63043005873 นางสาวธนาภรณ� อุดรทักษ�

63043005874 นางสาวปฐมาภรณ� ขาวจ้ิมลิ้ม

63043005875 นายศักด์ิดนัย สุวรรณรัตน�

63043005876 นางสาวกชกร ใจสุวรรณ�

63043005877 นางสาวกนกพร ก่ิงเกตุ

63043005878 นางสาวกุลสตรี มูลเมือง

63043005879 นายธารากร กันธิยะ

63043005880 นายไพศาล พรมชาติ
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63043005881 นางสาววิลัยวรรณ ขําฉนวน

63043005882 นายธนากร เจ่ียเรืองสาคร

63043005883 นางสาวปDยะมาส ผึ้งแก4ว

63043005884 นางสาวกานต�มณี ฟูบุญมา

63043005885 นางสาวพรทิพา สุริแสง

63043005886 นายเสนีย� ศรีวิชัย

63043005887 นางสาวศุภลักษณ� นวลเพ็ชร�

63043005888 นายอนุวัตร แห4วหาญ

63043005889 นางสาวพงศ�จิรา อินทรสวัสด์ิ

63043005890 นางสาวรัชดาภรณ� หอมพันธุ�

63043005891 นายอมร ญาติจะโปะ

63043005892 นายสมภพ ปานมณี

63043005893 นางสาวกัลยาณี สันจร

63043005894 นางสาวรัชนี มณฑาทอง

63043005895 นางสาวจิดาภา ชอบดี

63043005896 นายวีรพงษ� วิศวกรรม

63043005897 นายกรรณชัย นาคโมรา

63043005898 นางสาวศศิวัลย� วิหครัตน�

63043005899 นางสาวมัญชรี สุโพนอก

63043005900 นางสาวสุรีรัตน� บุญรักษ�

63043005901 นางสาวกาญจนา หมีเทศ

63043005902 นางสาววรรณรัตน� แสงผัด

63043005903 นางสาวสุริษา สุขอารมณ�

63043005904 นางสาวธนาภา คําสิน

63043005905 นางสาวสุทธิดา ดวงเงิน

63043005906 นายภูวดล มงคลภักด์ิ

63043005907 นางสาวรพีพรรณ สมบุญนาค

63043005908 นางสาวสุรัตนวดี น4อยตา

63043005909 นายตันติพัฒน� ทัศวงค�

63043005910 นายกิติกูล ปDLนลัคนา
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63043005911 นางสาวสายใจ ตุ4มพิมาย

63043005912 นางญาณิศศา เตมียกุล

63043005913 นางสาววีรดา อนุโชติ

63043005914 นางสาวพัทธ�ธีรา เชื้อลิ้นฟHา

63043005915 นางสาวศิริพร พิมพ�ศรี

63043005916 นางสาววทันยา เขียวย่ิง

63043005917 นางสาวจุฑามาศ ศรีอ4น

63043005918 นางสาวธัญญกาญจน� เทียนขาว

63043005919 นางสาวกรรณิการ� ฝ@งเเก4ว

63043005920 นายธวัชชัย อ.อนนวล

63043005921 นางสาวอีญชนา หมู.ยา

63043005922 นางสาวบุญสุพรรษา วงษาพาณิชย�

63043005923 นางสาวกุลนิดา เกตุแก4ว

63043005924 นางสาวดุสิตา เหลืองช.างทอง

63043005925 นางสาวนาาทยา ลาลด

63043005926 นายสุรศักด์ิ โชคลา

63043005927 นางวรรณิภา เกรงขาม

63043005928 นางสาวพนิตพร ชมกุล

63043005929 นางสาวนภัสวรรณ ภู.รุ.งเรือง

63043005930 นางสาวศศิธร แหวนครุฑ

63043005931 นายสัมพันธ� มีทอง

63043005932 ว.าที่ร4อยตรีนิติสิทธ์ิ กลั่นน้ําทิพย�

63043005933 นายประมณฑ� ธุระกิจ

63043005934 นางสาววิราวรรณ เหลือแต.เงิน

63043005935 นางสาวดุษฎี เอี่ยมเย็น

63043005936 นางสาวนาฎลดา ปงเมฆ

63043005937 นายวาริท โปรดปราน

63043005938 นางสาวอัจฉราภรณ� ประสมผง

63043005939 นายชัยวัฒน� ลาโพธ์ิ

63043005940 นางสาวอนัญญา บุตรดี
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63043005941 นางสาวทวีพร ทับสุข

63043005942 นายเชษฐพล เดชกัลยา

63043005943 นางสาวจารุภรณ� ธรรมกิตติ

63043005944 นางวิลาวัลย� นิลคูหา

63043005945 นางสาวสุชีรา บํารุงศรี

63043005946 นางสาวณัชชา บุญสืบวงษ�

63043005947 นางสาวชลชนก แผ.นสําริต

63043005948 นางสาวไอลดา พิณพาทย�

63043005949 นางสาวปาวีณา นวลจันทร�

63043005950 นางสาวนิรชา สืบมงคล

63043005951 นายณัฐพงศ� อรรถวิชา

63043005952 นางสาวธัญญรัตน� กิตต์ิกุลธวัฒน�

63043005953 นางสาวมะลิวัลย� เทียนแจ.ม

63043005954 นางสาวศิริขวัญ ข4องหลิม

63043005955 นายนพพล ศรีสัตยานุกูล

63043005956 นางสาวชุติมา พานิชย�

63043005957 นางสาวณัฏฐณิการณ� โลวะกิจ

63043005958 นายวีระ แหลมเพชร

63043005959 นางสาวลลิตา วัชรพงศ�ไพศาล

63043005960 นางสาวมณฑาทิพย� เวชประสิทธ์ิ

63043005961 นายนรเศรษฐ� พงษ�ขันท�

63043005962 นางสาวอังสุมารินทร� อุทธิยา

63043005963 นายนคร มาอุ.น

63043005964 นางสาวจิราภรณ� แก4วน4อย

63043005965 นายวัชรพงษ� สุคันธรส

63043005966 นางสาวแวววรรณ แวงวรรณ

63043005967 นายลัญจกร จันคีลี

63043005968 นางสาวอัณณ�ญาดา กันภัย

63043005969 นางสาวกัญญารัตน� แก4วจันทร�

63043005970 นางกฤติญดา ชีพประกิต
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63043005971 นางสาวชนาภัทร ชื่นสว.างวรกุล

63043005972 นางสาวนลินี มีปา

63043005973 นายกรเกียรติพงศ� ณ ลําปาง

63043005974 นายธีระศักด์ิ ทรัพย�สิงห�

63043005975 นางอําภา ตันศุภเจริญโชค

63043005976 ร.ต.วุฒิชัย วงศ�วุฒิ

63043005977 นางสุภาภรณ� โพธ์ิกัน

63043005978 นางสาวจงกลนี บุญณะ

63043005979 นางสาวสุรีรัตน� แสงจันทร�

63043005980 นางสาวชลิตตา ตันสิน

63043005981 นางสาวนฤมล พิมพา

63043005982 นายวิชยุตม� ภาคโอรส

63043005983 นางสาวณัฐณิชา สุขพันธ�

63043005984 นายธนัญตศฤษฏ� สุขเจริญฤทธ�

63043005985 นางสาวสุวิภา สมศรี

63043005986 นางสาวอุไรศรี แซ.ต้ัง

63043005987 นายทินภัทร ชูรักษา

63043005988 นางสาวปรีชญา ยศรสิงห�

63043005989 นางสาวณฐาปุณณะมันตา พุทธาวชิระปาณี

63043005990 นางสาวธาดารัตน� โสภา

63043005991 นางสาวปริญญานันท� ฉ่ัวกุล

63043005992 นางสาวธารารัตน� ทวีทา

63043005993 นางสาวพนิดา นวมสําลี

63043005994 นางสาวอัจฉรา ศิริวัง

63043005995 นายภูมิภัทร พูลสุข

63043005996 นางสาวพิมลแข แก4วกระจ.าง

63043005997 นางสาวกัญชลิกา ภิรมณ�ญา

63043005998 นายชัชพงศ� ศารทประภา

63043005999 นางสาวประภาพร กลิ่นบํารุง

63043006000 นางสาวกนกวรรณ ดอกกุหลาบ
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63043006001 นางสาวภัสชญา ปานแดง

63043006002 นางสาวธมลวรรณ คลังทอง

63043006003 นายคณิน บุญเพ็ง

63043006004 นายสาธิต ขาวฟHา

63043006005 นายปรัชญา เชยชม

63043006006 นายวิทวัส ภู.แก4ว

63043006007 นางสาวไพรินทร� ตากZา

63043006008 นายธนศิลป โปร.งใจ

63043006009 นางสาวศิริลักษณ� ศรีละกุล

63043006010 นางสาววานิสสา อ.วมสุข

63043006011 นายจิรทิปต� ประทุมทอง

63043006012 นางสาวสศิรัตน� แจ4งสว.าง

63043006013 นายดุษฎี ศิริราช

63043006014 นางสาวทิวาพร แก4วประโคน

63043006015 นางสาวธิดารัตน� ธรรมดี

63043006016 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุดาสิริ เทียมเมือง

63043006017 นางวรรณภา ตันติวิศาลเกษตร

63043006018 นางสาวเด.นนภา ชาญพรมราช

63043006019 นางสาวกาญจรินทร� จันทร�ทะเมนชัย

63043006020 นางสาวมินตรา อุดร

63043006021 นางสาวพิมพ�พจี จันทร�สิงห�

63043006022 นายศิลา ทับทองดี

63043006023 นางสาวอาทิตยา สุดสาคร

63043006024 นางสาวอรวี ศรีพุ.ม

63043006025 นางสาวกมลทิพย� กิติกาศ

63043006026 นางสาวอิสรา สิทธิโชคสกุลชัย

63043006027 นางสาวศิริพร ชัยชาญ

63043006028 นางสาวป@ทมวิมล บุญทวี

63043006029 นางสาวศุภากร พานิช

63043006030 นางสาวพัชรียา แปHนแก4ว
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63043006031 นางสาวอัญมณี แซ.หว.อง

63043006032 นางธัญศุภธนิศร� บุญประสิทธ์ิ

63043006033 นายศุภวัฒน� โพธ์ิสวัสด์ิ

63043006034 นายรักษ�เกียรติ สอนเมือง

63043006035 นางสาววรัญญา เรืองสวัสด์ิ

63043006036 นางสาวจีรนันท� จําเนียร

63043006037 นางสาวสุภัสสรา แก4วดวงดี

63043006038 นางสาวธัญญลักษณ� บุญช.วยเจริญ

63043006039 นางสาวศศิชา กระจ.างจิตร�

63043006040 นางสาวอภิญญา หวังใจ

63043006041 นางสาวอารีรัตน� อุ.นทอง

63043006042 นางสาวณัฐชาพร โตสมบุญ

63043006043 นางสาวศิริลักษณ� การะภักดี

63043006044 นางสาวธนัชพร พรมวะราภรณ�

63043006045 นางสาวณัฐชา ผ.องคูณ

63043006046 นางสาวมณฑาทิพย� ไชยสา

63043006047 นายวิศณุ นุชงาม

63043006048 นางสาวกรพรหม รัศมีไพบูลย�

63043006049 นางสาวพรสวรรค� สุขทวี

63043006050 นางสาวกิติยา อุ.มรูปงาม

63043006051 นางสาวแสงทอง ลีสุขสาม

63043006052 นางสาวสุวิภา ยงยุทธ์ิ

63043006053 นางสาวนันฐณัฐษ� กลิ่นศรีสุข

63043006054 นายกฤษฎา ดอนไพร

63043006055 นายคณณัฐ ภุมมา

63043006056 นางสาวบังอร หล.อทอง

63043006057 นายวาสนรรญ� อัตถกิจมงคล

63043006058 นางสาววรัญญา คําอ4าย

63043006059 นายทศพล สุขใจ

63043006060 นายกิตติ บารมี
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63043006061 นางสาวเอมวิภา ทองปาน

63043006062 นางสาววิไลลักษณ� แดงนาเพียง

63043006063 นายธวัชชัย กล.อมสุนทร

63043006064 นายจิรกฤต วงศ�สุพรรณ

63043006065 นายปณวัฒน� ฉิมพลี

63043006066 นางสาวพิมพกานต� สุขประสงค�

63043006067 นางสาวอาทิตยา ม่ิงมงคล

63043006068 นางสาวนิรัมพร ประยูรรัตน�

63043006069 นางสาวอชิรญา จันทร

63043006070 นางสาวสุพรรณี อ.วมดี

63043006071 นางสาวสิริยากร วาสิทธ์ิเทพ

63043006072 นายเจษฎากร คูณโห

63043006073 นางสาวณัฐริยา คงสมเพ็ชร

63043006074 นางสาวลัดดาวัลย� เย่ียมชัยภูมิ

63043006075 นางสาวพรพิมล พลเสน

63043006076 นายทรงสิทธ์ิ พันธ�เพ่ิมพูลกูล

63043006077 นางสาวฤดีรัตน� เจริญไชย

63043006078 นางสาวสุนิสา ทองผา

63043006079 นางสาวณัฐชมนต� ปริยดิษฐาพงศ�

63043006080 นางสุพัตรา มาฆะมงคล

63043006081 นายอนุสรณ� เทียนเงิน

63043006082 นางสาวกัลยกร แก4วมีบุญ

63043006083 นางสาวโชติกา วงษ�กระจ.าง

63043006084 นางสาวกรรณิกา บริบูรณ�

63043006085 นางสาวเนตรกนก ดิษฐวุฒิ

63043006086 นางสาวน้ําผึ้ง เที่ยงพลับ

63043006087 นางสาววทัญญา เจริญเนตร�

63043006088 นางสาวณัฐธิFดา กวยะปาณิก

63043006089 นางสาวลลิตา อิสระพันธ�

63043006090 นางสาวนฤนาถ จันทร�แก4ว
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63043006091 นางสาววีรวรรณ แตงทอง

63043006092 นายธีรไนย ดีภา

63043006093 นายสุริยพงษ� แสนสอาด

63043006094 นางสาวฟHาใหม. จีกระโทก

63043006095 นางสาวจิตโสภิณ สมัครกาล

63043006096 นางสาวศุภกร วงษ�โห4

63043006097 นายจักรกฤษณ� โพธ์ิทองคํา

63043006098 นางสาวพูนทรัพย� ทิแดง

63043006099 นางสาวสุดารัตน� พาลี

63043006100 นางสาวปภัสสรณ� พิทักษ�

63043006101 นายสาริน หมายสุข

63043006102 นางสาวณุชจิรา คงสําราญ

63043006103 นายพฤติพงษ� ทวีทา

63043006104 นางสาวเสมอใจ สุพรรณถาวรีย�

63043006105 นางสาวจุฑามาศ ภาคอินทรีย�

63043006106 นายอัชฌาวีร� ใจปราณี

63043006107 นายสหเกียรติ อ4นพงษ�

63043006108 นางสาวพัชราภรณ� อิ่มสอาด

63043006109 นายกมล เรืองประยูร

63043006110 นายปภินวิช พระยุทธ

63043006111 นายจิรสิน นพวิชัย

63043006112 นางสาวละอองเทศ คล4ายพันธ�

63043006113 นางสาวณัฐณภัทร� ธิปาง

63043006114 นางสาวบุษกร สนธิพงษ�

63043006115 นางสาวนิชาภา โชติสิริสุนทร

63043006116 นางสาวอลิสา รุ.งเรืองศรี

63043006117 นางสาวบุษยมาศ สมเหมาะ

63043006118 นางสาวดรุญณี ทรงโอวาท

63043006119 นางสาวสาริณี รัตนเนนท�

63043006120 นายนัฐวัฒน� ดีอุ.น
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63043006121 นางสาวอรพรรณ นิลทะวงษ�

63043006122 นางปวีณา จันมะยม

63043006123 นางสาวศศิวิมล ยงเขตรการณ�

63043006124 นางสาวพรรณณิตา ยอดย่ิง

63043006125 นายสืบพงค� สรรสัจจะนนท�

63043006126 นางสาวนุชนารถ พรมพินิจ

63043006127 นางสาวดวงสุดา ชมภูผล

63043006128 นางสาวธัญญาลักษณ� พชสิทธ์ิ

63043006129 นางสาวยศวดี อัตพันธ�

63043006130 นางสาววิสุตา ขุ.มด4วง

63043006131 นายขวัญชัย ฟองอินทร�

63043006132 นางสาวพิสุทธินี สังข�ขํา

63043006133 นางสาวธีรกานต� มีชัย

63043006134 นางสาวกนกวรรณ อัมพร

63043006135 นางสาวสายรุ4ง สุนทรพงษ�

63043006136 นางสาวเพ็ญจันทร� ไต.เป[นสุข

63043006137 นายทักษิณ แสนสิงห�

63043006138 นายชญานนท� บริบูรณ�

63043006139 นางสาวฐิตาภรณ� อินทร�ชู

63043006140 นางสาววัลย�ลิกา เตจRะฝ@\น

63043006141 นางสาวเพ็ญนิภา หงษ�ดําเนิน

63043006142 นางสาวสุทธิดา เฉลิมสาร

63043006143 นายศุภยศ รื่นถ4อย

63043006144 นางสาวนิฐากูร ชมภูเจริญ

63043006145 นางสาวศรัจจันทร� วงศ�พุฒใจกา

63043006146 นางสาวอาพิตยา แสงสว.าง

63043006147 นางสาววิราภรณ� กาละทอน

63043006148 นางสาวกุสุมาลย� เนียมแก4ว

63043006149 นางสาวเพ็ญนภา ประสพชัย

63043006150 นายชนะโชค แหสมุทร
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63043006151 นายพรชัย ปDนคํา

63043006152 นางสาวณัฐธิดา มาลา

63043006153 นางสาวสายฝน แก4วดอนรี

63043006154 ว.าที่ร4อยตรีมนตรี มาพริก

63043006155 นายธนาธิป สายธนู

63043006156 นางสาวรัตติกาล เพ็งพันธุ�

63043006157 นางสาวนฤมล ดอกม.วง

63043006158 นางสาวนันท�พิชญ�ชา ดาบสันเทียะ

63043006159 นางสาวจิราภรณ� แจ.มจํารัส

63043006160 นางสาวณภัทร โหมดเทศ

63043006161 นางสาวกรวรรณ ธนะวรรณ�

63043006162 นางสาวนาดียRะห� อากาซา

63043006163 นางสาวกมลวรรณ ยอดชมภู

63043006164 นางสาวรัตนพร ไทยเขียว

63043006165 นางสาวกัญญ�ณพัชร ผดุงป@ญญาศิลปQ

63043006166 นายสุรเกียรติ ชุมพล

63043006167 นายเฉลิมพล นาคเสโน

63043006168 นายอรรถพล คงทรัพย�

63043006169 นางสาวลูกศร ศรีสว.าง

63043006170 นายนิกร โภริทัศน�

63043006171 นางสาวภารดี มอญพันธ�

63043006172 นายมงคล สุขพันธ�

63043006173 นายธีภพ ตะนัยศรี

63043006174 นางสาวสกาวรัตน� วงศ�วิวัฒน�เมธา

63043006175 นายกรรชัย อินทร�โพธ์ิ

63043006176 นางภัททิยา พันธ�พัฒน�

63043006177 นายศรัณย� ต้ังคารวกุล

63043006178 นางสาวสุรีวัลย� วงษ�เปKย

63043006179 นายเอกฉันท� จันทร�อ.อน

63043006180 นางสาวว.าที่ ร.ต.หญิงรัชฎา วงษ�แพทย�
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63043006181 นายเกียรติศักด์ิ กษิดิศ

63043006182 นางสาวสมใจ กลับเป[นสุข

63043006183 นางฉวีวรรณ สว.างศรี

63043006184 นางสาวรินรดา เรืองเดช

63043006185 นายรัตนพล เผ.าพันธ�ภู

63043006186 นายอิทธิพล จันทร�สุนทร

63043006187 นางสาวปนัดดา สุภาษี

63043006188 นางสาวกุลจิรา รวบรวม

63043006189 นางสาวฟองสวรรค� สุขเกษม

63043006190 นางสาวอารียา แก4วไธสง

63043006191 นางสาวกุลสินี สาคร

63043006192 นางสาวศรัญญา กุลณาพิมพ�

63043006193 นางรสสุคนธ� ชมเจริญ

63043006194 นางสาวพิศตะวัน ศรีสวัศด์ิ

63043006195 นางสาวชณัฐชา บัวศรีจันทร�

63043006196 นางสาวปDยรัตน� จตุรทิศ

63043006197 นางสาวพรทิวา หาสีสุก

63043006198 นายพงษกร จันทร�อิ่ม

63043006199 นางสาวนภัสสร จีนเจือ

63043006200 นางสาวสิริลักษณ� สุภาพันธ�

63043006201 นายทวีศักด์ิ จิตร�ถนอม

63043006202 นางสาวณัฐริกา บํารุงชัย

63043006203 นางสาวพิมพ�พิศา เกษร

63043006204 นางสาวณัฐฐิฌา คงเจริญ

63043006205 นางสาวพรพิมล มงคลแสง

63043006206 นายสหเทพ สุขสิงห�

63043006207 นางสาววิภาวี ย้ิมยวล

63043006208 นางสาวธนพร วันทา

63043006209 นางสาวณัฐชา  ิศิลรักษา

63043006210 นางสาวสุชานรี พานิชเจริญ
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63043006211 นายชนะภัย บํารุงแคว4น

63043006212 นางสาวยุวดี อินทร�ใย

63043006213 นางสาวพนัสดา พันธุ�เณร

63043006214 นายวีรพล มณีพร4าว

63043006215 นายสิทธิพัฒน� กว4างเจริญกิจ

63043006216 นายปริญญา จันทร�แก4ว

63043006217 นายณัฐพงษ� อินทสุชาติ

63043006218 นายศุภชัย ธาราชีพ

63043006219 นายฐิติวัฒน� ด่ืนตา

63043006220 นายขจิตศักด์ิ ขันเพชร

63043006221 นายอดิศร ฤทธิชัย

63043006222 นางสาวธาราทิพย� บุญด4วยลาน

63043006223 นางสาวนันท�นภัส สมเดชบุญ

63043006224 นางสาวอมลวรรณ แสงทนต�

63043006225 นางสาวจารุวรรณ นิจจํานงค�

63043006226 นายฉัตรชัย ชอบชม

63043006227 นางสาวชานิภัส ทองเต่ียง

63043006228 นางสาวยุพารัตน� แดงสกุล

63043006229 นางสาวอําพรพรรณ วันเพ็ญ

63043006230 นายวีรภัทร เกิดม.วง

63043006231 นายธีระวัฒน� สุขโสภี

63043006232 นางสาวจีราภรณ� ทับคง

63043006233 นางสาวดุจเดือน ศักด์ิศรี

63043006234 นางสาวเมริน ปานดิษฐ�

63043006235 นางสาวศรัญญา เหมือนแม4น

63043006236 นางสาวกรรณิกา จุลชีพ

63043006237 นางสาวปานตะวัน คมใน

63043006238 นางสาวภริดา พัตตาสิงห�

63043006239 นายพรอนันต� ชมเชย

63043006240 นางสาวชื่นนภา อินทร�เรือง
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63043006241 นางสาวณฤดี สุ.มเสมอ

63043006242 นางสาวนุชวรา บุญวาส

63043006243 นายธนสิษฐ� อินทร�ไทย

63043006244 นางสาวบุศณี ผกามาศ

63043006245 นางศิริพร สําลี

63043006246 นางสาวอาทิตยา โฉมทัพ

63043006247 นางสาววรพรรณ จันทร�แสง

63043006248 นางสาวกุลธิดา มังคละพรมมา

63043006249 นางสาวปDยะนุช แสงมะหมัด

63043006250 นางสาวจิรายุ ชินบุตร

63043006251 นางสาวดวงอมร เทพแก4ว

63043006252 นางสาวณัฐฑิกาญจน� ป@ญโญ

63043006253 นางสาวรวมพร ศิริวรรณ�

63043006254 นางสาวลักษิกา แสงโค4ง

63043006255 นางสาววิภารัตน� รูปงาม

63043006256 นางสาวน้ําเพชร ขุมขํา

63043006257 นางสาวเกตุสุดา ลาภหลาย

63043006258 นางสาวชนัญชิดา สามัคคี

63043006259 นางสาวกาญสิริ เผื่อนคําไฮ

63043006260 นางสาวอัยการ บุญสิงห�

63043006261 นายจักรพันธ� เกตุแก4ว

63043006262 นางสาวพรสุดา ศิริ

63043006263 นายภาณุพงษ� ซุคคาน

63043006264 นางสาวพัชรา สุขทรัพย�ศรี

63043006265 นายชาญชัย วงศ�พินิจ

63043006266 นางสาวมณทิภา อัศวะไพฑูรย�

63043006267 นางสาวเกตุกนก ฤกษ�สนธิ

63043006268 นางสาวสุชาดา ชาตินันทน�

63043006269 นางสาวปภัสสรณ� ศรีโสภณ

63043006270 นางชญาณิศา มณีอ.อน
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63043006271 นางสาวอรสา ม.วงฉ่ิง

63043006272 นายสัญชัย คุ4มกิจ

63043006273 นางสาวระพีพรรณ ย.อยทอง

63043006274 นายจิรายุ หงษ�น4อย

63043006275 นางสาวธัญณิชา อธิกมาสกุล

63043006276 นางสาวนิภาพร เหง4าศิริ

63043006277 นางสาวลลนา ภู.สิงห�

63043006278 นายธีรยุทธ จวรรณตุม

63043006279 นางสาวณัฏฐ�หทัย ช4วนรักธรรม

63043006280 นางสาวศิริพร ดอกบัว

63043006281 นางสาวศิริชล บุตรศรี

63043006282 นางสาวดวงใจ บดีรัฐ

63043006283 นางสาวเพ็ญประภา โนนชาติ

63043006284 นางสาวป@ทมพร เรืองโพธ์ิ

63043006285 นายพงษ�นรินทร� กลิ่นขจร

63043006286 นางสาวเจนจิรา สามี

63043006287 นางสาวจิราพร สอนเมือง

63043006288 นายรัชพล ทรัพย�บุญ

63043006289 นางสาววิภา มะโนวรรณา

63043006290 นายอธิป เบียะขุนทด

63043006291 นายนินนาท ปรีชาชาญ

63043006292 นางสาวปวีณา เถ่ือนเนาว�

63043006293 นายวิรศักด์ิ แสนโซ4ง

63043006294 นางสาวมันตรินี เตชะวงค�

63043006295 นางสาวณัฏฐณิชา แสงมณี

63043006296 ว.าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล อินทรเมรี

63043006297 นายชัยวัฒน� แซ.มัว

63043006298 นางสาวศศิพร คําชัย

63043006299 นางสาวขวัญใจ พลคล4าย

63043006300 นายณัฏฐนฤเบศ เงาแสง
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63043006301 นางสาวพลอยวดี ลิ้มวงษ�ทอง

63043006302 นายศตคุณ ขวัญอ.อน

63043006303 นางสาววิลาวัลย� ปานสวง

63043006304 นายนิวัฒน� พรมพวง

63043006305 นายอนันต� สระศรี

63043006306 นางสาวอธิษฐาน ชมเพ็ญ

63043006307 นางสาวดลยา วิชัย

63043006308 นายวิชย�กร ปราชญ�เวทย�

63043006309 นางสาวกมลรัตน� ประศิริ

63043006310 นายสัญชัย ประทุมมาศ

63043006311 นางสาวลลิตา ม่ิงเมือง

63043006312 นางสาวรณิดา กมณฒ�เปรม

63043006313 นางสาววลักษ�สุฎา พลเสน

63043006314 นางสาวเจนจิรา พราวศรี

63043006315 นางสาวฉัตรสุดา งามพักตร�

63043006316 นางสาวบุษบา วิราพงษ�

63043006317 นางสาวธันยาภรย� จําปาสัก

63043006318 นางสาวรัชนีกรณ� เมฆวรรณกร

63043006319 นางสาวพัชราภรณ� ทรงโฉม

63043006320 นายกฤษณะ เข็มหนู

63043006321 นางสาวศษิตา มารอด

63043006322 นางสาวประพิณ ไวป@ญญา

63043006323 นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ�

63043006324 นางสาวเมทินี ทรัพย�พืช

63043006325 นางสาวจิราพร โพธิ

63043006326 นายชายชาตรี ศรีโท

63043006327 นางสาวรัตนาวดี สังข�ทอง

63043006328 นางยุภาวฎี สาคร

63043006329 นายสหรัฐ เสมอใจ

63043006330 นางสาวมาริสา ปาวงค�
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63043006331 นางสาวพลอย โพธ์ิงาม

63043006332 นายเฉลิมพล ภู.ฤทธ์ิ

63043006333 ว.าที่ ร.ต.หญิงดวงกมล พวงมาลี

63043006334 นางสาวปวีณ�สุดา ปุปผมาศ

63043006335 นางสาวสุพรรณี ทองดี

63043006336 นางสาวลัดดาวัลย� ช.วยสัตว�

63043006337 นางสาวภัทธิรา คณทา

63043006338 นายภาคภูมิ วชระพันธ�

63043006339 นางปาณิสรา คําใจ

63043006340 นางสาวชลธิชา หม่ิงทอง

63043006341 นายธีรเดช พยุงเกษม

63043006342 นางสาวนิภาวรรณ� เกตุงาม

63043006343 นายธนิศร� กองสัมฤทธ์ิ

63043006344 นางสาวมลิสา น4อยเภา

63043006345 ว.าที่ ร.ต.อรรถชัย แหงมปาน

63043006346 นางสาวณัชชา ไทยขํา

63043006347 นางสาวกานติมา สุวรรณรักษ�

63043006348 นางสาวฟHารุ.ง จันทร�เรือน

63043006349 นายชารินทร� สุภาทรง

63043006350 นางสาวอัมพร จันจินดา

63043006351 นายสุทธิรักษ� เทียงเดช

63043006352 นางสาวป@ณฑิตา บุญมีสง.า

63043006353 นางสาวภิมณร� แสงรัตนาภรณ�

63043006354 นายทักษิณ พลกล4า

63043006355 นางสาวสุชาศิณี สุชาการ

63043006356 นายณัฐพงษ� ชาวชายโขง

63043006357 นางสาวชนกานต� พิณสามสาย

63043006358 นางสาวชิตาพัณณ� บํารุง

63043006359 นางสาวพรอนงค� ดวงคํา

63043006360 นายโตมร บุญหนุน
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63043006361 นางสาวจงสมาน กาญจนะ

63043006362 นางสาววรรณวิสา ภาศักดี

63043006363 นายกฤษฎา ทองคําซุ.ย

63043006364 นางสาวณัฐหทัย พุ.มวันเพ็ญ

63043006365 นางสาวมะลิวัลย� งามทวี

63043006366 นายจรัสเพชร ปองทรัพย�

63043006367 นางสาวอัญญารัตน� อาจผักป@ง

63043006368 นางสาวพิมชนก ตันสมรส

63043006369 นางสาวณัชสมา เรืองศรี

63043006370 นางสาวพิชญ�สินี กรุงทวี

63043006371 นางสาวรัญศิญา ธนะวัฒน�

63043006372 นายศรัณ ศิริรักษ�

63043006373 นางสาวกาญจนา หอมธูป

63043006374 นายสาธิต บัวย4อย

63043006375 นายพนมศักด์ิ สิงห�โคก

63043006376 นางสาวศิรินภา คร4ามดี

63043006377 นางยุพิน ธารีบุญ

63043006378 นายธนกฤต ใยอินทร�

63043006379 นายศราวุธ พัฒตาแหวน

63043006380 นางสาวญาณิศา ธนะสารคีรี

63043006381 นางสาวภัคสุภา ไชยวุฒิ

63043006382 นายวชิระ ลี้ประเสริฐ

63043006383 นางสาวกาญจนา เชื้อดี

63043006384 นางสาวป@ทมา แซ.เตียว

63043006385 นางสาวกฤติพร วิภาภรณ�พรรณ

63043006386 นางสาวอิงอร ทวนธง

63043006387 นางสาวชนัญชิดา กุลพานิช

63043006388 นางสาวสาวิตรี ขาวจันทร�

63043006389 นางสาวจามจุรี เพ็งโอภาส

63043006390 นางสาวนุชรี ฉุนเทศ
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63043006391 นางสาวพรพิมล เงางาม

63043006392 นายวีรภัทร สุขสําราญ

63043006393 นายป@ญญรักษ� บ.อทรัพย�

63043006394 นายสมรักษ� ไกรสมสาตร�

63043006395 นางสาวมณทิตา ไตรพรหม

63043006396 นายจัFกรกริช คมขํา

63043006397 นางสาวสรีวรรณ รุจิฤทธ์ิ

63043006398 นางสาวอนงค�นาถ ทองเกิด

63043006399 นางสาวเอกอุมา ผิวแก4วดี

63043006400 นายพีรพล คชภูมิ

63043006401 นายสิทธิโชค สุพรรณนานนท�

63043006402 นายชัยยงค� วงศ�พัชรพร

63043006403 นายสมบูรณ� เอี่ยมประภัสสร

63043006404 นางสาวศิริรัตน� บุญศิริ

63043006405 นายรพีพงษ� สอนฆ4อง

63043006406 นางสาวเกวลิน มาพุ.ม

63043006407 นางสาวเรณุกา หน.อท4าว

63043006408 นางสาวพิมพ�ชนก ขุนติ

63043006409 นางสาวกาญจนา นุชศิริ

63043006410 นางสาววราภรณ� ยุวเรืองศรี

63043006411 นางสาวชนิภรณ� บุญมาก

63043006412 นางสาวมาลัยพร ไพโรจน�

63043006413 นางสาวรัชนีกร แซ.อึ้ง

63043006414 นางสาวจีรพันธุ� หนูสกุล

63043006415 นางสาวภาวินี ทรัพย�สุวรรณ�

63043006416 นางสาวสุจินดา สว.างศรี

63043006417 นายวรวุฒิ โสมนรินทร�

63043006418 นายจิรพงษ� นาคหัวเพ็ชร�

63043006419 นางสาวระวิวรรณ� ตรีสงค�

63043006420 นางสาวเพชรรินทร� บุญแหยม
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63043006421 นางกุลนิธี ถมทอง

63043006422 นางอิสรา วงศ�เกดไชยกิจ

63043006423 นางสาวอัยรดา สายพิมพ�

63043006424 นางสาววันเพ็ญ มะลิซ4อน

63043006425 นายอนุสรณ� อ.อนบรรจง

63043006426 นายสุภณัฐ ประสาทแก4ว

63043006427 นายนิติพล โพธ์ิทรง

63043006428 นางสาวพิชนิตรา เมืองมูลชัย

63043006429 นางสาวกิตติยาพร สุวรรณวร

63043006430 นายวิชา บุญหอม

63043006431 นางสาวชนาธิป เปรมโปรย

63043006432 นายโสภณ แก4วไทรอินทร�

63043006433 นางสาวพรอุมา เพียรธัญญกิจ

63043006434 นางสาวอาศิรพร ชาภักดี

63043006435 นายอิสสระ ชั้นเฟYLองฟู

63043006436 นางสาวอทิติยา จีนจันทร�

63043006437 นางสาวสุรมล แสงสมี

63043006438 นางสาวกรรณิการ� สุขประเสริฐ

63043006439 นางสาวนรัฐวรรณ ปDงรัมย�

63043006440 นางสาวจริยา อุสาพันธ�

63043006441 นางสาวอัญชิสา คงแก4ว

63043006442 นางสาวซารีนา นูซา

63043006443 นางสาวภัณฑิรา มีไชยโย

63043006444 นางสาวนุชาดา จงเกษกรณ�

63043006445 นางสาวธัญญาลักษณ� สุขเกษม

63043006446 นางสาวพิจาริน ชัยประสิทธ์ิ

63043006447 นางสาวสุพรรษา มีสมยุทธ�

63043006448 นางสาวอสมาภรณ� บรรลือโชคชัย

63043006449 นางสาวพีรชยา สุขคําภา

63043006450 นางสาวลลิดา จันเครื่อง
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63043006451 นางสาวนิรชา นิโรธร

63043006452 นางสาวจุฑามาศ ดําอมร

63043006453 นางสาววลัยพรรณ สิทธ์ิน4อย

63043006454 นางสาวกันยกร สุขเจริญ

63043006455 นางสาวอาภาศิริ โสโพธ์ิทอง

63043006456 นางสาวกาญจนา ศรีคํา

63043006457 นางสาวบัวตอง เจริญโชคมหันต�

63043006458 นางสาวพัชรินทร� วังคีรี

63043006459 นายธนัทพงศ� เติมลาภ

63043006460 พ.อ.ท.คมเดช พุทธิ มณี 

63043006461 นางสาวสายใจ ทองประเสริฐ

63043006462 นางสาวสุพรรษา สิงห�โต

63043006463 นางสาวอนุศรา น4อมผล

63043006464 นายไพสิฐ จันทร�พราหมณ�

63043006465 นายสุริยาวุธ รังสะพรม

63043006466 นายพงศกร เกตุเมฆ

63043006467 นางสาวสุพัตรา บุญเกิด

63043006468 นายชาญชัย บวรนันทชัย

63043006469 นางสาวพรศิริ แจ4งอุบล

63043006470 นางสาวธันยาพร แก4วมณี

63043006471 นางสาวดลพร แขวงนคร

63043006472 นางสาวเมษา ขันแก4ว

63043006473 นางสาวพัชรี กระจง

63043006474 นายบูรณ�ยวิชญ� วรสิงห�

63043006475 นางสาวณัฏฐา กาศักด์ิ

63043006476 นางสาวกนกวรรณ ผดุงฤกษ�

63043006477 นายวาทิต ทัศนสุวรรณ

63043006478 นางสาวกรองทอง ประสิทธ์ิสม

63043006479 นางสาวบัณฑิตา วรรณศุกร�

63043006480 นายสายชล ชาตะรักษ�
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63043006481 นางสาวกาญจนา โคนันทะ

63043006482 นางสาวพรไพลิน พ.วงเฟYLอง

63043006483 นายอาทิตย� อุทัยฉาย

63043006484 นางสาวกนกวรรณ พานิชย�

63043006485 นางสาวปานทิพย� บุญสาร

63043006486 นางสาวพัชริญา พลแสน

63043006487 นางสาวชาคริยา ประชานิยม

63043006488 นางณัฏฐ�ชนากานต� หงษ�ร.อน

63043006489 นางสาวภัชรี สุทธิพงศ�เกียรต์ิ

63043006490 นางสาวบุญญาลักษณ� วัลภัย

63043006491 นางสาวปาริฉัตร ศรีพิเชียร

63043006492 นายสิตานันท� สาลีผลิน

63043006493 นางสาวชไมพร ศรีนิล

63043006494 นางสาวเปรมยุดา มีสมอรรถ

63043006495 นางสาวสุดารัตน� ศรีวิลัย

63043006496 นางสาวอัญธิกา ดีพิษ

63043006497 นายธนากร สดีเดช

63043006498 นางสาวนิชาภัทร พวงเนียม

63043006499 นางสาวพิมพ�กัญจน� ยศป@ญญา

63043006500 นางสาวอรวรรณ โพธ์ิเจริญ

63043006501 นางสาวบุญฑริก จันทรา

63043006502 นายอธิการ สุริยกานต�

63043006503 นางสาวนฤมล บุญมาก

63043006504 นางสาวจารุวรรณ นุชเทศ

63043006505 นางสาวสุภิญญา เสาธง

63043006506 นางสาวฐิติญา สังข�แตร

63043006507 นางสาวปDยะรัตน� ไหมชู

63043006508 นางสาวสุดารักษ� คิดกล4า

63043006509 นางสาวอัยณัฏฐ� ชัยเสนา

63043006510 นางสาวมิถุนา แสงท4าว
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63043006511 นายธเนศ ฉันทารุนัย

63043006512 นางชลนภัส อินทรรุจิกุล

63043006513 นางสาวจุฑาทิพย� น4องเดชา

63043006514 นางอําพร บุตรอุดม

63043006515 นางสาวสโรชา บัวประเสริฐ

63043006516 นางสาวปภัสรา แก4วทองคํา

63043006517 นายวิทวัช ดรศรีเนตร

63043006518 นางสาวเกศราภรณ� พ่ึงฉํ่า

63043006519 นางสาวสมานใจ เหมือนอบ

63043006520 นางสาวภาวินี มณีทอง

63043006521 นายพรรษา ถมยา

63043006522 นางสาวอรณิชา ปรีเอFียม

63043006523 นายชัยนนท� ไพรเพ็ชรศักด์ิ

63043006524 นางสาววาทินันท� นคราบัณฑิตย�

63043006525 นางสาวธนัญชกร สีเอี้ยง

63043006526 นายปDยะวัฒน� บุญรัตนกิตติภูมิ

63043006527 นางสาววรรนิษา นารี

63043006528 นางสาวณิชนันทน� แว.วสอน

63043006529 นางสาวพรรณกมล หงษ�ทอง

63043006530 นางสาวนัทรินทร� ศักด์ิดี

63043006531 นางสาวพิมพ�ธิศา ธนะวรบูรณ�

63043006532 นางสาวนิสา คล4ายแปHน

63043006533 นางสาวอิศราภรณ� เจริญสุข

63043006534 นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด

63043006535 นางสาวอารียา ธิมันตะ

63043006536 นางสาวเฌอมินทร� นามเสนาะ

63043006537 นางสาวพัทธ�ธีรา ขวัญหอม

63043006538 นางสาวจินตนา สวัสดี

63043006539 ว.าที่ร4อยตรีปกรณ� ขําปาน

63043006540 นางสาวอารีรัตน� คําภีระ
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63043006541 นางสาวธิติมา คงสิงห�

63043006542 นางสาวมินตรา ตรีนิตย�

63043006543 นางสาวเสาวลักษณ� คําภินงค�

63043006544 นายศุภกร วงษ�ศรี

63043006545 นางสาวพศิกา วัชรศิลาภากุล

63043006546 นางสาวเนื้อทิพย� ธีระกาย

63043006547 นางสาวสุชีรา มีภู.

63043006548 นางสาวกรรณิการ� ช4างเฟYLอง

63043006549 นางสาวธรรม�ชนก นาคสกุล

63043006550 นางสาวเมนา ไวยรูป

63043006551 นางสาวขวัญชนก สังคะโห

63043006552 นางสาวสุภัสสรา สนหลี

63043006553 นางสาวลัทธวรรณ จุ4ยเปKLยม

63043006554 นางสาวกรรณ�หา เปKยปะโมง

63043006555 นางสาวอัญธิกา นาทองแถม

63043006556 นางสาวอรกานต� แก4วเขียว

63043006557 นายนิรันดร� อ.วมสัมฤทธ์ิ

63043006558 นายธีรพงศ� เจริญสุข

63043006559 นายชัยบดินทร� ศรีขาว

63043006560 นายณัฐพล โคตรภักดี

63043006561 นายปฐมพงศ� ป@\นรัตนกร

63043006562 นายธนิสร จินดา

63043006563 นางสาวปวีณา. ใยเกตุ

63043006564 นางสาวชนาพร อาจเชื้อ

63043006565 นายศักย�ศรณ� ทองทา

63043006566 นางสาวนันท�นลิน วรกรรณ�

63043006567 นางสาวชนิดา มีมา

63043006568 นายรัฐพร ชินอ.อน

63043006569 นางสาวพรพรรณ คชคง

63043006570 นายภัทรพล ธรรมศิริพงษ�
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63043006571 นางสาววราภรณ� มีแก4ว

63043006572 นางสาวสุกัญญา บุญประจักษ�

63043006573 นางสาวศิริพร แสงอรุณ

63043006574 นางสาวจณิสตา พัฒนจันทร�

63043006575 นางสาววนิศรา เกตุแก4ว

63043006576 นางสาวสุพรรษา เพราะบุญ

63043006577 นางสาวรมิตา กริชนิกร

63043006578 นางสาวมนัญยา นกเขาเทศ

63043006579 นางสาวปDยะธิดา ละม4าย

63043006580 นางสาวกุลวดี ดีรักษ�

63043006581 นางสาววรัญญา ฮ.อธิวงศ�

63043006582 นางสาววินันทา สุดสะเกตุ

63043006583 นางสาวศุภารมย� ขําคง

63043006584 นางสาวศศิธร ถาวร

63043006585 นางสาวคนึงนิต ภัยฉกรรณ�

63043006586 นายภณรัตนพล ห4วยสิงหนนท�

63043006587 นายชูเกียรติ จันทร�นุ.ม

63043006588 นางสาวโชติกา ศุภมานพ

63043006589 นางสาวสวิชญา ลือชา

63043006590 นางสาวชฎาธาร เปXงทอง

63043006591 นางศศิประภา เดชประยูร

63043006592 นางสาวภัททวรรณ หลอดยา

63043006593 นางสาวขวัญเรือน ทัพโพธ์ิ

63043006594 นายชัยสงค� ธงชัยพงษ�

63043006595 น.ส.ภัชชญา ก.อกุลเกียรติ

63043006596 นางสาวสุนิสา สุขเกษม

63043006597 นางสาวภาสินี ศรีกระจ.าง

63043006598 นายจักราวุฒิ เปรมจิตร�

63043006599 นายจักรพล ย้ิมวงค�

63043006600 นางสาวเพชรรัตน� ปานเกิด
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63043006601 นางสาวพิมลทิพย� น4อยรังษี

63043006602 นางสาวพิชามญชุ� หุ.นพ.วง

63043006603 นางสาวจริยา ผลโต

63043006604 นายศุภชัย ตาทิพย�

63043006605 นางสาวฐานะมาศ อินทร�พิทักษ�

63043006606 นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน�

63043006607 นายชลันธร สรรพมงค�

63043006608 นายเฉลิมศักด์ิ ธรรมวงศ�

63043006609 นางสาวเบญจวรรณ จุฑาวุฒิกุล

63043006610 นางสาวเกศทิพย� วัฒนะ

63043006611 นางสาววิภาพรรณ ทัพศาสตร�

63043006612 นางสาวดวงพร ศรีเมือง

63043006613 นางสาวณัฎฐา กรินชัย

63043006614 นายปDยะ พินโญ

63043006615 นายศิริพงศ� จงอางจิตต�

63043006616 นางสาววารุณี บัวผัน

63043006617 นางสาวชนิกานต� ย้ิมแจ4ง

63043006618 นางสาวนฤมล มะลิกอง

63043006619 นางสาวกาญจนา ธงทอง

63043006620 นายอภิสิทธ์ิ ประสมทรัพย�

63043006621 นายจาตุรนต� น4อยไพโรจน�

63043006622 นายชวลิต สุนทรวิภาต

63043006623 นางสาวมธุรดา แว.นแก4ว

63043006624 นางสาวปรียาภรณ� กลิ่นลํายงค�

63043006625 นายชนินทร� สังข�วิเศษ

63043006626 นางสาวธนพร ป@\นแก4ว

63043006627 นางสาวชุติมณฑน� สุขีมล

63043006628 นายจิรัญ ปวุตตานนท�

63043006629 นางสาวภรณ�ทิพย� บุญพร4อม

63043006630 นายนพวิทย� โพธ์ิวิจิตร
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63043006631 นางสาวจันทร�จิรา เรืองอุไร

63043006632 นางสาวศศิมล เลาหศักด์ิประสิทธ์ิ

63043006633 นายชัยพร เจริญฉิม

63043006634 นายวิชญ� เบญจวรเดชกุล

63043006635 นางสาวธัญญลักษณ� พลายบัว

63043006636 นายป@ญญา สาระ

63043006637 นายเดชบดินทร� เพชรดี

63043006638 นางสาวรัชนี ศรีสิทธิการ

63043006639 นางสาวลักษมี แปHนแก4ว

63043006640 นางสาวธรณ�ภัสชล หงส�ภัทราจันทร�

63043006641 นายธนันชัย ต้ังมงคล

63043006642 นางสาวณัฐธิดา ปาลวัฒน�

63043006643 นางสาวพรรณทิพา ชีวสิทธิรุ.งเรือง

63043006644 นางสาวณัฐวรรณ อ4นอุระ

63043006645 นางสาวกมลภัทร จันทวี

63043006646 นางสาวอัญชลี กุลานุวัตร�

63043006647 นางสาวธีมาพร โภชฌงค�

63043006648 นางสาวสุภลักษณ� เจริญธรรม

63043006649 นางสาวกัญญาภัทร หงษ�แก4ว

63043006650 นางสาวจุไรรัตน� จักศรี

63043006651 นางสาวพัชชรี หลักพล

63043006652 นางสาวภาณุมาส ใจนวล

63043006653 นางสาวรพีพรรณ นัยจิตร

63043006654 นางสาวอภิญญา ทวีชาติ

63043006655 นางสาวฤทัยรัตน� ร.วมยอด

63043006656 นายสูติพงค� เพ็งจันทร�

63043006657 นายอนุสรณ� พูลสวัสด์ิ

63043006658 นางสาวอินทิรา เชยสาคร

63043006659 นางสาวศิริลักษณ� อินทะสิทธ์ิ

63043006660 นางสาวกนิษฐา นิ่มยัง
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63043006661 นายก4องเกียรติ อิมัง

63043006662 นายนนทชัย วงษ�ถา

63043006663 นายเสฏฐวุฒิ รุนเจริญ

63043006664 นางสาวศิริวิมล แก4วจุ4ย

63043006665 นางสาวนิชนันท� ใจเที่ยงตรง

63043006666 นายวศิน จันทร�ทึก

63043006667 นางสาวเสาวรส แก4วนาเคียน

63043006668 นายธนารักษ� วัสธูป

63043006669 นายณัฐภัทร เกิดแก4ว

63043006670 นางสาวชลธิชา อินชู

63043006671 นายไชยา วงค�คล4อย

63043006672 นางสาวฤทัย สัมฤทธ์ิ

63043006673 นายอดิเทพ สุขศิลปQ

63043006674 นายปรัชญา แสนสุข

63043006675 นางสาวกอลีเยาะ หามะ

63043006676 นางสาวดาริณี แจ4งประยูร

63043006677 นางสาวกัญญารัตน� สอนงาม

63043006678 ว.าที่ ร.ต.อภินันท� เพชรักษ�

63043006679 นางสาวสิทธิตา แจ4งตระกูล

63043006680 นางสาวอารีรัตน� ควบคุม

63043006681 นางสาวศิริพร โปทา

63043006682 นายเอกราช คําพร

63043006683 นายเสฏฐวุฒิ พุ.มเงิน

63043006684 นายศุภชัย มณีรัตน�

63043006685 นางสาวธนัญญา สิงห�ชํานาญ

63043006686 นางชลิดา มาลา

63043006687 นางสาววรารัตน� สุทธลักษณ�

63043006688 นางสาวกมลชนก ตะระโสภา

63043006689 นางสาวอรญา พรคํา

63043006690 นางสาวอาทิตสา เนาวรัตน�
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63043006691 นางสาวชีวนันท� แสงแก4ว

63043006692 นางสาวทิติยา สว.างวงษ�ไว

63043006693 นางสาววิลาวัณย� เพ็งกระจ.าง

63043006694 นางสาวลลิตา วรรณโห4

63043006695 นายวชิรพงศ� สุจิรัตน�

63043006696 นายภูวินท� เผ.าวิบูล

63043006697 นางสาวสุทธาทิพย� อุดขาว

63043006698 นางสาวสิริญ�มาศ ปล4องเจริญ

63043006699 นางสาวมุจลินท� อรรถสถาน

63043006700 นางสาวบุญสิตา แจ.มสว.าง

63043006701 นางสาวพิม พรหมเจริญ

63043006702 นายไชยา ท.าแดง

63043006703 นางสาวชีวาพร สิทธ์ิโท

63043006704 นายคุณากร วงษ�ไร

63043006705 นางสาวอุมภารณ� ตอรบรัมย�

63043006706 นางสาวปาริชาต จันทร�ศิริ

63043006707 นายภูริพงศ� เจริญสุข

63043006708 นางสาวสุณิสา ชัยประภา

63043006709 นางสาวภัทราภรณ� มีกุศล

63043006710 นางสาวสร4อยสุดา ซ่ือสัตย�

63043006711 นางสาววิวาวรรณ อุปการดี

63043006712 นางสาวนฤมล บุญจันทร�

63043006713 นางสาวบงกช ป@\นงาม

63043006714 นางสาวณัฏฐา ลีวานิชกุล

63043006715 นางสาวธนาภา ฝ@กฝXาย

63043006716 นายบุญอุ4ม มีสิทธัตถานนท�

63043006717 นางสาวศิริมา ชูวงษ�

63043006718 นางสาวภรณ�นภัส ช.างเหล็ก

63043006719 นางสาวเพ็ญนิภา สีพรม

63043006720 นางสาวพักตร�ชนก วีระพนธ�
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63043006721 นางสาวนิลวัลย� ชนะมารจันโท

63043006722 นางสาวธมน ประสาทพันธ�F

63043006723 นางสาวพิมพ�ชนก บุญชาลี

63043006724 นายบดินทร� สังข�ทอง

63043006725 นายธนณัฏฐ� สิริพรวุฒิ

63043006726 นางสาวอรธิดา มงคล

63043006727 นางสาวพัณณ�ชิตา ลาภภักดี

63043006728 นางสาวศศิภา กลิ่นขจร

63043006729 นางสาวสิริรัตน� เรืองโรจน�วิริยา

63043006730 นายอิลยาส บิดิง

63043006731 นางสาวกรรณิการ� สุขกายา

63043006732 นายธนาภิวัฒน� สัพทานนท�

63043006733 นางสาววิชุดา มุมณี

63043006734 นางสาวกาญจนา วงษา

63043006735 นายวสันต� สุวรรณลาภา

63043006736 นางปฏิญญาภรณ� เฟYLองศิลปQ

63043006737 นางสาวมนัสนันท� แสงจุ.น

63043006738 นางสาวกฤษณา ระวิวรรณ

63043006739 นายพิศิษฐ� ปานรุ.ง

63043006740 นางสาวฐิติยาพร สุขคง

63043006741 นายพิเชษฐ� ตู4พิจิตร

63043006742 นางสาวสุรีวรรณ โตสูง

63043006743 นางสาวชยาภรณ� สุดดีพงษ�

63043006744 นางสาวพนารัตน� สุบิน

63043006745 นางสาวพิมลกานต� ต๊ิบบุญศรี

63043006746 นายชาญณรงค� เย็นมนัส

63043006747 นายวณานุกูล กาญจนลักษณ�

63043006748 นายวราเทพ พระทน

63043006749 นายธนวัฒน� สาธุภาพ

63043006750 นางสาววิมาดา นิติธรรมานุกุล
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63043006751 นางสาวอรนุช หอมระรื่น

63043006752 นางสาวณัฐพร คําเขียน

63043006753 นางสาวณิชชาภัทร กาลกัญจะ

63043006754 นางสาวภาชินี กรกฎ

63043006755 นางสาวกชกร กองสุจริต

63043006756 นายอิทธิภาส ทองย4อย

63043006757 นางสาวรัตนาภรณ� พูลหิรัญ

63043006758 นางสาวปานวาด แก4วเนตร�

63043006759 นางสาวฑาริกา หงษ�จีน

63043006760 นางปสุตา ศรีภูมิ

63043006761 นางสาวปาริชาต สวยสม

63043006762 นางสาวธมลวรรณ พุ.มทองดี

63043006763 นางสาวบงกชกร กิตติพงษ�

63043006764 นางสาวกนกพร ฉันทลาภ

63043006765 นางสาวจุฑาภรณ� บัวประทุม

63043006766 นางสาวโยทะกา ชรินทร�

63043006767 นางสาวนพรัตน� ชิ้นงูเหลือม

63043006768 นางสาวบุลากร กําทรัพย�

63043006769 นางสาวจิราภา พ่ึงบํารุง

63043006770 นางสาวจรูญ ขินหนองจอก

63043006771 นางสาวญาดา ชมสมุทร�

63043006772 นางสาวศิริรัตน� สีนุชาติ

63043006773 นางสาวกุลนิษฐ�วรา ทิพย�เสนา

63043006774 นายถิรวุฒิ กรุดทอง

63043006775 นางสาวมลวิภา บัวสีสด

63043006776 นางสาวนัทธมน คําร.วง

63043006777 นายภูริพงศ� หม่ืนบุญมี

63043006778 นางสาวนิภาพรรณ วันศรี

63043006779 นางสาวดวงกมล อึ้งมณีภรณ�

63043006780 นางสาวสุพรรษา มีกลิ่นหอม
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63043006781 นางสาวจุรีรัตน� เขม.นกิจ

63043006782 นายคณภรณ� พลเสน

63043006783 นางสาวอารยา บุญเลิศ

63043006784 นายปรีชา บัวภา

63043006785 นางสาวภาพิมล แสนบุตร

63043006786 นางสาวอุษา เอมอ4น

63043006787 นางสาวสุพัตรา รัตนดี

63043006788 นายภานุพงศ� อัฐนาค

63043006789 นางสาวพิมชนก เดชอยู.

63043006790 นางสาวป@ทมา น4อยนาง

63043006791 นางสาวชยาภรณ� สดิษฐรักษ�

63043006792 นางสาวรนิดา พรหมสุวรรณ�

63043006793 นางยุวดี เวียนไธสง

63043006794 นายศราวุธ มีอุปถัมภ�

63043006795 นางสาวภาวินี มีสนม

63043006796 นางสาวพรพิมล พุ.มแสน

63043006797 นางสาวปาณิศรา สุสุข

63043006798 นางสาวมุจลินท� เบญจวงศ�

63043006799 นางสาวสิรามล นุ.มพันธุ�

63043006800 นางสาวอภิชญา สุวรรณกูฏ

63043006801 นายวรุต เรียงความ

63043006802 นางสาวสุชาดา เหมือนแก4ว

63043006803 นายธนากร สายสุวรรณ

63043006804 นางสาวิตรี จันทร�งาม

63043006805 นางสาวพัชฎาภรณ� สิทธินาม

63043006806 นางสาวกฤติยา อินทร�ฉํ่า

63043006807 นางสาวจิดาภา อ.วมจุก

63043006808 นายพงษ�ขจร โพธ์ิเปK\ยศรี

63043006809 นายฐิติวุฒิ สมัครเขตรการ

63043006810 นางสาวสิรินันท� จ๋ิวเชื้อพันธุ�
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63043006811 นางสาวนิตยา นามวิชัย

63043006812 นางสาวอลิชา ทรัพย�สงเคราะห�

63043006813 นายสมคิด นาชะวี

63043006814 นางสาวนภสร กาลึกสม

63043006815 นางสาวดาราเรศ โพธ์ิปาน

63043006816 นางสาวสุนิสา โฉมชิต

63043006817 นางสาวอรพิน ฤทธิทักษ�

63043006818 นางสาววรรณวิสา วนิดา

63043006819 นางสาววรรณพร จีนย่ี

63043006820 นางสาวปDยะดา ย้ิมละมัย

63043006821 นางสาวกนกวรรณ เหมือนพิทักษ�

63043006822 นางสาวธันยาณัฐ เหลาเป

63043006823 นายโอฬาร แก4วประดับ

63043006824 นายอานันท� จําลองกุล

63043006825 นางสาวมินตรา ศักดิวงค�

63043006826 นายปารเมศ ชูชาติ

63043006827 นางสาวกรองกาญจน� สุดวิลัย

63043006828 นายอนุชา บางประเสริฐ

63043006829 นางสาวนทวรรณ โลหะเวช

63043006830 นายคณิศร สัยยะนิฐี

63043006831 นางสาวสุนทรี แสงวิเศษ

63043006832 นางสาวสุพรรณษา พรมใจรักษ�

63043006833 นางสาวนพนันทน� มาแย4ม

63043006834 นางสาวแคทริยา สอาดดี

63043006835 นางสาวกฤษฎาพร คําดี

63043006836 นางสาวพัชรพร ทองศรีอ4น

63043006837 นางสาวขวัญฤดี จูสิงห�

63043006838 นางสาวนิตยา ขุนพิลึก

63043006839 นางสาวสุพีชา กุศลราศรีพร

63043006840 นางสาวนันชนก แม.นศร
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63043006841 นายสากล ช.วยเนื่อง

63043006842 นายทศพร วงศ�สวรรค�

63043006843 นางสาวชริญาภัค ทองคงเย.า

63043006844 นางสาวสิวารัตน� แสงกล4า

63043006845 นางสาวภาวิณี คงสัตย�

63043006846 นางสาววิมลรัตน� สะอาดดี

63043006847 นางสาวอรดา อุณรุส

63043006848 นางสาวสุธิมา สุขสุเมฆ

63043006849 นางสาวสิริปรียา กาทองทุ.ง

63043006850 นางสาวอัจฉริยา เหล็กสง

63043006851 นางสาวโชติกา สิงห�น4อย

63043006852 นางสาวสาวิตรี มังสุไร

63043006853 นางสาวจุฑารัตน� เขียวประทุม

63043006854 นางสาวชุติกาญจน� พุ.มพระคุณ

63043006855 นางสาวกานต�จุรี ปวนมาลัย

63043006856 นางสาวณัฐธิดา พวงถ.อน

63043006857 นางสาวบุญตา หม4อทอง

63043006858 นางสาวอมรรัตน� อ.อนศรี

63043006859 นางสาววิชญาพร สุขศรี

63043006860 นางสาวนิตยา ตรีสินธุ�

63043006861 นายิกิตติศักด์ิ สุทธวิรีสรรค�

63043006862 นายจักรวาล กุลชา

63043006863 นางสาวชนาภัทร เอี่ยมสะอาด

63043006864 นางสาวสุพรทิพย� โพธ์ิหลํา

63043006865 นางสาวอูฎฮียะ ปูเตRะ

63043006866 นางรุ.งทิวา บุญเลี้ยงมา

63043006867 นางสาวพรพรรณ พุ.มพวง

63043006868 นางสาวชาลิสา ตะวะนิตย�

63043006869 นายคณิน เล4าตระกูล

63043006870 นางสาวชมพูนุช บุญสิงห�
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63043006871 นางสาวฐานียา ทับทิมดี

63043006872 นางสาววราภรณ� จันทร

63043006873 นายณัฐวุฒิ กลับทวี

63043006874 นายปกรณ� สุขแสงเดือนฉาย

63043006875 นางสาวสุธาภรณ� ปุยะติ

63043006876 นางสาวกชกร บุตรพรม

63043006877 นายจักรกฤษ เจือมณี

63043006878 นางสาววรรณภา อุ.นที

63043006879 นางสาวศิรินภา ดุกสี

63043006880 นางสาวชนกนาถ ศุภบุญ

63043006881 นางสาวประภัสสรา ประเทืองสุข

63043006882 นางรพีภรณ� ทองดี

63043006883 นางสาวสุวดี ออกแมน

63043006884 นายธนวัฒน� แสงทอง

63043006885 นางสาวเสาวลักษณ� นัยเจริญ

63043006886 นางสาวธิดารัตน� ปHอมยุคล

63043006887 นางสาวกิตยาภรณ� ด4วงทอง

63043006888 นางสาวศิรินยา จันทะมนตรี

63043006889 นายอนุสัตย� ปรีชาโอภากุล

63043006890 นางสาวชญาฎา ม.วงแก4ว

63043006891 นางสาวนันท�นภัส อุ.นสนิท

63043006892 นางสาวภาวิณี ศรีบรรเทา

63043006893 นายสุกฤษฏ์ิ คีรีวรรณ

63043006894 นางสาวมัชฌิมา คงเจริญ

63043006895 นางสาวปลิตา หวังสะและฮ�

63043006896 นางสาวอรพรรณ คล4ายบุตร

63043006897 นางสาวป@นฐิตา สินรัตนะ

63043006898 นางสาวชนิสรา เรืองโชคโพคิน

63043006899 นางสาวสวรรยา ชมวิชา

63043006900 นางสาวมณฑิรา เรืองทอง
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63043006901 นางสาวปวริศา อภิโชคชัยเดช

63043006902 นางสาววราภรณ� วุฒิเอ4ย

63043006903 นายธนกิจ เอี่ยมโพธ์ิ

63043006904 นายพงษ�ศิริ เผ็งเหลา

63043006905 นายชวลิต แสงทอง

63043006906 นางสาวปวีณา เชื่อสุข

63043006907 นางสาวพจนาลัย แสวงผล

63043006908 นางสาวราตรี อินทเรืองศร

63043006909 นางสาววรรณวิภา ฤทธิญาณ

63043006910 นางสาวศุภนาถ นาคสมพันธ�

63043006911 นางสาวพรพิมล สมบูรณ�สุข

63043006912 นางสาวฉัตรสุดา บุญดวง

63043006913 นางสาวนฤมล หลงฉิม

63043006914 นางสาวกมลทิพย� ศิริสลุง

63043006915 นายปฏิวัติ ใจแก4ว

63043006916 นางสาวนฤภร ใจดี

63043006917 นางสาวพรรษกร นิลประเสริฐ

63043006918 นางสาวศศิธร รื่อารมย�

63043006919 นางสาวสุภาพร ผิวบาง

63043006920 นางสาวพิชชาภา วงศ�หาญ

63043006921 นายศราวุธ สุหงษา

63043006922 นางสาวสุกัญญา อินทโกสุม

63043006923 นางสาววันวิสา ย่ีสุ.นศรี

63043006924 นางสาวภัทชา คล4ายภู.

63043006925 นายอภิทร ทุมทอง

63043006926 นางสาวภาสินี อึ้งเจริญทรัพย�

63043006927 นายปกปHอง สมบัติจิราภรณ�

63043006928 นางสาวณัฐวดี ปานอุทัย

63043006929 นางสาววรดา ม่ันใจดี

63043006930 นางสาวทิพยภัสสร� ชมชาติ
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63043006931 นายณัฐวุฒิ อยู.โต

63043006932 นายคามิน ธารีจิตร�

63043006933 นางสาวอรวรรณ ศรีบรรเทา

63043006934 นางสาวพรรษชล มณีอินทร�

63043006935 นางสาวสุรีย�พร พลเสน

63043006936 นางสาวณัชชา สุขสวย

63043006937 นายปพนธีร� เบิกบาน

63043006938 นางสาวเอมอร สุภาพรอด

63043006939 นายสยาม จันทา

63043006940 นางสาวฐิตาภา ฉํ่าแสง

63043006941 นางสาวรัชชกร พวงศรี

63043006942 นางสาววิราภรณ� ลายกุล

63043006943 นางสาวทิพวัลย� อาจหาญ

63043006944 นางสาวมณีรัตน� นันติชัย

63043006945 นางนฤมล สกุลป@กษ�

63043006946 นางสาวปรีญาพร ทองเกิด

63043006947 นางสาวพนิดา โพละนก

63043006948 นางสาวสุจิตรา สุภายุทธ�

63043006949 นางสาวงามเนตร แก4วเทวี

63043006950 นางสาวสุรีรักษ� อ.อนอ4าย

63043006951 นางสาวทิพยพัศ ภูวสุรกุล

63043006952 นายภาณุวัฒน� หังษา

63043006953 นางสาวชลิดา พรโพธ์ิ

63043006954 นางสาวฤทัยรัตน� บําเรอจิตต

63043006955 นายธีรภัทร� โตโสภณ

63043006956 นายธเนศวร รอดมาลี

63043006957 นางสาวนาถยา สุขรักษ�

63043006958 นางสาวสุวิชญา ฉายพงษ�

63043006959 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณ

63043006960 นางสาวเพ็ญศิริ สิงห�ชํานาญ
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63043006961 นายชัชวาลย� รักวงษ�

63043006962 นางสาวรสสุคนธ� ศรีทอง

63043006963 นางสาวฐิติพร บาลี

63043006964 นายไพฑูรย� บุญมา

63043006965 นางสาวเกตน�สิรี ยินดี

63043006966 นางสาวศุภนัฏ รัฐเมือง

63043006967 นางสาวอลิสา พุ.มพิศ

63043006968 นางสาวปDยะวาที สนิกะวาที

63043006969 นางสาวมุกธิดา เซียวสุรัตน�

63043006970 นายชนินทร� นิลย่ีเรือ

63043006971 นางสาวปDยธิดา จันทร�แสนตอ

63043006972 นางสาวนิอร อาสาขัน

63043006973 นางสาวสุภาวรรณ แก4วทวี

63043006974 นายกัมปนาท สุขเจริญ

63043006975 นายทรงวิทย� แหวนทองคํา

63043006976 นางสาวจุฑามาศ สงวนศักด์ิศรี

63043006977 นายภาณุพงศ� บัวไหล

63043006978 นางสาวกรรณิการ� งามประเสริฐ

63043006979 นางสาวอารีย�วรรณ ชูชีพ

63043006980 นางสาววิไลวรรณ ไกรยศ

63043006981 นายปกรณ� ดําริห�อนันต�

63043006982 นางสาวอัญชลี ทองสวัสด์ิ

63043006983 นายณัชพล ศรีภมร

63043006984 นางสาวสุรีย�พร เจิญไพร

63043006985 นายภูรินท� จันทประสาท

63043006986 นางสาวนิศารัตน� คล4ายสุรินทร�

63043006987 นางสาวสุพัตรา เสาไพบูลย�

63043006988 นางณัฐกานต� มหามณี

63043006989 นางสาวตรีรัตน� กันธิยะ

63043006990 นายกรกช อ.อนนิ่ม
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63043006991 นางสาวพนัชกร หนุนทรัพย�

63043006992 นางสาวจีรภา อุกอาจ

63043006993 นางสาวพัชรากรณ� อุดมฤทธฺ�

63043006994 นายมารุจน� เนียมงาม

63043006995 นางภิญญดา จันทร�เสวก

63043006996 นายลีรายุทธ กวางเเก4ว

63043006997 นางสาววัชรินทร� บุญคง

63043006998 นางสาวสิรภัทร โชติธนะ

63043006999 นายสมาคม บํารุงญาติ

63043007000 นางสาวคณิสสร สุภกิจ

63043007001 นางสาวสลิลทิพย� พงษ�พวง

63043007002 นางสาวอุมาพร นันทมนตรี

63043007003 นางสาวจันจิรา ศิริมงคล

63043007004 นางสาวกรรณิกา ร.มพิกุล

63043007005 นางสาวจีรพรรณ สุวรรณภักดี

63043007006 นางสาวรินทร�ณฐา อธิกิจรวีหิรัญ

63043007007 นางสาวศศิธร สอนทรง

63043007008 นางสาวจิราพรรณ ภาคกาย

63043007009 นางสาวอภิรดา วิละรัตน�

63043007010 นางณัฏฐมนกาญจน� หรุ.นพานิช

63043007011 นายพงศธร ไทยขํา

63043007012 นางสาวสุนิสา แก4วเกล็ด

63043007013 นางสาวชลดา วรรณเผือก

63043007014 นางสาวกาญจนา ผิวดําดี

63043007015 นายกนกภูมิ จันทร�เกษมสัตย�

63043007016 นางสาวสัณห�จุฑา โพธ์ิโต

63043007017 นายธีรพงษ� สุขฉัยยา

63043007018 นายธัญพัฒน� ยศสรพัศคม

63043007019 นางสาวณทิพรดา สุทธิสอาด

63043007020 นางสาวสมประสงค� ประสพสม
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63043007021 นางสาวทิตยาพร เสิงขุนทด

63043007022 นางสาววิลาสินี ถุนาพรรณ�

63043007023 นางสาวศศิยาภัสสร� เศรษฐีพ.อค4า

63043007024 นางสาวกวินนา เกิดสลุง

63043007025 นายอุดมฤทธ์ิ พุทธสอน

63043007026 นางชลิดา ศิริคม

63043007027 นายวิศรุต มีทรัพย�ม่ัน

63043007028 นางสาวพรรณี ทิพย�บํารุง

63043007029 นางสาวจรรยา ครองญาติ

63043007030 นางสาวศิริพร สุขศรีทอง

63043007031 ว.าที่ ร.ต.หญิงชุลีพร กาวิลเครือ

63043007032 นายนริศ ฤกษ�เกษี

63043007033 นางสาวนรินทิพย� คําควร

63043007034 นางสาวอัจฉรา พันธุ�แสน

63043007035 นางสาวนิภา ประทับศักด์ิ

63043007036 นายธิเบต เพ็งจันทา

63043007037 นางสาวรมณียา ตรีทศ

63043007038 ว.าที่ร4อยตรีหญิงวรัลญา ฉิมแปHน

63043007039 นางสาวสุภาพร จินต�สวัสด์ิ

63043007040 นางสาวศิรินารถ พุกนวล

63043007041 นางสาวกรวิกา ไพศาลเจริญ

63043007042 นางสาววริยา สาระคํา

63043007043 นางสาวศิริพร แสงสมราษฎร

63043007044 นางภูษณิศา อาวาส

63043007045 นางสาววิไลวรรณ ไชยบุญเรือง

63043007046 นางสาวกานต�พิชชา กติกาโชคสกุล

63043007047 นางสาวญานิกา วรรณจําปา

63043007048 นางสาวอัญมณี นามมนตรี

63043007049 นางสาวลลิตา พันธุ�ชุม

63043007050 นางสาวบงกชรัตน� ภักดี
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63043007051 นางสาวกันยารัตน� บุญอ.อน

63043007052 นางสาวพรวิภา ทองแสง

63043007053 นางสาวสุพรรณิการ� วิริยะพันธ�

63043007054 นางสาวชญาดา เจียมทะวงษ�

63043007055 นางสาวลักขณา ธีระไตรรักษ�

63043007056 นายกษิด์ิเดช อู.ทอง

63043007057 นางสาวทิพากร ต4นจําปา

63043007058 นางสาวนาถยา กุลกิจ

63043007059 นางสาวนภัสสร อินทนา

63043007060 นางสาวเสาวลักษณ� อดินันทชัยกุล

63043007061 นางสาวรัตตินันท� นิยมทรัพย�

63043007062 นางสาวอริสา เชื้อบุญเกิด

63043007063 นางสาวจรรยพร สุดลาภา

63043007064 นางสาวธิดา โทนะบุตร

63043007065 นายธีรกรณ� สิมมา

63043007066 นางสาวเสาวรัตน� สังข�วงศ�

63043007067 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร�เชีงศรี

63043007068 นางสาวธัญญาภรณ� สุนัน

63043007069 นางสาวอัฑฐาพร แก4วจันทร�

63043007070 นางสาวสิริรัตน� พลอยฉาย

63043007071 นางสาวสุรดา จันทร�เพ็ญ

63043007072 นางอําพาวรรณ สีเหลือง

63043007073 นางสาวอรอนงค� ทองประเทือง

63043007074 นางสาวศิริวรรณ ว.องเจริญ

63043007075 นายธิติพัฒน� เอี่ยมพิชัย

63043007076 นางสาวอัญชลี รุณรด

63043007077 นายณัฐวุฒิ นาคชุ.ม

63043007078 นางสาวปรีย�หทัย ธีรางกูร

63043007079 นางสาววนิดา โตพูล

63043007080 นางขวัญดาว เทพประสิทธ์ิ
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63043007081 นางสาวนุชจรี มีแสงนิล

63043007082 ว.าที่ร4อยตรีหญิงนพรัตน� อินทวิรัตน�

63043007083 นางสาวนนท�ทิญา อะมะตะ

63043007084 นายธนพนธ� จีนไม4

63043007085 นางสาวกนกวรรณ ถวิลไพร

63043007086 นางปรางทิพย� สุขเจริญดีแท4

63043007087 นายนัทธวัฒน� ไกรสิทธินิธิกุล

63043007088 นางสาวศรินทรา ศักด์ิสงค�

63043007089 นายจรูญโรจน� กิตติภัทราธร

63043007090 นางสาวสุภัญญา จันทร�สวน

63043007091 นางสาวรัตน�ติมา แหวนหรุ.น

63043007092 นางสาวแพรวพรรณ มาพบสาละวิน

63043007093 นางสาวนันทิกร กรีพัฒน�

63043007094 นางสาวปวีณา มาตรา

63043007095 นางสาวทิพย�วรรณ บุญรอด

63043007096 นางสาวฐิติวรดา ปุณณะเวส

63043007097 นางสาวภาวิกา นันผาย

63043007098 นายภาณุพันธ� แตงนิล

63043007099 นายวศิน คู.เจริญถาวร

63043007100 นางสาวชลาศัย ชัยรัตน�

63043007101 นางสาวพรพิมล เซ็งแซ.

63043007102 นางสาวพรวิภา ขาวสอาด

63043007103 นางสาวอัมภาวรรณ เอมมา

63043007104 นางสาวศิริพรรณ เอี่ยมประเสริฐ

63043007105 นายธนภัทร อักษรนิตย�

63043007106 นายพงศ�พันธุ� ชูทรัพย�

63043007107 นางสาวธนัญญา สุขสม

63043007108 นางสาวมุกไพลิน จันทร

63043007109 นางสาวอภิญญา ทับฤทธ์ิ

63043007110 นางสาวชลธิชา กิจสนิท
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63043007111 นางสาวพัฒนาภรณ� นิ่มวิมล

63043007112 นางสาวศิริวรรณ สินธุรส

63043007113 นางสาวชุลีรัตน� เชื้อนุ.น

63043007114 นางสาวดวงแก4ว ครองรักษ�

63043007115 นายณรงค� ปริญญาวรวงศ�

63043007116 นายสมชาย ช.างบรรจง

63043007117 นายธรรมสถิตย� เหลืองประทีป

63043007118 นางสาวธิติพร วัฒนวิภา

63043007119 นางสาวรัชติยา คงเจริญ

63043007120 นางสาวธรัญนพัต ปรุงกลาง

63043007121 นางสาวธีราพร โนนไทย

63043007122 นายบพิธ พงษ�จิระ

63043007123 นายนาวิน ปDLนแก4ว

63043007124 นางสาวกัญญารัตน� สอนธรรม

63043007125 นางสาวพัสวีภรณ� ไพโรจน�

63043007126 นางสาวปุญชรัสม์ิ ช4างชาวนา

63043007127 นางสาววาสนา ปรีจุ.น

63043007128 นายพยุง โสดา

63043007129 นางสาวสุจิตราภรณ� ดังกลาง

63043007130 นางสาววลัยลักษณ� โฉมศรี

63043007131 นางสาวดวงพร พูลชาติ

63043007132 นางสาวทิพวรรณ โยสะมา

63043007133 นางสาวมนสิชา ชํามะรี

63043007134 นางสาวภรณ�ทิพย� ป@ญญา

63043007135 นางสาวบุญจิรา ชุ.มย้ิม

63043007136 นางสาวปุณรดา ศรีเมฆ

63043007137 นายธนวัฒน� โพธ์ิทอง

63043007138 นางสาวธัญญารักษ� คงวิชา

63043007139 นางสาวจิราพร แจ4งประดิษฐ�

63043007140 นางสาวชลธิชา อนุรักษ�มนตรี
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63043007141 นางสาวอุมารินทร� บุญเจริญ

63043007142 นางสาวนีรชา ปHานนาค

63043007143 นางทักษิณา บูชาดี

63043007144 นางสาวฐิตินันท� เปลี่ยนปูX

63043007145 นางสาวกุลบงกช กองเงิน

63043007146 นางสาวสุธิดา คําหอมหวาน

63043007147 นางสาวปDยฉัตร คลังเจริญลาภ

63043007148 นายศุภณัฐ กล่ําจีน

63043007149 นายสิทธิโชค ทองมี

63043007150 นายอธิชา แก4วเลี้ยง

63043007151 นายชุติฉัตร สีฟHา

63043007152 นางสาวปรียานุช ฉายเนตร�

63043007153 นางสาวณัฐกาน ตรีเกษม

63043007154 นางสาวนุชจรี กRกพ.อค4า

63043007155 นายทศพร คงทอง

63043007156 นางสาวเกศกนก รักขันโท

63043007157 นางสาวมณฑลี ชุมศรี

63043007158 นางสาวสุกัญญา ชัยประภา

63043007159 นางสาวสุนิสา บุญมาก

63043007160 นางสาวณัฐนรี เกษมสุข

63043007161 นางสาวมินตรา งามเจริญ

63043007162 นางสาวอนัญญา ศิริสุขถาวรกุล

63043007163 นางสาวสุกัญญา กินไธสง

63043007164 นายญาณวัฒน� เรืองเถาะ

63043007165 นายสรณ�สิริ วรินทร�

63043007166 นางสาวพัชราภรณ� คูเลิศ

63043007167 นางสาวคุณากร ประสพ

63043007168 นางสาวกัณตนา หนูสอน

63043007169 นางสาวชนาภา เสนา

63043007170 นางสาวปาณิสรา บุญเกิด
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63043007171 นางสาวจามจุรี แช.มโสภา

63043007172 นางสาวนิตยา ใจมา

63043007173 นางสาวสุภาวดี บุญมี

63043007174 นางสาวบัณฑิตา ผดุงไทย

63043007175 นางสาวพรพิมล วงษ�ษา

63043007176 นางสาวศศธร ญาณจรูญ

63043007177 นางสาวอรุโณทัย วงษ�สง.า

63043007178 นางสาวนลินนิภา บุญล4อม

63043007179 นางสาวณัฐฐินันท� จันทร�ทอง

63043007180 นางสาววันวิสาข� ย่ียวน

63043007181 นางสาวมยุรี ถนอมวงษ�

63043007182 นางสาวสุพัตรา แปHนปราณีต

63043007183 นางสาวผณFิทร ศรประสิทธ์ิ

63043007184 นางสาววีราภรณ� ครองญาติ

63043007185 นางสาวธัญญลักษณ� รัตนพันธ�

63043007186 นางสาวอวภาส� ยังนุสสะ

63043007187 นางสาวปรีวรา มีทอง

63043007188 นางสาวจริยา สืบมาขัน

63043007189 นางสาววิสตรี มีสมบัติ

63043007190 นางสาวกฤติยา ปานไม4

63043007191 นางสาวสุทธิดา ศรีโยธา

63043007192 นางสาวสุภากาญจน� บํารุงพฤกษ�

63043007193 นางสาวจิรวรรณ ประยูรวงศ�

63043007194 พ.อ.อ.วรินทร อิ่มเชื้ออยู.

63043007195 นางสาวขนิษฐา ตางาม

63043007196 นางสาวศิรประภา สุกใส

63043007197 นายณัฐฑปกรณ� รัสมีพันธ�

63043007198 นางสาวอภิญญา จิตต�กุศล

63043007199 นางสาวกรรณาภรณ� มุ.งสังเกตุ

63043007200 นางสาวพิมพ�ทอง หม่ันการไร.
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63043007201 นางสาวชนัญญา ศรีกล.อม

63043007202 นายวรวิทย� พืชนะ

63043007203 นายศราวุธ เผือกไร.

63043007204 นางสาวพัชราภรณ� พุ.มหนู

63043007205 นางสาววนิษา สุกใส

63043007206 นางสาววชิรญาณ� ผลสวัสด์ิ

63043007207 นางสาวนิภาภัทร คณทา

63043007208 นางสาวอุไร แก4วบวร

63043007209 นางสาวณัฐมล ขําคง

63043007210 นางสาวสุนารี พิกุลทอง

63043007211 นางสาวสรินทิพย� ชํานาญโพธ์ิ

63043007212 นายนิธิวัฒน� จันทร�เหมือน

63043007213 นางจุฑาพิมณฑ� รสฉํ่า

63043007214 นางสาวสมฤดี ทรัพย�บุญ

63043007215 นางสาวโยษิตา อินทร�แปHน

63043007216 นางสาวศุภิสรา การสมทบ

63043007217 นางสาวสมฤดี มากหลาย

63043007218 นางสาวรัตนา ขันมณี

63043007219 นางสาวสิรินทิพย� ไทยจรรยา

63043007220 นางสาวสุภาพร สุระกุล

63043007221 นายพิทักษ� จันทร

63043007222 ว.าที่ร4อยตรีหญิงศรัณยา พันธุ�แสน

63043007223 นางสาวสกาวเดือน ผดุงผล

63043007224 นางสาววาลิน ชุ.มพ่ึง

63043007225 นางสาวพิมพ�ใจ วงค�คําแก4ว

63043007226 นางสาวสาวินี องอาจ

63043007227 นางสาวภรภัทร บรรจงศิริ

63043007228 นายอรชุณห� แสงสีดํา

63043007229 นายลภน ตรีพาทย�

63043007230 นายชัชพงษ� สุ.มเงิน
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63043007231 นางสาวณัฐชยา ขิงหอม

63043007232 นางสาวเจนจิรา สุวรรณโครธ

63043007233 ว.าที่ร4อยตรีหญิงนันท�นภัส อินทโชติ

63043007234 นางสาวจิราภรณ� รุ.งเรืองศรี

63043007235 นางสาวพรทิพย� สําโรง

63043007236 นางสาวสุฑามาศ มีสมงาม

63043007237 นายชนะชน ภาคสินธ�

63043007238 นางสาวปานวาด พัฒนากล4า

63043007239 นายรชานนท� รสฉํ่า

63043007240 นางสาวเบญจา สุขเรือง

63043007241 นางสาวเนตรนภา นพวงค�

63043007242 นายอัษฎาวุฒิ โคตะบุตร

63043007243 นางสาวเจนจิรา จินดาธรรม

63043007244 นางสาวณัฐญา วงษ�ขันธ�

63043007245 นางสาววิริยา นาคดิลก

63043007246 นางสาวสายชล สนนิ่ม

63043007247 นางสาวกฤษณา เรืองรอด

63043007248 นางสาวรุจิรา แก4วคง

63043007249 นายจิรภาส รักวิโรจน�สุข

63043007250 นายวรเมธ ย่ังยืนไพศาล

63043007251 นางสาวธนพร กันธะอินทร�

63043007252 นายอัยการ เจกวงษ�

63043007253 นางสาวปณัฎดา เพียรกิจกรรม

63043007254 นางสาวพรทิพย� ศรีชัย

63043007255 นางสาวรุจิรักษ� รักอิสสระ

63043007256 นางสาวรัตนาภรณ� กุลาฝน

63043007257 นางสาวนวพร ศรีอําไพ

63043007258 นางสาวธรรกมล ภู.ย้ิม

63043007259 นางสาวอาอายเสาะ หามะ

63043007260 นางสาวสมหญิง วิเชียร
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63043007261 นางสาวมนัชยา คําจีน

63043007262 นายนิวัฒน� คงเปKLยม

63043007263 นายชัช ศรีภักดี

63043007264 นายกมล เอี่ยมจํารัส

63043007265 นางสาวบุศมาศ เติมแก4ว

63043007266 นางสาวยุวรีย� มหายศ

63043007267 นายสุวรรณ สุวงค�

63043007268 นางสาวพรภิมล ทาไล

63043007269 นายศิตภัทร โสภณธนากูล

63043007270 นางสาวสุพัตรา ฤกษ�ดี

63043007271 นางสาวอัจฉราวรรณ ฉายพระภักตร�

63043007272 นางสาวสุธิษา สุดใจ

63043007273 นางสาวสุพิชญ�ชญา ต4นเงิน

63043007274 นางสาวกนกพร สมหมาย

63043007275 นางสาวจิรพร ราชนาจันทร�

63043007276 นางสาวสุภัสตรา บุญเกิด

63043007277 นายธีระพงค� ไทยสยาม

63043007278 นางสาวฤดีมาศ พุ.มพิน

63043007279 นางสาวภควรรณ ทยาคุณโสธร

63043007280 นางสาวสุธิรา แก4วตาสาม

63043007281 นางสาววารุณี โชติผล

63043007282 นายศุภกฤต สุริวงศ�

63043007283 นายประยุทธ แจ.มผล

63043007284 นางสาวกมลลักษณ� เผือกประพันธ�

63043007285 นางสาวฐิตาพร จรูญพงษ�

63043007286 นางสาวนัฐกาญจน� หอมหวาน

63043007287 นางสาวขวัญตา โพธ์ิสุวรรณ�

63043007288 นางสาววรกมล ไม4เลี้ยง

63043007289 นายศุภกร ทองรัตน�

63043007290 นางสาวจิตษพร เข็มทอง
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63043007291 นางสาวปนิตา สุขสอาด

63043007292 นางสาวบุษกร เวฬุวนาธร

63043007293 นางสาวนิชาภา นาคเขียว

63043007294 นายภานุพงศ� ด4วงหอม

63043007295 นางสาวโชติกา กันทรัพย�

63043007296 นางสาวชลธิชา วรวาท

63043007297 นายวิโรจน� ทองเปลว

63043007298 นางสาวสุพรรษา เหมหงษ�

63043007299 นางวิจิตรา อุดมวงษ�

63043007300 นางสาวกวินนา สินรัตนะ

63043007301 นางสาวชลิตา เทียมสิงห�

63043007302 นางสาวลลิตา ศรีคํา

63043007303 นางสาวพรรณปพร รุ.งเรืองวงษ�

63043007304 นางสาวภมรพรรณ เพ็งหยวก

63043007305 นางสาวปDยะนุช สาริกัน

63043007306 นายพิชัยวัต สุขขา

63043007307 ว.าที่ร4อยตรีภูมิลัขษณ� อ.อนเชตุ

63043007308 นางสาวภิญญา ทิพอาสน�

63043007309 นางสาวขนิษฐา ป@\นเอี่ยม

63043007310 นางสาวอัญชลี กันเกียว

63043007311 นางสาวชินาธิป เผือกรักษ�

63043007312 นางสาวรังศิยา โทมา

63043007313 นางสาวรัศมี แซ.กวย

63043007314 นายวีระพงศ� วาระเพียง

63043007315 นางสาวทานตะวัน สุขาบูรณ�

63043007316 นายธนพล ป@นวงค�

63043007317 นางสาวหทัยภัทร พฤกษาสวย

63043007318 นางสาววทิชา ฉิมบรรเทิง

63043007319 นางสาวณัฐรดา เปรมพงษ�

63043007320 นางสาวญาณภัทร ธนานันท�
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63043007321 นางสาวพรสุดา สีดาคํา

63043007322 นางสาวทิพวรรณ นิลคูหา

63043007323 นางสาวอโนทัย สุลีสถิร

63043007324 นายภานุพงษ� แสงวันทอง

63043007325 นางวรวตี บุญปลูก

63043007326 นายธนะพงศ� มีหิรัญ

63043007327 นางสาววสุกาญจน� ปราณี

63043007328 นางสาวธัญลักษณ� พลสงฆ�

63043007329 นางสาวอังคณา ขุนพิลึก

63043007330 นางสาวสุภาพร รัตนสิงห�

63043007331 นายธัญเทพ กZงพยา

63043007332 นางสาวสมปรารถนา ขําเนตร

63043007333 นางสาวพลอยแก4ว ปานเทศ

63043007334 นายนัฐธวัช รังสิยาวรานนท�

63043007335 นายอภิชัย แสนทวีสุข

63043007336 นายมนัสนันท� สุขชื่น

63043007337 นางสาวนภาพร ธิราช

63043007338 นางสาวนรีรัตน� บัวสม

63043007339 นางสาวอาริยา ชํานาญ

63043007340 นางสาวอรัชพร คชพิมพ�

63043007341 นางสาวอนันทิพย� ศรีโสภณ

63043007342 นางสาวประภัสสร พรสิงชัย

63043007343 นางสาวชาลินี ม่ันปาน

63043007344 นายบุรินทร� สายบัว

63043007345 นางสาวสุวรรณี จันทะ

63043007346 นายวรมันตร� วัฒนคาม

63043007347 นางสาวระวีวรรณ ส.างสาร

63043007348 นางสาวณัตชา พงษ�นาวี

63043007349 นางสาวสุริยาภรณ� สิทธิชัย

63043007350 นางสาวณัฐพร สุวรรณรัตน�
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63043007351 นางสาวพรศิรินทร� บุญคุ.ย

63043007352 นายวโรดม แย4มหลั่งทรัพย�

63043007353 นางสาวจันจิรา จารีย�

63043007354 นางสาววันดี เทพวงษ�

63043007355 นายวิภาส สกุลภาพนิมิต

63043007356 นางสาวณัฏฐา ทาโสม

63043007357 นางสาวยุภาวรรณ กะชัยภูมิ

63043007358 นางสาวกนกวรรณ เกตุโพธ์ิทอง

63043007359 นางสาววนัชพร เรืองเกษม

63043007360 นายอนุสิทธ์ิ หมายม่ัน

63043007361 นางสาวพรชิตา ขวัญเมือง

63043007362 นางสาววนัชพร แสนวงษ�

63043007363 นายเขตพิพัฒน� อินทร�นอก

63043007364 นายอมเรศ แก4วโชติ

63043007365 นายสุขสันต� แตงอ.อน

63043007366 นายสิทธดา พวงสุวรรณ

63043007367 นางสาวเบญจพร เรืองสุคนธ�

63043007368 นายวุฒิศักด์ิ ศรีเดช

63043007369 นางสาวรุ.งนภา มงคลจิต

63043007370 นายบัณฑิต สิงห�ทอง

63043007371 นางสาวณัฐวดี โอชารส

63043007372 นางสาวชนัญชิดา จิตติรังสรรค�

63043007373 นายพิชิต สีดาว

63043007374 นางสาวพนิดา ทารัตน�

63043007375 นางสาวนิภาพร ฮือสะ

63043007376 นางสาวอุษา รังสะพรม

63043007377 นางสาวภัทรวดี เวชวิฐาน

63043007378 นางสาวอังศุมาริน วงษ�คํานา

63043007379 นางสาวดวงกมล คําน4อย

63043007380 นางสาวศศินา ปูรณพัฒน�
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63043007381 นายกัณทรากร บุญญบาล

63043007382 นางสาวเสาวลักษณ� วรรณสูตร

63043007383 นางสาวระพีพันธ� พานเสือ

63043007384 นางสาวปทิตตา พ.อเสือ

63043007385 นางสาวสุวิมล ถนอมวงษ�

63043007386 นางสาวณัฐชยา ทองคําเขียว

63043007387 นางสาวพงษ�นภา ตรีมรรคา

63043007388 นางสาวชฎานาถ สุวรรณรัตน�

63043007389 นางสาวอทิตยา หอมสุวรรณ

63043007390 นางสาวณัฐธยาน� คําปรเสริฐ

63043007391 นายศุภชัย ชอุ4มศรี

63043007392 นางสาวปDยะนุช ทองสุขนอก

63043007393 นางสาวอัจจิมา เกตุวิริยะกุล

63043007394 นางสาววรรณพร ยอดดําเนิน

63043007395 นายเฉลิมฤทธ์ิ โทนใหญ.

63043007396 นางสาวจริญญา สินประสพ

63043007397 นางสาวนภัสนันท� วิเศษภักดี

63043007398 นางสาวเพ็ญนภา คงใหญ.

63043007399 นายศุภวิชญ� อยู.เย็น

63043007400 นางสาวสุธาสินี จบศรี

63043007401 นางสาวกาญจนา อินทร�โชติ

63043007402 นางสาวภานุสรณ� นางแย4ม

63043007403 นางสาวเกวลี คนซ่ือ

63043007404 นางสาววราภรณ� บุบผา

63043007405 นางสาวพรทิพย� ต4นเกตุ

63043007406 นางสาวสุดารัตน� สุราวงค�

63043007407 นายวิชยุตม� นาคประเสริฐ

63043007408 นางสาวสิรินญา บุญชื่น

63043007409 นางสาววิมลรัตน� เถาว�โท

63043007410 นายปรัชญา มหะหมัด
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63043007411 นางสาวณัฐรดี แจ.มอ.วม

63043007412 นางสาวจุฑามาศ เวชการ

63043007413 นางสาวกุลณัฐ กองทรัพย�สิน 

63043007414 นางสาวจุฬาลักษณ� เตชะนนท�

63043007415 นายพิพัฒน�พงศ� ทองทัศน�

63043007416 นางสาวดนุนุช มงคลเอี่ยม

63043007417 นางสาวสุพิชชา ไหมสมบุญ

63043007418 นายเนติธร ลาวรรณ�

63043007419 นางสาวสมหญิง แหลงแก4ว

63043007420 นางสาวพร4อมศิริ พิลึก

63043007421 นางสาวรําไพพร ใสสม

63043007422 นางสาวสุนิสา เกิดศักด์ิ ณ แวงน4อย

63043007423 นายศิลานนท� พ่ึงสุข

63043007424 นางสาวพัชรพร ภาวะกุล

63043007425 นายพินิจ ศรีสุภาพ

63043007426 นางสาวบุษบง นาคพงษ�

63043007427 นางสาวพัชรพร ถาวรกูล

63043007428 นายวัชรพงษ� ลาหา

63043007429 นางสาวน้ําทิพย� แก.นจันทร�

63043007430 นางสาวดวงฤดี อุดสม

63043007431 นางสาวอังศุมาลิน หลีเกษม

63043007432 นางสาวศศิธร คงสมกาย

63043007433 นางสาวทักษพร จันมะณี

63043007434 นายทินภัทร ศรีไตรรัตน�

63043007435 นางสาวปรางค�มณี มีเฟYอง

63043007436 นางเจนจิรา สุดเสือ

63043007437 ว.าที่ร4อยตรีวิทยาธร ฟองจามร

63043007438 นางสาววริศรา อัครสีมาชัย

63043007439 นายนพดล แสงอรุณ

63043007440 นางสาวยุวดี รุญเจริญ
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63043007441 นางสาวสุภัคษร รัตนบวรชัย

63043007442 นางกรวรรณ พันสอาด

63043007443 นายศราวุธ พ่ึงบาง

63043007444 นายภากร พุฒิธรธนพงศ�

63043007445 นางสาวจิรัชชา ชาติไทย

63043007446 นางสาวศุภมาส พวงทอง

63043007447 นางสาวกนกวรรณ พงษ�สุทธ์ิ

63043007448 นางสาวพรทิพย� ทองสุก

63043007449 นางสาวณัฐพร ประกาศพร

63043007450 นายสมุทร แม4นสมุทร

63043007451 นางสาววรารัตน� อุบลบาน

63043007452 นางสาวณัฐกานต� ม่ังมูล

63043007453 นางสาวเบญจรงค� ธัญญเจริญ

63043007454 นายสรวิชญ� พวงลูกอิน

63043007455 นางสาวณัฐศิมา กลิ่นหอม

63043007456 นางสาวศิริวรรณ วงษ�สุวรรณ

63043007457 นางสาวจุฑาสินี มหัทธนานนท�

63043007458 ว.าที่ ร.ต.จีรศักด์ิ เฟYLองอิ่ม

63043007459 นายณัฐพล เมืองสง

63043007460 นางสาวอมรรัตน� กวยทะวิมล

63043007461 นางสาววรวลัญช� ใจเด็ด

63043007462 นางสาวกุลิสรา ชลพลัง

63043007463 นางสาววิลาวัณย� ทองหมี

63043007464 นางสาวสุพัตรา สร4างบุญ

63043007465 นางสาวอัญธิกา อาจหาญ

63043007466 นางสาวพรชนก ชูชีพ

63043007467 นางสาวสุรัชณี อาศัยผล

63043007468 นางสาวพิมพ�กนก เอกปDยะกุล

63043007469 นางสาวพรทิพย� มานะชีพ

63043007470 นายสาโรจน� กลิ่นคําหอม
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63043007471 นางสาวกัลยาณี จุมพลพงษ�

63043007472 นางสาววรินยุพา ดีบาง

63043007473 นางสาวกนกวรรณ มูลคําปลิว

63043007474 นายวัชรพงษ� คํามาเร็ว

63043007475 นางสาวสถาพร ป@\นขํา

63043007476 นางสาวธารทิพย� จันทร�สิงห�

63043007477 นายหิรัญ เนียมเพราะ

63043007478 นายรัฐธรรมนูญ วงษา

63043007479 นายไอลวิล ขันธสนธ์ิ

63043007480 นางสาวสนิธตา เทียนสี

63043007481 นางสาวนริศรา เงินสุวรรณ�

63043007482 นางสาวนภัสสร มะโนศิลปQ

63043007483 นางสาวศิริภรณ� อินทิม

63043007484 นางสาวรพีพรรณ จันทราษี

63043007485 นางสาวนพเกล4า เอี่ยมกลFัFFน

63043007486 นางสาวบุษบง ชูกลิ่น

63043007487 นางสาวอุไรวรรณ เรืองศรี

63043007488 นางสาวธนัชพร ทับทิมทอง

63043007489 นางสาวอภิญญา ชุมปลา

63043007490 นางสาวสุรัตน� นาคศรี

63043007491 นางสาวอรนภา ภู.าอง

63043007492 นายสุวัตน�ชัย ศักด์ิทอง

63043007493 นายธีรภัทร ชวดบัว

63043007494 นางสาวรัตนา โตเขียว

63043007495 นายโชคชัย บุญคูณ

63043007496 นางสาวปDยะวดี เหมหอม

63043007497 นายกนกพงษ� สิทธิการะนา

63043007498 นางสาวพรญาณี เขียวบ4านยาง

63043007499 นางสาวทักษพร คงสําเภา

63043007500 นางสาวปนัสยา เปKLยมชั้น
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63043007501 นางสาวหทัยรัตน� รัตนปฐม

63043007502 นางสาวอัญชนา ปลื้มทรัพย�

63043007503 นางพิมพ�ชนก ปHองกัน

63043007504 นายกฤษฎา สุขมะโน

63043007505 นางน้ําฝน ดีกล.อม

63043007506 นางสาวณัฎฐากร หิดาวรรณ

63043007507 นายพีรวิชญ� อรุณรัตน�

63043007508 นางสาวสุธีมนต� กลิ่นฉํ่า

63043007509 นางสาวลลิตา แสงทับทิม

63043007510 นางสาวจินตนา เจนพานิชย�

63043007511 นางสาวชนานันท� เลี่ยมวินิจ

63043007512 นางครียาภัทธ์ิ สกลทัศน�วรโชต

63043007513 นางสาวหทัยชนก หอมจันทร�

63043007514 นางสาวรังสิมา พ.วงโชติ

63043007515 นางสาวนภัสสร หนูเมือง

63043007516 นายหยก สุขทอง

63043007517 นายปริญญา ดีปานแก4ว

63043007518 นายอัสนี ซึมกระโทก

63043007519 นางสาวนุธิดา สกุลเพชรอร.าม

63043007520 นางสาวรัชดาพร นะสอน

63043007521 นางสาวพัชรี เก้ือกระโทก

63043007522 นายทรงพล ไม4หอม

63043007523 นายภาณุพงศ� จงรัตน�กลาง

63043007524 นางหทัยรัตน� ศรีตะวัน

63043007525 นางสาวรติชา อารยชาญศิริ

63043007526 นางสาวรัชฎาภรณ� โพธ์ิบ.าย

63043007527 นางสาวจุฑาภรณ� เทศธรรม

63043007528 นายศิวพงศ� พลธรรม

63043007529 นางสาววิมลชญา คุณกมุท

63043007530 นายนิติพงษ� อินทร�หวาน
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63043007531 นางสาวปDญชาน� ขันธโภค

63043007532 นางสาวรวิสรา รุ.งเรือง

63043007533 นายอติวัฒน� พยงค�น4อย

63043007534 นางสาวสิรินทรา มูลประการ

63043007535 นางสาวจิตติมา คงสมบูรณ�

63043007536 นางฌาณิภัค จันทร�บ4านคลอง

63043007537 นายธีรยุทธ ภูมิไธสง

63043007538 นางสาวสไบนาง เทพรัตน�

63043007539 นางสาวเปรมยุดา ดีมงคล

63043007540 นางสาวจอมขวัญ สุขฆะ

63043007541 นายวันเฉลิม สังข�ทอง

63043007542 นายณรงค� เกตุช4าง

63043007543 นายกฤตนัย สังสะนา

63043007544 นางสาววรารัตน� สํานัก

63043007545 นายสุธี นาคพนม

63043007546 นางสาวนริศรา สุขญาณกิจ

63043007547 นางสาวชุติกาญจน�F บัวเอี่ยม

63043007548 นางสาวธัญญานุช หงส�รัตน�

63043007549 นางสาวรุ4งรวี วงษ�พรหม

63043007550 นางสาวณัฐฐา กุด่ัน

63043007551 นางสาวธีราพร นักเกลื่อน

63043007552 นายเอกราช บํารุงรัฐสุจริต

63043007553 นายสุระสิทธ์ิ กุลชาติ

63043007554 นางสาวรุ.งนภา สีเขียว

63043007555 นายภาณุภณ ทัศสาคร

63043007556 นายณัฐพล แสงนิ่ม

63043007557 นายสุพัฒน� ปลื้มป@ญญา

63043007558 นางสาวนิภาภรณ� สาสกุล

63043007559 นางสาวธนาภรณ� แก4วศรีฟอง

63043007560 นายปวริศ ศรีศุภอรรถ
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63043007561 นายติวานนท� จันทร�หอม

63043007562 นายทศพล กอปDติเกษมสุข

63043007563 นางสาวณัฏฐณิชา บุญเป]า

63043007564 นายสุทธิพงษ� กรกฎ

63043007565 นางสาวสุดารัตน� วงศ�รอบ

63043007566 นางสาวปDยะพร นุชพูล

63043007567 นางสาววีระกานต� แซ.ต้ัง

63043007568 นางสาวสุพัชชา มีขํา

63043007569 นายคมสัน พวงจําปา

63043007570 นางสาวพัชราภา อุดมศรี

63043007571 นางสาวธนลักษณ� สลักคํา

63043007572 นางสาวปณิกกา คันศร

63043007573 นางสาวนันท�ณภัส ป@จฉิม

63043007574 นางสาววรทิพย� พานทอง

63043007575 นางสาวธันยพร ดิษเจริญ

63043007576 นายวสุรัตน� ย้ิมจันทร�

63043007577 นางสาวจิราภรณ� สายทอง

63043007578 นางสาวศศิธร ทรัพย�ประเสริฐ

63043007579 นายสุพจน� ตันธะดา

63043007580 นางสาวณัฐนรี เกตุพรหมมา

63043007581 นางสาววริศรา ธรรมจักร�

63043007582 นายพิเชฐ ผดุงตรี

63043007583 นายอนุชิต ช4างวงศ�

63043007584 นางสาวอรญา โพธ์ิระย4า

63043007585 นางสาวสุภาวดี ชัยเหลา

63043007586 นายเนฑิฐษ� ทองสมบูรณ�

63043007587 นายกิตติพิชญ� อินวกูล

63043007588 นางสาวณัฎฐนิช เจริญวงษ�

63043007589 นายกฤษฎานนท� นาคโชติ

63043007590 นางสาวอภิญญา อินทร�อุไร
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63043007591 นายนพรัตน� พัสสร

63043007592 นางสาวกนิษฐา โพธ์ิไกร

63043007593 นายธนดล ธิติมูล

63043007594 นางสาวขวัญหทัย น4อยสะปุ]ง

63043007595 นางสาวนิรชร พรัดภู.

63043007596 นางสาวจินดารัตน� กรอบกระจก

63043007597 นางสาวจิตรา จันทร�ขาว

63043007598 นางณัฐนันท� เสลา

63043007599 นางสาวธนพร ถาวรณ�

63043007600 นางสาวนัฐรียา บุญเยือง

63043007601 นางสาวเจนจิรา อุ.นรอด

63043007602 นายณัฐพล ช4างทองคํา

63043007603 นางสาววลัยลักษณ� โพธ์ิหอม

63043007604 นางสาววัชรินทร� ปานสุด

63043007605 นางสาวณัฐธิดา ศรีกระมล

63043007606 ว.าที่ร.ต.หญิงอัญชิษฐา พลายพงษา

63043007607 นางนันธนิต เปรี้ยวเขียว

63043007608 นางสาวป@ทมวรรณ เอี่ยมพล

63043007609 นางสาวเฉลิมศรี ทองพ่ึงสุข

63043007610 นางสาวณภัสนันท� ศรีสุธรรม

63043007611 นายธีรพล ธรรมศิริ

63043007612 นายพาทิศ จิตรชอบค4า

63043007613 นายภัทร ครุทธกะ

63043007614 นางสาวณัฐณิชา วงศ�คํา

63043007615 ว.าที่ร4อยหญิงแก4วมณี ธงชาย

63043007616 นางสาวสุธาสินี อินทแสน

63043007617 นางสาวพริวรรณ ละออไขย�

63043007618 นางสาวขวัญชนก กัลยา

63043007619 นายสันติสุข สมัยสงค�

63043007620 นายกีรติ สมานพันธ�
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63043007621 นางสาวเรณู กันทะเนตร

63043007622 นางสาวรัชดาภรณ� รักรุ.ง

63043007623 นางสาวอินธิรา วงษ�คล4อย

63043007624 นางสาวกัญญ�วรา เพียรกิจนา

63043007625 นายสุกฤษฎ์ิ กรมเกลี้ยง

63043007626 นางสาวชาลี ห4องกุหลาบ

63043007627 นายอนุภาพ ตรีอินทร�

63043007628 นายิFFอภิวัฒน� สันทัด

63043007629 นางสาวนันทนัช บุญวัฒน�

63043007630 นางสาวสุธาทิพย� ชื่นสว.าง

63043007631 นางสาวรุจิรา เนตร�จารุ

63043007632 นายนภดล สารวงษ�

63043007633 นางสาวชฎาธาร มีคง

63043007634 นางสาวชุตินันท� คําแพง

63043007635 นางสาววัชรี มูลลา

63043007636 นางสาวศศิธร มีบุญพอ

63043007637 นางสาววัชรี สุนทโรทก

63043007638 นางสาวจันทกานต์ิ แก.นแท.น

63043007639 นางสาวเจนจิรา สุขีพันธ�

63043007640 นางสาวสันติยา คงดี

63043007641 นายศรากร คล4าผึ้ง

63043007642 นางสาวจันจิรา เนื่องจากอินทร�

63043007643 ว.าที่รต.หญิงทิพย�สุคนธ� ทองเต่ียง

63043007644 นางสาวบังอร ประหยัดทรัพย�

63043007645 นางสาวพรรณนภา ธิมาทาน

63043007646 นางสาวณัฐชา กนิษฐสุต

63043007647 นางสาวช.อผกา เปลี่ยนภักดี

63043007648 นางนงคราญ คล4ายเนียม

63043007649 นางสาวปาณิสรา พานแก4ว

63043007650 นางสาวจริยา เมืองง้ิวราย
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63043007651 นายณัฐธรพงษ� วงศ�สวรรค�

63043007652 นางสาวพันธุ�ทิพย� โกโสภา

63043007653 นางสาวขวัญประไพร บุญม่ัน

63043007654 นางสาวมนัสวี แผนสมบูรณ�

63043007655 นายไพฑูรย� แย4มสกุล

63043007656 นางสาวปรียานุช จารุจิตร

63043007657 นางสาวสุภาวดี พลายมาศ

63043007658 นายวุตติภัทร ปลอดทอง

63043007659 นางสาววัชรี เหมืองหม4อ

63043007660 นางสาวศศิวิมล บัวปาน

63043007661 นางสาวณัฐภวิกา ชิงชัย

63043007662 นางสาวสายธาร จินตนา

63043007663 นางสาวดวงฤทัย ลําเนาเดชสถิต

63043007664 นางสาวอัจฉราวดี ลาภเอกอุดม

63043007665 นางสาวชนม�ณกานต� ขุราษี

63043007666 นายนิธิวัชร� พรหมพันธุ�

63043007667 นายมนตรี ปาลศรี

63043007668 นางสาวปูริตา เดือนงาม

63043007669 นางสาวณิชนันท� พิชัยชาญเลิศ

63043007670 นางสาวสุดที่รัก อ4วนล่ํา

63043007671 นายรัชกฤช ภิมลพรธนกุล

63043007672 นางสาวสุมิตรา กอบมาตร�

63043007673 นางสาวธัญญา อุดมไพศาลศักด์ิ

63043007674 นายณัฐกานต� อ.อนศรี

63043007675 นายวิน ดอกสุทัศน�

63043007676 นายปDยะชาติ เสาวคนธ�

63043007677 นางสาวรวิวรรณ ช.วยชูเชิด

63043007678 นางสาวหทัยชนก คงทวี

63043007679 นางสาวยุคลพรรณี เหขุนทด

63043007680 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�แก4ว
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63043007681 นางสาวปาริชาติ ก่ิงแก4ว

63043007682 นางสาวเบญจมาภรณ� คล.องสั่งสอน

63043007683 นางสาวฐิติมา สังขจันทร�

63043007684 นางสาวสิริกูล มูลแมง

63043007685 นางสาวเกตน�สิรี กะดีแดง

63043007686 นางสาวทัดดาว บานประทุม

63043007687 นางสาววัชนีย� จันทร�ป@ญญา

63043007688 นางสาวพัทธนันท� บุญส.ง

63043007689 นางสาวนฤมล พวงสาหร.าย

63043007690 นางสาวจิดาภา ไชยตัน

63043007691 นางสาวป@ทมา ขันทะชา

63043007692 นางสาวธฤษวรรณ คชฤทธ์ิ

63043007693 นายวิศรุต หวังสะแล.ะฮ�

63043007694 นางสาวอารยา ศาลาจันทร�

63043007695 นายกฤตภาส ชนะพลกรัง

63043007696 นางสาวศุภกานต� เฉลยอาจ

63043007697 นางสาวพรรษา ใสยวง

63043007698 นางสาวเภทาย ชื่นสว.าง

63043007699 นางสาวดนชิดา เกตุวงษ�

63043007700 นางสาวปาริชาต เจริญทรัพย�

63043007701 นายเอกพล เที่ยงแท4

63043007702 นางสาวนันท�วดี พรรณวิเชียร

63043007703 นางสาวรัตนา กลิ่นประหลาด

63043007704 นายธนกฤต จิรภคนันต�

63043007705 นางสาวน้ําทิพย� ปะระมะ

63043007706 นางสาวสุทธิดา จันทร�เพ็ญ

63043007707 นางสาวชาลิสา นุ.มสุข

63043007708 นางสาวสุธิดา กัลยาณุวุฒิ

63043007709 นางสาวปDยนุช ดีสุข

63043007710 นายภัทรสุรัตน� ชมวิชา
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63043007711 นางสาวเจนจิรา ประดิษฐ�เกตุ

63043007712 นางสาวชลิตา บุญธรรม

63043007713 นางสาวรัตนากร เอกจิตร�

63043007714 นางสาวเมธปDยา แซ.โค4ว

63043007715 นายจารุวัฒน� ขนทอง

63043007716 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร�พงษ�

63043007717 นางสาวณีรวัลย� บุญเจริญ

63043007718 นายกานต� คงสวัสด์ิ

63043007719 นางสาวศุภสุตา บุญญพันธุ�

63043007720 นางสาวภัทรวดี ยอดหงษ�

63043007721 นางสาวรุ.งนภา พรมดวง

63043007722 นางสาวชุติมา หม่ันมี

63043007723 นางสาวสุภาพร หัศจรรย�

63043007724 นายวันชัย ดีเสมอ

63043007725 นางสาววัลยา จันทิ

63043007726 นางสิรามล หฤทัย

63043007727 นางสาววรรษมล แสงวงศ�

63043007728 นางสาวจุฑารัตน� คูหาเรืองรอง

63043007729 นางสาวแก4วใจ พรมนิ่ม

63043007730 นางสาวกัลยรัตน� ไทยสมัคร

63043007731 นางสาวศุภวรรณ โพธ์ิบัณฑิต

63043007732 นายจํานงค� พงษ�วัน

63043007733 นายไพรัช แก4วระวัง

63043007734 นางสาวบุษกร ทําความชอบ

63043007735 นางสาวธมลวรรณ ทรัพย�พาลี

63043007736 นายชัยวิทย� นําเจริญชินพงศ�

63043007737 นายปุญญพัฒน� เจษฎาภินันท�

63043007738 นางสาวณัชชา ฉํ่าแฉล4ม

63043007739 นางสาวกัญญพร พลมนตรี

63043007740 นางสาวสมทรง เข็มทอง
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63043007741 นายวัชระ สอนน4อย

63043007742 นางสาวธัญญาลักษณ� แย4มพิกุล

63043007743 นางสาวรัฐภรณ� โนนงาม

63043007744 นางสาวณัฏฐกันย� หาเมธี

63043007745 นายนฤสรณ� สัมมาสาร

63043007746 นางสาวกนกพร พรหมสนธิ

63043007747 นางสาวรุ.งทิพย� ชวดสุวรรณ�

63043007748 นายสาธิต แก4วเกิด

63043007749 นางสาวดวงกมล สายสอาด

63043007750 นางสาวพัชชาวัลย� เพ็งนุ.ม

63043007751 นางสาวฐิตาภา จูปรางค�

63043007752 นายสุทัศน� ภู.วิจิตร

63043007753 นางสาวธนัชศิกานต� แก4วกระจ.าง

63043007754 นางสาวศศิญา บุญเรือง

63043007755 นางสาวญาณี ศิริ

63043007756 นายธวัชชัย จันทร�อยู.

63043007757 นางสาววัชราพร คําภักดี

63043007758 นางสาวศุณัฐชา ชาญธะนู

63043007759 นางสาวแสงรวี โพธ์ิเจริญ

63043007760 นางสาววรรณรัตน� สุขชูศรี

63043007761 นางสาวขวัญดาว มูลหล4า

63043007762 นางสาววาสนา ปลัดตา

63043007763 นางสาวนันทนา เขาชม

63043007764 นางสาวปริชาติ อุดมรัตน�

63043007765 นายธนวัฒน� วงศ�ศรีวิวัฒน�

63043007766 นางสาวปDยา ช4างเนียมคํา

63043007767 นางสาวศศิธร กันหาจันทร�

63043007768 นางสาวตรีวบุตร ทองระย4า

63043007769 นางสาวชุติมา ม่ิงใย

63043007770 นางสาวดวงพร อินทร
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63043007771 นายกิตติศักด์ิ หม่ืนเพชร

63043007772 นายณัฐชนน บุญเลิศ

63043007773 นางสาวอทิติยา เขียวสมอ

63043007774 นางสาวทิพย�ภวรรณ จอมพาลี

63043007775 นายเอนก ยะตัน

63043007776 นางสาวเมทินี สง.าชาติ

63043007777 นางสาวปDยธิดา เสง่ียมเฉย

63043007778 นายกฤษณพงศ� กมลศิโรรัตน�

63043007779 นางสาววรรลิสตา ตามเพ่ิม

63043007780 นายอนุชา บริวงษ�

63043007781 นางสาวนัยนา พุ.มโพธ์ิทอง

63043007782 นางสาวปาริชาติ บําเพ็ญธรรม

63043007783 นายณัฐวุฒิ กันธิยะ

63043007784 นายจตุรภัทร พิลึก

63043007785 นายณชพล เจริญย่ิง

63043007786 นางสาวอาภา เพ็งเลิก

63043007787 นางสาวพมลพรรณ แก.นโสม

63043007788 นางสาวจรุงจิต สุขฆะ

63043007789 นายปฏิพันธ� วิรินธ์ิพล

63043007790 นางสาวสุธาสินี นิตยโรจน�สกุล

63043007791 นางสาวสุชาวดี ปDLนทอง

63043007792 นางสาวอรวรรณ คํายันต�

63043007793 นางสาวสุภาพร ทองแฉล4ม

63043007794 นางสาวพัชรี ทีปะลา

63043007795 นายณัฐพล ก่ิงไทร

63043007796 นางสาวอมรรัตน� เทียนนาวา

63043007797 นางสาวพรพรรณ ขวัญอ.อน

63043007798 นางสาวเจนจิรา อุบลวัตน�

63043007799 นางสาวพิชญ�นรี นาคโอภาส

63043007800 นางสาวนฤมล ผลพูนทวี
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63043007801 นายเทวัญ ถ่ินลําปาง

63043007802 นางสาวสมฤทัย บุญรอด

63043007803 นางสาวสิริจิตร ยาหอม

63043007804 นายวรกฤต ศรีธนกูล

63043007805 นายสุนทร แน.งน4อย

63043007806 นายจิรทีปต� ม่ังค่ัง

63043007807 นายพิศุทธ์ิ นําศรีเจริญกุล

63043007808 นางสาวศิริรัคน� เพ็ชรแสง

63043007809 นางสาวภัทราพร อินตุ4ย

63043007810 นางสาวปภัสศิริ ศรีสุข

63043007811 นางสาววรรณภา ศรีชัย

63043007812 นางสาวประภัสสร ทองอุไร

63043007813 นางสาวสร4อยสุวรรณ แช.มขํา

63043007814 นางสาวพรศิริ ศรีลา

63043007815 นางสาวอรวิภา ทรงขจร

63043007816 นายทองดี อินชูฤทธ์ิ

63043007817 นางสาวจุฑารัตน� เทพศรี

63043007818 นางเตือนใจ จ่ันทอง

63043007819 นางสาวสิริญญา เทศนา

63043007820 นายทองดี อย.างภูมิใจ

63043007821 นางสาวศุภากร กําจาย

63043007822 นางสาวอรวรรณ สุดลาภา

63043007823 นางสาวอําภา กองจําปK

63043007824 นางสาวสุทธิลักษณ� แจ.มศรี

63043007825 นางสาวปริญญาพร อินทสุชาติ

63043007826 นายวรัญWู ทองคํามาก

63043007827 นางสาวธิดารัตน� ศรีคง

63043007828 นางสาวศิริกุล เคหะนันท�

63043007829 ว.าที่ร4อยตรีหญิงสุภาพร มะระกา

63043007830 นายพงศธร หอมบุบผา
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63043007831 นางสาวฐปนัท มุตโตเพลง

63043007832 นางสาวธานารัตน� หงษ�ทอง

63043007833 นางสาวอาทิตยา อิ่นแก4วปวงคํา

63043007834 นายนฤเบศ บุญย่ังยืน

63043007835 นางสาวแพรพรรณ ต4นนามล

63043007836 นางสาวอวิกา กกสันเทียะ

63043007837 นางสาวศศิโสม เพชรพรรณ

63043007838 นางสาวสิริรัตน� มิตรรัตน�

63043007839 นางสาวชนิดา คลีฉายา

63043007840 นางสาวชณภา นาควิสุทธ์ิ

63043007841 นายณัฐวุฒิ รอตเกษม

63043007842 นายทัตเทพ เเปงการิยา

63043007843 นางสาววิไลวรรณ หัสดํา

63043007844 นางสาวณัฐธภา รักษาถ4อย

63043007845 นายอินทรเดช จันทรมานนท�

63043007846 นางสาวหัทยา จันลาน

63043007847 นายจิระพันธ� เพ็งแจ.มศรี

63043007848 นายศรัญย� เกิดมรกต

63043007849 นางสาวจุฑาทิพย� ทิพย�ประเสริฐสิน

63043007850 นางสาวเจนจิรา พาใจอ.อน

63043007851 นายธิติวัชร� ศิริวัฒนศานนท�

63043007852 นางสาวเพชรรัตน� ร4อยแว.น

63043007853 นางสาวพิศมัย รัตนธรรม

63043007854 นางสาวปDยวรรณ จําปาเงิน

63043007855 นายเจริญศักด์ิ อ.อนจันทร�

63043007856 นางสาวกมลรัตน� หมีทอง

63043007857 นายศุภกร กมลศิลปQ

63043007858 นางสาวสุพิชญา จักรชัย

63043007859 นางสาวจิตราภรณ� ภูสีเขียว

63043007860 นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
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63043007861 นางสาววาสิตา แจ.มแจ4ง

63043007862 นางสาวมีนภา สํารวจ

63043007863 นายภาณุวัฒน� แดงโสภา

63043007864 นางสาวโซเฟKย ดาวุฒิ

63043007865 นายปณิธาน ตรีรส

63043007866 นางสุรัตนพร ขันโสดา

63043007867 นางสาวจุฑาทิพย� ม่ังพงษ�

63043007868 นางสาวเทพอัปสร สิงห�สนอง

63043007869 นางสาวมณีรัตน� ซ่ือสัตย�

63043007870 นางสาวสุวิมล ปาละวงษ�

63043007871 นางสาวสกาวรรณ ส.องแสง

63043007872 นางสาวปุญญาภา ขันธสุคนธ�

63043007873 นายศรัณย� สังขกนิษฐ

63043007874 นางสาวปภาวี คล4ายทิม

63043007875 นายชัยมงคล อิ้วกิจ

63043007876 นายพัชรพล บุปผา

63043007877 นายอดิเรก พูลมี

63043007878 นางสาวกันต�สิริ ดอกไม4

63043007879 นางสาวนฤภร ปานแอRต

63043007880 นางสาวทัดดาว วรรณวงษ�

63043007881 นางสาวศิริรัตน� คงพล

63043007882 นางสาวปาริฉัตร จุมปาแฝด

63043007883 นางสาวสุพัตรา เจียมตน

63043007884 นายภูดิศ คล4ายทิพย�

63043007885 นางสาวณัฐกฤตา เตชนันท�

63043007886 นายจักรพันธ� พิณจีน

63043007887 นางสาวชลดา สิทธิโชค

63043007888 นางสาวปรียาภรณ� กล4ากสิการณ�

63043007889 นางสาวสุวรรณรัตน� ก4อนแข็ง

63043007890 นางสาวสุประวีณ� แสนสุข
หน4า 263 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043007891 นายเมธาสิทธ์ิ ทองเสริม

63043007892 นางสาววัชรี ภูรักษา

63043007893 นางสาวอินทิรา แก4วทา

63043007894 นางสาวณรรฐวรรณ วัฒนคุ4ม

63043007895 นางสาวพวงเพชร สว.างแก4ว

63043007896 นางสาวนุชรี บุญลา

63043007897 นางสาวภัทรรัฏฐ� เอี่ยมเพชร�

63043007898 นางสาวปาริญา จันลิ

63043007899 นางสาวกาญจนณัฐ ฤทธ์ิมะหันต�

63043007900 นางสาวอัจฉรา วระโท

63043007901 นางสาวมุธิตา ชะดาจันทร�

63043007902 นางสาวณัฐริกา บัวผดุง

63043007903 นางสาวสุทธิวรรณ ภาคสุทธิ

63043007904 นางสาววิมลสิริ ย้ิมช4อย

63043007905 นางสาวสิริณิชา คงเลิศ

63043007906 นายก4องภพ ฤกษ�ลักษณี

63043007907 นางสาวจุฑามาศ ด4วงสีแก4ว

63043007908 นายณัฐวิทย� ลิ้มจันทร�ทอง

63043007909 นางสาวอินทุอร ศรีเอี่ยม

63043007910 นางสาววรพรรณ ศรีสุข

63043007911 นางสาวธัญพร จงบัญญัติ

63043007912 นางสาวสมใจ สลุงอยู.

63043007913 นางสาวอรัชพร คชคง

63043007914 นางสาวนัทธมณ เมฆจันทร�

63043007915 นางสาววริสรา ศิริสุข

63043007916 นางสาวนันทววรรณ โฮมแพน

63043007917 นางสาววิมลรัตน� ย้ิมละมัย

63043007918 นางสาวฤชุตา ไตรรัตน�

63043007919 นางสาววิมาลา กะโพธ์ิ

63043007920 นายศุภกร โกสุมาภินันท�
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63043007921 นางสาวสุรดาพิณ เริงพานิช

63043007922 นางสาวพิมพ�ชนก ขาวใบไม4

63043007923 นางสาวอุทัยวรรณ สุขท.า

63043007924 นางสาวณัฐสุดา ไพบูลย�

63043007925 นางสาวกมลฉัตร ศกุนตนาค

63043007926 นางสาวสุภัทรา จุลมัญลิก

63043007927 นายตุลา ช4างเนียมคํา

63043007928 นางสาวพรรษกาญจน� จํารัส

63043007929 นางสาวปาริชาติ เกษโข

63043007930 นางสาววราภรณ� จิตรสิขเรศ

63043007931 นางสาววรรณภา จีนเท.ห�

63043007932 นางสาวอรชา คุณาสุธีรัตน�

63043007933 นางสาววิศรุตา เพ็งพูล

63043007934 นางสาวเบญจมาศ ขันโส

63043007935 นางสาวพิชาพรรณ� จันทร�ดีสา

63043007936 นายอธิษฐาน รัตนาสิทธ์ิ

63043007937 นางสาวสุวิชาดา อินประสิทธ์ิ

63043007938 นางสาวสุดารัตน� แดงน4อย

63043007939 นางสาวรัตนาภรณ� ต.ายจันทร�

63043007940 นายพิเชฐ มีสุวรรณ�

63043007941 นายนเรศร เตียวเจริญสิน

63043007942 นางสาวอรพรรณ โอภาส

63043007943 นางสาวนพวรรณ พ.วงมาก

63043007944 นายชพลวิชญ� โคตรชุม

63043007945 นางสาววาสนา วิเศษพูล

63043007946 นางสาวมาริสา ลาดํา

63043007947 นางสาวจารุวรรณ กอบสินค4า

63043007948 นายภัควัฒน� สุขประเสริฐ

63043007949 นายณัฐนนท� สดสุข

63043007950 นางสาวอนรรฆวี โทนทอง
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63043007951 นางสาวธิดา นุ.มอยู.

63043007952 นายธิติพัฒน� เปาริก

63043007953 นายกษิด์ิเดช ชมนา

63043007954 นางสาวจิราวรรณ มลทัศน�

63043007955 นางสาวภัคกมล พงษ�พิลา

63043007956 นางสาวจิราวรรณ� รัตนเสวก

63043007957 นายสุรนิตย� เฉ่ือยราษฎร�

63043007958 นางสาวจุฑามาศ ตะมารวย

63043007959 นางสาวปวรวรรณ วรรณาลัย

63043007960 นายกัมพล จิตสงวน

63043007961 นางสาวกัญญาทิพย� เกิดเรณู

63043007962 นางสุจรรยา สว.างเดือน

63043007963 นายทวีศักด์ิ ผดุงพล

63043007964 นางสาวสิริรัตน� ภาคีธรรม

63043007965 นางสาวเมวิกา สุขเกษม

63043007966 นางสาวกรัสวันต� พุฒตาล

63043007967 นางสาวณทยา แท.นสุวรรณ�

63043007968 นางสาวกนกวรรณ ชโลธร

63043007969 นายพีทรพัทร สุริยะ

63043007970 นางสาวยุพาพรรณ ใจเร็ว

63043007971 นายบูรณะพันธ� มูลเซอร�

63043007972 นางสาวพัชรินทร� เสาวรส

63043007973 นายปDยบุตร ไชยณรงค�

63043007974 นางสาวเจนจิรา ขุมทรัพย�

63043007975 นางสาวมาริสา สุวรรณขะจิตต�

63043007976 นางสาววีณารัตน� สุขใส

63043007977 นางกัญญณพัชร� นิติพจน�

63043007978 นายเอกบุตร สว.างศรี

63043007979 นายณัฐพล พันธุราช

63043007980 นางสาวเขมิภา ลวัณกรกุลกนก
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63043007981 นายยุทธนา แจ.มศักด์ื

63043007982 นายเมที สัมฤทธ์ิ

63043007983 นางสาวอุษณีย� ขันอ4าย

63043007984 นางสาวนัทธมน ดํารงวัฒนป@ญญา

63043007985 นางสาวจุรารัตน� กรวยสวัสด์ิ

63043007986 นางสาววิภาพร ทองเหลือ

63043007987 นางสาวสุภาพร หมึกสี

63043007988 นางสาวอัมรา อุบล

63043007989 นางสาวจันทนี เจนสาริกรณ�

63043007990 นางสาวสุรีรัตน� พังจุนันท�

63043007991 นางสาวภัทรภรณ� พหุโล

63043007992 นางสาวเบญจมาศ มณีธรรม

63043007993 นางสาวกาญจนา ขําจันทร�

63043007994 นางสาวอลิตา ทาแปHง

63043007995 นางสาวเบญจรัตน� อุดคํา

63043007996 นางสาวณรัญชิตา คําภิละ

63043007997 นางสาวศุภากร ผดุงพัฒน�

63043007998 นางสาวจุฑามาศ สารสม

63043007999 นายรัฐพล รุจิตร

63043008000 นางสาววนิดา วิชระโภชน�

63043008001 นายกอสินธุ� บริสุทธ์ิ

63043008002 นายวัชรพล บุญวงค�

63043008003 นางสาวสุมารินทร� สุคันธชาติ

63043008004 นางสาววราภรณ� ปลอดโปร.ง

63043008005 นางสาวศันสนีย� พ.อศรียา

63043008006 นางสาวอรวรรณ ฝXายคํามี

63043008007 นางสาวขวัญฤทัย หว่ันใจ

63043008008 นางสาววาทินี เมาชัยสงค�

63043008009 นายติณณ�ธพัทธ� นิ่มเจริญ

63043008010 นางสาวอรุณยุพา ศรีนาแค
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63043008011 นายปรเมศ ล4านคํา

63043008012 นางสาวพรธวัล ปล4องทอง

63043008013 นางสาวอนงค� คงฟ@ก

63043008014 นางสาวภัคจิรา วงษ�ประเสริฐ

63043008015 นายอภิชา ศรีฤทธ์ิ

63043008016 นางสาวกุลิสรา ป@ญญา

63043008017 ว.าที่ร.ต.เจริญ ปDLนทอง

63043008018 นายสดิศักด์ิ โกฎิหอม

63043008019 นางสาวปนัดดา เกิดสดับ

63043008020 นายชุมพล พิมพ�มูล

63043008021 นางสาววารุณี แซ.ม้ัน

63043008022 สิบเอกวิทวัสชัย ศรแสง

63043008023 นายภูมิพิวัฒน� บุณโยประการ

63043008024 นางสาวนัทรีภรณ� รอดนุช

63043008025 นายนพณัฐ หอมสุวรรณ

63043008026 นางสาววราพร สวัสดิทัศน�

63043008027 นายธีรพล ศิโรรัตนะโยธิน

63043008028 นายไพฑูรย� พุทธา

63043008029 นางสาวสุจิตรา เพ็งสุข

63043008030 นางสาวกรอุษา สังขะพงษ�

63043008031 นายพีรเดช บุญรอด

63043008032 นางสาวอุษา ฤกษ�ดี

63043008033 นางสาวจิราพร จ.างสะเดา

63043008034 นางสาวขนิษฐา โสมทอง

63043008035 นางสาวเสาวภา เสริมผล

63043008036 นางสาวปริญญาพร ใจเที่ยง

63043008037 นางสาวชุติมา รังษีวงศ�

63043008038 นางสาวชรินรัตน� คุณพระ

63043008039 นางสาวประภาวรรณ ฟ@กเขียว

63043008040 นายไตรภพ เกตสุวงษ�
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63043008041 นางสาววริศรา กําจร

63043008042 นางสาวธิติมา คงสมแสวง

63043008043 นางสาวกนกกาญจน� ศรีผ.อง

63043008044 นางสาววิลาวรรณ กันยา

63043008045 นางสาวศรัณย�ธร เพชรสีม.วง

63043008046 นางสาวนุสรา บัวบาน

63043008047 นางสาวศศิบุษย� ม.วงพล

63043008048 นางสาวเกสร จุลศรี

63043008049 นายวิษณุ ป@กดํา

63043008050 นางสาวภาณุมาส ผมหอม

63043008051 นางสาวชัญญา ตรีรัมย�

63043008052 นางสาวอภิญญา บํารุงสุข

63043008053 นางสาวอารดา บุญมาวงศ�

63043008054 นางสาวพัชราพรรณ เอี่ยมอ.วม

63043008055 นายกิตติพล เทพประถม

63043008056 นางสาวพรนภา ไวยไมตรี

63043008057 นายสุรัตชา มูลสูตร�

63043008058 นางสาวดังใจ ตรีป@ญญา

63043008059 นางสาวสุพัตรา สราคํา

63043008060 นายชินวัฒน� เกิดสวัสด์ิ

63043008061 นางสาวรวิรัชต� กลั่นศรี

63043008062 นางสาววรรณา วิเชียรสรรค�

63043008063 นางสาวชัณก�ญาค�ภัคพ� สอนจรูญ

63043008064 นางสาวภูชิดามาศ ฟHาหยาด

63043008065 นางสาวมลิสา ทองดี

63043008066 นางสาวชนัญชิดา คุปพงษ�

63043008067 นางสาววรารัตน� แห.งเจริญ

63043008068 นายณัฐวุฒิ โจทย�จรรย�

63043008069 นายเอกลักษณ� แสงสวัสด์ิ

63043008070 นางสาวศุจินันท� พูลสวัสด์ิ
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63043008071 นางสาวหัสญา ทนานนท�

63043008072 จ.าอากาศเอกอนุพงศ� คล4ายขํา

63043008073 นายอนุภาพ พานทอง

63043008074 นางสาวสมฤทัย ศรีขุนทอง

63043008075 นายธีรยุทธ เจียมมีปรีชา

63043008076 นางสาวทิพวรรณ ไกรกิจราษฎร�

63043008077 นางสาวธัญลักษม� สาสุข

63043008078 นางสาวกัลย�สุดา โพธ์ิ จันทร� 

63043008079 นางสาวฉัตตวรรณ� กรีรัตนา

63043008080 นางสาวชนมน พงษ�นุช

63043008081 นางสาวณัฐกานต� สว.างศรี

63043008082 นายเกรียงไกร เกตุเรน

63043008083 นางสาวสุวรรณา เครือพิมาย

63043008084 นางสาวภานุชนาถ กุลวรรณ�

63043008085 นายเกษมศักด์ิ ปHอมคํา

63043008086 นายธนวัฒน� แจ4งผล

63043008087 นายธนพล ไชยชนะ

63043008088 นางสาวกรรณิการ� หล4าวงษา

63043008089 นางสาวสุกัญญา ขวัญใจ

63043008090 นางสาวนุชจนันท� โยธาทิพย�

63043008091 นายพิภพ เคลือบทอง

63043008092 นายพรชัย เพียงภูเขียว

63043008093 นางสาวนันท�ณรัตน� เกิดขํา

63043008094 นางสาวชุติมันต� ภาคสุข

63043008095 นางสาวจินตนา วงษ�ประเสริฐ

63043008096 นางสาวสุดารัตน� ป@ตเนตร

63043008097 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� น.วมเกิด

63043008098 นายกัมปนาท เกิดโสฬศ

63043008099 นายสุวภาพ ตRะวิโล

63043008100 นางสาวกมลชนก ไวยวุฒิ
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63043008101 นายวสันต� ตันติอมรพิพัฒน�

63043008102 นางสาวศรีลักษมี ป@\นพันธุ�

63043008103 นายกานต�นที เฟYLองอักษร

63043008104 นางสาวหฤทัย สีปาน

63043008105 นายกนกศักด์ิ เที่ยงตรง

63043008106 นางสาวปลายฝน ปาสานีย�

63043008107 นางสาวกมลพรรณ เพ็ญศรีเมือง

63043008108 นางสาวสุภาวดี หนองน้ําขาว

63043008109 นางสาวอมลวรรณ ยอดวิถี

63043008110 นางนันท�นภัส ภู.มะณี

63043008111 นางสาวชุติมา พวงแก4ว

63043008112 นางสาวพิชชากร พัฒนจันทร�

63043008113 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา

63043008114 นายคณิต ใจเพียร

63043008115 นางสาวสุดารัตน� สนใจ

63043008116 นางสาวโสรญา ผดาเวช

63043008117 นางสาววิจิตรา สมตัว

63043008118 นางสาวธนัญญา แสงโคตร

63043008119 นายศุภฤกษ� ทักษะปDยะบุตร

63043008120 นางสาวนุชนาฏ เพียรทํา

63043008121 นายชมาพล ย้ิมน4อย

63043008122 นางสาวณัฏฐ� ร ดา วงค�ไชยา

63043008123 นางสาวชญาดา สายเครื่อง

63043008124 นางสาวประภัสสร เกตุนิล

63043008125 นายธนรัตน� มาลาเวช

63043008126 นางสาววันวิสา เพ็งรุ.งวัฒน�

63043008127 นายวริษฐา ภาคทรวง

63043008128 นายวีระพัฒน� เชิดชู

63043008129 นางสาวจิราภา แผ.นทอง

63043008130 นางสาวสรีราภรณ� จันทวงศ�
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63043008131 นางสาวสุนิษา ลาวรรณ�

63043008132 นางสาวนิสาชล จิตสกุลชัย

63043008133 นางสาวอรนิภา สีคุณน้ําเที่ยง

63043008134 นายสิทธิโชค สิทธิพรม

63043008135 นายสรอรรถ ทองเจริญ

63043008136 นางสาวบุศรินทร� ภาคสิน

63043008137 นางสาวภิญญดา อินทรจันทร�

63043008138 นางสาวนภาพร รุ.งรัศมี

63043008139 นางสาวเอื้อการย� งามรัตน�

63043008140 นางสาวสรญรัท สงวนวนชาติ

63043008141 นางสาวณพิชญา ชะยันโต

63043008142 นางสาวกัญชววรรณ ฤทธ์ิประเสริฐ

63043008143 นายณัฐพล เกตุนาค

63043008144 นางฐานะมาศ อยู.ยอด

63043008145 นางสาวศุมาริน พูนเพ่ิม

63043008146 นายสุเทพ พินผึ้ง

63043008147 นายไชยวัฒน� เพชรหญีต

63043008148 นายปรัชญา เด.นหล4า

63043008149 นางสาววิรมณ วงษ�ทอง

63043008150 นางสาวชนิตา เวียงโอสถ

63043008151 นางสาวพรญาณี ฉํ่ากลิ่น

63043008152 นางสาวณัฐณิชา ธีระสาสน�

63043008153 นางสาวภาวนา เพชร�ดี

63043008154 นางสาวสุธิดา เดชป@\น

63043008155 นางสาววนิดา บุญพูน

63043008156 นางสาวแววพลอย เป[นมงคล

63043008157 นางสาวรมณียา บุญชื่น

63043008158 นางสาววิไล ไชยรุ.งเรือง

63043008159 นางสาวเรวดี จันทะเอ

63043008160 นางสาวผาณิตา มาธิสัย
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63043008161 นางสาวชไมพร เชยชม

63043008162 นายสมเจตน� เวียงชัย

63043008163 นายวีระชัย แพรศรี

63043008164 นางสาววิภาวรรณ สนธ์ิอยู.

63043008165 นางสาวณัฐิกานต� โชติชัย

63043008166 นางสาวปาริชาติ สังข�แก4ว

63043008167 นางสาวสุทธิดา กZาซ4อน

63043008168 นายกฤตวัฒน� รุ.งเรือง

63043008169 นายชัยวัฒน� เที่ยงจิต

63043008170 นางสาววันวิสา ปDLนวิเศษ

63043008171 นางสาวสุธิษา พฤกรัตน�

63043008172 นางสาวสาวิตรี แดงสมอ

63043008173 นางสาวแรกขวัญ เทพทอง

63043008174 นายสุทธิพงษ� คล4ายทิม

63043008175 นางสาวสมฤทัย พระวิจิตร�

63043008176 นายคณิน สุขสมศักด์ิ

63043008177 ว.าที่ร4อยตรีหญิงสาวิณี ม่ันภักดี

63043008178 นางสาวณัฐทิตา เกตุคุ4ม

63043008179 ว.าที่ร.ต.เกียรติบัณฑิต บุญรัตน�

63043008180 นางสาวโสภิดา จันทวิสูตร�

63043008181 นายนาวิชญ� นรังสิทธ์ิ

63043008182 นางสาวอารยา โทรเสร็จ

63043008183 นางสาวศรินยา น4อยวงค�

63043008184 นายกิตติ ไลภาพ

63043008185 นางสาวกุลนันทน� พักตร�เจียม

63043008186 นางสาววนิดา สมบูรณ�ทรัพย�

63043008187 นางสาวมันทนา กล4าค4าขาย

63043008188 นายศรัณย� พันธ�ปกครอง

63043008189 นางสาวรัตนาวดี เชื้อแขก

63043008190 นายทรงธรรม ทองธรรมชาติ
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63043008191 นางสาวบุษบา อินทร�ชมชื่น

63043008192 นายไพฑูรย� นพบุรี

63043008193 นางสาวนรีกานต� อุดมทรัพย�

63043008194 นางสาวเสาวลักษณ� อ.อนท4วม

63043008195 นางสาวสุวรรณา สายเปลี่ยน

63043008196 นางอัญญรัตน� แสงภู.วงษ�

63043008197 นางสาวประเสริฐศรี แหล.งสนาม

63043008198 นายธนบดี จึงชัยนันท�

63043008199 นางสาวเกษรา คงสมบัติ

63043008200 นางสาวภาวิณี เพ็ชรคง

63043008201 นายพิเชษฐ� โตใหญ.

63043008202 นางสาวจิราพร สังฆะกาโร

63043008203 นายวริศพงษ� บุญส.ง

63043008204 นายสิทธิ เนตรอ.อน

63043008205 นายณัฐนันทน� วชิรกาญจน�

63043008206 นายอนุสรณ� จาดใจดี

63043008207 นางสาวสุนทรี ชาญธัญกรณ�

63043008208 นายเตชิต รื่นธนากูล

63043008209 นายพิทักษ� บุญแย4มวงศ�

63043008210 นางสาวใกล4รุ.ง วุฒิยานันท�

63043008211 นางสาวณัฐชยา ศรีกุล

63043008212 นายธนัท สุนทรคงตระกูล

63043008213 นายรัชพล เอกดํารงค�

63043008214 นางสาวรุจิรา ทิพย�เกษร

63043008215 นางสาววริศรา พุ.มพุก

63043008216 ส.ต.อ.ธรรมนูญ กลั่นกลิ่น

63043008217 นายเกียรติศักด์ิ สอดศรี

63043008218 นางสาวรัชธิชา เศรษฐีพ.อค4า

63043008219 นางสาวหนึ่งฤทัย ผาระกรรณ�

63043008220 นางสาวสุปราณี ทองพันธุ�
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63043008221 นางสาวศิริรัตน� สิงห�เถ่ือน

63043008222 นางสาวกมลวรรณ เรืองชัยยศ

63043008223 นางสาวลาวัณย� อาทร

63043008224 นายเจริญชัย เอี่ยมหุ.น

63043008225 นายมาโนช เตชะดิลก

63043008226 นางภัทธิรา ย้ิมวาย

63043008227 นางสาววาสนา ทองอินทร�

63043008228 นายศุภณัฐ สาจักร

63043008229 นางสาวจิติรัตน� หอมหวล

63043008230 นางสาวสุธาสินี สรรพสิทธ์ิ

63043008231 นางสาวจิตตานันท� เชิดชัย

63043008232 นางสาวอคีราฌ� โชติธัญญาภินันท�

63043008233 นายฤทธิเดช แก4วมหานิล

63043008234 ว.าที่ร4อยตรีกําชัย ลําดวน

63043008235 นางสาวปDยาภรณ� ม.วงทอง

63043008236 นางสาวศรีวรรณ วอนเผื่อน

63043008237 นางสาวกนกวรรณ แสงงาม

63043008238 นายศิริพงษ� สุวรรณหิรัญชัย

63043008239 นางสาวศิริกัลยา ศักดี

63043008240 นางสาวกรรณิการ� กองทอง

63043008241 นางสาวเกษรา สระศรีแสง

63043008242 นางสาวสุธาทิพย� ทองทิพย�

63043008243 นายธาราทิพย� ปราบประจิตร�

63043008244 นายคณพศ ศรีรุวัฒน�

63043008245 นางสาวเสาวลักษณ� บุญนาค

63043008246 นายอธิชนัน แก4วพรหม

63043008247 นางสาวกฤติญาณี สุริย�ฉาย

63043008248 นางสาวกมลวรรณ ขาวบริสุทธ์ิ

63043008249 นางสาวเจนจิรา มีโคตรกอง

63043008250 นางสาวโชติวรรณ เที่ยงบางหลวง
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63043008251 นางสาวกมลวรรณ สายสุวรรณ

63043008252 นางสาวกรรณิการ� สุกใส

63043008253 นายณัฐพงศ� สง.าเนตร

63043008254 นางสาวขวัญกมล ขจรโชติพงศ�

63043008255 นายป@ฐทวี ปทุมานนท�

63043008256 นางสาวกรรณิการ� กลิ่นเกษร

63043008257 นายธันวา หอมรื่น

63043008258 นางสาวชนกชนม� ขันธวณี

63043008259 นางอุไรวรรณ เศรษฐนันท�

63043008260 นางสาวธนัญญา ว.องการไถ

63043008261 นางสาวกัญญรัตน� เสถียรไทย

63043008262 นางสาววัลยา โพธ์ิแย4ม

63043008263 นางสาวขวัญภิรมย� ทองดี

63043008264 นางสาวสิริรักษ� ด4วงพรหม

63043008265 นายพงศ�ธน ปุยอRอต

63043008266 นายดิเรก เรืองเกษม

63043008267 นางสาวภูภิณภรรณ แสงสว.าง

63043008268 นางสาวอัจฉราภรณ� เกตุวงษ�

63043008269 นางสาวสายชล เพชรผึ้ง

63043008270 นางสาวปราณี กล.อมฤกษ�

63043008271 นางสาวสุนิษา สุขศรีเนตร�

63043008272 นายจตุรงค� กิตติมาสกุล

63043008273 นางสาวจิตรา ธรรมลังกา

63043008274 ว.าที่ ร.ต.หญิงพัชรีภรณ� เพ็งภู.

63043008275 นางสาวกาญจนา ปราณีตพลกรัง

63043008276 นายสุทธิพงษ� ก4อนแก4ว

63043008277 นายพลกฤษณ� แมนธนานนท�

63043008278 นายไกรสิงห� ทวนทอง

63043008279 นางสาวน้ําพร ทรัพย�สิน

63043008280 นางสาวกนกพร ลาภบรรเทิง
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63043008281 นางสาวปDยะนุช ฤกษ�สันทัด

63043008282 นางสาวนฤมล อุตสาห�

63043008283 นางสาววราภรณ� แก4วมณี

63043008284 นางสาวอภิรัตน� แตงกลิ่น

63043008285 นางสาวนันทนา สิทธ์ิน4อย

63043008286 นางสาวอารีรัตน� หนุนนาค

63043008287 นางสาวพิมพรรษา โตเปลี่ยน

63043008288 นางสาวกนกวรรณ การชัยศรี

63043008289 นางสาววราพร อยู.สี

63043008290 นางวลัยพร เฮ4งบริบูรณ�พงศ�

63043008291 นางสาวปาณิสรา วงษ�วาน

63043008292 นางสาวกวีณา สว.างพระศรีอารย�

63043008293 นางราตรี อุ.มสุข

63043008294 นางสาวพรนิภา ทัพพรม

63043008295 นางสาวนฤกรณ� นวมจิตต�

63043008296 นางสาวดลพร ชาวห4วยหมาก

63043008297 นายวุฒินันท� นัยพัฒน�

63043008298 นางสาวเจษฎาภรณ� ยวงใย

63043008299 นางสาวจิราภรณ� หอมผา

63043008300 นางสาวรัตนาวดี จ๋ิวสุข

63043008301 นายรัฐราช ขําช.วย

63043008302 นางสาวศิริพร ชิณวงศ�

63043008303 นายกิตติภพ รุ.งเรือง

63043008304 นางสาวพันธุ�ทิพย� บุญเทอม

63043008305 นายกิตติคุณ คลไว

63043008306 นางสาวจุฑาทิพย� เอี่ยมชม

63043008307 นางสาวเกตุวดี มีสันทัด

63043008308 นางสาวสุภัตตา พรปกเกล4า

63043008309 นางสาวนัจญวา สินรัตนะ

63043008310 นายวุฒิชัย มูลมืด
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63043008311 นายวินัย สัมพันธ�สินซ่ือ

63043008312 นายกิจจา ยวงย้ิม

63043008313 นางสาวนันท�นภัส ภู.ประพันธ�

63043008314 นางสาวสุนิษา มิทยัพ

63043008315 นางสาวดวงตา แน.นสนิท

63043008316 นายธราภาสพงธุ� เกตุกัน

63043008317 นางสาวจันทริกา จันทร�สมบูรณ�

63043008318 นายศุภกฤต หงษ�ทอง

63043008319 นางสาวขวัญดาว  ัขันเพชร

63043008320 นางสาววิภาดา ทอดดี

63043008321 นางสาวจินตนา ดีอินทร�

63043008322 นางสุธีราวัฒน� แก4วเกตุ

63043008323 นางสาวอุมารินทร� อินทร�รักษา

63043008324 นายภาณุพันธ� สกุลพันธุ�

63043008325 นายเจษฎา วัสโส

63043008326 นางสาวนภาพร โพธ์ิจันทร�

63043008327 นายภาสวร ปานพรหม

63043008328 นายศักด์ิพิชาญ จิรภาคย�ธนิกกุล

63043008329 นางสาวสรัลญา แก4วทวี

63043008330 นายพงศธร ชวติรัตน�

63043008331 นางสาวโสรยา อินดวง

63043008332 นางสาววัฒนิกา ละม.อม

63043008333 นางสาวสุรีรัตน� เทพรักษ�

63043008334 นายอนุสรณ� พูลเพ่ิม

63043008335 นางสาวศศิธร สอนสิทธ์ิ

63043008336 นางสาวสาวิตรี นาคศรีม.วง

63043008337 นางสาวพีรดา พานทอง

63043008338 นางสาวอรกนก วงศ�สวรรค�

63043008339 นายทักษดนย� มุ.งเจียกกลาง

63043008340 นางสาวกริษฐา เอมโอฐ
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63043008341 นางสาวปวีณา ขาวสวย

63043008342 นางสาวชุลีพร พุ.มมะลิ

63043008343 นายธนพล พิกุลขาว

63043008344 นางสาวณัฏฐณิชา มีสัตย�ธรรม

63043008345 นายศิวกร วิริยะบุญญาเกียรติ

63043008346 นางสาวศิริขวัญ สุทธิพัฒน�อนันต�

63043008347 นางสาวรัตน�ดาณัฏฐ� สร4อยมาลี

63043008348 นางสาวเกวลี ไชยสุข

63043008349 นายเสกสรรค� โพธ์ิศรี

63043008350 นางสาวอรกัญญา บุษบาแย4ม

63043008351 นางสาวนิภาพร วรฤทธิไกร

63043008352 นางสาวพจีรจิต เกษมสินธุ

63043008353 นายเจตพล พิกุลขาว

63043008354 นางสาวปาริชาติ ยอดดําเนิน

63043008355 นายโพธ์ิสินธุ� ลือชาวัฒนา

63043008356 นางสาวสมฤทัย ทองนุ.ม

63043008357 นายวัชรพงศ� เทศไทยสง

63043008358 นายรักษิต ประกอบวิทย�

63043008359 นางสาวปDยะบุตร กรี่เงิน

63043008360 นายณัฐวุฒิ แสนยาเจริญกุล

63043008361 นางสาวสุจิFตตา นาชะวี

63043008362 นางสาวจริยา พานิชกุล

63043008363 นางสาววรรัตน� ดํารงรัตน�

63043008364 นายกฤษฎา ดมดอก

63043008365 นางสาวน้ําทิพย� จรูญศรี

63043008366 นางสาวสุนิษา ฉิมมา

63043008367 นายศุภเดช เต็มจิตต�

63043008368 นางสาวพิมพ�พลอย ไวยดารา

63043008369 นางสาวกัญญาณี นามเอี่ยม

63043008370 นายสุรศักด์ิ แสงแก4ว
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63043008371 นางสาวฐานุตม� ทับวงษ�

63043008372 นางสาวพรสวรรค� เฉลิมสัตย�

63043008373 นางสาวนารีรัตน� แหลมเพชร

63043008374 นางสาววิชชุดา ประเทศสิงห�

63043008375 นายสหพัฒน� เรืองนางรอง

63043008376 นางสาวบัณฑิตา ทับจ.าง

63043008377 นางสาวสุทธิดา กล.อมฤกษ�

63043008378 นายกันตพงษ� มีแสง

63043008379 นางสาวณัฐชยา ดวงจรัส

63043008380 นางสาวนฤมล อรัญโสต

63043008381 นางสาวสิริกุล นิจเมืองป@กษ�

63043008382 นางสาวชนม�นิภา ผิวจันทร�

63043008383 นางสาววิศรุตา พุ.มทรัพย�

63043008384 นางสาวมณีรัตน� ภู.วาว

63043008385 นางสาวฟHา แสงอรุณ

63043008386 นางสาวจุฑามาศ กุศลส.ง

63043008387 นายมงคล เอี่ยมสนิท

63043008388 นางสาวนริศรา สุรินทร�

63043008389 นางสาวเกวลิน สุขสําราญ

63043008390 นายศักดา พลสาย

63043008391 นางสาวพิชชาภา เก็บทอง

63043008392 นางสาวสุทธิญา ปาลวัฒน�

63043008393 นายณัฐวุฒิ เดชาประเสริฐ

63043008394 นางสาวบัญชรี เปรมศรี

63043008395 นายสุรพล ผดุงศรี

63043008396 นายคุณากร ป@งเกตุ

63043008397 นายประสิทธิชัย เรียบสําเร็จ

63043008398 นางสาวเพ็ญนภา เรืองฉาย

63043008399 นางสาวอรจิรา ณ ศิริ

63043008400 นางสาวรัชนีวรรณ โพธิสัย
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63043008401 จ.าอากาศเอกจีระศักด์ิ จุ4ยพันธุ�

63043008402 นายธนกฤต แก4วพูลศรี

63043008403 นางสาวณัติณี เกิดพุ.ม

63043008404 นางสาวป@ทมวรรณ พวงย่ีโถ

63043008405 นางสาวรุจิราพร ธรรมศร

63043008406 นายพุฒิพงษ� ผู4มีสัตย�

63043008407 นางสาวพัชรพร เจริญไทย

63043008408 นางสาววชิราภรณ� สว.างวงษ�

63043008409 นางสาววิราวรรณ� ผาสุข

63043008410 นางสาวอกนิษฐ� โทนทอง

63043008411 นางสาววรรณนิศา น4อยภา

63043008412 นางสาววรัญธร ภิญญะวรรณ

63043008413 นางสาวสุภาณี ขันพิทักษ�

63043008414 นางสาวกัลยาศิริ สําราญ

63043008415 นางสาวศิราภรณ� บัวกนก

63043008416 นางสาวนิศาชล ไชยนา

63043008417 นายคทาวุธ เพ็ชรักษ�

63043008418 นายภาคภูมิ สุภานันท�

63043008419 นางสาวสุวิมล ศรสวาท

63043008420 นางสาวสุพัตรา สอนเถ่ือน

63043008421 นางสาวอโณทัย ชาวเขาเวียง

63043008422 นางสาวอรทัย สาทา

63043008423 นางสาวสมิตา เสน.หา

63043008424 นางสาวธนพร คันธพฤกษ�

63043008425 นางสาวพัทธ�ธีรา กันนุช

63043008426 นางสาวชัญญ�พิชญา ธนานันต�ชัยอุดม

63043008427 นางสาวฮาฟาณี อามะ

63043008428 นายนิทัศน� ภู.ประเสริฐ

63043008429 นางสาวธารารัตน� เต็งแย4ม

63043008430 นายธงชFัย เอมแบน
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63043008431 นางสาวนันทนุช สุทธิฤกษ�

63043008432 นายทัศนวัฒน� ฉายชูวงษ�

63043008433 นางสาวชไมพร ซาซัย

63043008434 นายจิรายุ กิตติสรพงษ�กิจ

63043008435 นางสาวพรปวีณ� กระต.ายจันทร�

63043008436 นางสาวกมลทิพย� สุทธะสุริยะ

63043008437 นางสาวธนาพร จักรนารายณ�

63043008438 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญแสน

63043008439 นางสาวเมชฎา หมายยอดกลาง

63043008440 นางฐิตาภรณ� ณ ลําปาง

63043008441 นางสาวชนากานต� กลิ่นหอม

63043008442 นางขวัญฤทัย ไวลิขิต

63043008443 นางสาวกรหทัย พงษ�ไทย

63043008444 นายทรงภพ แท.นงาม

63043008445 นายธนวัฒน� อ.อนคํา

63043008446 นางสาวศิริลักษณ� มาราญ

63043008447 นายนิติภัธร พูลเพ่ิม

63043008448 นางสาวขนิษฐา ช.วยหาญ

63043008449 นางสาวธัญญาเรศ ชโลธร

63043008450 นายพัสกร บุญมี

63043008451 นางสาวณัฐณิชา แซ.เฮ4อ

63043008452 นางสาวชลารัตน� จันทร�เชื้อ

63043008453 นางสาวจิจุฑา ปานเผือก

63043008454 นางสาวธัญพัชร ปลีกลาง

63043008455 นายณัฏฐวุฒิ ชยันโต

63043008456 นางสาวเอื้องฟHา ขันคํา

63043008457 นางสาวจิตราภา โพธิพันธ�

63043008458 นางสาวณัฐมล คงบุญ

63043008459 นางสาวศิริมาศ วงษ�จันทร�

63043008460 นายสุริยา สงทอง
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63043008461 นางสาวศศิประภา ทองสุข

63043008462 นางสาวกุลสตรี จันทร�ประเสริฐ

63043008463 นางสุพรรษา กรพรม

63043008464 นางสาวสิรีธร ภุชงค�

63043008465 นางสาวปวีณา ทองมาก

63043008466 นายอดิพงษ� เครือแก4ว

63043008467 นายอิสรภาพ ผลย.อย

63043008468 นางสาวดุสิตา คงศรี

63043008469 นางสาวปานตะวัน ณะวงค�ศรี

63043008470 นางสาวนิศานารถ รักษาจิตร�

63043008471 นางสาวสุวนันท� เชิดชูพันธ�

63043008472 นางมารินทร� ทองอุดม

63043008473 นายเมธาพัฒน� สิริมาปDยารมณ�

63043008474 นางสาวสมใจ ภูเหม็น

63043008475 นางหนึ่งฤทัย ช.วยพันธุ�

63043008476 นางสาวนิรชา วงษ�สุกรรม

63043008477 นายรัฐนันท� เสวกงาม

63043008478 นางสาวกนกวรรณ อยู.ปรางค�

63043008479 นางสาวชนนิกานต� ฐีตะธรรมานนท�

63043008480 นายรัชพงษ� วรไธสง

63043008481 นางสาววรัญWู จันทร�ศิริ

63043008482 นางสาวเกศรินดา เขยตุ4ย

63043008483 นางสาวหทัยชนก อ.วมสุข

63043008484 นายธีรเชน บุญสนิท

63043008485 นางสาวนาตยา โพธ์ิวรรณ

63043008486 นางสาวกิติมา ประสงค�สร4าง

63043008487 นางสาวสารินี สวนจันทร�

63043008488 นางสาวสุทธิณี เบี้ยจรัส

63043008489 นายธนาวุฒิ กลิ่นหอม

63043008490 นางสาวจุฑาภรณ� ดิสมินทร�
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63043008491 นางสาวก่ิงกาญจน� ปานดวงแก4ว

63043008492 นางสาวชญาดา มีเพ็ชร

63043008493 นายนนทกร เคหะวัฒกานนท�

63043008494 นายสหรัฐ ภาคีผล

63043008495 นางสาวกชพร สระคูพันธ�

63043008496 นางสาวนิราวัลย� อุ.นอารีย�

63043008497 นางสาวฐิตาพร รื่นไวย�

63043008498 นางสาวภาวินีย� การพัดชี

63043008499 นางสาวอรพรรณ พิมพ�ทอง

63043008500 นายกฤตพล ผลกลิ่น

63043008501 นางสาวพัชรินทร� บุญทัน

63043008502 นางศิริลักษณ� นิลแนม

63043008503 นางสาวแคทรียา แฟงเอม

63043008504 นายดิลก สุขวดี

63043008505 นางสาวมลฑิรา นิลขลัง

63043008506 นางสาวอมรรัตน� สงวนวงค�

63043008507 นางสาวศิริรักษ� กองอิ่ม

63043008508 นางสาวกนิษฐนันท� ทรัพย�ศฤงฆรา

63043008509 นายวชิรวิทย� แก4วคําลา

63043008510 นางสาวธนันพัชญ� ศักดินนท�ชัยกุล

63043008511 นางสาวสนันญา หลิ่วพงศ�สวัสด์ิ

63043008512 นายเชิดศักด์ิ ศรีเจริญ

63043008513 นางปทิตตา ฉิมเพลิดนาม

63043008514 นายชัยพิพัฒน� เหมือนม.วง

63043008515 นางสาววลัยลักษณ� นิเวศ

63043008516 นายพิสิษฐ� วิทยา

63043008517 นายภาณุวัฒณ� อ.อนฤทธ์ิ

63043008518 นางสาวจิราวรรณ อุ.นโสภณ

63043008519 นางสาวอริญรดา เฟYLองฟุHง

63043008520 นางสาวนิพาดา มหาศาล
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63043008521 นางสาวสุพรรณี ฉายย่ิงเชี่ยว

63043008522 นางสาวกฤติยา เอี่ยมผ.อง

63043008523 นายปรัชญา ไชยบุญเรือง

63043008524 นางสาวพิชญ�สินี ด.านเสนา

63043008525 นายณัฐพล ธารมัต

63043008526 นางสาวปราณปริยา นิ่มมาศ

63043008527 นายชุมพล ยอดสกุลเกียรติ

63043008528 นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ�

63043008529 นางสาวจิราภรณ� ตุไซร

63043008530 นางสาวฮูรยานี กาเซ็ง

63043008531 นางสาวพลอย รักซ4อน

63043008532 นางสาวสุพัตรา ไก.เพ็ชร

63043008533 นายสิรภพ แซ.ฉ่ัว

63043008534 นายภากร ชื่นอารมย�

63043008535 นางสาวณัฏฐ�นรี แก4วเปKย

63043008536 นายนนทวัชร� ธูปบูชา

63043008537 นายฐนกร คล4ายม่ัง

63043008538 นางสาวฐิตาภา เนตรคุณากร

63043008539 นางสาวณัฐณิชา นิ่มนวล

63043008540 นางสาวจุฑามาศ เรืองโพธ์ิ

63043008541 นางสาวปภาวรินท� จันธิมา

63043008542 นางสาวชัญญา กรินชัย

63043008543 นายอิสรา ปูแยะ

63043008544 นางสาวศันสนีย� ฤทธ์ิเดช

63043008545 นายรัตนพล บุญเพ็ชร

63043008546 นางนันทพร ชุ.มทวี

63043008547 นางสาวบุญจิรา คําคง

63043008548 นายวรัญWู ขันธประณีต

63043008549 นางสาวณัฐชา กุณะมา

63043008550 นายยุทธนา เกษมสุข
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63043008551 นายวัฒนา สุจริตจันทร�

63043008552 นางสาวปDยะนันท� ทะยะนินทร�

63043008553 นางสาวณิชารัตน� มีมา

63043008554 นางสาวชลลดา หวังใจ

63043008555 นางสาวสุฒิภรณ� คําฟู

63043008556 นางสาวสุพรรษา พลสา

63043008557 นางสาวฐิตาภา ครุฑอ่ํา

63043008558 นางสาวแพรวพรรณ พรหมทา

63043008559 นางสาวณภรปภา ปวรคุณชัย

63043008560 นางสาวสงกรานต� มีจันทร�มาก

63043008561 นางสาวสกาวรัตน� แจ.มเจริญ

63043008562 นางสาวปวีณา ผลเวช

63043008563 นางสาวนุชนารถ ปDLนบุญ

63043008564 นายกําพล โตท.าลอย

63043008565 นายอานันตภูมิ ชํานาญโพธ์ิ

63043008566 นายทิวา เพ็ชรถึก

63043008567 นายณรงค�ชัย น.วมบาง

63043008568 นางสาวณัฏฐกานต� พุฒเผือกผ.อง

63043008569 นายสิทธินนท� สันตวงค�

63043008570 นางสาวประภัสสร กุลวิมล

63043008571 นางสาวพิชญานิน รอดแย4ม

63043008572 นางสาวกรรณิกา วิลัยเลิศ

63043008573 นางสาวพรชิตา จันดารส

63043008574 นางสาวไพริน กอศรีรุ.งเรือง

63043008575 นางสาวกชกร โพธ์ิประดิษฐ�

63043008576 นางพิมพิไลย� เเสนโอฬารศิริ

63043008577 นางสาวจริยา อ.อนระทวย

63043008578 นางสาวฐิติกานต� ชูกะนันท�

63043008579 นางสาวฉัตรวี จิตรีศิลปQ

63043008580 นางฉัตรฎา บุตรตุ4ม
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63043008581 นายศตพล วงศ�เนตร�

63043008582 นางสาวสุภาวดี ว.องกิตติพงษ�

63043008583 นางสาววริศรา ศุขเสง่ียม

63043008584 นางสาวอรัญญา ฉิมประสิทธ์ิ

63043008585 นางสาวไอลดา เฉลิมพล

63043008586 นางสาวนันทวรรณ แจ4งกระจ.าง

63043008587 นางสาววรณัน สีหะหยัก

63043008588 นางสาวสุภาพร โอชารส

63043008589 นายคํารณ มณีฤทธ์ิ

63043008590 นายนวภัทร นวฤกษ�

63043008591 ว.าที่ร4อยตรีหญิงจินตนา สาธาระณะ

63043008592 นางธิดารัตน� อํานักมณี

63043008593 นางสาวธีมาภรณ� พัฒนะ

63043008594 นางสาววิภาดา อยู.เย็น

63043008595 นายบรรยง ชัยอู

63043008596 นางสาวอุษา ถนอมเงิน

63043008597 นางสาวสนิตา ศรีบุญเรือง

63043008598 นางสาวสุกัญญา พวงจําปา

63043008599 นางสาวนริศรา รื่นพล

63043008600 นางสาวธัญญาลักษณ� สายสืบ

63043008601 นายณัฐพร วัฒนกุล

63043008602 นางสาวกรองกาญจน� กันทวี

63043008603 นายชาตรี ใจสว.าง

63043008604 นายป@ญจพล ปล4องมาก

63043008605 นางสาวศิริจรรยา บัวศรี

63043008606 นางสาวอรวรรยา แสงง้ิว

63043008607 นางกัญญาภัค วิรัญชัย

63043008608 นางสาวกาญจนาณัฐ สุป@ญญา

63043008609 นางสาวสุทธาสินี ทิพะละ

63043008610 นางสาวซันเดีย ขันธสอน
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63043008611 นางสาวสุพิชฌาย� ธานีเจตน�

63043008612 นางสาวกฤษณา แก.นแก4ว

63043008613 นางสาวณัฐวดี คําเทียนทอง

63043008614 นายทักษิณ ปDนคํา

63043008615 นายณัฐภูมิ สุวรักษ�

63043008616 นายนิติพล คงประเสริฐ

63043008617 นางสาวอัญชลี ทองชา

63043008618 นายโกวิทย� พลธนะ

63043008619 นางสาวสุดาภรณ� ทับทิมอ.อน

63043008620 นางสาวจิราพร ศรีวิเศษ

63043008621 นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร

63043008622 นางสาวสุรีรัตน� เงินอ.อน

63043008623 นางสาวสุคนธ�ทิพย� จันทร�หอม

63043008624 นางสาวศิรินธร กุบขุนทด

63043008625 นางสาวเจนจิรา คําภูผา

63043008626 นางสาวเกศรินทร� บัวย4อย

63043008627 นางสาววิไลพร อ4นน4อย

63043008628 นางสาวพรสวรรค� เดชประทุม

63043008629 นางสาวปริษา ลีคําแหง

63043008630 นายศิขรินทร� ธะนะศรี

63043008631 นางสาวณิชาภัทร เข่ือนสอน

63043008632 นายภานุวัฒน� ตรีทอง

63043008633 นางสาวพรปวีณ� เกียรติกุล

63043008634 นางสาวอรวรรณ สร4อยแสง

63043008635 นางสาววิยะดา นันทพัทติสรณ�

63043008636 นายวิชญ�พล พงษ�แขก

63043008637 นางสาวนงนุช พาสาลี

63043008638 นายอดิศักด์ิ รุ.นแรก

63043008639 นางสาววศินี อติชน

63043008640 นางสาวอภิชญา รักษ�สังข�ศิริคุป
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63043008641 นางสาวป@ฐภรณ� จันทิมา

63043008642 นางกมลรส สีม.วง

63043008643 นางสาวอาทิตยาพร มีเกษร

63043008644 นางสาวนันทิพร ก่ิงตุZย

63043008645 นางสาวปวิชญา ถอสูงเนิน

63043008646 นางสาวสุภาวีร� มาประดิษฐ�

63043008647 นางสาวสุพิชชา อัคควุฒิ

63043008648 นางสาวพัทธ�ประภา คนงาน

63043008649 นางสาวสุรนันท� เนาวรัตน�

63043008650 นางสาวไพลิน อยู.ฤทธ์ิ

63043008651 นางสาวสุนิษา พงษ�ศักด์ิชาติ

63043008652 นางสาวธันย�ชนก จําพรึก

63043008653 นางสาวอมรรัตน� เล็กประทุม

63043008654 นางสาวศิริกาญจน� เกษรมาลา

63043008655 นางสาวสุกมล สุขสนิท

63043008656 นางสาวน้ําฝน ม.วงงาม

63043008657 ว.าที่ร4อยตรีหญิงรุ.งทิวา แย4มปราไสย

63043008658 นางสาวจุรีพร ฟ@กปาน

63043008659 นายณัฐพล ผลงาม

63043008660 นางสาวสิริวรรณ ม.วงไหมทอง

63043008661 นางสาวธนวรรณ ม.วงอิ่ม

63043008662 นางสาวรัญชิดา วินโกมินทร�

63043008663 นางสาวเนตรนภา ศรีผล

63043008664 นางสาวรวิวรรณ เจริญใจ

63043008665 นางสาวจุฑามาศ จุลศิลปQ

63043008666 นางสาวชลิศวรา ระฤทธ์ิ

63043008667 นายกลย�ธัช ทนสุนันท�

63043008668 นางสาวกุลสตรี นามสามล

63043008669 นางสาววรรณพร คุ4มบุญ

63043008670 นางสาวปาณิสรา แสงเดือน
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63043008671 นางสาวรัชนารี อินทรกวี

63043008672 นางสาววิภาวรรณ เกษม

63043008673 นางสาวฐิติวัลคุ� ฤทธิสิน

63043008674 นางสาวสุนิสา ดีเสมอ

63043008675 นางสาวผุย วิภักดีรัตนมณี

63043008676 นางสาวจาริณี เทือกคําซาว

63043008677 นางสาวณัฎฐรุจา พิกุลทอง

63043008678 นางสาวชุติพร คําแผง

63043008679 นางสาวภานิณี หงษ�ร.อน

63043008680 นางสาวอินทุนิภา จักษุศิลา

63043008681 นางสาววิไลภรณ� โกศล

63043008682 นายนัฐพร เหม็งศรี

63043008683 ว.าที่ ร.ต.เนติลักษณ� พงษ�จําปา

63043008684 นายปDยพันธ� ประทุมวัน

63043008685 นายพุฒิพัฒน� ศิริบุศย�ดี

63043008686 นางสาวกาญจนา สรรพวัตร

63043008687 นางสาวภาวิณี หาญพุฒ

63043008688 นางสาวณัฐฐาภรณ� สีทอง

63043008689 นางสาวสุวิมล รื่นภาค

63043008690 นายวิทวัส นฤมิตร�

63043008691 นางสาวนิตยา ขุนบรรเทา

63043008692 นางสาวธนาทิพย� บัวพนัส

63043008693 นางสาวจิราพันธุ� นาคเสน

63043008694 นางสาวรุ.งรัตน� พันธุ�

63043008695 นางสาวฉัตรฑริกา พานิช

63043008696 นายพงศธร เขินอํานวย

63043008697 นางสาวอภิญญา ประกายศักด์ิ

63043008698 นางสาวมัทยานี ชื่นอุรา

63043008699 นายคุณานนต� ปDLนทอง

63043008700 นายปฏิพล ฉิมศิริ
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63043008701 นายสมบัติ ดัดถุยาว4ตร

63043008702 นางสาววัลภา ปานอินทร�

63043008703 นางสาวเจนจิรา ดวงมณี

63043008704 นางสาวกาญจนา ม่ิงบุญ

63043008705 นางสาวสุกฤตา จิววัฒนารักษ�

63043008706 ว.าที่ ร.ต.หญิงอัมพา บุษบรรณ

63043008707 นางสาวสาริกา ทองมาเต็ม

63043008708 นางสาวยุภาดี วงศ�พัชรพร

63043008709 นางสาวปพิชญา อุทัยธรรม

63043008710 นางสาวนันทกานต� แสงใส

63043008711 นายรุจิภาส ตรีศรี

63043008712 นางสาวอําไพ ทัดแก4ว

63043008713 นางสาวพรชนก แสงเย็น

63043008714 นางสาวปวริศา ปDLนวิเศษ

63043008715 นางสาวมาริษา ยืนนาน

63043008716 นางสาวสุภัสสร ขุนทะ

63043008717 นายณรงค�ศักด์ิ ม.วงศรี

63043008718 นางสาวดารารัตน� เฉลิมชวลิต

63043008719 นายพีรวิชญ� หนูเจริญ

63043008720 นางสาวพิชญา คําภูแสน

63043008721 นางสาวอรวรรณ แย4มสา

63043008722 นางสาวสุพัตรา กลิ่นจันทร�

63043008723 นางสาวอภิสรา รักผล

63043008724 นางสาวรุ.งระวี เกิดหิรัญ

63043008725 นางสาววรรณิดา สกลรัตน�

63043008726 นายธนาวุฒิ เพ็งภู.

63043008727 นางสาวชุติมา วิเชียร

63043008728 นางสาวอารยา สวนใต4

63043008729 นางสาวประภาพร แสงอุทัย

63043008730 นางสาวพิชามญชุ� ทัดเปรม
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63043008731 นางสาวบุณฑริกา เหมเวียงจันทร�

63043008732 นางสาวสุชาดา ศรีไชย

63043008733 นายสิทธิชัย สุนา

63043008734 นายนฤเดช แก4วศรีโพธ์ิ

63043008735 นายสถาพร เกตุพงษ�

63043008736 นางสาวเนตรนภา สุขแพทย�

63043008737 นางสาวบุษนันท� ป@ตโน

63043008738 นายนราสิทธ์ิ ผุยลา

63043008739 นางสาวจุฑามาส อ่ําพันธุ�

63043008740 นางสาวอัญชลี นนทิง

63043008741 นางสาวกัญธิชา ศรีสุวรรณ�

63043008742 นายไพสิฐ พูลเพ่ิม

63043008743 นางวรรณิศา นาชัยฤทธ์ิ

63043008744 นางสาวกมลทิพย� เฮ4งเจริญสุข

63043008745 นายทรุงวุฒิ คําดี

63043008746 นางสาวศิริขวัญ ศิริบุรี

63043008747 นางสาวทรรศนีย� เสนาะวิทย�

63043008748 นางสาวอัญชนา ทุ.งกาวี

63043008749 นางสาวจุฑามาศ เกตุมิ

63043008750 นางสาวละอองดาว ปรางทับทิม

63043008751 นายพงศพัฒน� มาศกสิน

63043008752 นางสาวนัฐยา เอี่ยมบรรจง

63043008753 นางนวพร อู.นาค

63043008754 นายพันพจน� พลอยงาม

63043008755 นางสาวศุภวรรณ ล่ําสัน

63043008756 นางสาวพัชริดา มดแสง

63043008757 นายสุธีรพันธ� ทรัพย�บุญ

63043008758 นางสาวนุชจรี สุขพงษ�

63043008759 นางสาวสุจิตรา อุดมไร.

63043008760 นางสาวเนตรนภา เกษมเนตร�
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63043008761 นางสาวหทัยรัตน� สิงห�คุ4ม

63043008762 นายกฤตภาส เนื่องดิถี

63043008763 นายสิทธิกร หาดทวายกาญจน�

63043008764 นายธีรพัฒน� ทาวัน

63043008765 นางสาวชญาภา กางถ่ิน

63043008766 นางสาวลักษิกา ถํ้าหิน

63043008767 นางสาวจิราภัทร จับสังข�

63043008768 นายสุภกิจ กรีอินทอง

63043008769 นายธิติพันธุ� ขอบบัวคลี่

63043008770 นางสาวชนิตา วงษ�แหวน

63043008771 นางสาวศิรินภา แก4วบุญเมือง

63043008772 นางสาวณัฐณิช ขอนอก

63043008773 นางสาวจรินทร�รักษ� นาควิโรจน�

63043008774 นายวีรพงษ� ชํานาญผา

63043008775 นายนัฐรัฐ เกตุเจริญ

63043008776 นายนพเก4า ไชยมงคล

63043008777 นางสาวมินตรา สาสุข

63043008778 นางสาวเมทนี กรมแสง

63043008779 นางสาวศศิวรรณ กาญณา

63043008780 นางสาวเทพมณี ภูศรี

63043008781 นายวรรธนัย สุขะ

63043008782 นางสาวจีรภา บุตรธิวงษ�

63043008783 นางสาวเบญจมาศ ทับทอง

63043008784 นางสาววรรณวิภา พันทา

63043008785 นางผกามาศ อึ้งตระกูล

63043008786 นางสาวพัชรี จันทร�แจ.ม

63043008787 นายภูเบศ พลคชา

63043008788 นางสาวสุภาภรณ� ราตรีโชติ

63043008789 นายภาคภูมิ ปลอดฤทธ์ิ

63043008790 นางสาวลักขณา ศิริพัฒน�
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63043008791 นางสาวอรัญญา เปKยสมุทร

63043008792 นางสาวจตุพร เทพพันธ�

63043008793 นางสาวณิชาภัทร เนียรภาค

63043008794 นางสาวกัญญา จ่ันรัตน�

63043008795 นางสาวหทัยชนก ศักด์ิวิบูลย�

63043008796 นางสาวชิษณุชา จันทร�มี

63043008797 นายสิทธินนท� จักไสย

63043008798 นางสาวมลวิภา ดุษณีย�

63043008799 นางสาวรัชนก เกษมสุข

63043008800 นางสาวสุนันทา คชประดิษฐ�

63043008801 นางสาวสุมาลี สัมแดงพันธ�

63043008802 นางสาวป@ทมา เจริญพันธุ�

63043008803 นายศุภวิชญ� พงษ�ไทย

63043008804 นางสาวพิริยา ภาคากิจ

63043008805 นางสาวณัฐมน ทรัพย�ประเสริฐ

63043008806 นายกิตตานนท� สรมหาจันทร�

63043008807 นางสาวกวินตา ขุนคงเสถียร

63043008808 นางสาวนัฐพร พวงมาลัย

63043008809 นางสาววรินทร สุดศรี

63043008810 นางสาววรัญญา เงินพูล

63043008811 นางสาววรรณอุษา รัตนาสิทธ์ิ

63043008812 นางสาวไอรดา วิพัฒครุฑ

63043008813 นางสาวสุกัญญา โฉมพลกรัง

63043008814 นางสาวกุลภัสร�สรน� มุ.ยสกุล

63043008815 นายณัฐพันธ� สินใจ

63043008816 นายชาคริต แสงอรุณ

63043008817 ว.าที่ร4อยตรีหญิงจุฑารัตน� สุขกําเนิด

63043008818 ว.าที่ร4อยตรีนันทวัฒน� โลโสดา

63043008819 นางสาวธัญลักษณ� วงษ�หมี

63043008820 นางสาวณัฐกุล จันทร�เรือง
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63043008821 นางสาวศิริลักษณ� บุญจูบุตร

63043008822 นางสาวกรรณิกา เย็นสถิตย�

63043008823 นางสาวกมลวรรณ ดีเฉียง

63043008824 นางสาวกมลวรรณ เรืองโรจน�

63043008825 นางสาวศิริยากร แก4วสุวรรณ

63043008826 นางสาวสุนันทา มาลัยหวล

63043008827 นางสาววรรณฤทัย เมืองสว.าง

63043008828 นายรัฐนนต� ภัสสรศิริ

63043008829 นางสาวนาถลัดดา ร.วมจิต

63043008830 นางสาวนันทพร คุ4มจ่ันเพชร

63043008831 นายอภิสิทธ์ิ สมมาก

63043008832 นายจักรกฤษณ� ใจอาจ

63043008833 นางพิมกมล เหรียญทองชัย

63043008834 นางสาวณัทปภา โพธ์ิพรม

63043008835 นายปDติพงษ� อภิสุวรรณกุล

63043008836 นางสาวพิชชารัตน� คูณสิริชนารัตน�

63043008837 ว.าที่ร4อยตรีเกียรติศักด์ิ สาคร

63043008838 นางสาวธัญธร กัลปพฤกษ�

63043008839 นางสาวนุสบา สอนสืบ

63043008840 นายธนวัฒน� คงอินทร�

63043008841 นายสุริยะ อัศวินโกวิท

63043008842 นายอภิเชษฐ สีดาวงษ�

63043008843 นางสาวสวรส แจ.มกระจ.าง

63043008844 นางสาวกันยาภรณ� วิชาชัย

63043008845 นายศรณรงค� อยู.ดํา

63043008846 นางสาวพิจิตรา พรมศรี

63043008847 นางสาววลัยรัตน� สุขรัตน�

63043008848 ว.าที่ร4อยตรีจักกฤษ วิชาสวัสด์ิ

63043008849 นางสาวเมขลา เกิดทอง

63043008850 นางสาวจุฬาลักษณ� สร4อยสวาท
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63043008851 นายสามารถ ราดแก4ว

63043008852 นางสาวศิรินทรา รื่นเพียร

63043008853 นางสาวผ.องพิมล ยงสิน

63043008854 นายสุทธิกานต� ศุภธนสินเขษม

63043008855 นายฉัตรชัย เปรมมณี

63043008856 นางสาวปาริฉัตร วิเศษแสง

63043008857 นางสาวสุกัญญา ลุนวงศ�

63043008858 นายโยธิน สุ.มพ.วง

63043008859 นายภูวดิท จันทร�ฤทธ์ิ

63043008860 นางสาวมุทิตา ใจถวิล

63043008861 นางสาวเปรมกมล โลจนาภิวัฒน�

63043008862 นางสาวปDยธิดา เถวนสาริกิจ

63043008863 นางสาวอารีรัตน� กุหลาบ

63043008864 นางสาวชุติณัฐมณ สมรักพิศุทธ์ิ

63043008865 นางสาวศิณีนาฏ ธนีรมย�

63043008866 นางสาวกชกร เซ๊ียะสกุล

63043008867 นางสาวปริศนา แก4วแพร.

63043008868 นายธวัชชัย นกสกุล

63043008869 นางสาวศิริพร ปHอมนารถ

63043008870 นางสาวณัฐนันท� คงชาฤทธ์ิ

63043008871 นายสราวุฒิ เขียวเชื้อ

63043008872 นายธวัชชัย โลหะพิทักษ�

63043008873 นางสาวเบญจวรรณ จันทรังษี

63043008874 นางสาวสุมนตา บุญกุลชัย

63043008875 นางสาวจุฑามาศ ทองจุล

63043008876 นายรุ.ง สุขหม่ืน

63043008877 นางสาวป@ทมา เกิดพิพัฒน�

63043008878 นางสาวทิพรดา คงดี

63043008879 นางสาวอรทัย ดวงแก4ว

63043008880 นางสาววรรณภา ด4วงศาลเจ4า
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63043008881 นายอภิวัชร� อภินิธิภิรมย�

63043008882 นายศุภฤกษ� ประคองศรี

63043008883 นางสาวพรสุดา ศรีประยงค�

63043008884 นางสาวปาริชาติ ทาบุตร

63043008885 นางสาวดุจเดือน กลิ้งกลม

63043008886 นางสาวทิพวรรณ� ถาดทอง

63043008887 นายนเรศ บุญคุ4มฉิม

63043008888 นางราตรี ครองราษฎร�

63043008889 นางสาวณัฐชาพันธ� องศ�บุญ

63043008890 นางสาวศิริกัญญา วงศ�วุฒิ

63043008891 นางสาวณัฐพร เชียงอินทร�

63043008892 นายบารมี สิทธิกิจ

63043008893 นางสาวสุทธินันท� เพ็ชรดํา

63043008894 นางสาวกิตติยา ถีถะแก4ว

63043008895 นางสาวพิมพิกา สอนนุชาติ

63043008896 นางสาวหทัยชนก สังข�ทอง

63043008897 นางสาวลัดดาวัลย� ธัญญเจริญ

63043008898 นางสาวภัสสรา สุขกาญจนะ

63043008899 นายจักรพงศ� ฤกษ�สถิตย�

63043008900 นางสาวกุลิสรา อมรปDยะกุล

63043008901 นางสาวอรอุมา ทรัพย�สิน

63043008902 นางสาวภัทรา แก4วดวงตา

63043008903 นางสาวณฤวรรณ แว.วสอน

63043008904 นางสาวณัฐวดี แก4วชินพร

63043008905 นางสาวณัฏฐนิช พลเอี่ยม

63043008906 นางสาวจณิสตา หงษ�คําเมือง

63043008907 นางสาวทิพยมาส บินชัย

63043008908 นางสาววิจิรา พันธุ�ไทยแท4

63043008909 นางสาวปาลจิรา ผดุงกรรณ�

63043008910 นางสาวสัญญลักษณ� คงดี
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63043008911 นายนเรศ บางผึ้ง

63043008912 นางสาววรรษิษฐา วังแก4ว

63043008913 นางสาวกันต�ฤทัย สุริยน

63043008914 นางสาวโชติรส ลือดารา

63043008915 นางสาวพิไลวรรณ เซียววง�ครอบ

63043008916 นางสาววัชราภรณ� ดาวลอย

63043008917 นางสาวจีรนันท� ฉํ่ามาก

63043008918 นางสาวจุฑามาศ ธรรมวงศ�

63043008919 นายทรงศักด์ิ มีสันทัด

63043008920 นางสาวอรปรียา เจริญรักษ�

63043008921 นายวิศรุต จินา

63043008922 นายเกรียงศักด์ิ โกมลวณิช

63043008923 นางสาวชุติกานต� พุฒิเนตร

63043008924 นางสาวรัตนาภรณ� นามแสง

63043008925 นางสาวชยาภรณ� งามนาทุม

63043008926 นางสาวศิรารัตน� พูลเปKLยม

63043008927 นางสาวอรพรรณ ศุภกรรม

63043008928 นายยศรัณย� จุลอําพันธ�

63043008929 ว.าที่ ร.ต.สรวิศ เศรษฐบุบผา

63043008930 นางสาวจุฑามาศ แก4วประหลาด

63043008931 นางสาวปรางค�ทิพย� เมืองเกตุ

63043008932 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร�

63043008933 นางสาวกุลสิริ รุจน�พิพัฒน�

63043008934 นายสุรพงษ� พุทธิป@ญญา

63043008935 นางสาวณัฐณิชาช� ลูกอินทร�

63043008936 นางสาวกาญจนาวดี ทรงป@ญญา

63043008937 นางสาวชุรีพร สายศรี

63043008938 นางสาวสุธาสินี ขจรกิจวิทยกุล

63043008939 นางสาวธัญชนก เกตุนิล

63043008940 นางสาวสุรีพร แสงคําจันทร�
หน4า 298 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043008941 นางสาวโสภา ทรัพย�น4อย

63043008942 นางสาวศรัญญา พรกุณา

63043008943 นายนพรัตน� แต4มเปรม

63043008944 นายบดินทร� บุญเรือง

63043008945 นางสาวสุพรรษา จําปาโพธ์ิ

63043008946 นางสาวกาญจนา ต่ิงน4อย

63043008947 นางสาวธนมล พานแก4ว

63043008948 นางสาวนวรัตน� สังข�วงศ�

63043008949 นางสาววรรณวิสา สังขวัฒนะ

63043008950 นางสาวจุฑาภรณ� พรหมศร

63043008951 นางสาวภัทรวรรณ สิริอัคคะโชติ

63043008952 นางสาวป@ทมา โค4ป@น

63043008953 นางสาวภาธีตา พูลสวัสด์ิ

63043008954 นางสาววิษา แสงทอง

63043008955 นางสาวอนุสรา นุ.นละออง

63043008956 นางสาวภาวิณี แชวะสมจิตร

63043008957 นายธีรวัฒน� ภูป@ญญาพงษ�

63043008958 นางสาวภัทรวรินทร� ไกยสวน

63043008959 นายธนกฤต โคดม

63043008960 นางสาวดวงกมล ชูวงษ�

63043008961 นางสาวธีรนุช ทองพันชั่ง

63043008962 นางมธุรดา อินทวารี

63043008963 นางสาวพรกมล อินตRะพิงค�

63043008964 นายพิษณุ แสงจักร�

63043008965 นางสาวเบญจมาศ เขียวเอียด

63043008966 นางศศิประภา พงศ�ศิริวาณิชย�

63043008967 นางสาวรุ.งฤทัย สุขสายอ4น

63043008968 นายมงคล ศรีวรรณะ

63043008969 นางสาวเพ็ญนภา ดีประเสริฐ

63043008970 นางสาวจิราพร เกษสําโรง
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63043008971 นางสาวเกวลิน กรวิภาญาณิน

63043008972 นางสาวทิพวัลย� บุญศรีวงษ�

63043008973 นางสาวเบญจมาศ ณ ลําปาง

63043008974 นางสาวณัฐพัทน� รัชตะเธียรธรรม

63043008975 นางสาวประภาพร สร4อยทอง

63043008976 นางสาวเมวิกา แสงแก4ว

63043008977 นางสาวธนัชกมล วงศ�อุรา

63043008978 นางสาวศิรินันท� นันทวงษ�

63043008979 นางสาวจารุณี ศรีจันทร�ดี

63043008980 นางสาวอรวรรณ ฉํ่าวงค�

63043008981 นางภัทราพร หล.อประเสริฐ

63043008982 นางสาวป@ทวรรณ ภะสุโพธ์ิ

63043008983 นางสาวชลิตา บัวเทศ

63043008984 นางสาวนิรชา จันทรมาศ

63043008985 นางสาวโชษิตา สุขฟอง

63043008986 นางสาวยลดา เสือเปKย

63043008987 นายภาณุวัฒน� อินมอย

63043008988 นางสาวศรีสิรทิพย� สุพรรณดี

63043008989 นายวุฒิภัทร ศรีสวดโม4

63043008990 นางสาวเขมวิกา ชินายศ

63043008991 นายณัฐพล ทานศิล

63043008992 ส.อ.บัญชารบ องอาจทวีชัย

63043008993 นางสาวนภาลัย ทองบุญฤทธ์ิ

63043008994 นางสาวทิพย�สุดา โตเกิด

63043008995 นางสาวแคทลียา มุสิพรม

63043008996 นางสาวป@ทมาพร แก4วสุกใส

63043008997 นายพงศธร มีแสง

63043008998 นางสาวพงษ�สุดา สมบรม

63043008999 นางสาวศิวนาถ จันทร�พวง

63043009000 นางสาวนิตยา แย4มกลิ่น
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63043009001 นางสาวกรรณิกา อุดกันทา

63043009002 นายภัทภูมิ ทิพย�ประเสริฐสิน

63043009003 นางสาวณสุดา โพธ์ิสอาด

63043009004 นายสุริยกมล หมัดเดาะเลาะ

63043009005 นางสาวกมลชนก โพธ์ิพันธุ�

63043009006 นางสาวอมินนา พุดลา

63043009007 นางสาวอังคณา โตRะนาค

63043009008 นางสาวญาณพันธุ� ชูตระกูล

63043009009 นายอัครพล แสงพิทักษ�

63043009010 นางสาวอมิตา ถิรพาณิชย�กุล

63043009011 นางป@ทมาภรณ� กอซอ

63043009012 นายธนวินท� ไวยจินดา

63043009013 นายเจริญ ขําอุปถัมภ�

63043009014 นางสาวรัชชฎา ชัยหาญ

63043009015 นายอนนต�เศรษฐ� พงษ�ศิริ

63043009016 นางสาวอรจิรา แถวนาม

63043009017 นายบัณฑิต กองทรัพย�

63043009018 นางสาวเสาวลักษณ� แว.วสอน

63043009019 นางสาวไอลดา โสภาณะโสม

63043009020 นางสาวบุษบาวรรณ มหายศนันท�

63043009021 นางสาวสุกัญญา นะภิใจ

63043009022 นางสาวกาญจนา ผู4อยู.สุข

63043009023 นางสาวยุพิน กล4ากสิกรรม

63043009024 นางสาวจิราภรณ� รอดสถิตย�

63043009025 นายกิตติศักด์ิ แสงสิงห�

63043009026 นางสาวชิสารัชต� อ4อเสถียร

63043009027 นางสาวจุไรรัตน� เพียเอีย

63043009028 นางสาวเมธาวี ศาสตร�สาระ

63043009029 นางสาวกนกพร สุทธิ

63043009030 นายวรวิทย� จิตโรจน�
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63043009031 นางสาวเจนจิรา ฝ@\นคําสาย

63043009032 นางสาวณิชาภัทร นัยเนตร

63043009033 นางสาวประริฉัตร คํากะสิน

63043009034 นางสาววันวิสาข� ธนะเนตร

63043009035 นางสาวกษิมา คํามาทอง

63043009036 นางสาวกุลสตรี ฤทธิสาร

63043009037 นางสาวทิพวรรณ� พุ.มนวล

63043009038 นางสาวอารีน.า หมันหลิน

63043009039 นางสาวพรรณทิพร ฮวบลอยฟHา

63043009040 นางสาวสิริลักษณ� อิ่มสําอางค�

63043009041 นางสาวจารุวรรณ งามขํา

63043009042 นางสาวสราญลักษณ� พลายจ่ัน

63043009043 นางรัติกาล คชวงษ�

63043009044 นายวินัย ศรราษฎร�

63043009045 นางสมจิตร โพธ์ิขํา

63043009046 นางสาวลักขณา อยู.รอง

63043009047 นางสาวผุสดี ด่ิงกลาง

63043009048 นางสาวลลิดา จันทร�ผ.อง

63043009049 นางสาวฉัตรวิมล ไตรโอสถ

63043009050 นายธนกร ใหลเจริญ

63043009051 นางสาวเสาวลักษณ� ปะตะคามินทร�

63043009052 นางสาวพูนศรี แจ.มจํารัส

63043009053 นางศิริวรรณ สีฟHา

63043009054 นางสาวปรียานุช นิ่มอนงค�

63043009055 นายวัชชพล ขวัญสกุล

63043009056 นางฐิติมา พิกุลขาว

63043009057 นางสาวไอรีน อุปมา

63043009058 นายอรรถชัย กลิ่นคําหอม

63043009059 นางสาวชิษณุชา พุทธสอน

63043009060 นางสาววิภาพร อ.อนละออ
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63043009061 ว.าที่ร4อยตรีโชติพักต� เกตุงาม

63043009062 นางอรวรรณ คํารักษ�

63043009063 นางสาวอังควิภา จานสิบสี

63043009064 นางสาวจุฑามาศ สาครดี

63043009065 นางสาวนริศา โอสถ

63043009066 นางสาวสุพัตรา สอนน4อย

63043009067 นายรชต อรัญศรี

63043009068 ว.าที่ร4อยตรีหญิงฐานมาศ ปานฟ@ก

63043009069 นางสาวจารุวรรณ อินทรัพย�

63043009070 นายจิรัฏฐ� เผื่อนผึ้ง

63043009071 นายอัศวิน ศิลปอาชา

63043009072 นายชัยวิชญ� รัศมีดารา

63043009073 นายพงศ�พนิต เนตรวิจิตร

63043009074 นางสาวเยาวภา ตาสอน

63043009075 นางสาวสุพิชญ�ชญา แก4วแต4ม

63043009076 นางสาวศิริพร ดอกไม4ขาว

63043009077 นางสาววณิตา ศรีซุย

63043009078 นางสาวรุ.งทิวา ดวงแก4ว

63043009079 นางสาวมณฑกานต� ชื่นเอี่ยม

63043009080 นางสาวธัญชนก เส็งตระกูล

63043009081 นายประวุฒิ อาจเอี่ยม

63043009082 นางสาวสุมาพร ระลึกมูล

63043009083 นายชลกาณต� ควรรับส.วน

63043009084 นางสาวนฤมล ดาวเรือง

63043009085 นางสาวปรางค�ทอง หุ.นพงษ�

63043009086 นางสาวสุธิตา รอดปDLนทอง

63043009087 นางสาวปนัดดา เสียงดัง

63043009088 นางสาวกมลพรรณ ศรีปราชญ�

63043009089 นางสาวพรกนก เหมือนเพชร

63043009090 นายธีFรพงศ� มุสาเหม
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ระดับปริญญาตรี

63043009091 นายชาญณรงค� กาษร

63043009092 นางสาวลัดดาวัลย� ดิษฐ�เหมือน

63043009093 นางสาวอัญชลิกา พักสถาน

63043009094 นายนนทัช อ.วมทอง

63043009095 นายอุดมโชติ อิ่มอ.อน

63043009096 นางสาวขนิษฐา แก4วแปHนโยศ

63043009097 นางสาวณปภัส กองดารา

63043009098 นางเพ็ญพิชญา พูลสวัสด์ิ

63043009099 นางสาวสโรชา โพธ์ิงาม

63043009100 นางสาวเจนจิรา ศรีคงคา

63043009101 นางสาวปรียานุช กลิ่นอ.อน

63043009102 นางสาวภัทราภรณ� พูลแก4ว

63043009103 นางสาวคนึงทิพย� ขันทอง

63043009104 นางสาวกาญจนา แสงทองแดง

63043009105 นายศิวกร การสมลาภ

63043009106 นางสาวนัฏฐพร เหมือนพะวงศ�

63043009107 นางสาวมาลินี ชมชื่น

63043009108 นางสาวสุพรรณี สีสุก

63043009109 นายสุรฤทธ์ิ เชิดแสงแก4ว

63043009110 นางสาวนฤดี เรืองศิริ

63043009111 นางสาวศีลาภรณ� เปKLยมทรัพย�

63043009112 นางสาววิจิตรา แสนสีมนต�

63043009113 นางสาววรรณภา จันทร�ชุ.ม

63043009114 นางสาวอัจฉราพรรณ ก4อนมณี

63043009115 นายพงษ�พิพัฒน� พ.อนา

63043009116 นางสาวจินดาภา ยอดฉัตร

63043009117 นางสาวโศพิชญ�นภา บัวเนียม

63043009118 นางสาวพรรษา วรมาลี

63043009119 นายปDยราช มณีวงศ�

63043009120 นางสาวอัสมา ทัศนุรักษ�
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ระดับปริญญาตรี

63043009121 นางศิริพร เกิดศรี

63043009122 นายสะท4านภพ ขวัญแก4ว

63043009123 นางสาวยลระวี อิ่มอารมย�

63043009124 นายวัชรพงษ� พิกุลขาว

63043009125 นางสาวนันท�นภัส ปุราตาเน

63043009126 นางสาวธันย�ชนก สุพรมมา

63043009127 นางสาวชุดาภา ป@ญญายงค�

63043009128 นางสาวอมรา ภูผล

63043009129 นายศุทธิกร เรืองยุบล

63043009130 นางสาวปDยธิดา ฤทธ์ิฉํ่า

63043009131 นางสาวชลธิชา วงษ�ด4วง

63043009132 นางสาวจิรภรณ� นามวงค�

63043009133 นางสาวจงรัก วิลาวงค�

63043009134 นางสาวนัฐฐยา ทองนํา

63043009135 นางสาวพิลัยรัตน� เมฆแสงสี

63043009136 นายณฐกร ไตรฆ4อง

63043009137 นายวีรพันธ� ว.องทิพย�คงคา

63043009138 นางสาวกัลยา เปKLยมผล

63043009139 นางสาวนนธิชา สนธิพัก

63043009140 นางสาวอรนุช อุ.นแท.น

63043009141 นายปDติ ชมภู

63043009142 นางลักขณา สิงห�มี

63043009143 นางสาวณฤธารา เกิดแก4ว

63043009144 นางสาวโสภาพรรณ การะเกตุ

63043009145 นายกริช รุ.งแจ4ง

63043009146 นางสาวศศิณี หมานพัฒน�

63043009147 นางสาวธัญญาภรณ� กัวะขุนทด

63043009148 นางสาวธนสิริ มณีรัตน�

63043009149 นางสาวดวงกมล เติมสุข

63043009150 นายธีรภัทร� ประเสริฐศรี
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63043009151 นางสาวอรชพร เรืองบุญญา

63043009152 นางสาวศิริพร มะลิจันทร�

63043009153 นางสาวบาจรีย� เตมียงค�

63043009154 นางสาวศุภากร ช4างขนุน

63043009155 นางสาวกรรณิการ� ป@\นอยู.

63043009156 นางสาวศศิธร อํานาจ

63043009157 นางสาวธนัญญา มะโนสร4อย

63043009158 นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย�

63043009159 นายธีร�ดนัย ใจป@กษ�

63043009160 นางสาวพรชนารถ วัจรินทร�

63043009161 นางสาวจิรัฐิติกาล พุฒิมณี

63043009162 นางสาวฐิติพัทรน� อุ.ยพานิชย�

63043009163 นางสาวธนวรรณ สมจิตต�

63043009164 นางสาวทัศนีย� ยวดยง

63043009165 นางสาวกัญญารัตน� รัมมะภาพ

63043009166 นายปวริศ สุขสาสนี

63043009167 นางสาวกฤษธญานันต� ชํานาญกิจ

63043009168 นางสาวสุภาวดี ผดุงชอบ

63043009169 นางสาวสุพรรษา พินิจกุล

63043009170 นางสาวกัณสิวณัฐ แสงทับทิม

63043009171 นางสาวศิริพร ดอกไม4

63043009172 นางสาวชลธิชา จุลเหลา

63043009173 นางสาวเนตรนภิศ น4อยทิม

63043009174 นายเจษฎา ดวงจันทร�

63043009175 นางสาวเจนจิรา กล.อมยงค�

63043009176 นางสาวนนทิยา สุนทโรทก

63043009177 นางสาวทิพย�วิมล อุดไว

63043009178 นางสาวนวมินทร� แสงใสแก4ว

63043009179 นางสาวรุ.งดารา ศรีจันทร�ดี

63043009180 นายวรพล ทู4ไพเราะ
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63043009181 นางสาวป@ทมาวรรณ ดวงสุวรรณ�

63043009182 นางสาวดวงเนตร นุ.มชื่น

63043009183 นางสาวอารยา จุลตะนัย

63043009184 นายณัฐพงษ� ใจกระสันต�

63043009185 นายวศิน บัวสวัสด์ิ

63043009186 นางสาวนฤมล สมหารวงศ�

63043009187 นางสาวนุชนาฏ สุขศรีจันทร�

63043009188 นายอานนท� พันธุระ

63043009189 นายศุภกิตต์ิ จ่ีทิพย�

63043009190 นายดนัยศักด์ิ จันทร�สมบัติ

63043009191 นางสาววาทินี ม.วงรอง

63043009192 นางสาวธิดารัตน� สุนทรวิภาต

63043009193 นางสาวศรสวรรค� ศรีเงิน

63043009194 นางสาวสุภาวดี สุริอาจ

63043009195 นางสาวศศิวิมล วงศ�สว.างกุล

63043009196 นางสาวกชพรรณ ลิ้มเกียรติสถาพร

63043009197 นางสาวป@ฐมาภรณ� จักษุรุ.งฤทธ์ิระวี

63043009198 นายชัยชนะ บานเย็น

63043009199 นางสาวเรณู อ.อนละมูล

63043009200 นางสาวอังคณา วงศ�มยุรา

63043009201 นางสาวจุฑามาศ บุตรทรัพย�

63043009202 นางสาวนวพร ไกรสุขุม

63043009203 นางสาวสโรชา แดงดํารงค�

63043009204 นางสาวมัลลิกา แก4วดี

63043009205 นางสาวขนิษฐา สุขปY\อ

63043009206 นางสาวชไมพร จันทบุญ

63043009207 นางสาววิภาวัส กลั่นใจ

63043009208 นางสาวรัฐติญา เพชร�โชติช.วง

63043009209 นางสาวณิชาภัทร หลักกรด

63043009210 นางสาวจารวี รื่นจิตต�
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63043009211 นายวิชัย ชํานาญ

63043009212 นางสาวจันทรา ฤกษ�ยานีย�

63043009213 นางสาวอารดา แพจู

63043009214 นายกฤษณโชติ ถือความตรง

63043009215 นางวารุณี เจRกรวย

63043009216 นางสาวเจริญศรี จิตรีมิตร

63043009217 นางสาวนินิน พ่ึงทอง

63043009218 นางสาวปวีณา ทองรัตน�

63043009219 นางสาวณัฐธิดา สายเครือมอย

63043009220 นางสาวจุฬาลักษณ� จุมี

63043009221 นางสาวญาณิศา ศรีวิเชียร

63043009222 นางสาวรวิกานต� แซ.ย้ัง

63043009223 นางสาวกนิษฐา ย้ิมเย้ือน

63043009224 นายเกษม เที่ยงธรรม

63043009225 นางสาววิกานดา งามสม

63043009226 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� สงเคราะห�

63043009227 นางสาวศุภรัตน� เพ็งสุข

63043009228 นางสาวกฤษณา ศรีเมือง

63043009229 นางสาวสุชาดา จันทร�ส.ง

63043009230 นางสุจิตรา ญาณถ4อย

63043009231 นางสาวณัฐณิชา ศรีชมภู

63043009232 นางนภัทรธมณฑ� กาฬเทพ

63043009233 นายรัธพล โรติกานนท�

63043009234 นางสาวจตุรพร รัตนมันตาคม

63043009235 นางสาวสุชาฎา นครจินดา

63043009236 นางสาวอุษา เอี่ยมยอด

63043009237 นางสาวอรจิรา มีสัณฐาน

63043009238 นางสาวสายธาร ทัศนียรัตน�

63043009239 นางสาวพิจิตรา อภิญญาธีรางกูร

63043009240 นางสาวสุจิตรา อ.องละออ
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63043009241 นายอดิศักด์ิ เข็มสุวรรณ

63043009242 นางสาวฉัตรธิดา อดเก.ง

63043009243 นางอนงค� เหมาเพชร

63043009244 นางสาวพัชญา ศรีทอง

63043009245 นางสาวจุติพร ทาพวง

63043009246 นายปริทัศน� บุญเจริญ

63043009247 นายทัศนะ แฮ4วมา

63043009248 นางสาวพิชญา เสือคุ.ย

63043009249 นางสาวกุลศิริ ทองย่ิง

63043009250 นายธีรวัฒน� ฉายอรุณ

63043009251 นางสาวนวพร จูเจีย

63043009252 นางสาวทรงสมร ป@\นศิลปQ

63043009253 นายณัชพล ปรึกษา

63043009254 นายนพเก4า จันทรศรี

63043009255 นางสาวคัคนางค� จันทร�ศรี

63043009256 นางสาวเกศริน หาสินทรัพย�

63043009257 นางสาวนันทวรรณ บุศย�น้ําเพ็ชร�

63043009258 นายณัฐพงษ� เอกฉัตร

63043009259 นายนิติศาสตร� ภูมี

63043009260 นางสาวจารุวรรณ มงคลหมู.

63043009261 นางสาวนิรันดา แก4วสระแสน

63043009262 นางสาวจณิชยา คมานิคม

63043009263 นายสุวิจักขณ� พัฒนะเผ.าพันธ�

63043009264 นายสิทธิโชค จันทร�แย4ม

63043009265 นางสาวเบญจา โมราลาย

63043009266 นายชินดนัย ศิริเสรี

63043009267 นายเอกรินทร� อินทน4อย

63043009268 นายธนภัท ฟุHงลัดดา

63043009269 นางสาวจินต�จุฑา รอดลี

63043009270 นางสาวจารุวรรณ ประสาทศิลปQ
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63043009271 นางสาวพัชราภรณ� อุฤทธ์ิ

63043009272 นางสาวปริศนา ชัยภูมิ

63043009273 นายคเณศร นาคจันทร�

63043009274 นางสาวสุทิพา ฤกษ�สําเร็จ

63043009275 นางสาวปDLนสุดา นกสกุล

63043009276 นายธนสาร บรรพบุตร

63043009277 นางสาวลัดดามาศ อยู.คอน

63043009278 นางสาวศิวะพร เสือสง.า

63043009279 นางสาวขวัญข4าว พลศักด์ิ

63043009280 นางสาวนริศรินทร� พันอ4น

63043009281 นางสาวอมรรัตน� วัชราทิพย�ชลกุล

63043009282 นายอาทิตย� แสงเรือง

63043009283 นางสาวรุ.งทิพย� พักใคร.

63043009284 นางสาวรจรินทร� เณรเนือง

63043009285 นางสาววรัชญา เกตุนุช

63043009286 นายชัยพร โพธ์ิพืช

63043009287 นางสาวณิลิน จันทป@ญญา

63043009288 นางสาวสุชาดา ม่ังมี

63043009289 นางสาวป@ญจสิริ จูเมา

63043009290 นางสาวนภัสสร แสงสว.างวัฒนะ

63043009291 นายวิษณุ เก.งเขตร�วิทย�

63043009292 นางสาวเบญจมาศ แสงแก4ว

63043009293 นางสาวรุ.งระวี มังกรทอง

63043009294 นางสาวอนุสรา สวัสดี

63043009295 นางสาวสุรารักษ� ลีนานุวัฒน�

63043009296 นางสาวสุภาการ ผังมาลี

63043009297 นางสาวอมรรัตน� เลสัก

63043009298 นางสาวเกวลี พิศเพ็ง

63043009299 นางสาวพัทธวรรณ สุดถวิล

63043009300 นายวุฒิชัย คังคายะ
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63043009301 นางสาวสุธาวดี ชุมพล

63043009302 นางสาวเสาวลักษณ� เพิงสงเคราะห�

63043009303 นางสาวประภัสสร ประสิทธ์ิ

63043009304 นางสาวอนุธิดา วิสุทธิธาดา

63043009305 นางสาวนิตยา รุ.งสว.าง

63043009306 นายอดิศักด์ิ น.วมรัศมี

63043009307 นางสาวศศิวิมล เก๋ียงพา

63043009308 นายณัฐพงษ� จําปาทอง

63043009309 นางสาวธันย�ชนก ศรีสังข�

63043009310 สิบตํารวจตรีหญิงสุป@ญญา ทองจัด

63043009311 นางสาวรัตนา ทองประเสริฐ

63043009312 นางสาวฐานิตา เกษศิลปQ

63043009313 นางสาวศิวนาถ ศรีโสภณ

63043009314 นางสาวอมรพรรณ ทับกฤษณ�

63043009315 นางสาวเกวลี โตดีลัง

63043009316 นางสาวราตรี คําวิชิต

63043009317 นางสาวชุติกาญจน� เกิดแก.น

63043009318 นายศุภณัฐ คงอ่ํา

63043009319 นางสาวกุลธิดา สมดี

63043009320 นางสาวศุวจณา ศุภกิจโยธิน

63043009321 นางสาวอ4อมเดือน สมุทรประภูติ

63043009322 นางสาวสุธาสินี อ.อนตา

63043009323 นางสาวดาราพร กองทวี

63043009324 นางสาวสุวรรณา ภู.สวัสด์ิ

63043009325 นางสาววรรณวิษา สุขสุด

63043009326 นางสาวพรรณราย เชาวลิต

63043009327 นายสุทธิพงษ� เกตุประทุม

63043009328 นางสาวธรรมปพร ถาวรชน

63043009329 นางสาวจิราภา ศิลธรรม

63043009330 นางสาวภัทรานิษฐ� รัตน�นันท�รักษา
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63043009331 นางสาวสุนิสา โพธ์ิบ.าย

63043009332 นางสาวจงรัก มีเพียร

63043009333 นางสาวนันทนัช วานิชกลาง

63043009334 นางสาววิภาวรรณ ปDLนสกุล

63043009335 นางสาวปรียานุช กะตุดเงิน

63043009336 นายชัยวัฒน� ปานทอง

63043009337 นางสาวชุติกาญจน� รักชาติ

63043009338 นายทวีศิลปQ ศรีภมร

63043009339 นางสาวอรณิชา วิงวร

63043009340 นายสมเกียรติ เอกพรรณ

63043009341 นางสาวศิรินาฏ นิ่มน4อย

63043009342 นางสาวเยาวรัตน� ไทยเกิด

63043009343 นางสาวจิรวดี ทรัพย�บุญ

63043009344 นางสาวชวนากอน กิน4อย

63043009345 นางสาวนันทิดา อบเชย

63043009346 นางสาวยุพา มากเงิน

63043009347 นางสาวอัญชลี มะลิลัย

63043009348 นางสาวอิชยา รางแดง

63043009349 นางสาวรวิษฎา ทองพรหมดี

63043009350 นางสาวรัชนี ไกรสํารวม

63043009351 นางสาวสุรัตนาพร สมบูรณ�

63043009352 นางสาวศุภรัตน� เพชรรุ.ง

63043009353 นายชัยรัตน� เรืองรัตน�

63043009354 นายวสุพล คําเขียว

63043009355 นางสาววิจิตรา พุทโธ

63043009356 นางสาวภัทธวรรณ ศิลพงษ�

63043009357 นางสาวทยิดา วชิระสูตร

63043009358 นางสาวรัชดาพร อมรเวช

63043009359 นางสาวสตรีรัตน� วุฒิกาญจน�

63043009360 นายสุริยะ มากประมูล
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63043009361 นายธีรพงษ� ศรีอําพัน

63043009362 นางสาวศิริประภา พิพัฒน�

63043009363 นางสุชญา แสงเทศ ชัยรัตน�

63043009364 นางสาวนัฐสินี วงษ�น4อย

63043009365 นายสหรัฐ แก4วประดับ

63043009366 นายปฐมพงศ� กองโสภา

63043009367 นายทรงวุฒิ ดอกอัญชัน

63043009368 นางสาวอัมพาพัชร� ตะกรุดโทน

63043009369 นายทรงพล กัณหา

63043009370 นางสาวคนธรส อ4อยศรีสกุล

63043009371 นายวิชาญ อิกาเสน

63043009372 ว.าที่ร4อยตรีหญิงดังใจ ภู.ระหงษ�

63043009373 นางสาวชนกนันท� ชัยสงคราม

63043009374 นางสาวปวีณา เชียรประโคน

63043009375 นายปDยะวัฒน� คําอภิวงศ�

63043009376 นางสาวโสภิตา บุญไทย

63043009377 นางสาวทิพย�พิพัฒน� ตังสกุล

63043009378 นายสราวุฒิ ศรีทับทิม

63043009379 นางสาวอารีย�รัตน� แสนชมภู

63043009380 นางสาวธัญณภัสส� พิโรดมธนโชค

63043009381 นางสาวญาณิศา สว.างพึก

63043009382 นางสาวอัยนา มณีโชติ

63043009383 นางสาวสุภรณ� แสงชีวงษ�

63043009384 นายคุณากร ไตรรัตน�

63043009385 นางสาวกนิษฐา ชูเชื้อ

63043009386 นายณัฐวุฒิ เหลี่ยมผา

63043009387 นางสาวพัชรินทร� จิโนรส

63043009388 นางสาวชลธิชา จันทร

63043009389 นางสาวกัลยาภัสร� สุขเหลือ

63043009390 นายนครพิงค� บุตรโคตร
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63043009391 นางสาวทิพยรัตน� นิลโชติ

63043009392 นางสาวกรรณิกา ธิงาเครือ

63043009393 นางสาวรุ.งนภา บุญจันท�

63043009394 นางสาวชมพูนุช ศรีสัมฤทธ์ิพร

63043009395 นายอรชุน พิมสวรรค�

63043009396 นางสาววิลัยลักษณ� คมขํา

63043009397 นางสาวกาญจนา พิณนา

63043009398 นางสาวศรารัตน� จุลพันธ�

63043009399 นางวรวรรณ ล4อมนาค

63043009400 นางสาวกัญ ญ  � พศุตม� กาญจนวิจิตร

63043009401 นางสาวพิมพ�พิชชา ชาแก4ว

63043009402 นางสาวเจนจิรา เขียวทาสี

63043009403 นางสาวทิพวรรณ ดีศิริ

63043009404 นางสาวสุวิมล คําแสน

63043009405 นายมณเฑียร วงษ�ดี

63043009406 นางสาวเพ็ญระพี คงชนะ

63043009407 นางสาวนรินรัตน� เสือโฮก

63043009408 นายภาณุทัช ภักดีรักษ�

63043009409 นางสาวนันทพร แตงสัน

63043009410 นางสาวธิดารัตน� นุมัติ

63043009411 นายอานนท� หมู.ศิริ

63043009412 นางสาวธนัชญา บุญประครอง

63043009413 ว.าที่ร4อยตรีหญิงวรรณา หร.ายสกุล

63043009414 นางสาวนุจรี รอดสุวรรณ�

63043009415 นางสาวป@ทมาภรณ� ศรีสุวรรณ�

63043009416 นายบูรฉัตร ท4าวเชียง

63043009417 นางสาวอภิญญา เดชศรี

63043009418 นายวรุฒิ กงนะ

63043009419 นางสาวนิชาวดี นิลยกานนท�

63043009420 นางสาวศศิมณฑล ฤทธิสนธ์ิ
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009421 นางสาวณปภัช สวมทอง

63043009422 นางสาวกันตพร ยังแช.ม

63043009423 นางสาวพรปวีณ� กลิ่นหอม

63043009424 นางสาวธนภรณ� คําใสย

63043009425 นายชFิตพล ครุฑธานุชาติ

63043009426 นางสาวปาณิสรา บุดดี

63043009427 นางสาวจุฑามาศ กอบสินค4า

63043009428 นางสาวภาวิณี พาพันธุ�เรือง

63043009429 นางสาวนลพรรณ มุสิกชาติ

63043009430 นางสาวชุติมา แจ4งใจ

63043009431 นางสาวกาญจนาพร บุตรโท

63043009432 นางสาวณัฐริกา ชมชาติ

63043009433 นางสาวปวันรัตน� กลัดเจริญ

63043009434 นางสาวบุศรัตน� สนธิใจ

63043009435 นางสาวธนัชชา ฤกษ�ประกอบ

63043009436 นางสาวเกวรินทร� ทวีสิน

63043009437 นางสาวชัญญาณ�ภัช ย้ิมแฉ.ง

63043009438 นางสาวรุ.งทิพย� แก4วป@ญญากุล

63043009439 นางสาวปนัดดา วิชาเฟYLอง

63043009440 นางสาวกรรณิกา เสือฉิม

63043009441 นางสาวชลดา ผู.พานิช

63043009442 นางสาวอัชรา พัอชัย

63043009443 นางสาวณัฏฐา เศวตนันทน�

63043009444 นางสาวศิริรักษ� ดีบุกคํา

63043009445 นางสาวอัจราพรรณ กลั่นเกณไถ

63043009446 นางสาวรัตติยากร เงินแก4ว

63043009447 นายพิษณุ พิพรรธพงษ�

63043009448 นายกนกพล ฤทธิชัย

63043009449 นางสาวสุพัตรา เนื่องสีคํา

63043009450 นางสาววิลวัลย� พรหมมินทร�
หน4า 315 จาก 654               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009451 นายโอภาส สุขสมพืช

63043009452 นางสาวภัทรพร เพชรขํา

63043009453 นางสาวเบ็ญจลักษณ� พูนสวัสด์ิ

63043009454 นายจักรพันธ� บุหลัน

63043009455 นางสาวสุพิชชา นิลคช

63043009456 นางสาวจรัสศรี โพธ์ิวัน

63043009457 นางสาวฤดีชนก แสงภู.

63043009458 นางสาวณัฐธยาน� เกิดพูล

63043009459 นางสาวป@ทมา ใสยา

63043009460 นางสาวจันจิรา บุทโชติ

63043009461 นางสาวณัฏฐ�วรรณ ยินดีรมย�

63043009462 นางสาวสุทธิรัตน� บุญแสวง

63043009463 นายปทานนท� อาจณรงค�

63043009464 ว.าที่ร4อยตรีชินวัฒน� บุญสุวรรณ

63043009465 นางสาวญานุช เจียมอยู.

63043009466 นางสาวศุภลักษณ� บํารุงเขตร

63043009467 นางสาวปวีณา อยู.โสด

63043009468 นางสาวอารียา ธารีศักด์ิ

63043009469 นายกรกช กลิ่นกุหลาบ

63043009470 นายนพพนันท� อู.ดี

63043009471 นายทรงพล พูลทอง

63043009472 นายไชยวัฒน� อุณใจ

63043009473 นางสาวฐาณัชธิมาศ ศตะรัต

63043009474 นายสุรสิทธ์ิ เทียมธรรม

63043009475 นางสาวประภากรณ� คําปDLน

63043009476 นางสาวจุติพร ขุนแพง

63043009477 นายสุทธินัย สายอยู.

63043009478 นางสาวนรารัตน� ม่ันสัตย�

63043009479 นางสาวกัญธนัช ไขสะอาด

63043009480 นางสาวปรียานุช ชลมะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009481 นางสาวจณิสตา จันทร�ทรง

63043009482 นางสาวเบญจมาศ หลิ่มบางอิฐ

63043009483 นางสาววรรณภัทร� กลิ่นสีงาม

63043009484 นางสาวอรษา กลั่นศิริ

63043009485 นางสาวจุไรรัตน� นิ่มฟ@ก

63043009486 นางโชติกา สมบัติศิริ

63043009487 นายณัฐพล พวงสมบัติ

63043009488 นายอนุรักษ� แตงทอง

63043009489 นางสาวปฏิญญา มาตรวิจิตร

63043009490 นางสาวเบญจภรณ� ธาตุไพบูรณ�

63043009491 นางสาวสุทธินันท� มาสุข

63043009492 นายวุฒิชัย มาลาพันธ�

63043009493 นางสาวธัญญ�ธิชา เมธาพัฒนบูรณ�

63043009494 นางสาววรพร ผลดี

63043009495 นางสาวกชกร เกตุแก4ว

63043009496 นางสาววัFนวิสา จําปาทอง

63043009497 นางยวนใจ ปานรุ.ง

63043009498 นางสาวพิชญ�สินี ดีแซง

63043009499 นายปารย� มีผล

63043009500 นางสาวนริศรา สุขสถาน

63043009501 นางสาววชิรญาณ� สร4อยคํา

63043009502 นางสาวสิริวัฒน� สะอาด

63043009503 นางสาวดวงกมล ศรีละกูล

63043009504 นายชาญยุทธ ขุนนคร

63043009505 นายกําพล ศรีบุญเพ็ง

63043009506 นายปวรรษวงศ� ถอยวิลัย

63043009507 นางสาวณัฐธิดา สายสุข

63043009508 นางสาวพนารัตน� พรหมประโคน

63043009509 นายอิทธิชัย จันทวงศ�

63043009510 นายเขมพัฒน� จารีย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009511 นางฉวีวรรณ นาคกล.อม

63043009512 นางสาวเมย�วดี ปDLนดี

63043009513 นายโฆษิต เที่ยงตรง

63043009514 นายชโลธร แก4วประเสริฐ

63043009515 นายสุวิทย� สุยะไข

63043009516 นายทรงพล จันจัด

63043009517 นายนวดล ดีลี

63043009518 นางสาวเนตรนภา อินทชัย

63043009519 นางสาวสุทธิณี เพ่ิมพูล

63043009520 นางสาวนภาลัย อึ่งผิว

63043009521 นางสาววิภารัตน� ม่ังค่ัง

63043009522 นางสาวสิริภา ชัยสิทธ์ิ

63043009523 นางสาวปวรรัตน� เฮ4าแสง

63043009524 นางสาวศิริลักษณ� ใจแสน

63043009525 นางสาวมัลลิกา ขบวนกล4า

63043009526 นางสาวเมธาวี ชาลีรัตน�

63043009527 นางสาวโมธนา ชิณโคตร

63043009528 นายธนกร ศรีดี

63043009529 นายณพกฤษณ� ไก.แก4ว

63043009530 นางสาวณัฐกฤตา ภูมิพฤฒภณ

63043009531 นางสาวนัฐทวิกาญจน� สอดศรี

63043009532 นางสาวสุนันทา โตอนันต�

63043009533 นางสาวสุรีย�พร ขําศรี

63043009534 นายอนุทิศ สมจิโน

63043009535 นางสาวสุชัญญา ผิวสุข

63043009536 นางสาวพีรกานต� ม่ิงสําแดง

63043009537 นางสาวสุพรรษา ธรรมกันมา

63043009538 นางสาวนิรชา สีงาม

63043009539 นางสาวยุภาพร วงษ�จิตร

63043009540 นางสาวดาริกา ไชยวุฒิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009541 นายพงศธร เรืองสุข

63043009542 นางสาวนริศรา โพธิประยูร

63043009543 นางสาวณัฐ พร จันทร� เชื้อ

63043009544 นายเจษฎา เหมรา

63043009545 นางสาววราลักษณ� ทองภู

63043009546 นางสาวขวัญชนก รอดไผ.

63043009547 นางศิริวรรณ อ.วมทิพย�

63043009548 นายนพรัตน� รอดนวล

63043009549 นายรัตนพงษ� สละธงชัย

63043009550 นางสาวจารุจิต บุญบําเพ็ญ

63043009551 นางสาวสุรีย�พร อุบล

63043009552 นางสาวสายฝน เตือนใจ

63043009553 นายปาณวัชร ดํารงโภวรรณ

63043009554 นางสาวบุณสิตา พงศ�นรินทร�

63043009555 นางสาวณัฐชนนภ� หอมประเสริฐ

63043009556 นางสาวอารีย� ปDนใจนํา

63043009557 นางสาวน้ําฝน โพธ์ิแก4ว

63043009558 นายศุภวัทน� เรืองสันติกรกุล

63043009559 นางสาวนพวรรณ เจริญมา

63043009560 นางสาวศุภาวรรณ อาดํา

63043009561 นางสาวจันจิรา แก4วเตร�

63043009562 นางสาวธนัญญา ศรีสอาด

63043009563 นางสาวกมลวรรณ มาลาวงษ�

63043009564 นางสาวสุภาพร ไตรยวีร�

63043009565 นางสาวฐิติพร ปDยะสนธ์ิ

63043009566 นางสาวเกตุวดี ต4นทุน

63043009567 นายทรงพล บัวเจริญ

63043009568 นางสาวกิตติยา มูลสุวรรณ

63043009569 นางสาวเพ็ญพักตร� เอกศิริภักดี

63043009570 นางจุฑารัตน� สะพานทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009571 นางสาวศศิพร เสน.หา

63043009572 นางสาวสุธาทิพย� ทองคําป@\น

63043009573 นางสาวปานศิริพร ชะทินทร

63043009574 นางสาวทัศนีย� พูลทรัพย�

63043009575 นางสาวเบญจมาศ ขันแข็ง

63043009576 นายณวีพ� คาถา

63043009577 นายภาณุพันธุ� บุญพรต

63043009578 นางสาวปนัดดา ปานชัย

63043009579 นายพงศกร เคหะทอง

63043009580 นางสาวณัชชา จรรยาพรพาณิชย�

63043009581 นายวรากร ปานมี

63043009582 นายปDยะณัฐ สุขนพกิจ

63043009583 นางสาวพรสุดา แก4วมะณี

63043009584 นายศิลา เทพรักษ�

63043009585 นางสาวเพชรฤดี ยาคุณ

63043009586 นางสาวปณิดา ใจกล4า

63043009587 นางอรอนงค� คล4ายทิพย�

63043009588 นายอภิศักด์ิ มีทาทอง

63043009589 นางสาวกฤตยา วงษ�นรินทร�

63043009590 นางสาวจุฬาภรณ� กัลยา

63043009591 นางสาวเกษศิณี หลาวเพ็ชร

63043009592 นางสาวนพวรรณ จิตกระวาด

63043009593 นายณัฐสมนต� พิชยทายา

63043009594 นายนิกร จรชื่น

63043009595 นายศรัณย� กองกมล

63043009596 นางสาวกิรณา ศักด์ิณรงค�รัตน�

63043009597 นางสาวลดามลัย ประทุมมา

63043009598 นายอนุชิต เสน.หา

63043009599 นายนาวิน ลิ้มอารยะชน

63043009600 นางสาวอารีย� สวนบ.อแร.
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009601 นางสาวอัจฉราภรณ� ม.วงงาม

63043009602 นางสาวพรรัตน� ฉํ่าเพ็ชร

63043009603 นางสาวเจนจิรา ไชยสาร

63043009604 นางสาวจุฑามาศ น้ําใจดี

63043009605 นางสาวจุฑามณี เชาว�ตะกูล

63043009606 นางสาวนันทนา พาข้ึนพร4อม

63043009607 นางสาวณัฐนิชา ทรงวิเชียร

63043009608 นางสาวพัฐสิยา ฉัตรเฉลิม

63043009609 นายพรวนศักด์ิ คําสีหา

63043009610 นางสาวฉัตรทาริกา สนม

63043009611 นายคุณากร ขุนอภัย

63043009612 นายปฐวี จันทร�นิ่ม

63043009613 นางสาวพรณพา พิศมัย

63043009614 นายเจษฎา คําจันทร�

63043009615 นางสาวแพรวพรรณ พวงงาม

63043009616 นางสาวสุธิตา สุดใจ

63043009617 นางสาวทองพันชั่ง โลหะสุวรรณ�

63043009618 นางสาวสุพรรณี ขําเรือง

63043009619 นางสาวฉัตรสุดา สุขถนอม

63043009620 นางสาวจินตนา แถวนาม

63043009621 นางสาวภัทรียา ปลดเปลื้อง

63043009622 นางสาวปภัสราภรณ� พานทอง

63043009623 นางฐิตินันท� แก4ววิลัย

63043009624 นายวีรชัย ปานพรม

63043009625 นางสาวอภิชญา ไหวฉลาด

63043009626 นางสาวปริญญาภรณ� เพชรกล4า

63043009627 นายบุญฤทธ์ิ สุทนต�

63043009628 นางสาววนัสนันท� เสือพุก

63043009629 นางสาวธนัชชา ใจดี

63043009630 นางสาวกชกร ยาประยงค�
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63043009631 นางสาวเสาวรส ทองแก4ว

63043009632 นางสาวพรระวี พงษ�มา

63043009633 นายนนท�นที อินทิยา

63043009634 นายภัทรกร บัวงาม

63043009635 นายอภิชา จรัญศรี

63043009636 นางสาวภัทร บุญญา

63043009637 นางสาวภัทรภร ฤกษ�โสภี

63043009638 นางสาวมาริสา วันแก4ว

63043009639 นางสาวณัฐริกา คําเรือง

63043009640 นางสาวประภัสสร จันทร�คํา

63043009641 นางสาวเจนจิรา บริครุฑ

63043009642 นายกฤตพิพัฒน� พางาม

63043009643 นายฤทธิพัชร สุหิรัญ

63043009644 นายธรรมรัตน� ไม4แก4ว

63043009645 นายทศพร วงษ�มาก

63043009646 นายนัฐดนัย ตาปราบ

63043009647 นางสาวพิชญา ศรีวิเชียร

63043009648 นางสาวทิวาวรรณ เทียมจันทร�

63043009649 นางสาวฐานิต หอทับทิม

63043009650 นางสาวฐิติมนต� อุ.นประชา

63043009651 นางสาวอรธิมา เพ็ชรเจริญสุข

63043009652 นางสาวณัฐสุดา ต้ังกิจพินิจชอบ

63043009653 นางสาวศศิประภา ครองบุญ

63043009654 นายศราวุฒิ งามลาภ

63043009655 นางสาววราลักษณ� ไตรศักด์ิศรี

63043009656 นางสาวปDยะธิดา ภู.ทอง

63043009657 นางสาวสุพร ม.วงสมัย

63043009658 นายธนารักษ� ผดุงโอษฐ

63043009659 นางสาววิชญาพร พวงพ่ัวเพชร

63043009660 นายอธิวัฒน� สนิทบุญ
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63043009661 นางสาวทัศณี พฤกรัตน�

63043009662 นายไกรฤกษ� บุญมาก

63043009663 ส.ต.ท.สุริวัฒน� ราชวงษ�

63043009664 นายธรรมสาร ละม4ายวิเศษ

63043009665 ว.าที่ร4อยตรีจักรกฤษ รุ.งเรือง

63043009666 นางสาวเยาวลักษณ� ดีเอี่ยม

63043009667 นางสาวดวงใจ โม.หิน

63043009668 นางสาวมนัสวี มีชัย

63043009669 นางสาวปDยพร คงทรัพย�

63043009670 นางสาวณัฐพร เขียวน4อย

63043009671 นางสาวดาราพร รอดส4ม

63043009672 นายกันณพงศ� พูลสวัสด์ิ

63043009673 นายเฉลิมพล ศรีสวัสด์ิ

63043009674 นางสาวพุ.มพวง อินทรสิทธ์ิ

63043009675 นางสาวพัชรีวรรณ จันทร�เติบ

63043009676 นางสาวศิริลักษณ� ฉวีนวล

63043009677 นางสาวบัณฑิตา แฟงเอม

63043009678 นายพศิน สารกูล

63043009679 นางสาวชนกนันท� กันสุข

63043009680 นางสาวน้ําทิพย� มาดี

63043009681 นายปฏิพล นิลเกตุ

63043009682 นางสาวพรวิมล ปรีชา

63043009683 นางสาวสวรรยา วิสัยแสวง

63043009684 นางสาวสุชาดา ลือสมุทร

63043009685 นางสาวศิริพรรณ สิงห�ห.วง

63043009686 นางสาวจีราภรณ� วงศ�ปุ]ย

63043009687 นายจิระพงศ� ไทยขํา

63043009688 นายณัฐภูมิ ทํากินดี

63043009689 นางสาวธัญญารัตน� อ.Fนใจ

63043009690 นางสาวกัญญาภัทร พวงคํา
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63043009691 นางสาวสุกัญญา สมบุญ Sukanya somboon

63043009692 นายทักษ�ดนัย ช.วยชาติ

63043009693 นายธนพล พานิชวงษ�

63043009694 นายยุทธภูมิ กาแก4ว

63043009695 นางสาววันทนา ลี้จาตุรงค�

63043009696 นายจิณณ�ฐานันท� คงเทศ

63043009697 นางสาวนันทนา เทียนม่ัน

63043009698 นางสาวอนุตรา คงผล

63043009699 นางสาวสุพัตรา นิติสิทธ์ิ

63043009700 นางสาวชนิสรา กระแสร�ฉัตร�

63043009701 นางสาวจิตรกานต� ไชยลังกา

63043009702 นางสาวจันจิรา ผายสุข

63043009703 นางสาวอรวี กรินรักษ�

63043009704 นางสาวสาวินีย� พงษ� อา รี ย� 

63043009705 นางสาววชิราภรณ� คําใจ

63043009706 นายสัณหวัช จันทร�วิบูล

63043009707 นายสิวนันท� แก4วจิโน

63043009708 จ.อ.สาวิตร� กลั่นแสง

63043009709 นายดลนพร ประทุมวัน

63043009710 นางสาวทัศดาว เฉลาพักตร�

63043009711 นางสาวปาริชาติ งามนิมิตร

63043009712 นางสาวชลิดา อภิวันท�

63043009713 นางสาวอุษณีย� สุวรรณ�

63043009714 นางสาวน้ําฟHา โพธ์ิแก4ว

63043009715 นายณัฐภณ แพงดี

63043009716 นางสาวพีรพรรณ ชูรัศมี

63043009717 นางสาวกรรณิกา งามระเบียบ

63043009718 นายวัฒนา แปลงดี

63043009719 นายอภิสิทธ์ิ อุดมสรณ�

63043009720 นางสาวอรวรรณ วิลัยศรี
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63043009721 นางสาวธนัชพร จังจริง

63043009722 นางสาววิมล ร.Fงเรือง

63043009723 นางสาวธัญญลักษณ� คล4ายสังข�

63043009724 นางสาวเกษร จันทร�แจ4ง

63043009725 นางสาวนลินี มีสุข

63043009726 นายสมภพ หงษ�ทอง

63043009727 นายเทอดพงษ� สิงหะวงค�

63043009728 นายธงชัย สว.างหล4า

63043009729 ว.าที่ ร.ต.หญิงปนัดดา กลมเกลี้ยง

63043009730 นางสาวพัชรี หล.าจันดี

63043009731 นายภูริทัต กาฬภักดี

63043009732 นางสาวอุไรวรรณ ต4นสวรรค�

63043009733 นางสาวสิราวรรณ ทองคํา

63043009734 นายเจตนิพิฐ งอยภูธร

63043009735 นางนันทวรรณ นาทอง

63043009736 นายอานนท� เพ็งแจ.มศรี

63043009737 นางสาวจิตรลดา สาสะกุล

63043009738 นางสาวศิญากร ตามเพ็ชร�เติม

63043009739 นางสาวอรนภา โทแก4ว

63043009740 นางสาวจันทกานต� เพ็ญพิมพ�

63043009741 นายเฉลิมชัย จุฑาเกตุ

63043009742 นางสาวอรทัย วสะยางกูร

63043009743 นางสาวสิริยา อยู.เย็น

63043009744 นางสาวทิพากรณ� สาระทะ

63043009745 นางสาวชนาพร ลือพันธุ�

63043009746 นางสาวสุดารัตน� เกตุเจีน

63043009747 นายวราวิทย� ศิริยงค�

63043009748 นางสาวตัสนี ดือรามะ

63043009749 นางสาวจุฑารัตน� บุพศิริ

63043009750 นางสาวปDยมน กลับสงวน
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63043009751 นางสาวชลิตา สุทธสุริยะ

63043009752 นางสาววิกานดา จําปางาม

63043009753 นางสาวเพ็ญประภา วันพุธ

63043009754 นางสาวกัญญาวีร� แว.วสอน

63043009755 นางสาวมณัญชยา แข4โส

63043009756 นางสาวกมลรัตน� ไทยกลาง

63043009757 นางสาวยุพเรศ อ.อนขํา

63043009758 นางสาวปวริศา ม่ันรักษ�ธรรม

63043009759 นางสาวเนตรทราย เสือสิงห�

63043009760 นางสาวสาธกา ขันทอง

63043009761 นายวรันต�พงษ� วงศ�ประทุมมาลย�

63043009762 นางสาวสุภัทรา คําสวนมอญ

63043009763 นางสาวพรรณนิภา รัตนพิทักษ�

63043009764 นายชัยณัฐ นครน4อย

63043009765 นางสาวสุธาวัลย� ใจม่ัน

63043009766 นางสาวพรพรรณ มีแสง

63043009767 นางสาวสุดารัตน� สุระกุล

63043009768 นายวรภาคย� คุ4มสะอาด

63043009769 นายนิธิศ เขินมณี

63043009770 นางสาวปนัดดา นิลบุตร

63043009771 นางสาวนริศรา ทาปาระ

63043009772 นางสาวรัชนี จงภักดี

63043009773 นางสาวเพชรา ขวนขวายทรัพย�

63043009774 นายณฐกร หาเรือนศรี

63043009775 นางสาวณัฐพัชญ� เกตุงาม

63043009776 นางสาวพรรณทิตา เกตุคุ4ม

63043009777 นายสาธิต สุขสําราญ

63043009778 นางสาวภารตี จาอินตRะ

63043009779 นางสาวเมษรา วิชัยดิษฐ�

63043009780 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุธีมา เมณฑ�กูล
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63043009781 นายธนัท พันธนวาทิน

63043009782 นางสาววิจิตตรา จันทร�หอม

63043009783 นางสาวนภัสกร ป@\นนาค

63043009784 นางสาวศศิณา ตันติวิชญ�โกศล

63043009785 นางสาวดลนภา บัวสาย

63043009786 นายนฤดม ฉัตรเงิน

63043009787 นางสาววรรณวิสา จารุไพโรจน�

63043009788 นายธีรภัทร แสงประไพ

63043009789 นางสาวอัชรีพร สุขสวัสด์ิ

63043009790 นางสาวพรชิตา เนียมตะเคียน

63043009791 นายคมสัน ต� ยงยุทธ์ิ

63043009792 นางสาวธนพรรณ เอนกสุรพจน�

63043009793 นายสุวนัส จูกระจ.าง

63043009794 นางสาววัศยา สังข�ชื่น

63043009795 นางสาววิสุทธ์ิณี ปDLนรัตน�

63043009796 นางสาวเบญจวรรณ พันธ�ไทย

63043009797 นางสาวปDยาภรณ� ป@นอาจ

63043009798 นางสาวศศิธร โสมอ่ํา

63043009799 นายพิษณุ หรั่งอุดม

63043009800 นางสาวธมลวรรณ ม4วนหนู

63043009801 นางสาวมุกดามาศ กลัดทอง

63043009802 นางสาวบุญศรี ทั่งทอง

63043009803 นายนภดล นามวิมล

63043009804 นางสาวภัทรพร ทูลกสิกร

63043009805 นายพัชรพล หาเรือนจักร�

63043009806 นายกัญจน�วัฒน� จันทร�หง.อม

63043009807 นางสาววราลักษณ� เทพบุตรดี

63043009808 นางสาวรินภา จันทุลาง

63043009809 นายกรณ� รัตนจันทร�

63043009810 นางสาวกรรณิการ� พุดพงษ�
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63043009811 นางสาววีรญา ยูโซRะ

63043009812 นางสาววรรณนิตษา พานเงิน

63043009813 นายคุณูปการ เวียงสมุทร

63043009814 นางสาวทิพวรรณ สิงห�ประเสริฐ

63043009815 นายชัยณรงค� ด4วงรอด

63043009816 นางสาวธนิดา ศรีบรรเทา

63043009817 นางสาวแสงเดือน คล4ายประเสริฐ

63043009818 นางสาวชฎาพร หวังจิตร

63043009819 นางสาวกรรณ ฉิมพาลี

63043009820 นางสาวนภสร ชมบุญ

63043009821 นางสาวนงลักษณ� บุณยานุตร�

63043009822 นายชนาธิป ทองอิ่ม

63043009823 นางสาวธิดารัตน� มหายศ

63043009824 นางสาวกัญญาณัฐ อุนะพํานัก

63043009825 นางสาวดวงดาว มุกดาหาร

63043009826 นางสาวสุดารัตน� ปDนสว.าง

63043009827 นางสาวภิญญาพัชญ� สุทธิพัฒน�โภคิน

63043009828 นางสาวโชติรส รุ.งเรือง

63043009829 นางสาวเกวลี จันทร�จับเมฆ

63043009830 นางสาวธนาภรณ� กันทรัพย�

63043009831 นายสิทธิพงษ� จันทร�สิงห�

63043009832 นางสาววราภรณ� สารจันทร�

63043009833 นางสาวณัฐณิชา แก4วมณี

63043009834 นางสาววิภา กรรณสูต

63043009835 นายสิทธิชัย ผ.องศรี

63043009836 นางสาววิศัลย�ศิริ ศรีม.วง

63043009837 นางสาวนัศชา สินสวัสด์ิ

63043009838 นางสาวอาภา ทันชื่น

63043009839 นางสาวณัฐนิชา เกิดสกุล

63043009840 นางสาววิลาสินี สนประเทศ
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ระดับปริญญาตรี

63043009841 นางอัญชิษฐา ลามคํา

63043009842 นางสาวเมริน แก4วเทศ

63043009843 นางสาวบัญชุภา เสนานิมิต

63043009844 นางสาวดุษฎี รื่นยาส

63043009845 นางนารี ฉํ่ากระมล

63043009846 นางสาวเสาวณีย� ม่ันเพชร

63043009847 นายปริญญา ตรีรัตนาเศรฐ

63043009848 นางสาวปราณี แท.งทอง

63043009849 นายประเสริฐ นุชตะเคียน

63043009850 นางสาวปDยวดี ตุรงค�เรือง

63043009851 นายธีรยุทธ ชูวิเชียร

63043009852 นางสาวประภาพร เลิศฤทธ์ิ

63043009853 นายวันชัย สังข�กลิ่นหอม

63043009854 นางสาวสุปราณี ก4อนแก4ว

63043009855 นางสาวจิรภิญญา ไชยวงษ�

63043009856 นางสาวสุวพิชญ� เลิศถิรานนท�

63043009857 นางสาวสินีนาฎ ศุภเลิศ

63043009858 นางสาวบุณยวีร� พัฒนศิลปQ

63043009859 นางสาวลัดดาภรณ� พิมพาพร

63043009860 นางสาวอรภัทร จิรกวิน

63043009861 นางสาวปDยกุลบุตร สุขสุวรรณ�

63043009862 ว.าที่ร4อยตรีวรวุฒิ วงศ�เสรีพิพัฒนา

63043009863 นายนิกร นวลเกิด

63043009864 นางสาวเยาวนิตย� อิทธิจันทร�

63043009865 นางสาวณัฐมน จุลทรัพย�

63043009866 นางสาวเมทินี อนุสนธ์ิ

63043009867 นายจุมพล โสขุมา

63043009868 นายเมธา อ.อนจริง

63043009869 นางสาวภัทรินทร� วัฒวงษ�

63043009870 นางสาวสุภาวดี เที่ยงอินทร�
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ระดับปริญญาตรี

63043009871 นายพิพัฒน� สมัยกุล

63043009872 นางสาวณัฐธยาน� มาหิรัญ

63043009873 นางสาวมนทกานต� ขอพร

63043009874 นายพงษ�นรินทร� อาวาส

63043009875 นางสาวธิดารัตน� จิตต�กรจ.าง

63043009876 นายเอกฉัตร ปDLนแก4ว

63043009877 นางสาวอัชริยา เกษรมาลา

63043009878 นางสาวแสงรัตน� วรธงชัย

63043009879 นางสาวจุฑามาศ แก4ววิเศษกุล

63043009880 นางสาวอ4อมเดือน มุทุตา

63043009881 นางสาวณชญาดา บุญยะกาญจน�

63043009882 นายพลวัต โตเงิน

63043009883 นางสาวณิชารีย� สมชาติ

63043009884 นางสาวยุพาวดี คิอินธิ

63043009885 นางสาวอุดมพร ตรีมงคล

63043009886 นางสาวธัญวรรณ วงเงิน

63043009887 นางสาวปรียา ม.วงพุ.ม

63043009888 นางสาวอนงค�นาถ ยินดีทรัพย�

63043009889 นางเบญจวรรณ เอี่ยมย่ังยืน

63043009890 นางสาวป@ฐวิกานต� จักษุรุ.งฤทธ์ิระวี

63043009891 นายจักรพันธ� วันสอน

63043009892 นางสาวศรัญญา เอี่ยมอ.อน

63043009893 นางสาวทิพย�เกษร อุ.นที

63043009894 นายจักรวาล ชุติกาญจน�รวี

63043009895 นายไกมิณ เงากระจ.าง

63043009896 นายศิวกร จันทร�มณี

63043009897 นางสาวนวพรรษ ทองเชื้อ

63043009898 นางสาวมันนาเรย� ชื่นนิยม

63043009899 นางสาวสุมิตรา บุญลอย

63043009900 นายศุภชัย ใจแสน
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ระดับปริญญาตรี

63043009901 นางสาวกัลยา ต้ิวสุวรรณบวร

63043009902 นางสาวกัลยารัตน� คงฟ@ก

63043009903 นางสาวกมลชนก เอกสุวรรณ

63043009904 นางสาวรวิสุต สงพิทักษ�

63043009905 นายภาณุพงศ� พุแค

63043009906 นางสาวสุภาพร ผลทอง

63043009907 นายภคพล น4อยไพโรจน�

63043009908 นายยศกร ศรีสุทธิสัมพันธ�

63043009909 นางสาวจิราวรรณ ช.วยระวะ

63043009910 นายดนุพล เปKยทอง

63043009911 นายอัศม�เดช คงขํา

63043009912 นายเอกพจน� อินทร�ป@\น

63043009913 นางสาวชลดา พรจ.าย

63043009914 นายกฤตตินกานต� ทองมา

63043009915 นางสาวกาญจนา จอจีน

63043009916 นายสุรวุฒิ คังคายะ

63043009917 นางสาวณัฐรชา ถ่ินศรี

63043009918 นายสุรศักด์ิ จงศิริ

63043009919 นางสาวสุภาวดี มะหิรัญ

63043009920 นางสาวภโวทัย แสนมี

63043009921 นางสาวธนัญญา หนูทอง

63043009922 นางสาวศุภศรี อจลารัตน�

63043009923 นางสาวทัศวรรณ ศรีมงคล

63043009924 นายพรพิพัฒน� ขุนสูงเนิน

63043009925 นางสาวกรรณิการ� เกิดจันทะ

63043009926 นายอนุชา ผกามาลย�

63043009927 นายปรัชญา สนธิญาติ

63043009928 นางสาวอลิสรา สอาดแท4

63043009929 นายสิทธิกร แว.นสุข

63043009930 นายนนทพล มีลักษณะ
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009931 นายอภิวัฒน� จอมทอง

63043009932 นางสาวธัญญารัตน� พรมเสน

63043009933 นางสาวธนาภรณ� ไข.ทอง

63043009934 นางสาวสุวนันท� รักซ4อน

63043009935 นางสาวธีมา ม.วงเชียง

63043009936 นางสาวพิมระภัทร สุวรรณสนธ์ิ

63043009937 นายภูริธัญญ� แสนทวี

63043009938 นางสาวสุนิสา สุคันธพฤกษ�

63043009939 นางสาวสินาภรณ� ไทรศักด์ิสิทธ์ิ

63043009940 นางสาวสุกานดา ญาณพืช

63043009941 นางสาวสมจิตร บุญแจ4ง

63043009942 นางสาวอุทัยวรรณ ต.อทรัพย�

63043009943 นางสาวนพวรรณ ชูขํา

63043009944 นายวิชญะ เฉลิมวัฒน�

63043009945 นางสาวกัญญารัตน� ประดับลาย

63043009946 นางสาวชุติกาญจน� อินกรัด

63043009947 นายธีรวัฒน� วิลามาศ

63043009948 นางสาวนงเยาว� ลัดดี

63043009949 นางสาวปDยะนุช พลีนุช

63043009950 นางสาวพรธีรา ศรีเรือน

63043009951 นางสาวมาริสา สิทธิ

63043009952 นางสาวรติยา อิสัน

63043009953 นางสาวกาญมณี จินดา

63043009954 นายวรพล ทองยัง

63043009955 นายนาวิน ชินแสน

63043009956 นางสาวชลธิชา ม่ันพุท

63043009957 นางสาวนันทิญา พันธ�เทศ

63043009958 นางสาวอรอุมา ภู.วงษ�

63043009959 นางสาวจิรันดา อินทวี

63043009960 นางสาวเพชรา หาญพานิช
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043009961 นายวสันต�พรรษ วัฒนานิวัฒ

63043009962 นางสาวศรียุพา เสือเปรียว

63043009963 นายสรรติชัย ตะเภาพงษ�

63043009964 นางสาวฑิตฐิตา โชติพ.วง

63043009965 นางสาวลภัสรดา ธนูมาก

63043009966 นางสาวสโรชา เอี่ยมเจริญ

63043009967 นางสาวฐาปนี แจ4งมี

63043009968 นางสาวสิตาเพ็ญ วัฒนผล

63043009969 นางสาวจิราวรรณ นิลคช

63043009970 นางสาวสุพัตรา แรดสันเทียะ

63043009971 นางสาวเจนจิรา นิลงาม

63043009972 นายมนตรา กลีบโต

63043009973 นางสาวกานต�มณี ศีวะอุไร

63043009974 นางสาวปทุมวดี สีดี

63043009975 นางสาวกาญจนา เฟYLองอาวรณ�

63043009976 นางสาวนวพร เฉลิมชวลิต

63043009977 นางสาวภรณ�ลพรรษ ปกรณ�วัลย�

63043009978 นางสาวณัฐณพัศชา เขาทอง

63043009979 นางสาวนุชจรี กล่ําคุ4ม

63043009980 นายฉัตชนัน พ.วงรอด

63043009981 นางสาวสิริรัตน� พู.เทียน

63043009982 นางสาวอุษา ชูกลิ่น

63043009983 นางสาวจาริณี นิกรกุล

63043009984 นายปริวรรต มีศรี

63043009985 นางสาวอัจฉรา ฉุยฉาย

63043009986 นายกฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ

63043009987 นางสาวภณิดา เขียวเล็ก

63043009988 นายธัญพิสิษฐ� เมืองทอง

63043009989 นางสาวธรรญชนก ภูผา

63043009990 นายนัฐพงษ� ชมภูระย4า
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ระดับปริญญาตรี

63043009991 นางสาวคณิตสา ทวีสุวรรณไกร

63043009992 นางสาวกรรวี แก4วคํา

63043009993 นายวีระวัต สุวรรณหงษ�

63043009994 นายสราวุฒิ ทองไพรวรรณ

63043009995 นางสาวณัฐชา คุมมงคล

63043009996 นายอนุชิต มุ4ยสกุล

63043009997 นางสาวบุญญิสา มังสั้น

63043009998 นางสาวนิรชา ทองพันธ�

63043009999 นางสาวจันทร�ทิพย� ตรีวุธ

63043010000 นางสาวสุภาภรณ� จันทะวงค�

63043010001 นางสาวสุภลักษณ� ครองราษฎร�

63043010002 นางสาวพัชชา ละมุดเทศ

63043010003 นางสาวภัคจิรา นนทะโคตร

63043010004 นางสาวเอกกมล ทาทอง

63043010005 ว.าที่ร4อยตรีหญิงพจนา ทับทิมเถ่ือน

63043010006 นายธัชชัย แก4วยศ

63043010007 นายภานุวัฒน� เกิดผล

63043010008 นางสาวพรรนิภา สังวาลย�เพ็ชร

63043010009 นางสาวกชกร วิเศษทักษ�

63043010010 นางสาวธิดารัฐ เผือกยอด

63043010011 นายนิวัฒน� ญาติพรหม

63043010012 นางสาวดวงดาริน วารีร4อย

63043010013 นางสาวสมพิศ เที่ยงบุตร

63043010014 นางสาวสุรีรัตน� บุญเรือง

63043010015 นางสาวธนนันท� พรรณสาร

63043010016 นางสาววิไลวรรณ จันทรลอย

63043010017 นายอนุวัฒน� คล4ายสุวรรณ�

63043010018 นางสาวขวัญชนก ชาลีวรรณ

63043010019 นางสาวชลนพร ธรรมภักดี

63043010020 นางสาววรุณี ทองจีน
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ระดับปริญญาตรี

63043010021 นายสิริพัฒน� หนองเหล็ก

63043010022 นางสาวอรสา จอมอุ.น

63043010023 นางสาวจิดาภรณ� พรมสูงยาง

63043010024 นางสาวพรทิพย� กิมากรณ�

63043010025 นายคําสิงห� คําทองจักร

63043010026 นายอนุรักษ� เรืองเดช

63043010027 นางสาวกมลชนก ฤทธ์ิน4อย

63043010028 นางสาวเพชรัตน� ดีบุกคํา

63043010029 นางสาวลลิดา บาลไทสงค�

63043010030 นางสาวจุฬารัตน� ละมุด

63043010031 นางสาวสุวิมล ป@\นวิชัย

63043010032 นางสาวปDยดา คงพระจันทร�

63043010033 นายรุ4งตะวัน ธิป@นแก4ว

63043010034 จ.าสิบโทนเรศ ย้ิมสะอาด

63043010035 นางสาววณิฐา สาระ

63043010036 นางสาวนันทิวา บํารุงวงษ�

63043010037 นายธีรภัทร� ดํารงค�กิจ

63043010038 นางสาวศิริพร ฤทธ์ิฤาชัย

63043010039 นางสาวอุมาพร แจ.มจํารัส

63043010040 นางสาวชุติมันต� ชูเจริญ

63043010041 นางสาวขัตติญา แสงจันทร�

63043010042 นายจีรวัชร ทําไธสง

63043010043 นางสาวจิรรัตน� ขุนชัย

63043010044 นางสาวธนาภรณ� พุทธทง

63043010045 นางวิไลวรรณ พูชิน

63043010046 นางสาวอัฐรีญา ไวยนิทา

63043010047 นางสาวจริสรา อ.างงาม

63043010048 นางสาวณินิล เรืองฤทธ์ิ

63043010049 นางสาวน้ําฝน สุธิโส

63043010050 นางสาวอภิญญา จันทร�ดี
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ระดับปริญญาตรี

63043010051 นายธัชชัย ใหมเขียว

63043010052 นางสาวมนัสนันท� ชูบรรจง

63043010053 นางสาววรารัตน� สัมมาโมกข�

63043010054 นางสาวพรรณธิดา อินสมบัติ

63043010055 นางสาววิริยา โพธ์ิเจริญ

63043010056 นายอภิสิฎฐ� กระแสสัตย�

63043010057 นางสาวขวัญนรี ธณัญญา

63043010058 นายวรรณวิทย� สะพานทอง

63043010059 นางสาวพัชรา จันทร�อําพล

63043010060 นางสาวเพ็ชร พรมห�มิ

63043010061 นางทานตะวัน อุทธิยา

63043010062 นายภูสิทธิ ผุยโพนทัน

63043010063 นางสาววรฤทัย ชัยยะ

63043010064 นางสาวเพชรรัตน� คูณขุนทด

63043010065 นางสาวณัฐมน ศรีอิทยาจิต

63043010066 นางสาวอารีรัตน� คงจินดา

63043010067 นางสาวศุภวรรณ ดิสสมศรี

63043010068 นางสาวสุพัตรา จันเมือง

63043010069 นางสาวศิริพร อ4นแก4ว

63043010070 นางสาวนวินดา พูลทะจิตร

63043010071 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุนทร

63043010072 นางสาวอริศรา จันทร�นุ.ม

63043010073 นางสาวภาวนา ขันทสิกรรม

63043010074 นางสาวพัชริดา พัฒนพุทธานนท�

63043010075 นางสาวยุพาวรรณ รัตนบัลลัง

63043010076 นายอาณัฐฌา ใจดี

63043010077 นางสาวสิริพร เถ่ือนเหลือ

63043010078 นางสาวลลิตา โชคโภคาสมบัติ

63043010079 นางสาวอดิศา เรียบร4อย

63043010080 นายรัฐพล มุสิพรม
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63043010081 นางสาวรักชนก ปูรณพัฒน�

63043010082 นางสาวสุนีย�พร ภิรมย�ยา

63043010083 นางสาวประกาพันธ� ทรัพย�พันธุ�

63043010084 นางสาวผกามาศ กงย่ี

63043010085 นางสาวอนัตตา พวงทอง

63043010086 นางสาวกัญญารัตน� ปานมี

63043010087 นางสาวกุสุมา เดชเจริญ

63043010088 นางสาววิภาดา พิมพ�เงิน

63043010089 นางสาวชัชพร ตระกูลศรี

63043010090 นางสาวยุพาวดี จันทร�มินทร�

63043010091 นางสาวพรพนา สังข�ขวาง

63043010092 นางสาววริศรา วัฒนสุระ

63043010093 นางสาวนุชนาถ มณีจันสุข

63043010094 นายอดิเทพ ศิริเรือง

63043010095 นายประวัฒน� ใหม.ชัย

63043010096 นางสาวสุทธิดา มุรินทร

63043010097 นางสาวกวินณา กิจสมัคร

63043010098 นางสาววิภาพร วัชรพิบูลย�

63043010099 นางเมธยา เนียมงาม

63043010100 นางอลิษา ป@ญญาชน

63043010101 นางสาววรรณพร ชัยชุมพร

63043010102 ว.าที่ ร.ต.อนุชา วงษ�สุภาพ

63043010103 นายธนรัชต� ศรีใจยา

63043010104 นายธนธรณ� ภูพวงจันทร�

63043010105 นางสาวพิชญ�นรี วงษ�ขม

63043010106 นางสาวดวงฤทัย ชาวเพชร

63043010107 นางสาวดาราวรรณ โนนสายทอง

63043010108 นางสาววารุณี สาหร.าย

63043010109 นางสาวสโรชา เส4นขาว

63043010110 นางสาวมนัสนันท� เชื้อวงษ�
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63043010111 นายเชาวเรศ สามัคคี

63043010112 นางสาวธีรรัตน� ชาภู.พวง

63043010113 นางสาววรรณวาน จูกุล

63043010114 นางสาวเกวลิน เที่ยงธรรม

63043010115 นางสาววรรณพร อุสาหะ

63043010116 นางสาวสุนิสา บุญรอด

63043010117 นางสาวอุษา วัชรจรัสกุล

63043010118 นางสาวสมฤทัย วรรณชัย

63043010119 นางสาวสุนิสา ฉายเงาชลธาร

63043010120 นางสาวพลอยพิชชา ป@ญจมาพิรมย�

63043010121 นางสาวกมลนารี นาคประเสริฐ

63043010122 นางสาวนฤมล นาคเมือง

63043010123 นายพิทักษ�ธรรม วรรณเวศ

63043010124 นางนภัสวรรณ ลิ้มดํารงกุล

63043010125 นายเนติพงศ� จันทร�กลิ่น

63043010126 นางสาวพรรณธิพา ยศสมบัติ

63043010127 นางสาวภารดี จันทร�ลิต

63043010128 นางสาวฉันทนา รสใจ

63043010129 นายอภิรักษ� พูลอําไพ

63043010130 นายปราโมทย� พุกอนันต�

63043010131 นางสาวสุพัตรา นาโควงค�

63043010132 นางสาวภัตราชิณี วงศ�จันทร�

63043010133 นางสาวนิสาชล แพบัว

63043010134 นายกีรติ สมเจตนา

63043010135 นางสาวนภัสสร จันทรา

63043010136 นางสาวภาวิณี รอดจรูญ

63043010137 นางสาวสุกัญญา แช.มชื่น

63043010138 นางสาวปาริฉัตร ธาราเสาวรภย�

63043010139 นางสาวเยาวลักษณ� ยามสุข

63043010140 นางสาวชิดชนก เกิดแจ4ง
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63043010141 นางสาวกมลวรรณ รักษาสัตย�

63043010142 นายธิปพนธ� แปHงนวล

63043010143 นางสาวธัญจิรา ตรีลพ

63043010144 นางพิชชานันท� ศรีทอง

63043010145 นางสาวญาณวรรณ ชายี

63043010146 นายรพีพงศ� รุ.งเรือง

63043010147 นางสาวแสงดาว เรือนวิลัย

63043010148 นายวริทธ์ินันท� น4อยเอี่ยม

63043010149 นายรวิชญ� พูลกําลัง

63043010150 นายโกศล คณะศรี

63043010151 นางสาวภคปภา นาคพงษ�

63043010152 นายพุฒิพงค� ช.วยแดง

63043010153 นางสาววิลาสินี กลิ่นหอม

63043010154 นางสาวยุวดี นิ่มทรงประเสริฐ

63043010155 นายธันยวัฒน� เทพแก4ว

63043010156 นายศรายุทธ คําแสน

63043010157 นางสาววิภา หนูเต๊ียะ

63043010158 นางสาวเกศราภรณ� จันทร�แฟง

63043010159 นางสาวพิไลพร สุทธลูน

63043010160 นายจิรวัฒน� ทองศรี

63043010161 นายปริญญา จีนอ.อน

63043010162 นางสาวพัชรี แกว.นชัด

63043010163 นางสาวชนัญชิดา ตาลหวาน

63043010164 นางสาวกาญจนา ศรีสมบัติ

63043010165 นายธัญพิสิษฐ� โสกันทัต

63043010166 นางสาววิชชุกร จารุทรัพย�อนันต�

63043010167 นางสาวเบญจมาศ จันทร�ครุฑ

63043010168 นางสาวอุมาพร สุนทราพงษ�

63043010169 นางสาวมาริสา สมงาม

63043010170 นางสาวพิราภรณ� บรรเทิง
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63043010171 นางสาวณัฐนรี อุ.นน้ําใจ

63043010172 นางสาวกาญจนา สูงลอย

63043010173 นายสุเมธ วรวงษ�

63043010174 นางสาวจันทร�ทิพย� กรมแสนพิมพ�

63043010175 นายเกียรติพงษ� ทองแก4ว

63043010176 นายศราวุฒิ วิชัย

63043010177 นางสาวเบญจมาศ มาภรณ�

63043010178 นางสาวอารีรัตน� เกษสังข�

63043010179 นางสาวเสาวลักษณ� เรือนนาค

63043010180 นายวิชรัชญ� โอบอ4อม

63043010181 นางสาวฉัตรทวิกา สัตย�ชาพงษ�

63043010182 นางสาวอุษา ปานนุ4ย

63043010183 นายธีรพนธ� ทับแคลน

63043010184 นางสาวสโรชา นัยจรัญ

63043010185 นายสุรศักด์ิ ศรกล4า

63043010186 นายอัครพงศ� สุจริตชัย

63043010187 นางสาวสุนิสา แซ.ม4า

63043010188 นายเด.นชัย อารุ

63043010189 นายฤทธิเกียรติ โล.ห�เส็ง

63043010190 นางสาวทิพวรรณ โสภาเจริญ

63043010191 นายศรัณย�ภัทร ตรังคดิลก

63043010192 นางสาวเบญจมาศ เหนือเกตุ

63043010193 นายประสิทธ์ิ ฉิมอยู.ดี

63043010194 นางสาวกัญชพร พวงพิกุล

63043010195 นางสาวกรรณิการ� แสงจันทร�

63043010196 นายฤทธิศักด์ิ ชมมี

63043010197 นางสาวจารุนันท� โตวัตร

63043010198 นายอดิเรก สิงห�สาธร

63043010199 นางสาวกัญญ�วรัญญา ดิษฐแย4ม

63043010200 นางสาวพรวิภา ลิขิตสุขเจริญ
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63043010201 นางสาวณัฐนรี จันทร�ตRะไชยวงค�

63043010202 นางสาวนันทนา แก4วชาติ

63043010203 นางสาวธนิตา พุฒิตรีภูมิ

63043010204 นางสาวอธิชา พงษ�ชาลี

63043010205 นายพุธชงค� ตะเภาพงษ�

63043010206 นางจตุพร เพชรคง

63043010207 นายพิชิตพงษ� พูลเจริญ

63043010208 นายปDติพงษ� ชัยมีแรง

63043010209 นางสาวภัทราวดี บุญมีประเสริฐ

63043010210 นางสาววรรณา ศรีบัวบาล

63043010211 นายธวัชชัย นุ.มนวล

63043010212 นายก.อลาภ ตัณฑะตะนัย

63043010213 นางสาวทัดดาว ภาระเวช

63043010214 นางสาวศิริพร สุขม.วง

63043010215 นางสาวเบญจวรรณ ท.าวัง

63043010216 นางสาวขวัญนรินทร� ประเสริฐศรี

63043010217 นางสาวธันยาวรรณ� ภูมิศิริเจริญ

63043010218 นายภักดี ดวงแก4ว

63043010219 นางสาวทยิดา บุอ.อน

63043010220 นางสาวนุชจรี อรรถกวี

63043010221 นางสาวทัศนีย� โพธิพรหม

63043010222 นางสาวอรทัย ชมสวน

63043010223 นางสาวหนึ่งฤดี คําบุดดา

63043010224 นางสาววไลลักษณ� แสงสาตร�

63043010225 นางสาวเจษฎาภรณ� เมืงนอง

63043010226 นางสุธัญญา เนตรประสม

63043010227 นางสาวสิริมา มาลากรรณ�

63043010228 นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด

63043010229 นายอนุชิต พันธุ�ชัยศรี

63043010230 นายชัยรัตน� ประทุมสิทธ์ิ
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63043010231 นางสาวสุทธิชา แก4วบัว

63043010232 นางนันทิ ตา ฉลาด 

63043010233 นางสาวรุตจิรา เดชเลย�

63043010234 นายสินพล เล็กน4อยวงค�

63043010235 นายชัชนันท� น้ําวน

63043010236 นายวิทวัส ผูกรักษ�

63043010237 นางสาววิภวานี พวงสมบัติ

63043010238 ว.าที่ร4อยตรีหญิงวิระยา อ4นเรืองศรี

63043010239 นางสาวทิพยวรรณ เอี่ยมคุ4ม

63043010240 นางสาวลลิตา แสงสิงห�

63043010241 นายปกปHอง จุลโมกข�

63043010242 นางสาวอรวรรณ ดอนไพรที

63043010243 นางสาวสุดารัตน� โสดา

63043010244 นายชุมพล หอกเพ็ชร�

63043010245 นายอภินนท� หินนนท�

63043010246 นางสาวจันทิมา ทุสาวุธ

63043010247 นางสาวชนิสรา นัยอรรถ

63043010248 นางสาวก่ิงมณีทิพย� ช.างแต.ง

63043010249 นางสาวนันท�ณภัส แจ.มจันทร�

63043010250 นางสาวญาณิศา โทนแก4ว

63043010251 นางสาวกันยาวีร� ป@กสังคะเนย�

63043010252 นางสาวบุญเรือน นันไชย

63043010253 นางสาวศศิธร อุบลบาล

63043010254 นางสาวอมรรัตน� น4อยเกิด

63043010255 นางสาวธันวรัตน� จําปาเงิน

63043010256 นายณภัทร ณ ถลาง

63043010257 นางสาวจุฑารัตน� พันธุ�ไม4

63043010258 นางสาวศศิมณฑิดา กองเนตร

63043010259 นางสาวชณิกา พุฒตาล

63043010260 นางสาวภัทร�สมนต� มีสีดา
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63043010261 นางสาวจุฑามาศ รัตตมณี

63043010262 นางสาวกนกกร ก4านขุนทด

63043010263 นางสาวสุรวดี แก4วบริวงศ�

63043010264 นางสาววิบูลย�ศิริ เรือนทอง

63043010265 นายสุวีร� เก้ือกูลประภา

63043010266 นายอินทร แสงลี

63043010267 นางสาวเพียงรวี อุดมรักษาทรัพย�

63043010268 นางสาวสุริยกานต� ต้ังวิวัฒนาพานิช

63043010269 นายสุรชัย สุพีแดน

63043010270 นางสาวเบญจวรรณ ใหญ.ยงค�

63043010271 นางสาวศิริลักษณ� วรชื่น

63043010272 นายสิทธิศักด์ิ มีสวัสด์ิ

63043010273 นายธีรภัทร พฤฒากรณ�

63043010274 นายประเทือง บุตรลพ

63043010275 ว.าที่ร4อยตรีธนชิต ป@ญญาคม

63043010276 นายเกิดกาญจน� กลิ่นธูป

63043010277 นางสาวนิชา โปร.งจิตต�

63043010278 นางสาวสุมินตรา แก4วสวัสด์ิ

63043010279 นางสาววรรณรัตน� ศรีสกุล

63043010280 นายนิรันดร� พิพัฒสวัสด์ิ

63043010281 นายนาวี ชินแสน

63043010282 นางสาวมณีรัตน� บุญเจริญ

63043010283 นายอุกฤษฎ� ทัศมาลี

63043010284 นางสาวธรรญมน ภู.ระย4า

63043010285 นางสาวนันท�นภัส จันทร�เชื้อ

63043010286 นางสาวณัฐกานต� จันทร�ชุ.ม

63043010287 นายชุณหวัน อารียลักขณากุล

63043010288 นางสาวสุทธิดา กล4าหาญ

63043010289 นางสาวพรพรรณ ทินรัตน�

63043010290 นางสาวกานต�ธีรา เกณฑ�สระคู
หน4า 343 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043010291 นางสาวกนกวรรณ มาลัย

63043010292 นายรชานนท� ทองระย4า

63043010293 นางสาวรัตติกาล แก4วกูล

63043010294 นายอนุชา นรสิงห�

63043010295 นายพาณิชย� จันทร�ไทย

63043010296 นางสาวสุจิรา เจริญศรี

63043010297 นางสาวสุคนธ�ทิพย� บุรุษชาติ

63043010298 นายถิรณัท หัตถบูรณ�

63043010299 นายอัฐพล บุญนวน

63043010300 นางสาวธิดารัตน� แก4วมาลี

63043010301 นายกานดิศ สุขสว.าง

63043010302 นางสาวนงลักษณ� มีสมบัติ

63043010303 นางสาวนิลฎา วชิรเมธี

63043010304 นางสาวพัชรี ปานทอง

63043010305 นางสาวรุ.งรพี โพธ์ิชัย

63043010306 นางสาววรรลีวา เรืองวงษ�

63043010307 นายภาณุพงศ� พันธ�แตง

63043010308 นายธนบดี ปภาวินนรกุล

63043010309 นางสาวสุพิชชา ขําศิริ

63043010310 นางสาวสุกานดา แจ.มเกาะ

63043010311 นางสาวณัฐฐิมา เนียมมาลี

63043010312 นางสาวชาริยา ฉํ่าเจริญ

63043010313 นางสาวภัทราวรรณ� จันธิมา

63043010314 นางสาวสิริวิมล พูนมี

63043010315 นายพนมเหล็ก จิตโชคอํานวย

63043010316 นางสาวลลิตา สมทรง

63043010317 นายปDยพัฒน� คงถาวร

63043010318 นางสาวปรางทอง ตรีกิจจา

63043010319 นางสาวจุฑามาศ นาเอก

63043010320 นางสาวพชรภรณ� ประสงค�เงิน
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63043010321 นางสาวณัฐฐาพร ห4อมล4อม

63043010322 นางสาวสุวรรณมณี เกตุวงศ�ตระกูล

63043010323 นางสาวศุภหัตถ� ปDณฑะศิริ

63043010324 นายฉันทพัฒน� อินทอง

63043010325 นางสาวชุลีพร เศษฐะ

63043010326 นายป@ญญา เพียรการ

63043010327 นางสาวสุชานาฎ ชัยบูรณ�

63043010328 นางสาวสร4อยมาศ บรรจง

63043010329 นางสาววัชราภรณ� คําภา

63043010330 นางสาวพรพิมล พลนิกร

63043010331 นางสาวชฎาพร แก4วกัลยา

63043010332 นางสาวศิรประภา หอมจันทร�ศรี

63043010333 นางสาวณัฐธิดา คําปHอม

63043010334 นายเอกราช อ.วมคํา

63043010335 นายธนากร เพรชท4วม

63043010336 นางสาวชัญญานุช รัตนปรากฎ

63043010337 นายกนก กลิ่นสีงาม

63043010338 นางสาวทินารมภ� เรืองสุขดี

63043010339 นางสาวเพชรรัตน� เฉลิมญาติ

63043010340 นางสาวสุธาทิพย� เฟYLองฟูลอย

63043010341 นางสาวชริณทร�ทิพย� พันธ�ธง

63043010342 นางสาวณัฐณิชา พรมอ.อน

63043010343 นางสาวรัตติกาล เรืองสม

63043010344 นางสาวอมรรัตน� พยอมหอม

63043010345 นางสาวปDยธิดา เผ.าพันธ�

63043010346 นายสุพจน� อุ.นเจริญ

63043010347 นางสาวเบญจมาศ บุญมาก

63043010348 นายธนพล เมฆศรีสวรรค�

63043010349 นางสาวกุสุมา ชัยมงคล

63043010350 นางสาวอิสริยา รอดพินิจ
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63043010351 นายภูวนาท พานทอง

63043010352 นางสาวธันวาพร จิตร�บํารุง

63043010353 นางสาวเนตรนภา ถีจันทร�

63043010354 นางสาวศิริมน ทนทาน

63043010355 นางสาวจนัสพร นกเขียว

63043010356 นางสาวชิดชนก แย4มสรวล

63043010357 นางสาวศศินันท� อิ่มประเสริฐ

63043010358 นางสาวสุดาพร ซับเจียม

63043010359 นางสาวปDยรัตน� ลิขิตเกียรติขจร

63043010360 นางสาวอาทิตยาภรณ� ไทยสยาม

63043010361 นางสาวนลินี สร4อยทอง

63043010362 นางสาวอัจฉรา ขันทอง

63043010363 นางสาวธีราพร บุตรดี

63043010364 นางสาวขนิษฐา จุ4ยทรัพย�

63043010365 นางสาวจุฬารักษ� ศรีศักดา

63043010366 นายโชติวุฒิ ทับทิมทอง

63043010367 นางสาวกัญญาณัฐ กลั่นใจ

63043010368 นางสาวสุธิตา วรชื่น

63043010369 นางสาวดวงพร เทียบพิมพ�

63043010370 นางสาวณัฐกานต� พุ.มพวง

63043010371 นางสาวมนปริยา แสงวิเชียร

63043010372 นางสาวพิชญา สะใบบาง

63043010373 นายชินภัค คงวิวัฒน�ไพศาล

63043010374 ว.าที่ร4อยตรีหญิงนุชจรี แผนทั่ง

63043010375 นางสาวณิญาพัณณ� เมธาสิริโรจน�

63043010376 นายจิรายุ กุลณามาก

63043010377 นางสาวอมรรัตน� เนียมจันทร�

63043010378 นางสาวรุ.งทิวา ดําสะอาด

63043010379 นางสาวศิริวรรณ แก4วนัยจิตต�

63043010380 นางสาวดวงมณี ขาวสะอาด
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63043010381 นางสาวมะลิวัลย� นันทเดช

63043010382 นางสาวณัฐพร จันทร�ศักด์ิ

63043010383 นางสาวอรอุมา พานะลม

63043010384 นางสาวอรรรีย� ศิรธารา

63043010385 นางสาวสุกัญญา บัวบาน

63043010386 นายอุกฤษฏ� ระวังตน

63043010387 นางสาวสุทธิญา เพ็งอารีย�

63043010388 นางสาวกันต�กนิษฐ� ประดับมุข

63043010389 นางสาวสิรินดา ตาดโท4

63043010390 นางสาวนิตยา สุขีมิตร

63043010391 นางสาวประทุมพร ทองโอภาส

63043010392 นายปราโมทย� ฉลาดธัญญกิจ

63043010393 นางสาวนริศรา นุ.มเจริญ

63043010394 นางสาวภิชญา ภูเพ็ญ

63043010395 นางสาววิภาดา ไทยเกร.ง

63043010396 นางสาวเนตรนภา สุขสมพืช

63043010397 นางสาววรรณวิศา นิ่มทอง

63043010398 นางสาววิไลภรณ� บัญชา

63043010399 นางสาวสุจิรา สมแก4ว

63043010400 นางสาวอารีย�รัตน� จันทร�สกุล

63043010401 นางสาวภัทรียา พิมานแมน

63043010402 นางสาวธัญญลักษณ� พิมแสง

63043010403 นางวนัสสินี ยมเกิด

63043010404 นายจาตุรงค� กลิ่นเจริญ

63043010405 นางสาวมณฑิชา พาโทน

63043010406 นางสาวสายทอง บรรดาศักด์ิ

63043010407 นางสาวณฐมนพร ขุนดอนมะแสง

63043010408 นายพศิน เลิศอรุณวัฒนา

63043010409 นางสาวปนัสยา ชื่นมะโน

63043010410 นางสาวธิดารัตน� สกุลไทย
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63043010411 นางสาวสุภาวดี มหาชน

63043010412 นางสาวศิริณภากุญ เหมือนตก

63043010413 นางสาวจุรีภรณ� คงหมวก

63043010414 นายศุภชัย สุขรํามิ

63043010415 นางสาวธนภรณ� อยู.อ่ํา

63043010416 นายพีรเดช ทองนวล

63043010417 นายรุ.งฟHา พัฒน�วิชัยโชติ

63043010418 นายณัฐพงษ� หามนตรี

63043010419 นางสาวพรสวรรค� นุ.มขึง

63043010420 นางสาวดวงเดือน พันธุ�ไพศาล

63043010421 นางสาวสุธิดา ศรีมานพ

63043010422 นางสาวยุวดี ใบบัว

63043010423 นายนครินทร� เอี่ยมโอน

63043010424 นางสาวอิสริยาภรณ� ด4วงวิเศษ

63043010425 นางสาวปวิมล ตระกูลพิทักษ�กิจ

63043010426 นายภานุวัฒน� ฉัตรปDยานนท�

63043010427 นางสาวณัฐรดี ศรีผดุง

63043010428 นายจุมพล นิลมณี

63043010429 นายวินท�พิชาน ศรีจันทร�ทับ

63043010430 นางสาวมณีรัตน� คูหา

63043010431 นางสาวชนิสรา กิจเจริญถาวรชัย

63043010432 นางสาวรสสุคนธ� รักทองอิน

63043010433 นายรณกร ลอยบรรดิษฐ

63043010434 นางสาวปาริฉัตร โตตะเภา

63043010435 นางสาวธนวรรณ ธารีศรี

63043010436 นางสาวจันทร�จิรา ศรีพนม

63043010437 นายรัฐพงศ� เดชพรม

63043010438 นายชนินทร รุ.งสว.าง

63043010439 นางสาวอารีญา วงค�อุไร

63043010440 นายศุภชัย เสือหาญ
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63043010441 นางสาวอมรรัตน� ศิริชาติ

63043010442 นางสาวสุนันทา โสดาคํา

63043010443 นางสาวณัฏฐา กระจ.างเย.า

63043010444 นางสาวมาริษา ใจม่ัน

63043010445 นางสาวอัญธิดา เที่ยงทอง

63043010446 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีวิเชียร

63043010447 นางสาวอัจฉริยา สินธุสุวรรณ�

63043010448 นายวิชิต ทองสุก

63043010449 นางสาวน้ําฝน ทิพรังษี

63043010450 นางสาวพรพิมล พงษ�ธานี

63043010451 นายชาคร สะอาดเอี่ยม

63043010452 นางสาวพิมพ�ชนก สวัสด์ิ

63043010453 นางสาวกุลจิรา พูลเจริญ

63043010454 นายธนกานต� วงษ�ดี

63043010455 นางสาวมณีรัตน� จันละคร

63043010456 นายธชาชม งามสมชล

63043010457 นางสาวสุคําพร ทับเพ็ชร�

63043010458 นางสาวแสงอุษา มงคลทรง

63043010459 นางสาวอรอมล จันทาพูน

63043010460 นางสาวพิชามญชุ� พ่ึงอ4น

63043010461 นายสกุลเทพ ชูพงษ�

63043010462 นางสาวญาณนันท� เนียมคํา

63043010463 นางสาวศิริรักษ� ธูปบูชา

63043010464 นางสาวสาวิตรี โตเดช

63043010465 นางสาวรุ.งนภา มณีธรรม

63043010466 นายสุธินันท� ศิลปกุล

63043010467 นางสาวดาริณ ชุติมันต�ชัย

63043010468 นางสาวพิชชาพร สอาดม.วง

63043010469 นายธนวรรต สําราญสุข

63043010470 นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก
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63043010471 นางสาวสุกัญญา แร.กาสินธ�

63043010472 นางดวงรัตน� บ4านชี

63043010473 นางสาวเกศินี ส4มส4า

63043010474 นางสาวสุภิญญา เรือนแก4ว

63043010475 นางสาวกรปภา ศรีสมัย

63043010476 นายธนพล ทองอึ้ง

63043010477 นางสาวธนนิกานต� คชกุล

63043010478 นายอภิชัย ภูฆัง

63043010479 นางสาวณิชาภัทร ระหารไทย

63043010480 นางสาวสุฑารัตน� มากุล

63043010481 นางสาววิภาพร อาจขํา

63043010482 นางสาวสวลี พันธ�อยู.

63043010483 นางสาวกนกพร หุ.นพ.วง

63043010484 นายเจสัน ปDLนทองคํา

63043010485 นางสาวฑิตฐิตา ขําโห4

63043010486 นางสาวรุ4งราตรี เรืองรัศมี

63043010487 นางสาววิภาภรณ� เถาว�ท.อน

63043010488 นางสาวชลาลัย อันทะไชย

63043010489 นางสาวพิไลวรรณ ยาคํา

63043010490 นางสาวอาติยา สมสอาด

63043010491 นางสาวจุฑาทิพย� ฤทธิจันทร�

63043010492 นางสาวเจนจิรา ถุงน้ําคํา

63043010493 นางสาวชินาภา หอมสุคนธ�

63043010494 นางสาวสุมัจชา บุตรกระจ.าง

63043010495 นายสุภโชค หมู.มาก

63043010496 นายิอัครภัทร สิทธิวัง

63043010497 นางสาววราภรณ� อ4นโหมด

63043010498 นายพีระ พงศ�พัฒนศิริ

63043010499 นางสาวรจนา พงษ�พรรณา

63043010500 นายปารเมศ ตรีสาร
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63043010501 นางสาวลักขณา มีงาม

63043010502 นางสาวปDยะมาศ สุขเลิศ

63043010503 นายณรงค� ชัยสุวรรณรัตน�

63043010504 นางสาวนิโลบล คชสวัสด์ิ

63043010505 นายกันตภณ จอมหล4า

63043010506 นายวรเฉลิม วงค�ป@น

63043010507 นางสาวนารี มัทรา

63043010508 นางสาวสุริยาพร ปานทอง

63043010509 นางการ�ตีนี นันทะภาค

63043010510 นางสาวนนทิยา เทพสถิตย�

63043010511 นางสาว.ธิดารัตน� เหมือนรัตน�

63043010512 นางสาวปพิชญา โชติพันธ�

63043010513 นางสาวสมฤทัย นวมจิตต�

63043010514 นายวรรณชนะ ม่ันใจดี

63043010515 นางสาวอุมาภรณ� พุ.มมาลา

63043010516 นางสาวนิภารัตน� มะลิทอง

63043010517 ว.าที่ร4อยตรีนฤมล สุคนธสังข�

63043010518 นางสาวรัชนีกร ดีอ่ํา

63043010519 นางสาวปฐมา หาเรือนทรง

63043010520 นางสาวจรรยารักษ� จํานงค�ถ่ิน

63043010521 นายยุทธนา ชุ.มชื่น

63043010522 นายศิริชัย จิตติภัทรากูล

63043010523 นางสาวเกษวิไล ฤทธ์ิมงคล

63043010524 นางสาวพรินพร สิมพล

63043010525 นายปราโมทย� ทุมชะ

63043010526 นางสาวศศิพิมพ� ฉิมประยูร

63043010527 นางสาวธิดาชนก ทัศนัย

63043010528 นางสาวธันยากร เอี่ยมชาวนา

63043010529 นางกิติยา แสงฉัตร

63043010530 นางสาววิภาวัลย� สุขสิริคุณากร
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63043010531 นางสาวนิสิตา ไข.พลาย

63043010532 นายกิตติธัช อุทัยรัตน�

63043010533 นางสาวนรีกานต� ใจม่ัน

63043010534 นางสาวจุไรรัตน� บําเพ็ญศิลปQ

63043010535 นางสาวทรรศิกา สีสุ.น

63043010536 นางสาวพัชรี เปลี่ยนภักดี

63043010537 นางสาวชยานันท� โตสาระเดช

63043010538 นางสาวธมนพัชร� ภิระบัน

63043010539 นายจรณชัย แย4มปราศรัย

63043010540 นางสาวศิริรัตน� ณะเชียงของ

63043010541 นายยศวัฒย� เชตุใจ

63043010542 นางองุ.น สมสังข�

63043010543 นางสาวสุวรรณี พันธุ�เอี่ยม

63043010544 นางสาวภาวันท� หัตถกร

63043010545 นางสาวกัญญาวีร� ใจดี

63043010546 นางสาวเจตฤดี มีอนันต�

63043010547 นางสาวสมฤทัย อุดมประเสริฐกิจ

63043010548 นายณัฐพงศ� ฮวบประเสริฐ

63043010549 นางสาวกานต�พิชชา อินผล

63043010550 นางสาวขวัญฤทัย ไกรราช

63043010551 นางสาวจงรัก สาลี

63043010552 นางสาวชฎากานต� ศรีสง.า

63043010553 นางสาวพิไลวรรณ อันละคร

63043010554 นางสาวกัญญาพัชร เลิศหงิม

63043010555 นายชญานิน สิงคุณา

63043010556 นางสาววัชราภรณ� บุญดี

63043010557 นายสมศักด์ิ บูโกก

63043010558 นายกฤษณะ คํ่าคูณ

63043010559 นางสาวอภิญญา อุ4ยคํา

63043010560 นายทัพพสาร กินขุนทด
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63043010561 นางสาวณัชชา สุขนาคกิจ

63043010562 นายนวพล มงคล

63043010563 นางสาวชลธิชา เกตุรังษี

63043010564 นางสาวชุติมา เกตุประสิทธ์ิ

63043010565 นางสาวภัทราพร คันธรักษ�

63043010566 นายรังศศิกร โกสุมภ�

63043010567 นางสาวกวิชา เชิดชูกิจขจร

63043010568 นายรัตตะ พลางวัน

63043010569 นางสาวเจนจิรา นกนคร

63043010570 นางสาวนววรรณ แก4วมณี

63043010571 นางสาวพรพิมล แซ.อึ้ง

63043010572 ว.าที่ร4อยตรีธีรภัทร หยวกจุ4ย

63043010573 นายวัทธิกร เรียบร4อย

63043010574 นางสาวหัทยา เกิดนิคม

63043010575 นางสาวอณัญญา วงษ�ธัญญะ

63043010576 นางสาวเบญจมาศ แก4วเล็ก

63043010577 นางสาวอิสรา พ่ึงกุศล

63043010578 ว.าที่ร4อยตรีหญิงพรทิพย� อาษารบ

63043010579 นายราวิน รักนา

63043010580 นางสุจิตรา บุญนา

63043010581 นางสาวนิตยา จันทา

63043010582 นายคฑาวุฒิ เพ่ิมกสิกรรม

63043010583 นางสาวณิดาวรีย� เตชรัชต�พสุ

63043010584 นางสาวเมทินี พิมพ�ศิริ

63043010585 นายอรรถชัย ขยายฤทธ์ิ

63043010586 นางสาวกุลธิดา ปานคีรี

63043010587 นางสาวอาริษา เปKยน4อย

63043010588 นางสาวสุวิมล แสนธนู

63043010589 นางสาวจุรีพร อ.อนทอง

63043010590 นางสาวหัตถาภรณ� ศรีสง.า
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63043010591 นายป@ญญา ประทุมทอง

63043010592 นางสาวกนกวรรณ แผงดี

63043010593 นายรัฐพล ชุง

63043010594 ว.าที่ร4อยตรีหญิงปDยะธิดา อํานวยพร

63043010595 นางสาวหัสยา จุ4ยพันธุ�

63043010596 นางสาวสุพิชชา สิตานนท�

63043010597 นางสาววาสินี ขันมูล

63043010598 นางสาวสโรชา พลป@ญกาศ

63043010599 นางสาวกุลยวิษฐา อภิวัฒนานนท�

63043010600 นางสาวนัฐกมล แก4วเกษศรี

63043010601 นายวรพล อ.อนนิ่มนิตย�

63043010602 นางสาวสรัญญา ชีวะคํานวณ

63043010603 นายณัฐพงษ�  .ดีแพง

63043010604 นางสาวสุพรรษา หอมกระแจะ

63043010605 นางสาวเพชรรัตน� สําเริง

63043010606 นางสาวเนตรชนก ทองแก4ว

63043010607 นางสาวณัฐมล เดชาติวงศ�

63043010608 นายธานินทร� อุณพันธุ�

63043010609 นางสาวปธาทิพย� เรืองวงษ�

63043010610 นางสาวสุภาภรณ� จูจันทร�

63043010611 นายอํานาจ มาลา

63043010612 นายสุรเชษฐ� สุทธิ

63043010613 นายภัทรพงษ� จวนรุ.ง

63043010614 นางสาวนุชจรินทร� ศิริคํา

63043010615 นางสาวฐิติยาภรณ� ต้ังประเสริฐ

63043010616 นางสาวพนิดา นิยาย

63043010617 นางสาวจิราพร คําแจ4ง

63043010618 นางสาวนลินทิพย� เล็กถวิลวงศ�

63043010619 นางสาวปาลิตา หล4ากันยา

63043010620 นางสาวณัฐศิญา ก.อการ
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63043010621 นายอัษฎาวุธ องค�ษา

63043010622 นางสาวอินทุอร พุ.มพุก

63043010623 นางสาวจันทิมา เขาทอง

63043010624 นางสาวชนาภา กันเฉย

63043010625 นายจิตติพัฒน� เงินพูล

63043010626 นางสาวประภาพรรณ ดีบาง

63043010627 นางสาวอรอนงค� คําเกษ

63043010628 นางสาวนิธิวดี ศรีคําภา

63043010629 นายนิรวิทธ� สุขสมศักด์ิ

63043010630 นางสาวศศิธร กันทะ

63043010631 นายปDFยพัทธ� สุปุณณะ

63043010632 นางสาวปุณยาพร ดําสุขดี

63043010633 นางสาววชิราพรรณ ศรีรส

63043010634 นางสาวกนกพร ครองตน

63043010635 นางสาวแก4วขวัญ พันธุ�เผือก

63043010636 นายธงไชย สมะจิต

63043010637 นางสาวธิรารัตน� พูลทวี

63043010638 นางสาวแอนนา เชื้อชิล

63043010639 นายพรภวิษย� ภัทรเก้ือกูล

63043010640 นายณัฐวุฒิ ช.วยพนัง

63043010641 ส.ต.อ.กฤษณ� ศิริแดง

63043010642 นางสาวพรไพลิน เจียรนัยเจริญ

63043010643 นายประยุทธ จันทรังษี

63043010644 นางสาวนวลรัตน� เนียมปาน

63043010645 นางปาริชาติ ยศเรือง

63043010646 นางสาวดวงกมล ตลับนาค

63043010647 นางสาวนวลพักตร� ซีซอง

63043010648 นางสาวภัทร า ภรณ� วงค� อา มาศ

63043010649 นางสาววรรณภรณ� น.าดู

63043010650 นายกิตติพงศ� วงศ�อินทร�
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63043010651 นางสาวนิตยา นุชเสียงเพราะ

63043010652 นางสาวชุติมา ศิริมาศ

63043010653 นางสาวศุกร�นันทา บัวจันทร�เหลือง

63043010654 นางสาวจินดาพร เหลืองอร.าม

63043010655 นายธนวัฒน� สวนพันธุ�

63043010656 นางสาวเมธิณี วัธนประชา

63043010657 นางสาวสวิตา ด4วยโชติ

63043010658 นางสาวสุพัตรา โคยามา

63043010659 นายอิทธิพล กระแสร�ทิพย�

63043010660 นางสาวสุนิษา วิบูลย�ชาติ

63043010661 นางสาวพฤกษา สุขประเสริฐ

63043010662 นางสาวเหมือนฝ@น ภิญโญ

63043010663 นางสาวนวรัตน� เชยจันทร�

63043010664 นายกัมปนาท ขาวเจริญ

63043010665 นางสาวศุจีภรณ� สิงห�ชัย

63043010666 นายณัฐพงษ� อนุประดิษฐ�

63043010667 นางสาวจิตติมา แสนแก4ว

63043010668 นายวีรชัย อยู.หอม

63043010669 นางสาวพัชรินทร� อินโน

63043010670 นายธัญ พงศ� จันทร� เด4น

63043010671 นางสาวนันทนา กาส.าน

63043010672 นางสาวชนกนาถ ชมภูพาล

63043010673 นางศศิทร ชูจิตร

63043010674 นางสาวณัฐธิดา บวรโรจน�พงศ�

63043010675 นายธรรมรงค� จูงใจ

63043010676 นายพลวิชญ� ไชยมนตรFี

63043010677 นายกิตติพศ ช.องสาร

63043010678 นายพันธกานต� ภูมิทรัพย�

63043010679 นายภานุวัฒน� สุทนต�

63043010680 นางสาวเฉลิมศรี เสือพันธ�ทอง
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63043010681 นายพัฒนชัย เอี่ยมอ.วม

63043010682 นางสาวปนัดดา มีมุข

63043010683 นางสาวสุนทรี ดาวเรือง

63043010684 นางสาวธิดา คล4ายจันทร�

63043010685 นางสาวปภัสรา อ.อนตา

63043010686 นายชาญวิทย� อิสราสุวิภากร

63043010687 นายณัฐวัตร สุรพรไพบูลย�

63043010688 นางสาวฐิติยา มีศรี

63043010689 ว.าที่ร4อยตรีบวร ศรีถาวร

63043010690 นางสาวกษิรา ใจชื้น

63043010691 นางสาวสุดารัตน� มหามิตร

63043010692 นางสาวอภิรพร หาญกล4าภัยผยอง

63043010693 นางสาวอัญญากร กลัดสงวน

63043010694 นางสาวพจนา ศรีไพเราะ

63043010695 นางสาวกัลย�สุดา ฤทธิรณยุทธ

63043010696 นางสาวอินทุอร ทุยหล.อน

63043010697 นายอลงกรณ� โตRะนาค

63043010698 นางสาวสุพรรษา ปรีดา

63043010699 นางสาวศิริรัตน� บัวสว.าง

63043010700 นางสาวเกศินี ช.วยชู

63043010701 นางสาวสุพรทิพย� คล4ายสังข�

63043010702 นางสาวศศิมา วงษ�กําภู

63043010703 นางสาวปวีณา โพธ์ิย4อย

63043010704 นางสาวอรุโณทัย สงคราม

63043010705 นางสาวนพวรรณ พุ.มพฤกษ�

63043010706 นายเกียรติศักด์ิ คงเอี่ยม

63043010707 นางสาวศิริรักษ� แสนนรินทร�

63043010708 นางสาวพชรพร ไชยกูล

63043010709 นางสาวปวีณา คล4ายระย4า

63043010710 นางสาวชนิสรา เอี่ยมชม
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63043010711 นายวีระยุทธ พรมดวง

63043010712 นางสาวพรรษพร ศิลาแรง

63043010713 นางสาวเนติมา ภาคสังข�

63043010714 นางสาวชไมพร ประกายสกุล

63043010715 นางสาวดวงรัตน� ชนะจน

63043010716 นายพนา สาระยาม

63043010717 นางสาวอรณิชา บัวทอง

63043010718 นางสาวอิลฮัม ตากะดี

63043010719 นางสาวภิรมน เกตุมณี

63043010720 นางสาวฐิฏติกาญจน� เพ็ชร�มณี

63043010721 นายพิพิชญ�ภูมิ อ.วมพันธ�

63043010722 นายพลาวัฒน� ทองคํามุข

63043010723 นางสาววาสนา กําหนด

63043010724 นางสาวมัธนา กังวาฬศัพย�

63043010725 นายอํานาจ เส็งขํา

63043010726 นางสาวพรศุภา แหลมหลวง

63043010727 นางสาวสุดา เนตรเถ่ือน

63043010728 นางสาวอลิษา ไกรทัต

63043010729 นางสาวจันทรา อ.อนจันท�

63043010730 นางสาวเพ็ญลักษณ� ธนะเพียร

63043010731 นางสาวมนิสา ช4างเชื้อ

63043010732 นายพงษ�อนันต� มายะลา

63043010733 นางสาวณัฐวดี ฉลาด

63043010734 นางสาวอินทิรา จุฑาเกตุ

63043010735 นางสาวจิตติมา โพธ์ิไพจิตร

63043010736 นางสาวบุญสิตา แสงพันธุ�

63043010737 นายพงศกร ภาควิหก

63043010738 นางสาวพรพรรณ สุธรรมมา

63043010739 นายภาณุพงศ� ชูชื่น

63043010740 นางสาวสิรินทรา วสยางกูร
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63043010741 นางสาวมรรษสุชา ศิริมาศ

63043010742 นางสาววันวิสา วรอรุณ

63043010743 นายขุนณรงค� บํารุงทอง

63043010744 นางสาวธนาภรณ� พานคํา

63043010745 นางสาวชนิดา อัศวะไพฑูรย�

63043010746 นายพีรณัฐ จันทร

63043010747 นายอธิป ทองอ.อน

63043010748 นางสาวกมลชนก ภูเลาสิงห�

63043010749 นางสาวกัลยวรรธน� พงศ�วรเวชกุล

63043010750 นางสาวนันท�นภัส ศิริรุ.งโรจน�กุล

63043010751 นางสาวนัสรียา ละใบเด็น

63043010752 นางสาววิกานดา เงินทองดี

63043010753 นางสาวศิริพร จันทร�แจ4ง

63043010754 นายประชารัฐ ซาหว4า

63043010755 นายสมโภช วิมลเศรษฐ

63043010756 นางสาวพนิตนันท� เหล.าธัญญากิจ

63043010757 นางสาวเกษมณี สุวรรณวาสิก

63043010758 นางสาวธศวภรณ� กุลอริยพัฒน�

63043010759 นายพุฒชาติ เขนย

63043010760 นางสาวปDยะนุช ป@ตคาม

63043010761 นางสาวชลธิชา พงษ�วิชา

63043010762 นางสาวสุพัตตรา เชื่อมขุนทศ

63043010763 นายมงคลฉัตร มากมี

63043010764 นางสาวอภิสรา โพธ์ิกลีบ

63043010765 นางสาวอาทิยากร อินรัญ

63043010766 นางสาวศิวิมล ป@ญญาดิลก

63043010767 นางสาวจิราพรรณ พุ.มอุสิต

63043010768 นางสาวปDยมาภรณ� กฤษดี

63043010769 นางสาวศศินิภา ศรีเงินยวง

63043010770 นางสาววริศรา ง้ิวเรือง
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63043010771 นายวันจักรี กาสมสัน

63043010772 นางสาวอรอุมา ชูนาคา

63043010773 นางสาวศรัญญา วงค�คําแก4ว

63043010774 นายสมภพ สังขวรรณะ

63043010775 นางสาวดารารัตน� วรรณประเสริฐ

63043010776 นางสาวเจนจิรา สงใย

63043010777 นางสาวสุพรรษา นาคราช

63043010778 นางสาวจิตรารวดี ธิราภรณ�

63043010779 นางสาวชนิภรณ� แสงวัชรสุนทร

63043010780 นางสาวภาพิมล ราโรจน�

63043010781 นางสาวสกุณา ฮุนวัฒนกุล

63043010782 นายพายุ สุขทุ.นฟุย

63043010783 นางสาวศรสวรรค� พันธุ�สถิตย�

63043010784 นางสาววริษฐา รัตนรินทร�

63043010785 นายชวิศ กาญบุตร

63043010786 นายนําชัย ชื่นขจร

63043010787 นายปกครอง พิทักษ�

63043010788 นางสาวณัฐกานต� หอมขจร

63043010789 นางสาวธันฐ�ยพร ประสานทรัพย�

63043010790 นางสาวธนภรณ� คล4ายสังข�

63043010791 นางสาวอรรถยา ปDLนมณีกุล

63043010792 นายธนัญชัย ตันติจิตจาธรณ�

63043010793 นายวรากร อัสวพิพัฒน�สกุล

63043010794 นางสาวรชาพร ต4องประสงค�

63043010795 นางสาวยุรนันท� จันทราภิรมย�

63043010796 นางสาวสรารัศม์ิ พุ.มธํารงฤทธ์ิ

63043010797 นางสาวสุพรรษา เถ่ือนวงษ�

63043010798 นางสาวทิพวรรณ พันธุมา

63043010799 นางสาวชัญญานุช นาประสิทธ์ิ

63043010800 นางสาวกัณต�ณัฐฐา เทพพิทักษ�
หน4า 360 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043010801 นางสาวอัญธิกา หริ่มแก4ว

63043010802 นางสาวศรัณย�พัชร� สําเร็จดี

63043010803 นายจิรพงษ� ยินดี

63043010804 นางสาวปDยนุช คงม่ัน

63043010805 นางสาวสุภรินทร� หม่ืนจบ

63043010806 นางสาวรัตนศิริ นิภาโยธิน

63043010807 นางสาวเบญจวรรณ บุญมาก

63043010808 นางสาวนนทิวรรณ เดชดวงตา

63043010809 นายสหรัฐ ฆ4องวงศ�

63043010810 นางสาวอมลรดา รอดงาม

63043010811 นางสาวธนาภา นิลสุวรรณ

63043010812 นางสาวสี่ทิพย� วินิจสิทธ์ิ

63043010813 นางสาวจันทร�ธิมา ขําอิง

63043010814 นายภาคภูมิ ฉํ่าน4อย

63043010815 นางสาวณัฐธิณี ฉิมพาลี

63043010816 นางสาวมนัสวี เกษมสันต� ณ อยุธยา

63043010817 นายเนติพงศ� พวงพิกุล

63043010818 นายดํารงพล ยวงใย

63043010819 นางสาวมนัสชญา จิตมานะ

63043010820 นายรุ.งธนาวรรษ สัญญารุ.งสัมฤทธ์ิ

63043010821 นางสิริวิมล ภูนุช

63043010822 นายเฉลิมพงศ� สุขาทิพย�

63043010823 นายสุเมธ ยุรมาศ

63043010824 นางสาวเจนจิรา เกิดบึงพร4าว

63043010825 นางสาวกรรณิการ� คุณชนะ

63043010826 นางสาวอัจจิมา จ่ันงาม

63043010827 นายเจษฎา กรอบมุข

63043010828 นางสาวสุภาภรณ� ใจตรงดี

63043010829 นางสาวสุวิมล ศรีจันทร�

63043010830 นายสันติชัย เย็นสถิตย�
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63043010831 นางสาวป@ณณพร นาพิจิตร

63043010832 นางสาวดลพร โพธ์ิรอด

63043010833 นางสาวศศิวิมล ทองเที่ยง

63043010834 นางสาววรินทร�ลดา แน.นอน

63043010835 นางสาวจิดาภา แกว.นธัญกิจ

63043010836 นางสาวปาริฉัตร พิไชยณรงค�

63043010837 นางสาวธนวรรณ นันทสาร

63043010838 นางสาวมาลี บุญเรือง

63043010839 นางสาวณัฐกานต� ศรีรารัตน�

63043010840 นายณัฐนนท� ปลื้มอารมณ�

63043010841 นางสาวกนกวรรณ จันหนู

63043010842 นางสาวอมรรัตน� จันทร�บ4านคลอง

63043010843 นางสาวจารุวรรณ ขําประยูร

63043010844 นางสาวลักษิกา สมศักด์ิ

63043010845 นางสาวผาณิต สุวรรณทัต

63043010846 นางสาวณธิดา พลล.องช4าง

63043010847 นายวรวิช บุญมา

63043010848 นางสาววัชรินทร� เกตุจีน

63043010849 นางสาววันวิสา ทองสาร�

63043010850 นายณัฐพล ทองผุด

63043010851 นางสาวนฤมล ศรีโมรา

63043010852 นายสิทธิชัย บุญเวช

63043010853 นางสาวอุไรวรรณ แหยมประเสริฐ

63043010854 นางสาวรุ.งสุรีย� พิลึก

63043010855 นายสิทธิพร สิงห�ชํานาญ

63043010856 นายกรกช เผ.าพิบูลชัย

63043010857 นางสาวพัชรา พุ.มชุมแสง

63043010858 นางสาววิภาวดี อ4นเรืองศรี

63043010859 นายสันติสุข สินมาก

63043010860 นางสาวมณีรัตน� ถาซ4อย
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63043010861 นางสาวอังค�วรา มหาเกษม

63043010862 นางสาวธนตพร โพชสาลี

63043010863 นายธนพัฒน� สุชัยรัตน�วิโรจน�

63043010864 นางสาวจันทร�จิรา เถ่ือนคํา

63043010865 นางสาวจรรยา เพ่ิมพูล

63043010866 นางสาวยุวดี โอฬารวัตร

63043010867 นางสาวชุติมา บุญกลัด

63043010868 นายวิโรจน� พงษ�ดี

63043010869 นางสาวณมลชนก ทับนาท

63043010870 นายณัฐภัทร บุญเอี่ยม

63043010871 นายธนัชกรณ� ขะชาตย�

63043010872 นางสาวทักษพร เขียวจันทร�

63043010873 นางสาวนุศรา กันเกิด

63043010874 นางสาวเกศกนก นราวงษ�

63043010875 นายจารุกิตต์ิ แท.นพิทักษ�

63043010876 นายสุรเดช แสงสวิทย�

63043010877 นางสาวเกษรา บุญสุข

63043010878 นางสาวสุภารัตน� เพชรประดับ

63043010879 นางสาวศิรินทรา มหาผล

63043010880 นางสาววารินทร� ขันธชัย

63043010881 นายณัฐกิตต์ิ ศรีชัย

63043010882 นายพรเทพ ทรัพย�เมือง

63043010883 นางสาวนัฏฐา ผ.องใส

63043010884 นายพงศ�ศิริ สบู.หอม

63043010885 นางสาวจิรวดี อ.อนหวาน

63043010886 นายพงศกร การมิตรี

63043010887 นางสาวจีรณา หุ.นพ.วง

63043010888 นางสาวณัฐกานต� ประดิษฐ�อัสดร

63043010889 นางสาวพิมพ�วิไล ศรีสุธรรม

63043010890 นายศิลวัตร นครเขตต�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043010891 นางสาวศศิประภา กระเทศ

63043010892 นายไชยวัฒน� มงคลแผ4ว

63043010893 นางสาววิชุดา ดวงเพชร�

63043010894 นางสาวอมรรัตน� พรหมเมือง

63043010895 นางสาวสุภาพร ปานดํา

63043010896 นางสาวภาวินี รอสูงเนิน

63043010897 นางสาวนาราภัทร กองฟู

63043010898 นางสาวคณัสวรรณ กรรขํา

63043010899 นางสาวป@ทมา ทองธานี

63043010900 นางสาววรกานต� พรรณกลิ่น

63043010901 นางสาวขวัญชนก สมบุญ

63043010902 นางสาวรัชดา รัดทุง

63043010903 นายณัฐโชค ศิริมหันต�

63043010904 นางสาววริษา ผ.องใส

63043010905 นางสาวสุภาพร ประเสริฐสุข

63043010906 นางสาวสรอนงค� ฉิมศรี

63043010907 นางสาวพวงเพชร ศรีบุญเพ็ง

63043010908 นางสาววุฑิทา นุชคุ4ม

63043010909 นายอนุรักษ� สวัสดี

63043010910 นางสาวหนึ่งฤทัย ทับเงิน

63043010911 นางสาวอมรรัตน� เลขยัน

63043010912 นางสาวกรรณิการ� ขาวศรี

63043010913 นายนภัทร วิมลรัตนกุล

63043010914 นายอนุชิต อันประนิตย�

63043010915 นายกนก ยุกติรัตน�

63043010916 นางสาวปDยะดา ศรีทองพิทักษ�

63043010917 นางสาวนันทิชา เจตสุวรัตนมณี

63043010918 นางสาวศิริลักษณ� ทองมี

63043010919 นายรณเกียรติ อินลวง

63043010920 นางสาวเนตรนภา โพธ์ิศรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043010921 นางสาวนริศรา อิ้ววังโส

63043010922 นางสาวปรางค�วิไล อินทรจันทร�

63043010923 นางสาวพรสุดา หงษ�สุวรรณ  �

63043010924 นางสาวศิรินทร�ทิพย� สบายฤทัย

63043010925 นายกาณฑ� พิษณุวัฒนา

63043010926 นางสาวธนาภา พงษ�ไพบูลย�

63043010927 นางสาวนิตสิญา ทัสนา

63043010928 นางสาวฤทัยรัตน� มีสกุล

63043010929 นางสาวกัญญาณัฐ เจตนะจิตร�

63043010930 นางสาวนิตนภา สิทธิเจริญ

63043010931 นางสาวจิตติมา ครองทอง

63043010932 นายทรงพล จันพินิจ

63043010933 นางสาวปDยาภรณ� เพ็งหนู

63043010934 นายชวนากร ศรีศักดา

63043010935 นางสาวสุพิชชา ฤทธ์ิมนตรี

63043010936 นางสาวพัชราพร เพ็งมาก

63043010937 นางสาวป@ณณภัสร� มหาโภชน�

63043010938 นางสาวหทัยวรรณ ใหมศรี

63043010939 นายสามารถ พลชัย

63043010940 นายศุภสันต� ฟองรัตน�

63043010941 นายพิพัฒน�พงษ� จันทร�ฤทธ์ิ

63043010942 นางสาวพรทิพย� คล4ายวงษ�

63043010943 นางสาวนิรชา เสียงล้ําเลิศ

63043010944 นางสาวศิริรัตน� เรืองขจร

63043010945 นายจิรพัฒน� คงบัว

63043010946 นางสาวโสภา รักษาสมัย

63043010947 นางสาววารุณี ทองเหลืองสุข

63043010948 นายอดิศร บัวตูม

63043010949 นางสาวสิรีธร ชัยภักดี

63043010950 นางสาวศิริพร เวสันเทียะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043010951 นางสาวนภาภรณ� ศิริพันธุ�

63043010952 นางสาวสลักฤทัย จาดฤทธ์ิ

63043010953 นางสาวปDยารัตน� เผือกนาค

63043010954 นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค

63043010955 นางสาวจรินทภรณ� ตลับเงิน

63043010956 นางสาวรัชดาพร ใบไกร

63043010957 นางสาวนิภาพร ยอดย่ิง

63043010958 นางสาวสุวคนธ� ตานุชนม�

63043010959 นางสาวมุทิตา โชคทรัพย�

63043010960 นางสาวฐิติรัตน� ศรีวิเชียร

63043010961 นายกฤษฎา พิทักษ�

63043010962 นางสาวกรรณิการ� จันทร

63043010963 นางสาวสุพรรษา นิลทุ4ย

63043010964 นางสาวมาริสา สียางนอก

63043010965 นางสาวอุษามณีย� เอี่ยมทัด

63043010966 นางสาวออมทรัพย� คําน4อย

63043010967 นายสุวิทย� กาดีโรจน�

63043010968 นางสาวพัชรี คําน4อย

63043010969 นางสาวสวรรยา พูลสุขเสริม

63043010970 นางสาวจินตนา งามฤทธ์ิ

63043010971 นางสาวนัยนา ขวัญเกตุ

63043010972 นางสาวภาวิณี สมนาบัติ

63043010973  .ว.าที่ร4อยตรีหญิงอังครัตน� จิอูZ

63043010974 นายณัฐพล ปานแสง

63043010975 นางสาวพรชนก ชัยวิชู

63043010976 นายภาคภูมิ สุขประเสริฐ

63043010977 นางสาวขวัญชนก ไวยกุล

63043010978 นางสาววิภาพร ยามา

63043010979 นายปองกูล คชวงษ�

63043010980 นางสาวเพ็ญนภา อัมพวา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043010981 นายภาณุ หอมฉุน

63043010982 นางสาวชลนที นาคศรีสุข

63043010983 นางสาวพรนิภา พูลสะดี

63043010984 นายคัมภีร� จันโลมา

63043010985 นางสาวจารุพรรณ จอมพงษ�

63043010986 นางสาวสุพัตรา สุดถาวร

63043010987 นางสาวนิภาพร เหมือนทอง

63043010988 นางสาวฐิติพร ทองตะคุ

63043010989 ว.าที่ร4อยตรีหญิงอุบลรัตน� เทพรักษ�

63043010990 นางสาววราภรณ� แขกช4อย

63043010991 นางสาวชลธิชา วงษ�เทศ

63043010992 นางสาวสุธาสินี แก4วทอง

63043010993 นางสาวอรณี วงษ�อินทร�

63043010994 นางสาวสุนันทา เขียวน4อย

63043010995 นางสาวณัฐณิฌา ทะจันทร�

63043010996 นางสาวธวัลหทัย จิตรเพ็ชร�

63043010997 นางสาวธันยาภรณ� มาแสวง

63043010998 นายนฤมิต คงอรุณ

63043010999 นางสาวสุดารัตน� สังข�น4อย

63043011000 นางสาวขวัญทิพย� จิตรประไพ

63043011001 นางสาวรัตนาวดี ขอพ่ึง

63043011002 นางสาววรรณศิญา พรหมบุญ

63043011003 นางสาวณัฐทยากาญจน� อ.วมโตวงษ�

63043011004 นางสาวฐานิตา ใจเพ็ชร

63043011005 นางสาวณีรนุช ธงชัย

63043011006 นางสาวนริศรา ผิวทอง

63043011007 นางสาวณัฐฐินันท� สมร

63043011008 นางสาวณัฐลักขณา พุทธิพัฒน�

63043011009 นายเปรม ปานผาสุข

63043011010 นางสาวจีรภา ด4วงที่สุด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043011011 นางสาวนันท�มนัส คุ4มสวัสด์ิ

63043011012 นายพงศ�นิวัฒน� ลอมไร.

63043011013 นางสาวชาลิสา สุภาพ

63043011014 นายวิจักษณ� มูลปHอม

63043011015 นางสาวพรพิมล จับใจนาย

63043011016 นายปรัตถกร นเปล.งฉวี

63043011017 นางสาวเสาวภา ธัญญาทร

63043011018 นายธเนศ สมปานวัง

63043011019 นางสาวป@ทมา เกตุรัตน�

63043011020 นายธนากร ภาระธัญญา

63043011021 นายปรัชญา อินทร�แสง

63043011022 นางสาวสตรีรัตน� อังกาบ

63043011023 นางสาววรรณธิดา บํารุงภักดี

63043011024 นางสาวกุลณัฐ อรัณยภาค

63043011025 นางสาวกฤษติกา อุ.นย่ิงเจริญ

63043011026 นางสาวปริฉัตร ปDยะทัศน�

63043011027 นางสาวจินดาพร แย4มสุคนธ�

63043011028 นางสาวขนิษฐา ประฤทธิวงษ�

63043011029 นายวิศววุฒิ สง.าพงษ�

63043011030 นายพชรพล สมานกสิกรณ�

63043011031 นางสาวพิมพกานต� ทรัพย�พลี

63043011032 นางสาวประภาพร สมประสงค�

63043011033 นางสาวทิพย�สุดา สายจีน

63043011034 นายธนพล อุดต๊ิบ

63043011035 นางสาวกัลยาภัสร� ดีมี

63043011036 นางสาวลลิตา บุญทัน

63043011037 นางสาวน้ําทิพย� เขียวงาม

63043011038 นางสาวศรีไพร ตราชูคงวุฒิ

63043011039 นางสาวจิรัชญา ชงสกุล

63043011040 นางสาวนันทิดา บุญทวี
หน4า 368 จาก 654               
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043011041 นางสาวผกามาศ ทองชั่ง

63043011042 นายไชยวัฒน� เลิศฉลาด

63043011043 นางสาวสุภาวดี จิวศิริตระกูล

63043011044 นางสาวณัฐนันท� จําเนียรทรง

63043011045 นางสาวเรืองจินดา เรืองศรี

63043011046 นางสาวไอวรุณ สร4อยสีมาก

63043011047 นางสาวกนกพร สิงหา

63043011048 นายคเณศร� เกตุหิรัญ

63043011049 นางสาวนิลรัตน� แย4มสว.าง

63043011050 นางสาวณัฐชยา หลวงจินา

63043011051 นางสาวรัตนาภรณ� ชวลิต

63043011052 นางสาวเบญจวรรณ ทองสุขดี

63043011053 นางสาวขนิษฐา แผ.พร

63043011054 นายปกิตต� พ.วงเฟYLอง

63043011055 นางสาวณัฏฐภัณย� ไชยเขียวแก4ว

63043011056 นางสาวสตรีรัตน� สังข�บัวแก4ว

63043011057 นางสาวสุธิณี เปาะสง.า

63043011058 นางสาวทักษพร นกดี

63043011059 นางสาวม่ิงขวัญ คุ4มศิริ

63043011060 นางสาวนัฐฐิกา ชมชื่น

63043011061 นางสาวบุศรา ชูแหวน

63043011062 นางสาวมุจลินท� บุตรละคร

63043011063 นายเขตขรรค� ขําพุฒ

63043011064 นางสาวเรณู ศรีเกษม

63043011065 นางสาวณัฏฐา ขุนภักดี

63043011066 นายณัฐนันท� นาคนพ

63043011067 นางสาวกชพร บัววิเศษ

63043011068 นายอานุทัศน� มีเจตนี

63043011069 นายมนต�ชัย ชวนะพาณิชย�

63043011070 นางสาวศิรินภา ม.วงอ.อน
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ระดับปริญญาตรี

63043011071 นางสาวนิดา อ.อนจันทร�

63043011072 นางสาววิภารัตน� พ.วงวิจิตร

63043011073 นางสาวพัณณิตา ช.องวารินทร�

63043011074 นางสาวอินทิรา มะหะหมัด

63043011075 นางสาววรัญญา ศรีเพชร�

63043011076 นางสาวอ4อมใจ ธงสันเทียะ

63043011077 นางสาวสาวิตรี บุญขยาาย

63043011078 นางสาวอนันทิตา รอดสการ

63043011079 นายจําลอง ขวัญเมือง

63043011080 นายวนัสนันท� อัมพปานิค

63043011081 นางสาวฉัตรฤดี แก4วกระแส

63043011082 นางสาวณฐฤทัยธร หริ่งโสภาพลสิน

63043011083 นางสาวณัฐนันท� สังข�อินทร�

63043011084 นางสาวนุชนาฎ หม่ืนเดช

63043011085 นางสาวนวียา สิงห�ชํานาญ

63043011086 นางสาวเพ็ญชญา โพธ์ิศรี

63043011087 นายอภิสิทธ์ิ สังข�ทอง

63043011088 นางสาวปาริชาติ เปKLยมรอด

63043011089 นางสาวปาณิศา อินทเสน

63043011090 นายนิธิ เถ่ือนกวา

63043011091 นางสาวพิชชาภา จันทร�ศรี

63043011092 นางสาวพรรณนิสสา มีแสง

63043011093 นางสาวอารีรัตน� สิงหะจูฑะ

63043011094 นางสาววิภาดา ดูสัจธรรม

63043011095 นางสาววัฒนาพร อินทร�แผลง

63043011096 นายรณเมศวร� พุฒินันทชัยกุล

63043011097 นางสาวพัชราวลี เขียวขํา

63043011098 นางสาวยุพา สายเพชร

63043011099 นายอนิรุตน� ดวงแก4ว

63043011100 นางสาวณัฐกานต� ดีรัศมี
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63043011101 นางสาวศุภานัน คําแจ4ง

63043011102 นางสาวนันทกานต� แปHนอ่ํา

63043011103 นางสาวสาลินี นาคลําภา

63043011104 นางสาวจิตต�วิภา สมพันธ�

63043011105 นางสาวอชิรญา อินทร�สวัสด์ิ

63043011106 นางสาวสกาวเดือน กระแสสืบ

63043011107 นางสาวพัชรดา ธิติมูล

63043011108 นางสาวรสธร โพธ์ิฤทธ์ิ

63043011109 นายศุภฤกษ� พลชัย

63043011110 นางรัตนาภรณ� พิทักษ�อรรณพ

63043011111 นายมานะศักด์ิ แตงโสภา

63043011112 นางสาวกนกวรรณ คําสอาด

63043011113 นางสาวปDยพร พิณเสนาะ

63043011114 นางสาวสุภัสสร แจ4งอ.วม

63043011115 นางสาวธิชญกานต� จันทร�เกิด

63043011116 จ.ส.อ.ฉัตรชัย เปจะโปะ

63043011117 นางสาววรรณวิมล ม่ังมี

63043011118 นางสาววรัชยา กองกาย

63043011119 นางสาวชณัฐฎา ใยบัว

63043011120 นางสาวบุษบา รัตนะ

63043011121 นางสาวปรารถนา ปลอดทุกข�ภัย

63043011122 นางสาวณัชชา แช.มวงษ�

63043011123 นางสาวจารุวรรณ ยศบุญเรือง

63043011124 นายณัฐพงษ� ศรีวรสาร

63043011125 นางสาวอรณิชา วิเศษศรี

63043011126 นางสาวยุวธิดา แท4สูงเนิน

63043011127 นางสาวอัจฉราภรณ� สร4อยสนธ์ิ

63043011128 นางสาววชิราภรณ� ท.าหิน

63043011129 นางสาวกัญญาณัฐ ตรีผลพันธุ�

63043011130 นางสาวศิริญญา แย4มบุญมาก
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63043011131 นางสาวกัญญ�กุลณัช ปHอมมณี

63043011132 นางสาวจุฑานภา เจริญธรรม

63043011133 นางสาววิจิตรา พรหมรักษ�

63043011134 นางสาวหฤทัย สัญชาติ

63043011135 นางสาวไพรินทร� เผือกเเพ4วพงษ�

63043011136 นางสาวเพ็ญพร บัวสาย

63043011137 นางสาวรัตนา ผลิสนธ์ิ

63043011138 นางสาวอารีรัตน� ธรรมรัตน�

63043011139 นางสาวสุพิชฌาย� นาคลําภา

63043011140 นางสาวกัลยรัตน� คงนะ

63043011141 นางวราภรณ� ดอกพิกุล

63043011142 นายพงษ�ศักด์ิ อุปสอด

63043011143 นางสาวปรางทิพย� สุขจิตรพิมาย

63043011144 นางสาวธิดารัตน� เทียมมงคล

63043011145 นางสาวณัฐกุล ฤกษ�สง.า

63043011146 นางสาวพัทธนันท� ทับแคลน

63043011147 นางสาววันทนีย� ศรีเดช

63043011148 นางสาวชนัญชิดา จันขัน

63043011149 นางสาวเมธินี บัวอินทร�

63043011150 นายภูวนาท ธุระธรรม

63043011151 นางสาวมณีรัตน� หมีทอง

63043011152 นางสาววิชุดา กล่ําแพร

63043011153 นายณัฐพร ช4างอยู.

63043011154 นายธนายง บุญเป[ง

63043011155 นางสาวกนกวรรณ สนั่นรัมย�

63043011156 นางสาวปDยนันท� สว.างศรี

63043011157 นางสาวธัญญารัตน� คงกพัน

63043011158 นางสาวปDยพร สกุลแก4ว

63043011159 นางสาวนลพรรณ เยาวรัตน�

63043011160 นางสาวอัจฉรา กัลยา
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63043011161 นางสาววาสนา ธนารักษ�

63043011162 นางสาวพัชรี ภู.ระหงษ�

63043011163 นางสาวธิดารัตน� กรัตนุถะ

63043011164 นางสาวจิราภรณ� ศรีเพ็ชร�

63043011165 นายชรินทร� อารีรมย�

63043011166 นายพิชชากร แม4นพยัคฆ�

63043011167 นางสาวนันทิชา กลิ่นมณฑา

63043011168 นางสาวพชรมน มงคลพร

63043011169 นายวัฒนากร ปDLนกุล

63043011170 นายเศรษฐศักด์ิ ทองมา

63043011171 นางสาวดวงฤทัย ทองรอด

63043011172 นางสาวงามสิรี สุภาผล

63043011173 นางสาวสายศิริ ศิวากุล

63043011174 นางสาววรรณวิภา โคกครุฑ

63043011175 นางสาวนันทินี สุดเนตร

63043011176 นายสิทธิกร แสงหงษ�

63043011177 นางสาวณัฐกาญจน� โพธิเวชกุลธัญ

63043011178 นางสาวนวลอนงค� ไทยนาทม

63043011179 นายวงศกร บุญเล็ก

63043011180 นางสาวทิพวรรณ นิมา

63043011181 นายณัฐวัตน� ปรือทอง

63043011182 นางสาวณัฐณิชา ทรัพย�สิน

63043011183 นายวิชญ�ภาส สาริบุตร

63043011184 นางสาวกัลยารัตน� แก4วละออ

63043011185 นางสาวรุ.งทิวา มังโส

63043011186 นางสาวเบญจวรรณ หม่ืนพวง

63043011187 ร.ต.สุรศักด์ิ สุขหมอน

63043011188 นางสาวมัจติมา พลอยกระจ.าง

63043011189 นายอโณทัย ภู.ศรี

63043011190 นางสาวจารุมน รัตนมงคล
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63043011191 นางสาวปภัสวรรณ บรรดาศักด์ิ

63043011192 นางสาวป@ญญาพร อุบล

63043011193 นางสาวกาญจนาพร ยอดภีระ

63043011194 นางสาวอัจฉรี ทวีวัฒน�

63043011195 นางสาวทิพากร แสนรินทร�

63043011196 นางสาวนันทิดา อินใย

63043011197 นางสาวอารียา วัชระป@นตรี

63043011198 นายธีรยุทธ รอดฤดี

63043011199 นางสาวฐานัดดา วงศ�จันทร�

63043011200 นางสาวประภาพร พิณสายทอง

63043011201 นางอัมไพวรรณ ยอดมณี

63043011202 นางสาวสุรัสวดี เรืองเดช

63043011203 นายคณิศร การสมธร

63043011204 นายเกรียงไกร จินานุรักษ�

63043011205 นางสาวเวณิกา ระโส

63043011206 นางสาวศิรินยา นวลปลั่ง

63043011207 นางสาวพัสตราภรณ� ชมมณฑา

63043011208 นางสาวพรชนก เฉลิมถ่ิน

63043011209 นางสาวสุธิดา จิตร�วิชัย

63043011210 นางสาวพัชรีวรรณ ภารา

63043011211 นางสาวอาทิติญา ชาติรัมย�

63043011212 นายปองภพ ไชยศรีษะ

63043011213 นายนิติภูมิ ทรัพย�บํารุง

63043011214 นายพิพัฒน� พจนา

63043011215 นางสาวสมพร บุญมา

63043011216 นางสาวพิชญาภา สุขโต

63043011217 นางสาวจุติพร คัทเนตร

63043011218 นายสนธยา แก4วประดิษฐ�

63043011219 ว.าที่ร4อยตรีหญิงรชนีวรรณ โยธารักษ�

63043011220 นายวาทิต เสร็จกิจ
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63043011221 นางสาวศิริลักษณ� บํารุงวุธ

63043011222 นางสาวสาวิกา มีมุข

63043011223 นายเฉลิมวุฒิ กุตัน

63043011224 นายธนาคาร ยอดปวน

63043011225 นางสาวอัจฉราภรณ� มากคล4าย

63043011226 นายกฤษฎา วิชัยเนตร

63043011227 นางสาวสุป@ญญา ปลื้มจิต

63043011228 นางสาวฤทัยชนก ปลอดภัย

63043011229 นางสาวชุติมน ม่ิงขวัญ

63043011230 นางสาววรรณวิศา กรีเจ็ด

63043011231 นายมนตรี จําเริญพร

63043011232 นางสาวศศา มนต�นามอญ

63043011233 นางสาวสุรีพร ผูกพันธ�

63043011234 นางสาวนันทกา แอลา

63043011235 นางสาววรวรรณ แหล.งเมือง

63043011236 นายอภิวัฒน� โคยามา

63043011237 นายอนุชา ครุฑธาพันธ�

63043011238 นางสาวโสภิดา ภู.ทอง

63043011239 นางสาวศิวพร ผดุงใจ

63043011240 นางสาวสุรัสวดี ศิริสุข

63043011241 นางสาวลักษิกา สมจิตร

63043011242 นางสาวอนุสรา สมนึก

63043011243 นางสาวนพเก4า อยู.สมบูรณ�

63043011244 นางสาวกนกวรรณ อร.ามเรือง

63043011245 นางฉัตรวรินทร� บุตรศรีด4วง

63043011246 นางสาวอารียา หามนตรี

63043011247 นางสาวชนิภรณ� คล4ายศรี

63043011248 นางสาวสุวิสาส� อภัย

63043011249 นางสาวญดา อินทผลัญ

63043011250 นางสาวเสาวลักษณ� ทําเสร็จ
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63043011251 นางสาวศศิประภา แพทย�เจริญ

63043011252 นางสาวสุวรรณา เผือกเล็ก

63043011253 นางสาววรรณพร ช4างขํา

63043011254 นางสาวชลกร เดชขุน

63043011255 นางสาวธัญชนก ตันวัฒนะ

63043011256 นางสาวกมลทิพย� บุญนํา

63043011257 นางสาวอัญชลี แก4วกัญญา

63043011258 นางสาวชุลีพร เรียนทับ

63043011259 นางสาวธนัญชนก ว.องไวเมธี

63043011260 นางสาวณัฐธยาน� บัวอุย

63043011261 นายพีระพงษ� ใจขอด

63043011262 นางสาวสุพรรณา วายุโชติ

63043011263 นางสาวพัสตราภรณ� เลิศฤทธ์ิ

63043011264 นายธีรนนท� ใบเตย

63043011265 นางจุฬาภรณ� ปุณณะเวส

63043011266 นายปฏิเวธ แก.นคํา

63043011267 นางสาวศิรประภา มุทาพร

63043011268 นางสาวปวีณา ฉันทประเสริฐศรี

63043011269 นางสาวฉัตรกมล ป@\นงาม

63043011270 นางสาวชฎาภรณ� ธรรมสกุลสัจจา

63043011271 นางสาววัชราภรณ� แช.มเดช

63043011272 นายณัฐพร ประไพพงษ�

63043011273 นางสาวชิดชนก ขําคํา

63043011274 นายปธานิน โชติวงษ�

63043011275 นางสาวธนิกา จันทร�ทอง

63043011276 นายกิตติวุฒิ ประจงค�

63043011277 นางสาวปวริศา โตสกุณี

63043011278 นางสาวสุนิษา ทานธรรม

63043011279 นางสาวศิริวรรณ สืบสงัด

63043011280 นางสาวอรรจมาภรณ� ชาติสิทธิสิทธ์ิ
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63043011281 นางสาวอัญญารัตน� เขียวภักดี

63043011282 นางสาวอรยา กานต�สิทธิโชค

63043011283 นางสาวกัญญาณัฐ ม่ันเพ็ชร

63043011284 นายวสุ ตรีธัญญา

63043011285 นายฐาปนเดช จันทร�ประโคน

63043011286 นางสาวผกามาศ เอี่ยมสืบทับ

63043011287 นางสาวจันทิมา คล4ายพุ.ม

63043011288 นางสาวสุบิณฑ�ญา ต้ือถา

63043011289 นางสาวขนิษฐา อ่ําละมัย

63043011290 นางสาวสุภาวดี สุดสวาท

63043011291 นางอุไรพัชร ไลออน

63043011292 นางสาวศิริกานดา เลียงผา

63043011293 นางสาวนฤมล ปานคีรี

63043011294 นางสาวชิตชนก จันทรานุสรณ�

63043011295 นางสาวนุชนาถ โพธิขวัญ

63043011296 นางสาวสุวนันท� ม่ิงเมือง

63043011297 นางปทิดา ชอบทําเหมือน

63043011298 นางสาววนิดา สุกทัน

63043011299 นางสาวศิริกาญจน� จะมัง

63043011300 นางสาวสุทธิรัตน� แทนจันทึก

63043011301 นางสาวสุฑาทิพย� เตียวิบูลย�

63043011302 นางสาวสาธิยา ทับทิมอ.อน

63043011303 นางสาวศรสวรรค� สุวรรณภักดี

63043011304 นางสาวสุภาพร ทองศักด์ิ

63043011305 นางสาวฉัตรสุดา จันทร�มณี

63043011306 นางสาวสาลินี สาสนทาญาติ

63043011307 นางสาวปวีณ�นุช มีษา

63043011308 นางสาวสุรีย�รัตน� นิมานะ

63043011309 นางสาวขนิษฐา ไล4ทอง

63043011310 นางสาวภัทราภรณ� พงหันษา
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63043011311 นางสาวป@ทมาพร มณีรัตน�

63043011312 นางสาวจรรยพร ริดใย

63043011313 นางสาวศิรินรัตน� ปานหงษ�

63043011314 นางสาวเมธาพร หงส�อ4าย

63043011315 นายจตุรานนท� ปานกลาง

63043011316 นางสาวสุกัญญา กาญจนฉวี

63043011317 นางสาวสิรินภา ไกรนาจา

63043011318 นางสาวธิดารัตน� เรียนทับ

63043011319 นางสาวสาวิตรี ชูภักดี

63043011320 นายฉัตรมงคล ลิอ.อนรัมย�

63043011321 นางสาวยุวดี ระย4าย4อย

63043011322 นางสาวสุภัทรา เพ็งหม่ืนราช

63043011323 นางสาวพัชรินทร� เคทะ

63043011324 นางสาวณัฐกานต� สํารวยผล

63043011325 นางสาววิลัยพร กระออมแก4ว

63043011326 นางสาวเขมภรณ� มุกมีค.า

63043011327 นางสาวเสาวณีย� ชัยบุรินทร�

63043011328 นางสาวสุดารัตน� พันธ�พืช

63043011329 นายปDยพงษ� กองจินดา

63043011330 นางสาวอรรัตน� เกิดอ่ํา

63043011331 นายอมรเทพ อ.อนจันทร�

63043011332 นางสาวชุติมา ปนัดเศรณี

63043011333 นางสาวสายพิน จุลพันธ�

63043011334 นางสาวกนกวรรณ ช.างบรรจง

63043011335 นายคณิต ณ พัทลุง

63043011336 นางสาวณัฐกานต� แซ.ย้ัง

63043011337 นายเอกบุรุษ คุณุ

63043011338 นางสาวป@ทมาภรณ� อินตRะภา

63043011339 นางสาวจุฑามาศ ขุนารักษ�

63043011340 นายรุ.งโรจน� วัฒนะจิตเสรี
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63043011341 นางสาวสริตา ทองเปลว

63043011342 นางสาวนันทวัน แบ.งส.วน

63043011343 นางสาวธัญสุดา วงค�เขียว

63043011344 นางสาวชนาภา พรรคพวก

63043011345 นางสาวยุวันดา คงเพ็ชร

63043011346 นางสาวน้ําเพชร นิสะโสกะ

63043011347 นางสาวปวีณ�ธิดา สัมบุณณานนท�

63043011348 นางสาวณัฐจริณ คําสีเขียว

63043011349 นางสาวสุภาพร เย็นระยับ

63043011350 นางสาวรติพร ศรีรัง

63043011351 นางสาวนันทิดา ช.ออัญชัน

63043011352 นายเกริกฤทธ์ิ เวชกรณ�

63043011353 นางสาวปาริชาติ คําโหมด

63043011354 นายธนาธิป จาดสุวรรณ

63043011355 นางสาวณัฐนรี นิ่มจันทร�

63043011356 นางสาวรัชนีพร อ่ําผ.อง

63043011357 นางสาวสุธีราภรณ� วังคีรี

63043011358 นางสาวนุจรี กุสุมาลย�

63043011359 นายศุภพงษ� หงษ�สกุล

63043011360 นางสาวกรกนก อาทิตย�วงษ�

63043011361 นางสาวพรรษกร ขาวบุญมี

63043011362 นายธนากร พิมประสาร

63043011363 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ

63043011364 นางสาวณัฐรินีย� กาฬภักดี

63043011365 นางสาวฑิตยา พูลสวัสด์ิ

63043011366 นางสาวอรีรัตน� สีไสย

63043011367 นางสาวเจนจิรา ธรรมลังกา

63043011368 นายอานิรุต ผดุงตรี

63043011369 นายภูมิพัฒน� เกียรติบํารุง

63043011370 นางสาวพรสิริ คชารักษ�
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63043011371 นางสาวสนธยา พวงเพชร

63043011372 นางสาวมาลี พรมจาด

63043011373 นายวรพงษ� ดีม่ัน

63043011374 นายณภัทรษร ลาวัง

63043011375 นางสาวพิมลรัตน� ด.างตาดทอง

63043011376 นางสาววิลาวัณย� ศิลปเดช

63043011377 นางสาวกฤตญาภรณ� ทิพรส

63043011378 นายณัฐพงษ� ฉิมมา

63043011379 นางสาวอรวรรณ ป@\นเหน.งเพ็ชร

63043011380 นางสาวเบญจมาศ เสาวคนธ�

63043011381 นางสาวฐิติพร บูรพา

63043011382 นางสาวณัฐณิชา พ.วงเชย

63043011383 นางณภาภัช ปDจดี

63043011384 นายวีรพล พิลามาศ

63043011385 นายโสภณ บุพศิริ

63043011386 นางสาวโชคนิธิ ทองสุข

63043011387 นางกาญจนา สุขประเสริฐ

63043011388 นายฤทธิชัย ทรัพย�คง

63043011389 นางพัชรินทร� กลิ่นมะลิ

63043011390 นางสาวพราวนภัส หอมขจร

63043011391 นางสาวสุนิสา สีเข4ม

63043011392 นางสาวกมลวรรณ สนิทผล

63043011393 นางสาวมัลลิกา พุทธศิริ

63043011394 นายวรโชติ พาพุฒิกุล

63043011395 นางสาวสาวิตรี ภู.ประดิษฐ�

63043011396 นายพงศ�ศุลี เรือนคํา

63043011397 นางสาวกานต�พิชชา เหง่ียมงามศรี

63043011398 นายธนาธิป เย็นทรวง

63043011399 นายมนัส กะฐินทอง

63043011400 นายสมพูน แสวงหา
หน4า 380 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043011401 นางสาวสุพรรณี สุขไสว

63043011402 นางสาวสุดารัตน� ผ.องใส

63043011403 นางสาวกัญญาภัทร หลวงเหมย

63043011404 นางสาวฉัตรนภา หอมกลิ่น

63043011405 นางสาวณัฐสุดา เย็นเยือก

63043011406 นางสาวปDยะนุช บุญมาลา

63043011407 นางสาวฟาติน บินเรโบ

63043011408 นางสาวดวงสุรีย� มีศรี

63043011409 นายพรพล อ4นเขียว

63043011410 นางสาวฐิตามร พิชชาโชติ

63043011411 นางสาวศิรินภา กลิ่นหอม

63043011412 นางสาวธนัญญา ปล4องงูเหลือม

63043011413 นางสาวพิมพ�ปวีณ� สิทธิพันธ�

63043011414 นางสาวซากียะ สนิมาเเต

63043011415 นางสาวชเนตตี ถัดทะพงษ�

63043011416 นางสาวศิรินันท� เทียนขาว

63043011417 นางสาวอาภัสรา บุตรศรีขาว

63043011418 นางสาวจิราวรรณ คําแหง

63043011419 นางสาวศุนิษา เทพบํารุง

63043011420 นางสาวพรพิมล พูลพิพัฒน�

63043011421 นายเมธาสิทธ์ิ ชูอาจ

63043011422 นายพัชรพล คําสีใส

63043011423 นายรณฤทธ์ิ รณหงษา

63043011424 นางสาวปDยะฉัตร เกตมณี

63043011425 นางสาววราภรณ� ศรีสงคราม

63043011426 นางสาวชลิตา อิ่มใจ

63043011427 นางสาวน4องใหม. ศรีมือดี

63043011428 นายปรัชญา สว.างศรี

63043011429 นางสาวธนพร เพ็งเลิก

63043011430 นางสาวป@ญจรัตน� ชมชื่น
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63043011431 นายวิทูรย� ศรีสวัสด์ิ

63043011432 นางสาวทักษพร แสงพันธ�

63043011433 นางสาวณิชาภา ป@ญญาหอม

63043011434 นางสาวดวงเดือน มะเด่ือทอง

63043011435 นางสาวปาลิตา เถ่ือนทองดี

63043011436 นางสาวทัศนา เนียมคํา

63043011437 นายมณฑล เงินประกอบ

63043011438 นายวันชัย ฉิมช4าง

63043011439 นางสาวธนัญญา อินมอญ

63043011440 นายสรสิช วิรัชติ

63043011441 นางสาวศรัณย�พร พูลผล

63043011442 นายภานุพงษ� สังข�สี

63043011443 นางสาวศศิรา ศรีสอาด

63043011444 นายกฤษณพัฒน� กังอิ่ม

63043011445 นางสาวกาญจนาพร ด.านพงษ�ประเสริฐ

63043011446 นางสาวจุฑามาศ รอดแถม

63043011447 นางสาวสุภารัตน� พานทวีป

63043011448 นางสาวเปรมมิกา มะกรูดอินทร�

63043011449 นายธชา อยู.เย็น

63043011450 นางสาวฐิตินันท� เอี่ยมสะอาด

63043011451 นางสาวกฤษณา พูลคล4าย

63043011452 นางสาวมาริสา เขมา

63043011453 นางสาวปาณิศรา กึกก4อง

63043011454 นางสาวนภามาศ แสงสว.าง

63043011455 นางสาวซีตา มะดีเยRาะ

63043011456 นางสาวธิดารัตน� พรชัยประสิทธ์ิ

63043011457 นายอดิศักด์ิ สารสม

63043011458 นางสาวนริศรา ทัศนุรักษ�

63043011459 นางสาวฐิติญา ห.วงแก4ว

63043011460 นางสาวปุณยวีร� วงศ�รัชตะเสวี
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63043011461 นายkittisak torsuvan

63043011462 นางสาวจินตนา บุญประเสริฐ

63043011463 นายนพดล พวงจําปK

63043011464 นางสาวจิตลดา กระจายศรี

63043011465 นายพัฒนพงษ� เห็นสุข

63043011466 นางสาวพิศสมัย คล4ายอุบล

63043011467 นางสาวอรวรรณ พูลสุข

63043011468 นางสาวมณฑนรรห� ขุมทอง

63043011469 นางสาวอินทุอร เรืองการไถ

63043011470 นางสาวเสาวลักษณ� พันธุ�เพียร

63043011471 นางสาวสุดารัตน� โสรจสฤษฏ�กุล

63043011472 นายสุรศักด์ิ ชาแดงวงษ�

63043011473 นางสาวปริญญพร อินทร�คํานึง

63043011474 นางสาวสุวัจนีย� แก4วเฮียง

63043011475 นางสาวเพชรากร ยอดสุวรรณ�

63043011476 นางสาวสุภาภรณ� ขันกะสิกรรม

63043011477 นางสาวทัศนีย� สุขม่ัน

63043011478 นางสาวสุวัชรี ยาทยืนยง

63043011479 นางสาวจุฑามาศ ศรีพิทักษ�

63043011480 นายพงศกร ขอนตะคุ

63043011481 นางภณิดา หลีเกษม

63043011482 นางสาววนิสรา คาตา

63043011483 นางสาวคนธนันท� ทะมา

63043011484 นางสาวจรัสพร วงค�เสนา

63043011485 นายวศิน ช.างทอง

63043011486 นางสาวอารยา ชัยชาติ

63043011487 นางสาวสุกัญญา ลีประโคน

63043011488 นางสาวพรรณพนัช วัฒนเกษม

63043011489 นางสาวนิภาพร แสนบุญเมือง

63043011490 นางสาวกนกวรรณ ตางาม
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63043011491 นางสาวผกามาส ทัพทวี

63043011492 นายศตวรรษ เขียวสด

63043011493 นายจตุพล รอดเจริญศักด์ิ

63043011494 นางสาวภัทรศยา สายยืด

63043011495 นางสาวอภิรดา ญาณจรูญ

63043011496 นายชัยยศ กล่ําถึก

63043011497 นางสาวฐิจติภรณ� ธีระวิทย�

63043011498 นายสัณฑ� จันทร�ลําภู

63043011499 นางสาวนนฐณัฐดา แสงจันทร�

63043011500 นางอมลวรรณ เชิงคร.อง

63043011501 นายตุลย� ดีวงษา

63043011502 นางสาววริสรา ผาสุขโอษฐ�

63043011503 นายภาณุพงศ� โยงแก4ว

63043011504 นางสาวจีราพรรณ กองเนียม

63043011505 นางสาวทัตพิชา เดชมณี

63043011506 นายศานติพร แสงไพโรจน�

63043011507 นางสาวสุภัสสรา สังวาลย�วงษ�

63043011508 นางสาวกนกภรณ� คงพิทักษ�

63043011509 นายธนาธิป ม่ันทอง

63043011510 นางสาวอรพิน ธรรมพิทักษ�

63043011511 นางสาวสุอารี อ.อนนุ.ม

63043011512 นางสาวสายธาร จิตรสนอง

63043011513 นางสาวสาลินี นวลแก4ว

63043011514 นางสาวประภาศรี เพ็งเมืองนนท�

63043011515 นางสาวธัญญารัตน� เพ็งลาภ

63043011516 นางสาวธารารัตน� มะลิถอด

63043011517 นางสาวสิรินดา สุขชื่น

63043011518 นางสาวสุพัตรา ก4อนคํา

63043011519 ว.าที่ร4อยตรีหญิงบังอร ปDLนระฤก

63043011520 นางสาวนริศรา นกเสวก
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63043011521 นางสาวทิพากร กันเกตุ

63043011522 นายวิวุฒิ ฤทธิเดช

63043011523 นางสาวลักขณา นาถเหนือ

63043011524 นางสาวนิติกร ไชยหงษ�

63043011525 นางสาวปนัดดา นามสอน

63043011526 นางสาวสิริวรรณ ปานกล่ํา

63043011527 นางสาวปรียา เกตุแก4ว

63043011528 นางสาวศรัญญา คล4อยสุวรรณ�

63043011529 นางสาวอารียา สุดใจ

63043011530 นางสาวทิพวรรณ แจ4งใจบุญ

63043011531 นางสาวสุภาวดี พุกเจริญ

63043011532 นางสาวอรนุช บุญล้ํา

63043011533 นางสาวรัตติกาญจน� ด4วงเกตุ

63043011534 นางสาวพรณิชา กุลศรี

63043011535 นางสาวอัจฉรา ค4าเจริญ

63043011536 นายชัยวัฒน� จันทร�สําอางค�

63043011537 นางดุษณี ม.วงวิจิตร

63043011538 นางสาวอมรรัตน� เภรีวงษ�

63043011539 นายสงกรานต� โคตะวิน

63043011540 นางสาวมณีรัตน� ทัศนัย

63043011541 นางสาวอารียา ม่ังค่ัง

63043011542 นางสาวธัญวรัตม� อุษาวิจิตร�

63043011543 นายณัฐวุฒิ ถาวร

63043011544 นางสาววรางคณา ช.วยคําแก4ว

63043011545 นางสาวสุดารัตน� แสงสุกวาว

63043011546 นางสาวรัตนาภรณ� รังรักษ�

63043011547 นางสาวแพรพิไล สิบสี่ชัยยะ

63043011548 นายเจษฎา ศรีสอาด

63043011549 นายป@ณณวัฒน� ทะนันไชย

63043011550 นางสาววิสาลักษณ� แม4นเหมือน
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63043011551 นายกนิษฐพงศ� สงวนรัตน�

63043011552 นางสาวฐิติกานต� อินเสมียน

63043011553 นางสาวนาถนพคุณ ค4Fมครองญาติ

63043011554 นางสาวนัฐกานต� ทินปาน

63043011555 นางสาวชนรดี ชื่นชม

63043011556 นางสาวกวินรัตน� ท4วมเทศ

63043011557 นายภูมิภัทร แฉ.งฉวี

63043011558 นางสาวพัสตราภรณ� สวนสุข

63043011559 นางฝนทิพย� วัชรเวียงชัย

63043011560 นางสาวดวงกมล ธานี

63043011561 นางสาวปาริฉัตร ศรีพล

63043011562 นางสาวนฤดี สาโรจน�

63043011563 ว.าที่ร4อยตรีธีรเดช โจมพรม

63043011564 นางสาวจันจิรา แจ4งศิลปQ

63043011565 นายอรรถสิทธ์ิ แสงระยับ

63043011566 นายวริศ หมีทอง

63043011567 นายวรพัฒน� ทองอินทร�

63043011568 นางสาวสุภวรรณ ดีมงคล

63043011569 นายก4องกิดากอน ประจงแต.ง

63043011570 นายณรงฤทธ์ิ โพธ์ิศรี

63043011571 นางสาวศิริพร ลีแก4ว

63043011572 นายเหมวัต อรุณรุ.งเลิศ

63043011573 นางสาวจารุณี ยินดีทีป

63043011574 นางสาวแพรวา ประสพศรีสุรัตน�

63043011575 นางสาวป@ทมา บุตรเเสงดี

63043011576 นางสาวมนัสชนันท� แสงอํายวน

63043011577 นายณัฐพล นกงาม

63043011578 นายสิทธินนท� บุญแท4

63043011579 นางสาวชนิตา ประทุมชมภู

63043011580 นายกิตติกานต� จันทร�งาม
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63043011581 นางสาวนิภาพร บุญงาม

63043011582 นางสาวเบญจมาส มหาชัย

63043011583 นายวีรศัFกด์ิ จันทร�กมล

63043011584 นางสาวปวีณา ภู.ระย4า

63043011585 นายศรายุทธ ขาวผ.อง

63043011586 นางสาวชนัญญา เลิศหงิม

63043011587 นางสาวธัญวรรณ ปลื้มใจ

63043011588 นางสาวเกศินี บุญนาค

63043011589 นายธีรศักด์ิ วิมลศิลปQ

63043011590 นางสาวจรรยาศิริ ขันอาสา

63043011591 นางสาวชญาภา ศรีสวัสด์ิ

63043011592 นายสํารอง แก4วกัณหา

63043011593 นางสาวจุฑาทิพย� สุภาพ

63043011594 นางสาวจันทรารัตน� สุดถ4อย

63043011595 นางสาวโชติกา ภู.พัทน�

63043011596 นายชัยวัฒน� กลิ่นหอม

63043011597 นางสาวกาญจนา เหมพยัคฆภูมิ

63043011598 นายสิรวิชญ� เกิดนวล

63043011599 นายเจริญพร เชื้อแดง

63043011600 นายอิทธิพล หม่ืนโห4ง

63043011601 นางสาวชนาภา สัตย�ส.วย

63043011602 นางสาวรังสิมา ขลิบทอง

63043011603 นางสาวนธาทิพย� ทองทวี

63043011604 นางสาวกัลยา จันทโชติ

63043011605 จ.Fาอากาศเอกหญิงธิรารักษ� คงสมบุญ

63043011606 นางสาวจุฑาพร คงสมแดน

63043011607 นายบุญญาธร มณียศ

63043011608 นางสาววรรณสุรียุ วงษ�สุวรรณ

63043011609 นางสาวสุพัตรา วรสวัสด์ิ

63043011610 นายนันทพล ด4วงแก4ว
หน4า 387 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043011611 นายอัศวานนท� อุทัยกันย�

63043011612 นางสาวศิริพร ศาสนกุล

63043011613 นางสาวอนุธิดา เลาะสุริยา

63043011614 นางสาวศรุตา พูลสวัสด์ิ

63043011615 นางสาวสุธาสินี อ4นปราง

63043011616 นางสาวสินีนาฎ ภุมรินทร�

63043011617 นางสาวจุฬาลักษณ� พูลอ4อย

63043011618 นางสาวศศิโสภา อุ4ยศรีคูณ

63043011619 นางสาวกาญจนมาศ แก.นม่ัน

63043011620 นางสาวณัฐธิดา บุตรฉิม

63043011621 นางสาวสุมิตรา วุธทิมนต�

63043011622 นางสาวนิศานาถ ขลุ.ยทอง

63043011623 นางสาวศิริรัตน� บุญนก

63043011624 นางสาวพิมพ�ขวัญ ทับกรุง

63043011625 นางสาววารุณี ใบปอด

63043011626 นายสิรพิชญ� สุขสาลี

63043011627 นางสาวอาทิตยา อวลนวน

63043011628 นางสาวภคอร ไกรพัฒน�

63043011629 นางสาวอังสุมารินทร� แก4วประดิษฐ

63043011630 นางสาวชนิตา กาญจนามุสิก

63043011631 นายกิจติพงค� เพ็ชรสอาด

63043011632 นางสาวหนึ่งฤทัย กสิวัตร�

63043011633 นายจิรายุ ปราบหงส�

63043011634 นางสาวศรินญา โพธิศรี

63043011635 นางอารีรัตน� อนันตกาล

63043011636 นางสาวขนิษฐา จิตรไพศาล

63043011637 นางสาวเกศรินทร� ดุลสุจริต

63043011638 นางสาวสุดารัตน� จันสุคนธ�

63043011639 นางสาวอรอนงค� ลิ้มรําไพ

63043011640 นางสาวชีวาพร สุขศรี
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63043011641 นางสาวมนัสนันท� ฐิติรัตพรธรรม

63043011642 นางสาวจุฑามาศ โพธิสาวัง

63043011643 นางสาวเมริษา เอี่ยมงาม

63043011644 นางสาวกรองกาญจน� พลเสน

63043011645 นางสาวสุนิสา ทับทอง

63043011646 นางสาวเพชรรัตน� พ.วงดี

63043011647 นางสาวประพัทสรา โพธ์ิกระจ.าง

63043011648 นายวิชยกุล วงษ�สุวรรณ

63043011649 นายนัชทวัฒน� เลขวัฒนะ

63043011650 นายภูวกร คณากุลศิริ

63043011651 นางสาวฉวีวรรณ จอนค4าง

63043011652 นางสาวเปรมกมล ภักศรีวงษ�

63043011653 นางสาวจุฑาทิพย� เรืองประทีป

63043011654 นางสาวกนกลดา พวงสุบิน

63043011655 นางสาวบุณฑริก เรืองเดช

63043011656 นางสาวกัณธมาศ กอสุวรรณ

63043011657 นางสาววัลลดา เครือวัลย�

63043011658 นางสาวรัตนาภรณ� กลิ่นกุหลาบ

63043011659 นางสาวณัฐรุจา ใจม่ัน

63043011660 นางสาวกมลรัตน� พรมบุญชู

63043011661 นายเจมณรงค� ศรีมาลี

63043011662 นางสาวธนินธร ศึกษา

63043011663 นายกฤษฎา อ.วมสถิตย�

63043011664 นางสาวชนัญชิดา สุขนวล

63043011665 นางสาวนิสาชล จันทร�ชื่น

63043011666 นางสาวภิญญา นิยมฤทธ์ิ

63043011667 นางสาวขวัญจิรา สิงหภาพ

63043011668 นายกิตติศักด์ิ วิเศษ

63043011669 นางสาวณัฐณิชา พ.วงอ.างทอง

63043011670 นายอธิพล พงษ�มนตรี
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63043011671 นายสังวร รักซ4อน

63043011672 นางสาวบัวผัน พันธุ�มะลี

63043011673 นางสาวศุภลักษณ� ประดิษฐกูล

63043011674 นายเชษฐา โพธิสนธ์ิ

63043011675 นางสาวภาวิณี โพธ์ิอ4น

63043011676 นางสาวธนวรรณ เอกกุล

63043011677 นางสาวชลธนา นวลศรี

63043011678 นางสาวพรนภัส เทวโรจน�

63043011679 นางสาวณัฏฐ�ชานันธ� พันธุ�แสง

63043011680 นางสาวแพรวพรรณ พลแสนอิน

63043011681 นางสาวดรัลรัตน� มรรยาทอ.อน

63043011682 นายอภิสิทธ์ิ เจริญขามปHอม

63043011683 นางสาวรมย�ธีรา แดนวงศ�

63043011684 นายวิเชียร ประสงค�ทรัพย�

63043011685 นางอัจฉราพร กิติกาศ

63043011686 นายบุญชู เวชการวิทยา

63043011687 นายอํานาจ ฤทธ์ิบํารุง

63043011688 นายดลธรรม กลั่นศรี

63043011689 นางสาวสุจิตรา นาคทอง

63043011690 นายวศิน แสงเนียม

63043011691 สิบเอกสุชาติ บุญหล4า

63043011692 นางสาวผกาวรรณ คงนาค

63043011693 นางสาวสาธิตา ถึงทรัพย�

63043011694 นางสาวจีรนันท� ประสมเพชรหิรัญ

63043011695 นางสาวปตินันท� จันยมิตรี

63043011696 นายอุดมศักด์ิ ยศมาก

63043011697 นางสาววันทนีย� เจ็กกลัด

63043011698 นางดรุณี สีดาพรม

63043011699 นางสาวมุกดา ไบZสกุล

63043011700 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิพรม
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63043011701 นางสาวป@ญจลักษณ� บัวหลวง

63043011702 นางสาวนีรนุช สมภักดี

63043011703 นางสาวทิติยา พันนา

63043011704 นางสาวสิทธิพร สุขคุ4ม

63043011705 นางสาวสาลินี กลิ่นเมธี

63043011706 นายชนาธิป ธรรมกรณ�

63043011707 นางสาวประภาศิริ ล4องามล4วน

63043011708 นายเสรี เครือจันทร�

63043011709 นางสาวณัชชา เกตุสุวรรณ�

63043011710 นายอาทิตย� พรมเถ่ือน

63043011711 นายวิโรจน� พุกเศรษฐี

63043011712 นายมงคล ลีละเศรษฐกุล

63043011713 นายกฤตภาส หวังสุวรรณ

63043011714 นางสาวอังคณา โอดรัมย�

63043011715 นางสาวนัยนา กุลที

63043011716 นางสาวอาภาภรณ� มานะวิโรจน�

63043011717 นางสาวนพรัตน� วิภาพรรณ

63043011718 นายบุญญฤทธ์ิ กลั่นกลาย

63043011719 นางสาวอรอนงค� ทาณรงค�

63043011720 นางสาวกชพรรณ สุทธิสุข

63043011721 นางสาวประภัสสร มงคลสาร

63043011722 นางสาวบัวแก4ว สมัครการ

63043011723 นางสาวพนมเทียน สุขย่ิง

63043011724 นางสาวอชิรญาณ� สายสุข

63043011725 นายศุภชัย ใจยอด

63043011726 นายวรายุ ศรีบุบผา

63043011727 นางสาวชยานุช ชะนู

63043011728 นางสาวธัญวรรณ จันทา

63043011729 นางสาวเรราวดี ทิพย�ป@ญญา

63043011730 นางสาวกรองกาญจน� วงค�เสือ
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63043011731 นายธรนันท� จันทร�ซางเพ็ญ

63043011732 นางสาวกัลยรัตน� แก4วแช.ม

63043011733 นางสาวกานต�พิชชา ธูปบูชา

63043011734 นางสาวศิริลักษณ� จ๋ิวกร.าง

63043011735 นายชลธิต คําแหง

63043011736 นางสาวนันท�มนัส สุวัฒนานันท�

63043011737 นางสาวปาริชาติ รุ.งรัตนพงษ�พร

63043011738 นางสาวสุภัครพร กุณทะโชติ

63043011739 นายทรงเผ.า งามขํา

63043011740 นายสักกะ โยติง

63043011741 นายณัฐดนัย จิระพันธ�ธํารง

63043011742 นางสาวจีระรัตน� เกศธรรมรัตน

63043011743 นายนพรัตน� ดาวทอง

63043011744 นายจิราวุฒิ ทองคํามาก

63043011745 นางสาวภัทรภรณ� เพ.งสุข

63043011746 นายชัยเชษฐ บานไม.รู4โรย

63043011747 นางสาวณัฐมล ภู.เงิน

63043011748 นางสาวมนสิชา ม่ังสอน

63043011749 นายชวัลณัฏฐ� นันทิชาธนาศิริ

63043011750 นางสาววราภรณ� เชื้อแถว

63043011751 นางสาวกานต�รวี สีดอกบวบ

63043011752 นายภาณุวัฒน� ดีปานา

63043011753 นางสาวปาเจรา เชียงรส

63043011754 นางสาวสิริกัญญา ทองนพ

63043011755 นางสาวสาธิกา เสริมสุขต.อ

63043011756 นางสาวนิสา เกษมสุข

63043011757 นายบัญชา จํานงค�วุฒิ

63043011758 นายนพดล พูลทรัพย�

63043011759 นางสาวอัจฉราวรรณ อ.อนไทย

63043011760 จ.ส.ต.สามารถ ผลนึก
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63043011761 นางสาวพิมผกานต� ทวีชีพ

63043011762 นางสาววริษฐา บูชาพันธ�

63043011763 นางสาวนุชจรี ขลังธรรมเนียม

63043011764 นายญาณกร ไวกยี

63043011765 นางสาวอัยย�ญาดา เชียงเนาว�

63043011766 นายณัฐดนัย คุ4มครอง

63043011767 นางสาวนุชจรีย� สมบัติเจริญ

63043011768 นายณัฐพงศ� กันธะเรียน

63043011769 นางสาวศิริรัตน� วิลัยวัฒน�

63043011770 นางธนพร มิตะมะ

63043011771 นายกรกต วงษ�ประสิทธ์ิ

63043011772 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�เจียม

63043011773 นางสาวสุจินันท� เพ็ญสวัสด์ิ

63043011774 นางสาวกัณตา ทองแผ.

63043011775 นายปฏิญญา เถกิงศรี

63043011776 นางสาววรรณภา แก4วก่ิง

63043011777 นายธิเบต เพชรไชโย

63043011778 นายณัฏฐ� นิ่มสําลี

63043011779 นางสาวธัญวรัตน� พุ.มพวง

63043011780 นางสาวจันทิมา คําพร

63043011781 นายจักรกริช จันทร�งาม

63043011782 นางสาวพัชรานันท� นิยมทรัพย�

63043011783 นางสาวจริยา สังข�ทอง

63043011784 นางสาวณัฐกมลทรรศน� อินทร�อิ่ม

63043011785 นายทรงวุฒ ย้ิมแฉ.ง

63043011786 นางสาวปาลิตา ทรงวินัย

63043011787 ว.าที่ร4อยตรีแสงสุวรรณ� ทองจันทร�

63043011788 นายจักรพันธ� กุลมา

63043011789 นางสาวจิราพร นนพละ

63043011790 นางสาวจิรัชญา ชูจิตต�
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63043011791 นางสาวมณียา นุเทพสุ

63043011792 นางสาวอัจฉริยา โตแฉ.ง

63043011793 นางสาววิจิตรา ธรรมวงษ�

63043011794 นายวาที ยศเรือง

63043011795 นางสาวณัฐวรา มีใจธรรม

63043011796 นางสาวพิมพ�อนงค� อนุพันธ�

63043011797 นางสาวรจนารี ศรีแย4ม

63043011798 นายกวิน มุ.งหมาย

63043011799 นางสาวภาวิณี ศรีอวบ

63043011800 นางสาวบัณฑิตา บุญช.วย

63043011801 นางสาวนัชฌิมา จันทุมมี

63043011802 นายวัชรพงศ� ผันหลัง

63043011803 นายพุฒิพงศ� ชยันโต

63043011804 นางสาวสุดาวรรณ นิยมวัน

63043011805 นางสาวณัฐนิช สาดสิน

63043011806 นางสาวน้ําฝน สุวรรณทา

63043011807 นางสาวกมลพรรณ แจ.มแจ4ง

63043011808 นางสาวจิรฐา จําปา

63043011809 นางสาวสุธิตา เผือกขาวผ.อง

63043011810 นางสาวลิตา สังข�รุ.ง

63043011811 นางสาวกมลฤทัย เกตุเส็ง

63043011812 นายฉัตรชัย คําแปHน

63043011813 นายจิรัฏฐ�ธนิก การฤกษ�

63043011814 นายกิตติศักด์ิ มีสติ

63043011815 นายศุภกิจ ป@\นเหน.งเพ็ชร

63043011816 นางสาวกรรณิการ� สีหะวงษ�

63043011817 นายพีรพงศ� ศรีจันทร�ดี

63043011818 นางสาวศิรประภา กระจ.างรัตน�

63043011819 นางสาวศิริพร ขุมทอง

63043011820 นางสาวดิษฐินันต� ขําแปHง
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63043011821 นางสวลี ใจหาญ

63043011822 นางสาวกชกร บุญมี

63043011823 นางสาววันนิสา เพ็ชรพลอย

63043011824 นายคุณานนต� กลิ่นเกษร

63043011825 นางสาวธนัชพร ฆ4องทอง

63043011826 นายวชิรวิทย� ศรีภูธร

63043011827 นางสาวนันธิญา สาสนะ

63043011828 นางสาววิกานดา ชอบรู4

63043011829 นายป@ฐวีร�กานต� ม่ันเกษตรกิจ

63043011830 นางสาวณัฏญา ตามตรง

63043011831 นางสาวณัฐชา พันธุ

63043011832 นางสาวเบญญา เนตรทิพย�

63043011833 นางสาววรารัตน� พ่ึงตน

63043011834 สิบเอกดนัย ไชยเนตร�

63043011835 นางสาวแอนนา โสภา

63043011836 นางสาวเพ็ญนภา นะราชรัมย�

63043011837 นายธนลักษณ� เชื้อพันธ�

63043011838 นางสาวสุพัตรา วาดไธสง

63043011839 นางสาววริศรา พยัคฆ�เกรง

63043011840 นางสาวทัศวรรณ ชัยมานันท�

63043011841 นางสาววรรณวิษา เกรงกลัด

63043011842 นางยุตจิรา วงค�หลวง

63043011843 นายอดิศักด์ิ ตาวงษ�

63043011844 นายสุทธิพงษ� แฉ.งอารี

63043011845 นายธนาวิทย� สิงห�มี

63043011846 นางสาวอังสุมารินทร� ตะเพียนทอง

63043011847 นางอภิชญา คุ.มศรี

63043011848 นายอดิศักด์ิ แดนตะเคียน

63043011849 นางสาวสุภาวดี สงวนสมบัติ

63043011850 นางสาวเบญจมาศ พุ.มกลิ่น
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63043011851 นางสาวเกศกนก ขจรศิลปQ

63043011852 นางสาวภารดา ทรัพย�สุริต

63043011853 นายณัฐวุฒิ สุทธิชาติโยธิน

63043011854 นายนิททิย�พันธุ� เพ็ชรศรี

63043011855 นางสาวรุจิรา ขวาธิจักร�

63043011856 นางสาวขนิฐบงกช บุญแก4ว

63043011857 นางสาวลลิตา เพราะกุล

63043011858 นายภัทรพล ไทยขํา

63043011859 นางสาวพิมพ�อนงค� ไม.หลงชั่ว

63043011860 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงหิรัญ

63043011861 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองงาม

63043011862 นายพระไวย� เจริญวงษ�

63043011863 นายจิรพัฒน� ลิ้มธโนปจัย

63043011864 นายกมลภพ ใจสุดา

63043011865 นางสาวเพียงทิพย� หนูทัด

63043011866 นางสาวพนิดา สัมพันธมิตร

63043011867 นางสาวชญาภา สิงหฤกษ�

63043011868 นางสาวสุริวัสสา วริศธารินวงศ�

63043011869 นายสิทธิโชค ว.องวิการ

63043011870 นายณฐพล มีขันทอง

63043011871 นางสาวฐิติมา เอกวัด

63043011872 นางสาวพีรดา พ่ึงกุศล

63043011873 นางสาวกัลยรัตน� กันทอง

63043011874 นางสาวขนิษฐา อินทร�ฉาย

63043011875 นายปฏิภณ กองพิกุล

63043011876 นางสาวซาตีฟะห� พงษ�เสวี

63043011877 นางสาวพินัฐชญา ธีรชัย

63043011878 นายธนาคม เจียรบุตร

63043011879 นางสาวทิพวัลย� บ.อเงิน

63043011880 นางสาวฌาณิส สุวรรณเนตร
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63043011881 นางสาวประพร อุทิศหนองแวง

63043011882 นางสาวทิพย�รัตน� ตามไซ

63043011883 นายอานนท� มะลิสุ.น

63043011884 นางสาวจิรนันท� ขนเพ็ชร�

63043011885 นายปDยะ เกษมรัตน�

63043011886 นางสาวปรายฝน รื่นรมย�

63043011887 นายทองพูน อินทร�อารีย�

63043011888 นายชาตรี สินธุพรม

63043011889 นายศิวดล ภิบาลทรัพย�

63043011890 นางสาวรัตนาพร พิทักษ�เขต

63043011891 นางสาวนิธิพร เรืองศรี

63043011892 นางสาวอริศรา ชูแสงจันทร�

63043011893 นางสาวรัชฎาพร คําอุไร

63043011894 นางสาวพรรษสรณ� ประสมเพชรหิรัญ

63043011895 นางสาวไพลิน อ.อนสาตร�

63043011896 นายนิธิกรณ� อินทรสด

63043011897 นางสาวทวินันท� พันทวี

63043011898 นางสาวกฤษณา มีชู

63043011899 นางสาววรรณรดา วงษ�แพทย�

63043011900 นายปฎิพัทธ� กระตุดเงิน

63043011901 นางสาวพัชรี จันที

63043011902 นายธีรพงศ� ขันตา

63043011903 นางสาวศศิพิมพ� แสงยุนนท�

63043011904 นางสาววราภรณ� เพ็งอุ.น

63043011905 นางสาวอรอุมา กุลศรี

63043011906 นางสาวพลอยณิสา ศิริวิโรฒเมธี

63043011907 นางสาววนิดา เทียมฉิม

63043011908 นางสาวหฤทัย มัณฑการ

63043011909 นางสาวสินาพร บุญยัง

63043011910 นางสาวกชกร เล็กบํารุง
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63043011911 นายราชพฤกษ� เขียวผึ้ง

63043011912 นางสาวชุติมณฑน� สุภากุล

63043011913 นางกนกพร ทองดี

63043011914 นางสาวชุติกาญจน� ฉอสันเทียะ

63043011915 นางสาวอรจิรา นุชนารถ

63043011916 นางสาวสุริยาพร สถิตยัง

63043011917 นางสาวอมรรัตน� พูลศิลปQ

63043011918 นางสาวอทิตยา คงแสงภักด์ิ

63043011919 นายภัควัฒน� ศิลป

63043011920 นางสาวอริสรา วิริยะประะสิทธ์ิ

63043011921 นางสาวจันทิมา นิลจินดา

63043011922 นางสาวณัฏฐา รุ.งเรืองฤทธ์ิ

63043011923 นางสาวมาริสา หลาวเพ็ชร

63043011924 นางสาวณัฐริยา แก4วพวง

63043011925 นางสาวจิราวรรณ อยู.คง

63043011926 นางสาววิริยา ชัยมนตรี

63043011927 นางสาวเกษรา กุนเกษ

63043011928 นางสาวปรียา สร4างเสริมวุฒิ

63043011929 นายศาคณิต ปลอดทอง

63043011930 นายนฤนารท จําปาทอง

63043011931 นางสาวณัฐณิชา สังข�นิมิตร

63043011932 นายคณาวุฒิ เข่ือนแก4ว

63043011933 นายป@ณณวรรธ อนุเดช

63043011934 นางสุกัญญา อ4วนศรี

63043011935 นางสาวสุภัทธา สุดสุข

63043011936 นางสาวกวินทรา ศรีบุญเรือง

63043011937 นางสาวเมธาพร ภูฆัง

63043011938 นางสาววรรณ  ิ ภา ชุติ วรรณ  �

63043011939 นายวันชัย ฉิมแปHน

63043011940 นางสาววราภร กล่ํา
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63043011941 นางสาวเจนจิรา จําเดิม

63043011942 นางสาวภาวินี เลิศคํา

63043011943 นางสาววรวีร� เผือกประพันธ�

63043011944 นางสาวปาณิศา คล4ายหิรัญ

63043011945 นางสาวลิษา คนึงเหตุ

63043011946 นางสาวศรัญญ.า บุญสําลี

63043011947 นายอั้ม หารัญดา

63043011948 นางสาวลีลาวดี สุนทรวิภาต

63043011949 นางสาวเวณิกา สัชนา

63043011950 นางสาวพัชรี ชูจิตร

63043011951 นางสาวสุธิดา กู4เกียรติกุญชร

63043011952 นางสาวทิพพวรรน� แก4วลอยฟHา

63043011953 นางสาวสรณ�สิริ เพ็งศรี

63043011954 นางสาวชลิสา พูลแสง

63043011955 นางสาวศิริลักษณ� มีวงศ�

63043011956 นางสาวนริศรา คงสมโอษฐ

63043011957 นางสาวณัฐกฤตา เกยูร

63043011958 นางสาวพรนภา แตงทรัพย�

63043011959 นายบุญญทัต ดิสกุล

63043011960 นายสมคิด ท.าสมุทร

63043011961 นายศุภสุข คาวีวงศ�

63043011962 นางสาวยุวดี รัตนวงษ�

63043011963 นางสาวอารียา เพ็งแย4ม

63043011964 นางสาวปทิตตา รอดเที่ยง

63043011965 นางสาวจุฑาทิพย� กองเพ่ิมพูล

63043011966 นางสาวธัญญรัตน� จันทอก

63043011967 นางสาวมณีรัตน� เรือนแก4ว

63043011968 นางสาวมนัสพร โพธ์ิทอง

63043011969 นายทักษิณ ทองเอื้อ

63043011970 นายนิวัฒน� จันยะเครือ
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63043011971 นางสาวสุปราณี เทศประสิทธ์ิ

63043011972 นางสาวนรีกานต� อุปนันท�

63043011973 นายสมพงษ� คงสกุล

63043011974 นายป@ฐวีกรณ� สนเท.ห�

63043011975 นางสาวอุทุมพร อุทากรณ�

63043011976 นางสาวชลลดา กรุณา

63043011977 นางสาวกาญจนา หันตรี

63043011978 นางสาวธัญชนก พุ.มสุข

63043011979 นางสาวรัตนาภรณ� ย้ิมแพร

63043011980 นายสหรัฐ ฉายากูล

63043011981 นางสาวชญาณี เพ็ชรรักษ�

63043011982 นางสาวอรยาณี อุ.มน4อย

63043011983 นางสาวปDยาภรณ� อ่ําเทศ

63043011984 นางสาวอรพรรณ มงคล

63043011985 นางสาวอังคณา สุทธิพันธ�

63043011986 นายประพฤทธ์ิ เชี่ยวกิจ

63043011987 นางสาวอุษา กรุดนิส

63043011988 นางสาวสายฝน แสงแก4ว

63043011989 นางสาวอังคณา เรือนวิลัย

63043011990 นางสาวสุทารินี ชื่นชม

63043011991 นายธนพงศ� เจนบ4านผือ

63043011992 นางสาวธัญวรัตม� เชื่อมพันธ�

63043011993 นายวนัสนันท� นาคสมพันธุ�

63043011994 นายสุรชา แซ.แดง

63043011995 นางสาวเครือวัลย� ศรีอนันต�

63043011996 นางสาวชนิกา แม4นมาลัย

63043011997 นางสาวชญาภา ฉิมโห4

63043011998 นางสาวทิพวรรณ เกิดเรณู

63043011999 นายอดิศักด์ิ ไหมทอง

63043012000 นายชวการ แย4มโสภี
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63043012001 นางสาวกฤษณา กันกลั่น

63043012002 นายฉัตรชัย กองคํา

63043012003 นางสาวเกศินี พยุงญาติ

63043012004 นางสาวพิทชยา สาตร�ปราง

63043012005 นายพิษณุ คล4อยดี

63043012006 นางสาวสุรีรัตน� วงศ�ศิลาบัติ

63043012007 นางสาวกนกพร ชวนประสงค�

63043012008 นายฐากูร ผลเศรษฐี

63043012009 นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม

63043012010 นางสาววราภรณ� สุภาวรรณ�

63043012011 นางสาวระพีพรรณ เพ็งผจญ

63043012012 นางสาวทิพรัตน� แสงเดือน

63043012013 นางสาวสุพิชญา แสงเมล�

63043012014 นางสาวกรดา โพธ์ิขาว

63043012015 นายณัฐวัตร รักลี

63043012016 นางสาวกมลทิพย� เงินงาม

63043012017 นางสาวภัทรพร วงค�สีลา

63043012018 นางป@ณฑิกา อักขราสา

63043012019 นายทรงพล พูลเพ่ิม

63043012020 นางสาวกุลนันทน� คุณุ

63043012021 นางสาวปDยาภรณ� จักรเพ็ชร�

63043012022 นางสาวแพร คงดีพันธ�

63043012023 นางสาวณิชนันทน� ทุดบุญ

63043012024 นางสาวกัญจน�ณิชา แสนสุข

63043012025 นางสาววิไลวรรณ� อนันท�

63043012026 นางสาวอังศิมา โคตะมี

63043012027 นายวีรภัทร สัตยฐิติกุล

63043012028 นางสาวประพันธุ� ศิริวงศ�

63043012029 นายศุภพงษ� ผึ่งบรรหาร

63043012030 นางสาวพิชญาพร ขันธนิล
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63043012031 นางสาวปวีณนุช บุญท วงษ� 

63043012032 นางสาวกันยรัตน� เกตุทอง

63043012033 นางสาวพิมพ�พิชชา เสือก4อน

63043012034 นายศุภสิทธ์ิ คําวิชา

63043012035 นายยงยุทธ สกุลประกายพร

63043012036 นางสาวพวงแก4ว อินสว.าง

63043012037 นางสาวกาญจนา หลําหนู

63043012038 นางสาวทัศนีย� คุ4มชาติ

63043012039 นายธนภณ พรสวัสด์ิ

63043012040 นางสาวเวธิกา ไร.นา

63043012041 นางสาวอมิตา เมฆประพันธ�

63043012042 นางสาวภัคภร ทองเสวตร�

63043012043 นายสุดที่รัก ม่ันอ.วม

63043012044 นายเกียรติยศ ทองสุก

63043012045 นางสาวกชกร กรอบกระจก

63043012046 นางสาวรัตนกร ตามสกุล

63043012047 นางสาวปDยนุช มณินทุ

63043012048 นางสาวนฤมล ชัยประภา

63043012049 นายภาคิน สาลีผล

63043012050 นายศุภกร สวนดอกไม4

63043012051 นางสาวสาธิยา พรหมผ.องแผ4ว

63043012052 นายนครินทร� กุลสุนทร

63043012053 นางสาวฐิติกาญจน� โพธ์ิทา

63043012054 นางสาวอัจฉราพร เมฆฉาย

63043012055 นางสาววิไลพร พูลลาภ

63043012056 นางสาวรภัส มูลโมกข�

63043012057 นายชลวัฒน� อินจันทร�

63043012058 นางสาวละอองดาว ลาภอินทรี

63043012059 ว.าที่ ร.ต.ชัยธวัช อินทร�ฉาย

63043012060 นางสาวปDLนปDนัทธ� ไตรถิระสิรินทร�
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63043012061 นางสาวณัฐชยา หินเพ็ชร

63043012062 นางสาวกนกวรรณ ไสยวุฒิ

63043012063 นายอานนท� ศุขศรีไพศาล

63043012064 นางผจงจิต สดใสญาติ

63043012065 นางสาวขวัญใจ สุทธิน4อย

63043012066 นางสาวนลินรัตน� คําคม

63043012067 นางสาวสุนันพร พูลลาภ

63043012068 นางสาวกมลชนก จุ4ยโต

63043012069 นางสาวศุภลักษณ� จันทร�เกตุ

63043012070 นายอนุศาสน� ทิมเสือ

63043012071 นายจิรัฐพัสก� สีรัมย�

63043012072 นางสาวศิริพร สินโพธ์ิ

63043012073 นางสาวพลอยรุ4ง ศรึภูธร

63043012074 นายจิรวัมน� กัณทัพยื

63043012075 นางสาวธาดารัตน� สมวรรณ

63043012076 นางสาวภารัณ ภัทเจริญสุข

63043012077 นายประสงค� นามบัวน4อย

63043012078 นางสาวศศลักษณ� แก4วทองคํา

63043012079 นายพงศธร ศรีพงษ�

63043012080 นางสาวศศิวิมล ขุนทอง

63043012081 นางสาวปารมี เงินประกอบ

63043012082 นางสาวมาริษา ศรีมลทณ

63043012083 นางสาวมณีนุช มะยมหวาน

63043012084 นางสาวลลิตภัทร สงวนผิว

63043012085 นายวีระเดช ปXาใหญ.

63043012086 นายดุลยทัศน� รักชื่น

63043012087 นางนงคราญ งานดี

63043012088 นางสาวชมนภัส เรืองศรี

63043012089 ว.าที่ร4อยตรีพรศักด์ิ พรหมเสน

63043012090 นายอุดมศักด์ิ สุขทรัพย�
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63043012091 นางสาวนภาพร รุ.งอรุณ

63043012092 นางสาวมณีกาญจน� ลิ้มเจริญ

63043012093 นางพันธุ�วดี เฟYLองจันทร�

63043012094 นางสาวอัญธิชา เสาเอก

63043012095 นางสาวรุ.งระวี ภิษุณี

63043012096 นางสาววิชุตา จันทร�คล4อย

63043012097 นางสาวนภาภัทร ทับทิมพราย

63043012098 นายนิพนธ� วงษ�สวด

63043012099 นางสาวฐิติมา ใยมาก

63043012100 นายณัฐดนัย ทับบุรี

63043012101 นางสาวจันทร�จิรา ไม4คต

63043012102 นางสาวกมลภรณ� ฆะสันต�

63043012103 นางสาวกัลญา ชูประเสริฐ

63043012104 นางสาวอารีรัตน� ใจอารีย�

63043012105 นายพุฒิพงศ� พวงสวยสัน

63043012106 นายประสพโชค ทองประไพ

63043012107 นางสาวจารุนันท� พรรณเสมา

63043012108 นางสาวสิรินทิพย� ทองคํา

63043012109 นางสาวธารินี โพธ์ิทอง

63043012110 นายรณชัย น4อยโสภณ

63043012111 นางสาวป@ทมา ภักดี

63043012112 นางสาวสมปกรณ� งามชื่น

63043012113 นางสาวกาญจนา ประสงค�ทรัพย�

63043012114 นางสาวปาวีณา พิสิฐากุล

63043012115 นางสาวญาณิศา บุญยโรจน�

63043012116 นางสาวนภัสวรรณ รอดโกZ

63043012117 นายชนฎล วงศ�จิณณะ

63043012118 นายวัชระ เมฆเกลื่อน

63043012119 นางสาวชญานิษฐ� ตะวันแสงเพชร

63043012120 นางสาวเพ็ญนภา ศรีทอง
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63043012121 นายนัฐพงษ� แก4วพร

63043012122 นางสาววรวรรณ สิงห�ไพร

63043012123 นายสุรเชษฐ� ยงยุทธ์ิ

63043012124 นางสาวณัฏฐา เกษบรรเทิง

63043012125 ว.าที่ ร.ต.จักร�กฤษณ� สมโณ

63043012126 นางสาวภาวิดา กฤษวงษ�

63043012127 นางสาวโสภิดา สุดเขียว

63043012128 นางสาวจิตติมา รื่นถวิล

63043012129 นางสาวปวีณา กางกรณ�

63043012130 นางสาวพรรณทิวา เจริญอินทร�

63043012131 นางสาวธิติกานต� เทียวสูงเนิน

63043012132 นางสาวสาริณี ยาทิพย�

63043012133 นางสาวณัฐสุดา ดอนคําไพร

63043012134 นางสาวกุลณัฐ ชัยวิบูลย�ธรรม

63043012135 นางสาวสิริพร เจริญโห4

63043012136 นางสาวรจนาพร พุกทอง

63043012137 นางสาวกมลชนก อยู.เอี่ยม

63043012138 นายยุทธพงษ� จรเสถียร

63043012139 นางสาวมณิการ� ป@ญญาวงษ�

63043012140 นางสาวจิณห�วรา สุนทรสุข

63043012141 นายเอกชัย ชัยอาจ

63043012142 นางสาวรสสุคนธ� สีดํา

63043012143 นายวิชาญ ศกุนตนาค

63043012144 นางสาวสุวินันท� พุ.มพวง

63043012145 นายยศวรรธน� จิววัฒนารักษ�

63043012146 นายสุชาติ ต้ังมานะกิจ

63043012147 นายณัฐวุฒิ แก4วเรือง

63043012148 นางสาววนัสนันท� ศิริมาตย�

63043012149 นายฤทธิพร สีใส

63043012150 นางสาวศวิตา เชาว�วิเศษ
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63043012151 นายฐาปกรณ� กิตติคํารณ

63043012152 นางสาวกชพร งามสูงเนิน

63043012153 นางสาวพิมพ�วดี ธรรมรักขิโต

63043012154 นายชาตรี พรหมบุญ

63043012155 นางสาวแสงเพรช เสนอใจ

63043012156 นายเรวัฒน� เปKยบุญมี

63043012157 นางสาวจิรนุช เสมวงษ�

63043012158 นายพรเอนก คําภาลี

63043012159 นางสาวปานลดา เอก นว พุฒิ พันธุ� 

63043012160 นางศศิกานต� เป[งเรือน

63043012161 นายมนัสวีส� เกิดเกษ

63043012162 นางรุ.งนภา วันสวัสด์ิ

63043012163 นางสาววิภารัตน� เหลืองอรุณ

63043012164 นางสาวกรกมล พลายประเสริฐ

63043012165 นายชินท�ณภัทร พรหมราช

63043012166 นายคมสัน ทองสุก

63043012167 นางสาววนิดา ศิริบรรณ�

63043012168 นางสาวทาริกา แสงอรุณ

63043012169 นายพีรพงษ� ฉายาวัฒนะ

63043012170 นายอรรถวุฒิ ฤกษ�วิรี

63043012171 นางสาวฌานิกา หลิมวานิช

63043012172 นางสาวณัฐริกา วณิชชาสกุล

63043012173 นางสาวจุธาทิพย� สุคันธิน

63043012174 นางสาวรชยา เพ็ญสุวรรณ

63043012175 นายสรวิชญ� แหงมพรม

63043012176 นางสาววาสนา อินถานะ

63043012177 นางสาวมณชนก งามบุญสืบ

63043012178 นางสาวฐิติมา สังข�มงคล

63043012179 นางสาวยุพิน จีนเจือ

63043012180 นางสาวบุษยมาศ ปานพูล
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63043012181 นางสาวศุภากร ใจดี

63043012182 นายอรรณพ อรุณมณี

63043012183 นางสาวทรรศพร อินททพัฒน�

63043012184 นางสาวฐิติกาญจน� โสภา

63043012185 นางสาวจิตราภรณ� สงวนศักด์ิ

63043012186 นางสาวผ.องรําไพ ปDLนกระจาย

63043012187 ว.าที่ รต.ภานุพงศ� การนิกร

63043012188 นายเอกนรินทร� นพจนสุภาพ

63043012189 นางสาวขนิษฐา บุญวัติ

63043012190 นางสาวพรพรรษา ขีดขิน

63043012191 นายรัชชานนท� แสงพิรุณ

63043012192 นายธนากร โสดา

63043012193 นางสาวธัญธิญา นิตรา

63043012194 นางสาวจินต�ประวีร� เจริญฉิม

63043012195 นางสาวนริศรา นัยเกตุ

63043012196 นางสาวมัทติกา รุกขชาติ

63043012197 นางสาวไพรรินทร� ตองเต

63043012198 นางสาวภัทธรพร ใจกล4า

63043012199 นางสาวอัจฉราพร ภูสีเขียว

63043012200 นางสาวนิศาชล รักชาติไทย

63043012201 นางสาวศิริญญา บุญนาค

63043012202 นางสาวภัสสร พูลศรี

63043012203 นางสาวอรรวี เก๋ียงรินทร�

63043012204 นางสาวโชษิตา แพทอง

63043012205 นางสาวชนกานต� จูสกุลวิจิตร�

63043012206 นางสาวจันทร�จิรา บุญมาก

63043012207 นางสาวอาทิตยา แจ.มใส

63043012208 นางสาวศิริพร วิชาชู

63043012209 นายศรัณย� จัดแจง

63043012210 นางสาวศศิวัลลฤทธ์ิ ลอยขจร
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63043012211 นางสาวนัฐฐา ชาคระธรรม

63043012212 นางสาวสุพิชญา เลิศสรรพทรัพย�

63043012213 นางสาวฐิษติญาพร แก4วพูล

63043012214 นางสาวเสาวลักษณ� สาสนะ

63043012215 ว.าที่ ร4อยตรีวัชเรนทร� จันทร�พงษ�ศรี

63043012216 นางสาวปภัสวรรณ ป@ญญาแหลม

63043012217 นางสาวธนาภรณ� แสงพิรุณ

63043012218 นางสาวรําภู ปูXย.า

63043012219 นางประภัสสรา สถิตย�ธรรม

63043012220 นายนนทโชติ ถาวงศ�

63043012221 นายรัฐศักด์ิ เอี่ยมโฉม

63043012222 นายอนนท� เครือวัลย�

63043012223 นางสาวไพลิน มาท4วม

63043012224 นางอัญชลี ประกอบทรัพย�

63043012225 นางสาววาสนา มานะกุล

63043012226 นางสาวอศิรา กัลยา

63043012227 นางเฟYLองฟHา นนท�แก4ว

63043012228 นางสาวภาพิมล ภูวนารถ

63043012229 นางสาวศุภลักษณ� ระงับภัย

63043012230 นางสาวณัฐฐา รัตนมณี

63043012231 นางสาวนิตยา บุญนํา

63043012232 นางสาวนัฐกานต� จันทวงษ�

63043012233 นางสาวกรองทอง ตะบูนพงษ�

63043012234 นางสาวสุณีย�นุฏ แปHนแก4ว

63043012235 จ.ต.รุ.งโรจน� บุญมาก

63043012236 นางสาวธัญญรัตน� เรืองมณี

63043012237 นางสาวนภัทร�สิริ ศรีสวัสด์ิ

63043012238 นางสาวปริตตา วันเนตร

63043012239 นางสาวสิริวรรณ  4แก4วสมนึก

63043012240 นายกิตติชัย ละออง
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63043012241 นายสุดสาย พยัคฆโส

63043012242 นางสาวทาริกา สะตะ

63043012243 นางสาวชนิสรา จันทร�อยู.

63043012244 นางณิสสรณ� กุลทิพย�

63043012245 นางสาวปพิชญาณ� ศรีวิลัย

63043012246 นายทศพร คํามูล

63043012247 นางสาววันวิสา อุทัยทา

63043012248 นางสาวศิริพร บุตรกุน

63043012249 นายชูชาติ ชูติระโส

63043012250 นางสาวฐิติยารัศม์ิ แฝงจันดา

63043012251 นางสาวเพ็ญพิชชา จ.ายเพ็ง

63043012252 นางสาวพรพรรณ จําแนกวุฒิ

63043012253 นางสาวศตพร เทพเทพา

63043012254 ว.าที่ ร.ต.หญิงเยาวภาพันธ� วงค�ชัยยา

63043012255 นางสาวอุษา โพธิกุล

63043012256 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา

63043012257 นางสาวสุภานันท� แก4วดวงดี

63043012258 นางสาวอิศริยา คงหาสุข

63043012259 นางสาวศิริขวัญ ขาวดี

63043012260 นายชนะศักด์ิ ลาภเวช

63043012261 นางสาวภัคจิรา จุลศรีไกวัลย�

63043012262 นายสถาพร รัตนชมภู

63043012263 นางสาวณัฐธิดา เฉลบิมฤกษ�

63043012264 นายปฏิภาณ ฝXายคํามี

63043012265 นางสาววรัญชลี ธนปุณยาภิรมย�

63043012266 นางสาวมัชฌิมา กลิ่นต.าย

63043012267 นายกอบชัย รักบุญ

63043012268 นางสาวญาสุมินทร� บุญจอม

63043012269 นางสาวกนกวรรณ สุขเจริญ

63043012270 นางสาวสุพาษา ทับน4อย
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63043012271 นางสาวสกุลรัตน� สุริยะวงศ�

63043012272 นางสาวพัชรินทร� หรั่งทอง

63043012273 นายปDยะบุตร รัตนเสน

63043012274 นายธนวัต ศรียัพ

63043012275 นางสาวขวัญสุดา พลอยทรัพย�

63043012276 นางสาวชลาลัย ทิพวะลี

63043012277 นายภูมิพัฒน� ยงพาณิชย�

63043012278 นางสาวนงนุช ศรีพันธุ�เนตร

63043012279 นางสาวนลินทิพย� เลี้ยงชั่งทอง

63043012280 นางสาวสุมิตตรา โพธิสาร

63043012281 นางสาววิมลรัตน� ขวัญเรือง

63043012282 นางสาวณัฐวดี คลังผา

63043012283 นางสาวสุธิมา พันสุ

63043012284 นางสาวอุษณีย� รุ.งเช4า

63043012285 นางสาวศุภนิต สุคนธสังข�

63043012286 นายพงศกร ไทยรบ

63043012287 จ.าสิบเอกพอพล โจ4งทอง

63043012288 นางสาวสุพิชชา พรประสาท

63043012289 นางสาวนารีรัตน� ไพศาลธรรม

63043012290 นางสุภาพร ทองแบน

63043012291 นางสาวฐิติมา สินสมบุญ

63043012292 นางสาวสุกัญญา สิทธิภา

63043012293 นางสาวปDยนุช ฉุยฉาย

63043012294 นางสาวปKวรา บุญวิเศษ

63043012295 นางสาวสุชานาถ พงคชาติ

63043012296 นางสาวอาริญาณี เณรกรุด

63043012297 นางสาวกวินทิพย� ไถวสินธุ�

63043012298 นางสาวณัฏฐกันย� กลิ่นดอกแก4ว

63043012299 นายวศุ สว.างวงศ�

63043012300 นางสาวลดาพิชา จันสอน
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63043012301 นางสาวจิตรกัญญา วังสาร

63043012302 นายธาดา ฐิติพชรพล

63043012303 นางสาวชลธิชา จิตรราช

63043012304 นางสาวสุธาวี เอื้อกลาง

63043012305 นางสาวณัฐนิดา จบศรี

63043012306 นางสาวกวินทรา โกเม

63043012307 ว.าที่ร4อยตรีเอกวัฒน� ดวงมี

63043012308 นางสาวสุวนันท� นวลงาม

63043012309 นายวราพงษ� วรกุลป@ญญาเลิศ

63043012310 นางสาวเสาวภาคย� สิงหา

63043012311 นางสาวผกามาศ เสียงเสนาะ

63043012312 นางสาวกุลธิดา ศิลม่ัน

63043012313 นางสาวกาญจนา ปานแม4น

63043012314 นางสาวสุธิษา กลิ่นขจร

63043012315 นางสาวอาภาพร สิงหา

63043012316 นางสาวชลิดา อินทร�พาเพียร

63043012317 นายวิวัฒน�ชัย ปานดํา

63043012318 นางสาวขนิษฐา ยะโน

63043012319 นายณัฐดนัย เจริญศรี

63043012320 นางสาวดวงดาว กองคํา

63043012321 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุนทรี สืบศักด์ิ

63043012322 นางสาวธมลวรรณ จรัสฉาย

63043012323 น.ส.จุฑามาศ ฉิมนาคพันธ�

63043012324 นางสาวนุชรี ไกรทัต

63043012325 นางสาวเนตรนภา เดชฤทธ์ิ

63043012326 นางสาวบัวคุณ นิละกุล

63043012327 นายพลเทพ กลางประพันธ�

63043012328 นางสาวพรรณอร หวังศรี

63043012329 นางสาวศิริวรรณ สุขนิรันดร�

63043012330 นางสาววรรณิภา จันทาร�
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63043012331 นางสาวพิมชมพู ไทยย้ิม

63043012332 นางสาวบุญฑิรา กฐินสมิตร

63043012333 นายณัฐวัตร ยาท4วม

63043012334 นายปกาสิต เอียงเปH

63043012335 นางสาวสุภาพร สดใส

63043012336 นายสาธิต นาวายนต�

63043012337 นางสาวอารีรัตน� ย้ิมปาน

63043012338 นางสาวรษิพัสท� วิเชียรรัตน�

63043012339 นางสาวกฤตติกา พุ.มพวง

63043012340 นายณัฐนนท� ฉิมสง.า

63043012341 นางสาววศิณีย� สายวรรณะ

63043012342 นายนิติพัฒน� แก.นด4วง

63043012343 ว.าที่ ร.ต.หญิงหทัยรัตน� สระวงษ�

63043012344 นางสาวภัทราภรณ� ด4วงประยูร

63043012345 นางสาวจันทราทิพย� แก4วเจริญ

63043012346 นายสุธี ศรีโพธ์ิ

63043012347 นางสาวจุไรรัตน� ปรัญญา

63043012348 นางสาวพิชญพัฒน� หมีเทพ

63043012349 นางสาวจิรภา วรรณา

63043012350 นางสาวจุฑารัตน� ไผ.แก4ว

63043012351 นางสาวศุภลักษณ� ม่ังศิลปQ

63043012352 นายณัฐวุฒิ ภาศักดี

63043012353 นางสาววาสินี รอตทอง

63043012354 นางสาวปราณปริยา อิวชาวนา

63043012355 นางสาววิภาลักษณ� กลิ่นมณฑา

63043012356 นายชัยวัฒน� พวงจันทร�

63043012357 นางสาววิมลพรรณ เย็นวงศา

63043012358 นายนราธร ชื่นหะทัย

63043012359 นายณฐกร ทองคํา

63043012360 นางสาวภัสราภรณ� รัฐราษฎร�
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63043012361 นางสาวผกายมาศ โหสิ

63043012362 นายชยพล พัณณกรณ�

63043012363 นางสาวปฐมาภรณ� เฉลิมกิจ

63043012364 นางสาวนีรชา สิหิงห�

63043012365 นางสาวกนกวรรณ พรั่นกระโทก

63043012366 นายพิษณุ ศักด์ิทอง

63043012367 นางสาวครองรัชฏ� ศิลปศรประสิทธ์ิ

63043012368 นางสาวฤทัยรัตน� ขันเล็ก

63043012369 นายกิตติไพศาล สุวคนธ�

63043012370 นางเจษฎาภรณ� สังจะโปSะ

63043012371 นายณัฐพล งามพันธุ�

63043012372 นายกมล พรหมหิต

63043012373 นายวีรศรุต แก.นไร.

63043012374 นายปารย�ชวิชญ� บัวสาย

63043012375 นางสาววรญา คํากล.าว

63043012376 นางสาวศรีสุดา พิทักษ�หมู.

63043012377 นายวริทธ์ิธร ศรีหะไกร

63043012378 นางสาวลัดดาวรรณ ทราฤทธ์ิ

63043012379 นางสาวปุณยาพร ขุนจัตุรัส

63043012380 ว.าที่ร4อยตรีสันติ การีกลิ่น

63043012381 นางสาวเบญจมาศ พันธ�กลับ

63043012382 นางสาวป@ทมวรรณ ยาพัด

63043012383 นางสาวอลิศรา เพ็งสาทร

63043012384 นางสาวชลธิชา ภาคาพร

63043012385 นางสาวจตุพร อื้อฉาว

63043012386 นางสาวสุภารัตน� ลอดสันเทียะ

63043012387 นางสาวพรรณนิภา ทราเจริญ

63043012388 นายพิชิตชัย หม4อศรีใจ

63043012389 นางสาวนิตยา ป@กเคทาติ

63043012390 นางสาววรรณา อาจรักษา
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63043012391 นายนพัช รักการดี

63043012392 นางสาวสุรีรัตน� คงรื่น

63043012393 นางสาวณัฐริกา เครือกองมาศ

63043012394 นางสาวเกรียงกรณ� มิตสีดา

63043012395 นางสาวสุนิสา มัฆพาน

63043012396 นางสาวอภิญญา ชุ.มใจศรี

63043012397 นางสาวนิธิวดี วิทยสาธุดิลก

63043012398 นายสราวุธ คงชะนะ

63043012399 นางสาวอุไรภัสร� ทรงความเจริญ

63043012400 นายอธิสยวัส ริ้มประพันณี

63043012401 นางสาวอมรศิริ พันธุลี

63043012402 นางสาวอรุณี อุทัยพิบูลย�

63043012403 นางสาวนฤมล สุทธิวงษ�

63043012404 นายปDยโชค พรายระหาญ

63043012405 นายสมพร ลียากาศ

63043012406 นางสาวรุ.งรัตน� แก4วเกิด

63043012407 นางสาวศศิพัชร ตุ4มทอง

63043012408 นางสาวสุภาภรณ� จําเนียรทรง

63043012409 นางสาวเบญจวรรณ พรมเมส

63043012410 นางสาวสุพรทิพย� อนันตปุระ

63043012411 นางสาวพัชราพร สุขสลุง

63043012412 นางสาวรัตติยา อินทรไทยวงค�

63043012413 นางสาวศศิญา เผ.าพยัคฆ�

63043012414 ว.าที่ ร.ต.หญิงป@ทมาวดี โสภโนดร

63043012415 นางสาวศุภิกา เทศทวี

63043012416 นางสาวชลธิชา สุทธาวาส

63043012417 นายปฏิภาณ ศรีสุทธิชัย

63043012418 นางลักษณ�คริษฐ� ปรานวงศ�

63043012419 นางสาวศุภาวรรณ ประสานทรัพย�

63043012420 นางสาวมารยาท เคลือบทอง
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63043012421 นางสาวจิราพร สุขสุมิตร

63043012422 นางสาวภานุชนาถ ประดับแก4ว

63043012423 นายภัทรพงษ� ศรีธิยอง

63043012424 นางสาวดวงตะวัน สุระกุล

63043012425 นายจักรกฤษณ� ดํานิล

63043012426 นางสาวกุลจิรา สายไพศาล

63043012427 นายกิตติ แซ.ย.าง

63043012428 นายเกรียงศักด์ิ คงสมฤกษ�

63043012429 นางสาวนภัสวรรณ� คุ4มทรัพย�

63043012430 นางสาวณัฐชา ลีลาภิรักษ�

63043012431 นายชัยณรงค� ปDLนระฤก

63043012432 นายเติมศักด์ิ สีมันต�ชัยบวร

63043012433 นางสาวไอริน ผิวเงิน

63043012434 นางสาวกีรติ มะลิกอง

63043012435 นางสาวณัฐพร อินทรีย�

63043012436 นางสาวเบญญพร ฉิมอ.วม

63043012437 นายนิติพงษ� ถาวร

63043012438 นางสาวภาสินี วรรณศรี

63043012439 นางสาวฐิติรัตน� โคสนาม

63043012440 นางสาววิไลวรรณ มนูญผล

63043012441 นางสาวศิริภรณ� ถึกสกุล

63043012442 นางสาวภัคจิรา จงสุกใส

63043012443 นางสาวเจนจิรา ยุภาพิน

63043012444 นายนพดล โทนคํา

63043012445 นางสาวพัชราภรณ� แคล4วรอดภัย

63043012446 นางสาวนุชรี ถีจันทร�

63043012447 นางสาวนุสรา เอี่ยมสอาด

63043012448 นางสาวจันทนีย� ดีวัน

63043012449 นางสาววีนัส สุโต

63043012450 นางสาวนภาพร พุ.มโพธ์ิงาม
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63043012451 นางสาวมัลลิกา ล4อมกลาง

63043012452 นางสาวสุวิมล แสนพล

63043012453 นายอุดมทรัพย� วันเชียง

63043012454 นางสาวณัฐสุดา ป@ดลี

63043012455 นายอลงกรณ� เจริญถ4อย

63043012456 นายธเนศ แต.งงาม

63043012457 นายอภิวัตน� โพธ์ิรัง

63043012458 นายสิทธิพงษ� เผิอกพันธุ�

63043012459 นายธีระพงศ� ยอดชมญาณ

63043012460 นายดุลยฤทธ์ิ ศรีโพธ์ิ

63043012461 นางสาวปนัดดา บัวผัน

63043012462 นางสาวมลธิกา พุ.มกล.อม

63043012463 นางสาวอุไรวรรณ มาเจริญ

63043012464 นางสาวนฤชล พวงนาค

63043012465 นางสาวยุภาภรณ� มานะศรี

63043012466 นางสาวปรารถนา เปHวัด

63043012467 นางศิริรักษ� สังข�ประเสริฐ

63043012468 นางสาวโสภิชา เรืองผึ้ง

63043012469 นางสาวสุธิดา กําลังหาญ

63043012470 นางสาวลลลิยา ชาหว4า

63043012471 นายธนกฤต อยู.เจริญ

63043012472 นายปรีดา น4อยเปรม

63043012473 นางสาวพัชญาภรณ� อัตถพันธ�

63043012474 นางสาวยุวดี สุขสมพืช

63043012475 นายวรากร เจริญพร

63043012476 นายพรพิพัฒน� เกษสาคร

63043012477 นางสาวปDยณัฐ จิตรัตน�

63043012478 นางสาวกาหลง พูลใจ

63043012479 นายชลธิศ ปุนนิลุบล

63043012480 นางสาวศิริยารัชต� นาคสกุล
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63043012481 นางสาวอาภาพร สนใจ

63043012482 นางสาวอริยาภรณ� วงษ�ลีธนาภรณ�

63043012483 นางสาวรัตนาภรณ� โคตรุโพธ์ิ

63043012484 นางสาวชัญญณัท สุภกิจ

63043012485 นางสาวญาสุมินทร� ทองคํา

63043012486 นายธนกร สังวรินทะ

63043012487 นางสาวอัมมิกา ชาวเขาดิน

63043012488 นางสาวนันทิกานต� แฟงเอม

63043012489 นางสาวยุวลักษณ� รัชนจิตบริสุทธ�

63043012490 นางสาวศิริพรรณ ออมสิน

63043012491 นางสาวชัญญานุช บุญบุตร

63043012492 นางสาวนภษร อินม่ัน

63043012493 นางสาวศิริวรรณ มารัตน�

63043012494 นางสาววิลาวัณย� เจริญทรัพย�

63043012495 นายโชคชัย ไผ.ชู

63043012496 นายกรวิชญ� เก4าเตชะกุล

63043012497 ว.าที่ร4อยตรีหญิงสุจินดา แสงหิรัญ

63043012498 นางสาวอรสา ธนสาร

63043012499 นางสาววิภารัตน� เสนาจันทร�

63043012500 นางสาวรัตนาพร ชาแก4ว

63043012501 นายธนวัฒน� ปDยรัตนคุณากร

63043012502 นางสาวกมลวรรณ อรนัด

63043012503 นางสาวสุวิมล เริงเขตการณ�

63043012504 นางสาวเกษกนกพร หลั่งมา

63043012505 นางสาวน้ําผึ้ง แสงอินทร�

63043012506 นางสาวรุ.งรัตน� เพ็งเคลือบ

63043012507 นางสาวอุษณี เฉลยจิตร

63043012508 นางสาววัชราภรณ� พายค้ิว

63043012509 นายนิมิตร บุญเพ็ง

63043012510 นางสาวจรัญญา เต็มดวง
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63043012511 นางสาวจิราพัชร พรพิศ

63043012512 นางสาวรัชนีกร ดวงดี

63043012513 นายสรวิชญ� บุญเรือง

63043012514 นางสาวพิมพ�พัฒน� ภู.ระหงษ�

63043012515 นางสาวชลธาร ชูวงษ�

63043012516 นายเสนีย�ชัย เข4มแข็ง

63043012517 นายเอกศิษฎ� ดีชื่น

63043012518 นางสาวฉัตราลี ทองนาค

63043012519 นางสาววนัสนันท� วันละคํา

63043012520 นางสาวกรชนก โสภา

63043012521 นายภูริพัทธ� นิ่มแสง

63043012522 นางสาวสุภาภรณ� ภู.อ.อน

63043012523 นายณัฐวัฒน� วังไธสง

63043012524 นางชมพูFนุช ชัยทร

63043012525 นายไตรภพ สําเภาวมาลย�

63043012526 นางสาวศศิธร ถาวรเกษตร

63043012527 นางสาวยุวดี ด4วงคํา

63043012528 นางสาววิภารัตน� ใจสมุทร

63043012529 นายอภิสิทธ์ิ จันทร�ขาว

63043012530 นางสาวศรัญญา แย4มบุญมาก

63043012531 นายสามารถ ปลื้มฤทัย

63043012532 นายวัลลภ มาตรฐานกุล

63043012533 นางสาวพัทธ�ธีรา ชัยพานิช

63043012534 นางสาวรัตนพรรณ มติศิลปQ

63043012535 นางสาวจุฑารัตน� พุทธคง

63043012536 นางสาวศรีสุดา เฮ4งสวัสด์ิ

63043012537 นางสาวศิรัญญา สุภวัฒนากร

63043012538 นางสาวอรอนงค� กันยะมี

63043012539 นางสาววนิดา รุ.งทอง

63043012540 นางสาวดลยา ดีมัน
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63043012541 นางสาวจารุวัลย� ศรีนิน

63043012542 นางสาวจุฑามาศ คําสอน

63043012543 นางสาวรสิตา จันทรฉาย

63043012544 นายธเนศ จําปาศักด์ิ

63043012545 นายณัฐภัทร สุวรรณชนะ

63043012546 นางสาวอมรรัตน� มีสัตย�

63043012547 นางสาวสุภาวิกา สุขสมกิจ

63043012548 นางสาวณัฐมน ศรีสง.า

63043012549 นางสาวกรรณิการ� อินทร�ลี

63043012550 นายปพนสรรค� คงเขียว

63043012551 นางสาวพรพิมล นิลสุพัฒน�

63043012552 นางสาวชมภูนุช แก.นตะเคียน

63043012553 นางสาววนิดา กรสุวรรณ

63043012554 นางสาวมนต�รัก คงกิจไพศาล

63043012555 นางสาวดวงกมล ทองเขียน

63043012556 นางสาวมัลลิกา รื่นพรต

63043012557 นางสาววัชราภรณ� นิทรัพย�

63043012558 นางสาววิลาสินี เนื่องนา

63043012559 นายอภิศรุต แสงสําราญ

63043012560 นายอภิเบต วงชาลี

63043012561 นางสาววาทินี ตินตะชาติ

63043012562 นายแสงสุรีย� มนต�ฤาษี

63043012563 นางสาวอัจฉรา ชัยเอม

63043012564 นางสาวสุภาภรณ� กระจ.างจิตร�

63043012565 นางสาวคัทลียา ปงเมฆ

63043012566 นางสาวกมลวรรณ ภาสดา

63043012567 นายเอกรัฐ เนืองภา

63043012568 นายชาญณรงค� สร4อยนาค

63043012569 นายวิศรุตม� คุณีพงษ�

63043012570 นางสาวณัชชา ยังประเสริฐ
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63043012571 นายพีรวิชกร เมธประสพสันต�

63043012572 นางสาวสุกัญญา สุธรรม

63043012573 นางสาวไปรมา ใสยา

63043012574 ว.าที่ร4อยตรีอิศรา กิจสนิท

63043012575 นางสาวนัทธ�ชนัน สุขสถาน

63043012576 นายนัฐวัฒน� ก4อนคํา

63043012577 นางสาวสุนิตา สอดส.องกิจ

63043012578 นายณัฐวัตร ตุรงค�เรือง

63043012579 นายปฐมพงศ� พานแก4ว

63043012580 นายอานนท� พวงวิลัย

63043012581 นางสาวสุภามาศ กัลพฤกษ�

63043012582 นายภาษิต วานิชรัตน�

63043012583 นายสมศักด์ิ ฉิมมา

63043012584 นายณภัทร สินบํารุง

63043012585 ว.าที่ร.ต.หญิงกมลชนก แก.นเพชร

63043012586 นายวีระเดช นิพัทธ�ชนาทร

63043012587 นางสาวอรัญญา บุญมาก

63043012588 นางสาวขนิษฐา เจริญพานิช

63043012589 นางสาวป@ทมาพร อรรถานิธี

63043012590 นางสาวทิติยา ปDยะวาทิน

63043012591 นางสาวนารีรัตน� สิงห�ดา

63043012592 นางสาวโศภชา จินดาสมัย

63043012593 นางสาวพรพิมล รัตนอุดม

63043012594 นางสาวธนภรณ� พลไธสง

63043012595 นางสาวจุฑา พลายลมูล

63043012596 นางสาววิริยา แสงประไพ

63043012597 นางสาวเมธาวี เรืองประยูร

63043012598 นายนพรัตน� เสง่ียมทรัพย�

63043012599 นางสาวสร4อยมณี เอี่ยมเทศ

63043012600 นางจินตนา เทียมเงิน
หน4า 420 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043012601 นางสาวชฎาพร สอาดเอี่ยม

63043012602 นายราชัน แก.นแก4ว

63043012603 นางสาวอัมพร อรรคฮาต

63043012604 นางสาวกานต�ธิดา หมูอยู.

63043012605 นายทีปกร แก4วพรมมณี

63043012606 นางสาวศุภรัตน� วิริยะไพบูลย�

63043012607 นายอภิศิลปQ บุญประสงค�

63043012608 นางสาวชนิกานต� ขําประไพ

63043012609 นายปริชญ� หมายหม้ัน

63043012610 นางสาววิไลพร จวงสอน

63043012611 นางสาวสุภารัตน� จันที

63043012612 นางสาวเธียรธิดา หาญรักษ�คล4ายเพ็ง

63043012613 ว.าที่ ร.ต.สามารถ หินกลอง

63043012614 นายอณาจักร ศรีกลุ.ม

63043012615 นางสาวพนิตา ดวงสีเสน

63043012616 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�กุล

63043012617 นายนครินทร� บุญนิมิตร

63043012618 นางสาวพรพิมล หน.อแก4ว

63043012619 นางสาวจันทิมา เมฆอินทร�

63043012620 ส.อ.หญิงธิดารัตน� โกมินทร�

63043012621 นางสาวรัตติกร มีสง.า

63043012622 นางสาวรัชฎา เสนาคํา

63043012623 นางสาวธันย�ชนก ประไพรักษ�

63043012624 นายจิตรภานุ ทับย4อย

63043012625 นายอนุภาพ ไทยประยูร

63043012626 นางสาววรรณเรศ เถ่ือนเจริญ

63043012627 นายนรภัทร ฤทธิยา

63043012628 นางสาวรุ.งรัตน� สุขสุเมฆ

63043012629 สิบโทจิรายุทธพงษ� สายทอง

63043012630 นางสาวบุษราคัม เปKLยมดนตรี
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63043012631 นางสาวสุมลรักษ� ม.วงงาม

63043012632 นางบุษบากร สิทธิสาริกิจ

63043012633 นางสาวปรียานุช สุขวานิช

63043012634 นายคงณัฐ ประเสริฐพงศ�

63043012635 นายนราธิป งามประเสริฐ

63043012636 นายณัฐพงศ� บุตรน้ําเพ็ชร

63043012637 นายวัชรินทร� ชะอ4อน

63043012638 นางสาวพัชรพร อินกอง

63043012639 นางสาวภัทรนรินทร� อินโต

63043012640 นายพีรพงษ� วรรณวงค�

63043012641 นางสาวภัทมาศ อ่ําทอง

63043012642 นางรานี ประสมทอง

63043012643 นายศิริพงษ� พงษ�พันธุ�

63043012644 นางสาวนฤมล ขําคม

63043012645 นางสาวกชกร เสมอเหมือน

63043012646 นายนัฐวุฒิ สายันต�

63043012647 นางสาวปDยะเนตร แต.งงาม

63043012648 นางสาวศิริลักษณ� อ.อนลา

63043012649 นางสาวเมทินี เหล็กสีขาว

63043012650 นางสาวปวีณา ญาณกมล

63043012651 นางสาวชลิตา คํามิ

63043012652 นางสาวธาราภรณ� วงศ�ธัญกรรณ�

63043012653 นางสาวเสาวลักษณ� สุกเละ

63043012654 นายรุ.งนิรันดร� สูงเทิง

63043012655 นางสาวสิริรัตน� ทรงโฉม

63043012656 นายนคร เขียวอรุณ

63043012657 นางสาวอรอนงค� กล.อมวิญญา

63043012658 นางสาวณิชกานต� ศรีชัยมูล

63043012659 นายสิทธิรัตน� เพ่ิมหรรษา

63043012660 นางสาววันวิพา พูลศิริ
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63043012661 นางสาวชลธิชา สัมมารัตน�

63043012662 นางสาวศิริวรรณ เทพา

63043012663 นางสาวพิชญานันท� จันทร�น.วม

63043012664 นายพัชรพงศ� มีโพธ์ิสม

63043012665 นางสาวสุพรรณี ทรัพย�ประเสริฐ

63043012666 นางสาวอภิญญา บุญนรา

63043012667 นางสาวพิมพ�ชนก นองเนือง

63043012668 นายปรารภ อ.อนแก4ว

63043012669 นางสาวกรกมล เกตุปราชญ�

63043012670 นางสาวทิมากร มีผลกิจ

63043012671 นางสาวณัฐกานต� ชูก4อนทอง

63043012672 นายธวัชชัย กองเกตุใหญ.

63043012673 นายไพศาล ทองปรอน

63043012674 นางสาวจารุวรรณ ไล4ทอง

63043012675 นางสาวกฤตยากร เชี่ยวชาญ

63043012676 นางสาวกชกร กล่ําทวี

63043012677 นางสาวจิรวรรณ วะเกิดเปHง

63043012678 นางสาวฐิติมา จําปาสด

63043012679 นางสาวธนิษฐา ยุซิ

63043012680 นางสาวนิชาพัฒน� วีริยาภัคนันท�

63043012681 นายธนภัทร เมฆกิจ

63043012682 นางสาวบุญจิรา ตันเจริญ

63043012683 นางสาวอารียา รัตนศิลปพงศ�

63043012684 นางสาวพุทธรักษา สุขสวัสด์ิ

63043012685 นายชนาธิป ฤกษ�เกษี

63043012686 นางสาวขนิษฐาภรณ� ดอกรักษ�

63043012687 นางสาววิภาวดี โตจาด

63043012688 นางสาวญาณี ผดุงพร

63043012689 นางสาวกัลยพัชร กองป@ญญา

63043012690 นางสาวธนิญาฎา อักษร เสือ
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63043012691 นางสาวน้ําฝน พุฒศิริ

63043012692 นายณรงค�ชัย สุดใจ

63043012693 นางสาววรรณพิมล กําเนิดจันทร�

63043012694 นางสาวไพรินทร� หงษ�ทอง

63043012695 นางสาวปาริฉัตร มัณยานนท�

63043012696 นางสาวอรจิรา ตรีสาร

63043012697 นางสาวณัฐกานต� คงทน

63043012698 นางสาวจรัสศรี โตไพบูลย�

63043012699 นางสาวอลิสา ชมภูนุช

63043012700 นางศิรินันท� หล.าหนูเหม.า

63043012701 นางสาวชลิตา บุตรพยาสาร

63043012702 นางสาวปวริศา ท.าดีสม

63043012703 นายกิตติธัช น้ําใจดี

63043012704 นางชญานิศ สุดใจ

63043012705 นางสาวประสุดา จันทร�ม่ัน

63043012706 นายเรวัฒน� ใหมทอง

63043012707 นางสาวจิดาภา มิคะนุช

63043012708 นางสาวลัดดาวรรณ นุ.นมี

63043012709 นายกานตพงศ� อันภักดี

63043012710 นางสาวสรารัตน� มูฮําหมัดอาลี

63043012711 นายอนุศิษฏ� หงษ�ทอง

63043012712 นางสาวศลิษา บุญเรือง

63043012713 นางสาวอัญชลี เพ็งสูงเนิน

63043012714 นายชนะชัย พุมมา

63043012715 นายธวัชชัย อยู.ชัง

63043012716 นางสาวกาญจนา สุชัยรัตน�วิโรจน�

63043012717 นางสาวนุจรี คล.องแคล.ว

63043012718 นางสาวศิริวรรณ เกตุช้ํา

63043012719 นางสาวอริสา สุทธิสมบูรณ�

63043012720 นางสาวปณิชา ภูวดิษยโชค
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63043012721 นางสาวปDยะวดี อาจมังกร

63043012722 นางทิพยาภรณ� วิทยวีระชัย

63043012723 นางสาววรรณนา สุขสมศรี

63043012724 นางสาวสุรีย�พร เซ็นสม

63043012725 นางสาววาสนา แก4วสระ

63043012726 นางสาวรุ.งทิวา ราชวงษ�

63043012727 นายบุญญรักษ� ภิษุณี

63043012728 นางสาวป@ทมา แพรศรี

63043012729 นางสาวสุภาพร กิจสอาจ

63043012730 นายณัติพจน� ประไพพงษ�

63043012731 นายอาทิตย� รุ.งโพธ์ิ

63043012732 นายภานุชาติ มาโห4

63043012733 นางสาวมุกดาริน วงค�เณร

63043012734 นางสาวสโรชา บุญประเสริฐ

63043012735 นางสาวเหมวรรณ ธรรมเจตนา

63043012736 นางมณีรัตน� ศรีประไหม

63043012737 นางสาวมณฑิตา แก4วเขียว

63043012738 นายนพวิทย� แก4ววงษา

63043012739 นายวีรชัย อนุยูร

63043012740 นางสาวสุภิญญา พูลเกลี้ยง

63043012741 นางสาวพรนัชชา กิจชิตี

63043012742 นางสาวจริยามณี มาสาร

63043012743 นางสาวมุขกวี ไพฑูรย�

63043012744 นางสาวดวงพร หอมอุดม

63043012745 นางสาวมินตรา สุขสุคนธ�

63043012746 นางสาวพรรษชล ศรีประเทือง

63043012747 นางสาวนนทณีย� ปูเตRะ

63043012748 นางสาวสโรชา มณีไสย

63043012749 นางสาวปDยรัตน� ปรีเปรม

63043012750 นางสาวเจสิตา เพชราเวช
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63043012751 นางสาวสุชาวดี พฤกษา

63043012752 นายธนวิชญ� เพชรบํารุง

63043012753 นางสาวดวงแก4ว สุทธิฤกษ�

63043012754 นางสาวรัชฎาพร รองโสภา

63043012755 นายพชร อุดมสารี

63043012756 นายจิรวัฒน� สนิทแสง

63043012757 นายภูริพัฒน� เผ.าวิบูล

63043012758 นางสาวสโรชา บุตรสา

63043012759 นางสาววรรณนิศา อิ่มอ.วม

63043012760 นางสาวพรสุดา แก4วแจ.ม

63043012761 นางสาวสิรามล พิญญะคุณ

63043012762 นางสาวหัทยา ท4าวลี

63043012763 นางสาวดวงลัดดา กลุ.มยา

63043012764 นางสาวเกศริน ม.วงมิตร

63043012765 นายเฉลิมศักด์ิ ทรัพย�สิงห�

63043012766 นางณัฐตญา ทองแว.น

63043012767 นางสาวรัชนก เปรมศิริ

63043012768 นางสาววรรณชินี ดํารงชัยศรี

63043012769 นางสาวนัฐริกา ขันธเกตุ

63043012770 นางสาวนุสบา แอสมจิตต�

63043012771 นายพัทธนันท� ชัยกิจวัฒนะ

63043012772 นางสาวกาญจนาพร เคียงกลาง

63043012773 นายอัมรินทร� เกตุสมพงษ�

63043012774 นางสาวอโรชา สลุงใหญ.

63043012775 นางสาวศิริขวัญ ดิลกวัฒนโยธิน

63043012776 นางสาวณัฐสุภา วิทยเจียกขจร

63043012777 นางสาวพราวพิศุทธ์ิ อบรมกลิ่น

63043012778 นายพีระพงษ� เจริญสลุง

63043012779 นายยุทธนา บุญแพ

63043012780 นางสาวน้ําฝน ศิลปพาณิชกุล
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63043012781 นางสาวเยาวนันท� เขียวสวาส

63043012782 นายพิพัฒน� ชิตังเม

63043012783 นางสาวจีรดา พงษ�พิพัฒน�

63043012784 นายพิสิษฐ� ชอบทําเหมือน

63043012785 นายศักด์ิสิทธ์ิ โตยัน

63043012786 นางสาวนิรชา ศิริวิโรจนกุล

63043012787 นางสาวภัณฑิรา นาคอุไร

63043012788 นางสาวกิตติยา อยู.คง

63043012789 นายพีรดนย� กลิ่นหอม

63043012790 นางสาวธนาพร ประนอม

63043012791 นางสาวพรเพ็ญ งามสอาด

63043012792 นายกิตติพันธ� พรหมมินทร�

63043012793 นางสาวชนิดาภา ใจเสน

63043012794 นางสาววีณา ผดุงกมล

63043012795 นายชยณัฐ พวงสายใจ

63043012796 นางโรส วัณณะสุต

63043012797 นางสาวฟHาใส ชํานาญกิจ

63043012798 นางสาวประภัสสร พูลพุฒ

63043012799 นางสาวจันทรรัตน� จุ4ยแจ4ง

63043012800 นางสาวสุวนันท� ทองสุก

63043012801 นางสาวศิริพร พงษ�สุวรรณ�

63043012802 นางสาวณัฐพร หรั่งย่ีโถ

63043012803 นางสาวกันตนา คํามาพล

63043012804 นางสาวสัจจพร ชินจิตร�

63043012805 นายณัฐสิทธ์ิ ยอดดําเนิน

63043012806 นางสาวนิติยา เข็มเงิน

63043012807 นางนิสาชล อ.อนหวาน

63043012808 นางสาวณัฐจงกล เปKยดี

63043012809 นายจีรวัฒน� เกิดมุด

63043012810 นางสาวสุนิสา ค้ิวงาม
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63043012811 นางสาวณัฐสิมา พลายบุญ

63043012812 นางสาวฐานิต อุ.นใจ

63043012813 นางสาวจิตลัดดา ปะละกุล

63043012814 นางสาวชนิดา เชาวลิต

63043012815 นางสาวกานต�พิชชา ธาระพิษ

63043012816 นางสาวมุทิตา อนุสรานนท�

63043012817 นางสาวณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง

63043012818 นายรุ.งโรจน� ต้ังตรงไพโรจน�

63043012819 นางสาวดารุณี จันทร�สิงห�

63043012820 นางสาววิภาดา คําคุ4ม

63043012821 นายโรจน�อนันต� พานทอง

63043012822 นางสาววรัญญา เมฆฉาย

63043012823 นางสาวแคทลียา สุขสวัสด์ิ

63043012824 นายนภัสถ� แก4วเผือก

63043012825 นายดํารงค�ศักด์ิ ไชยสัจ

63043012826 นางสาวทิพย�สุคนธ� ธาตุทอง

63043012827 นางสาวบุษกร ฝายมูล

63043012828 นางสาวอาภัสรา หม่ืนจบ

63043012829 นายธนกฤต ตุ4ยกุลนา

63043012830 นายชลชิต รอดเดชา

63043012831 นางสาวพิชชาภรณ� เมืองเกตุ

63043012832 นางสาวกัญญารัตน� เมืองมูล

63043012833 นายศักด์ิกาญ ศรีพยัคฆ�

63043012834 นายพีรพล เทศโล

63043012835 นางสาววรินทร� เอี่ยมสอาด

63043012836 นายสหศักด์ิ อิ่มสอาด

63043012837 นายเกียรติศักด์ิ แสงวัฒนรัตน�

63043012838 นางสาวสุภารัตน� บุญมีสง.า

63043012839 นายเจษฎา หิรัญเพ่ิม

63043012840 นางสาวนิตยา เสืออุดม
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63043012841 นางสาวทิวาพร ชนะเกิด

63043012842 นางสาวพิชชาพร หน.วยจันทึก

63043012843 นายธนกร เนตรทิพย�

63043012844 นางสาวปDยนุช เทศพานิช

63043012845 นางสาวศุภรัตน� ดีใหม.

63043012846 นายอนุวัต มณี

63043012847 นางสาวปDยรัตน� ใจภักดี

63043012848 นายศราวุฒิ ภาชะนัย

63043012849 นางสาวจุฑาทิพย� เต็งชัยภูมิ

63043012850 นายศุภัทบดินทร� สมบัติพิพัฒนะกูล

63043012851 นายพลรัตน� ผ.องศรี

63043012852 นางสาวอังคณา โตสกุล

63043012853 นายสุรศักด์ิ เต.ากล่ํา

63043012854 นางสาววิราวรรณ โฉมงาม

63043012855 นางสาวสุกัญญา พินทอง

63043012856 นายณัฐพล สุ.นสกูล

63043012857 นายรัตนกาล บุญฤทธ์ิ

63043012858 นายชัยประสาน สวัสด์ิวงษ�

63043012859 นางสาวชฎาพร เจริญสลุง

63043012860 นางสาวพัชราภรณ� สาระนัย

63043012861 นางสาวจารุวรรณ ทองดีเลิศ

63043012862 นางสาวพรชนก ชื่นม่ัน

63043012863 นางสาวจิรวัฒน� หัวไผ.

63043012864 นายอRอด กะสิรัมย�

63043012865 นางสาวอมรรัตน� เปรี้ยวกุดเราะ

63043012866 นางสาววิไลวัลย� อ.องสอาด

63043012867 นางสาวพรพรรณ นาเมือง

63043012868 นางสาวชนิดสรา เงินอาจ

63043012869 นายดนัยวิชญ� อินมา

63043012870 นางสาวณัฐธิดา พรหมศร
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63043012871 นางสาวบุษรัตน� บุญกุศล

63043012872 นางสาวกาญจนา งานไว

63043012873 นางสาวรัตน�ตพร บุญเปล.ง

63043012874 นางสาวสิดารัศม์ิ ฉิมพาลี

63043012875 นางสาวสุดาวดี ทีมี

63043012876 นางสาวจันทพร จิตร�เนื่อง

63043012877 นายทินวัตร โคตรบุปผา

63043012878 ส.ต.ท.สุรธัช อรุมชูตี

63043012879 นายชินกฤต แก4วประสิทธ์ิ

63043012880 นางสาวปรัชญาภรณ� คชมะเริง

63043012881 นางสาวสุจิตรา แก4วขุน

63043012882 นางสาววิรงค�รอง สุตะพันธ�

63043012883 นายภานุวัฒน� สุขใส

63043012884 นางสาวนิตยา จันทจุล

63043012885 นายนฤเบศร� พลอยสีขํา

63043012886 นางสาวดวงพร เจริญพร4อม

63043012887 นางสาวศศิภรณ� ใจแสน

63043012888 นายภาณุพงศ� เพชรสุวรรณ

63043012889 นางสาวสุพัตรา นันตRะฤทธ์ิ

63043012890 นางสาวคณัฎสนันท� ขันเงิน

63043012891 นายสิทธิพร สงเคราะห�กิจ

63043012892 นางสาวประภาพร นิลทับ

63043012893 นายปกรณ� ประเสริฐประศาสน�

63043012894 นายภูมิพัฒน� เจริญสุข

63043012895 นายอภิสิทธ์ิ อยู.เจริญ

63043012896 นางสาวชนิกานต� รัตนโสม

63043012897 นางสาวศศิธร ปุXนเจริญ

63043012898 นางสาวจุฑามาศ โชคสุวาทิน

63043012899 นางสาวสุภาพร นภาดล

63043012900 นางสาวกาญดา โอธาตะ
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63043012901 นางสาววรัญญา ทองคุ4ม

63043012902 นางสาวจันทร�เพ็ญ กุลจิตธรรมธร

63043012903 นายณัฐวุฒิ สุริยันต�

63043012904 นางสาวพัชรา ชัยรัตน�

63043012905 นางสาววิภาดา ปกปHอง

63043012906 นายราชันย� มานพ

63043012907 นายวรพล เอี่ยมพ.อค4า

63043012908 นางสาวประภาพรรณ เข็มเพชร

63043012909 ว.าที่ ร.ต.ไพฑูรย� สูชาวนา

63043012910 นางสาวเนตรนภา เปรมปรี

63043012911 นางสาวภาณุพรรณ� นวมสุวรรณ�

63043012912 นางพรทิพย� กลิ่นถือศิล

63043012913 นางสาวรมิตา ขนกเงิน

63043012914 นายทักษกร งาเนียม

63043012915 นางสาววริษรดา ศิริถาวรชัย

63043012916 นางสาวจินดา แก4วเกตุ

63043012917 นายกัมพลชัย ชนัทนาวา

63043012918 นางสาวสุพัตตรา ประสพดี

63043012919 นางสาวกิตติยา บุญงาม

63043012920 นางสาววรรณิภา ปริพล

63043012921 นายณัฐพล หอมไกล

63043012922 นางสาวปารณีย� บรรพกิจ

63043012923 นางน้ําฝน จําแนกนิตย�

63043012924 นางสาวณัฏฐิกา สุดาทิศ

63043012925 นางสาวพจน�พงศ�ภรณ� สุขร.าง

63043012926 นางสาวเมธาวี สมันกสิวิทย�

63043012927 นางสาวณัฐติการณ� ริมสําอางค�

63043012928 นางสาวธิดารัตน� แก4วดวงตา

63043012929 นางสาวพรกมล ชูกลิ่น

63043012930 นายเอกธวัช มูเก็ม
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63043012931 นางสาวรณิษฐา เชื้อแขก

63043012932 นางสาวกมลชนก ภูมี

63043012933 นางสาวสุธรรมา จัดเขตกรณ�

63043012934 นางภัคนิจ ดุมกลาง

63043012935 นางสาวทิพวรรณ ศรลัมภ�

63043012936 นายกิตติศักด์ิ ฉัตรเกษ

63043012937 นายบวรนันท� จิรังดา

63043012938 นางสาวสุทธิรัตน� เต็มเปKLยม

63043012939 นางสาวชไมพร มีบุญ

63043012940 นางสาวอรอนงค� จันทร�เชื้อ

63043012941 นายธนกาญจน� พรหมวนิช

63043012942 นางสาวพรชุตา ชูวัฒน�

63043012943 นางสาวปDยธิดา เหล.าพิเดช

63043012944 นางสาวซันนี่ คงสา

63043012945 นางสาววิมลสิริ คูโพธิพันธ�

63043012946 นางสาวณัฐนรี ศรีชู

63043012947 นางสาวจินตนา จิรัฐตระกูล

63043012948 นางสาววันราชินี ห.วงเพชร

63043012949 นางนาถนภัส ดวงเกตุ

63043012950 นางสาววชิราภรณ� จันทศร

63043012951 นางสาวศิริวรรณ สุขสม

63043012952 นายภาณุวัฒน� พรหมทัศน�

63043012953 นายอธิโชค วิญญกุล

63043012954 นางสาวรติ เศรษฐวิทยา

63043012955 นางสาวธนัชพร นิลโหมด

63043012956 นางสาวรัตติกาล สุขมล

63043012957 นางสาวเนตรทราย กิจวาสน�

63043012958 นางสาววันวิศา ปาร�มวงศ�

63043012959 นางสาวเสาวลักษณ� พุ.มมณี

63043012960 นางสาววิภาวดี ฟHากระจ.าง
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63043012961 นายเดชา อ.อนนารถ

63043012962 นางสาวพรทิพย� ฤทธ์ิศิริ

63043012963 นางสาวสุพัตรา ปานแก4ว

63043012964 นายศุภวิชญ� คงวิริยะกิจ

63043012965 นายปรัชญวัฒน� ปDยะเนติธรรม

63043012966 นางสาวสุพรรษา รื่นอายุ

63043012967 นางสาวปณิษฐา ต.ายเพ็ชร

63043012968 นายคุณ ากร กระพงษ� ทอง 

63043012969 นางสาวนิศาชล สําราญรื่น

63043012970 นางสาวรัชนก สิทธิกัน

63043012971 นายโชคมงคลชัย จันทร�สุริยา

63043012972 นางสาวบัณฑิตา อ.องละออ

63043012973 นางสาวสุกัญญา ภาคบูรณ�

63043012974 นางสาวเจนอักษร วรสาร

63043012975 นางสุภาวรรณ โหมดเทศ

63043012976 นายจิรพงศ� เรียนไธสง

63043012977 นางสาวสุนิสา ศรีสวัสด์ิ

63043012978 นายทศพล ผูกเกษร

63043012979 นางสาวนาสะ ศรีงาม

63043012980 นางสาวอริสรา โพธิกุล

63043012981 นางสาวพรพรรณ นาคเขียน

63043012982 นางสาวทัตพร เสืออุดม

63043012983 นางสาวไพลิน อินทร

63043012984 นายกิติ อิงกระโทก

63043012985 นางสาวสุวิมล ไม4แปHน

63043012986 นางสาวพรสุดา ภิรมย�สุข

63043012987 นายกริชทิพย� สนิทผล

63043012988 นางสาวเพ็ญนภา พีระพันธ�

63043012989 นายศุภกร ปรุรัตน�

63043012990 นายเฉลิมชัย ศรีโมรา
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63043012991 นางสาววนิดา ชลคีรี

63043012992 นางสาวเบญจรัตน� จันทะคาม

63043012993 นางสาววนิดา คําคุณ

63043012994 นางสาวปุณยวีร� ยังดี

63043012995 นายจักรกฤษ คงศิริ

63043012996 นางสาวกมลวรรณ แย4มสุคนธ�

63043012997 นางสาวสุธิศา เส็งขํา

63043012998 นางสาวณิชกุล แก4วเจริญ

63043012999 นางสาวมะลิวัลย� สว.างวงค�

63043013000 นางสาวอมรรัตน� ขยันการ

63043013001 นายสมชัย เกตุสําราญ

63043013002 นางสาวนิศากร สังขดิษฐ�

63043013003 นางสาวอินทุอร สาริกา

63043013004 นางสาวจุฑามาศ ตุ4มซ.อง

63043013005 นางสาวสัณห�จุฑา ศรอากาศ

63043013006 นางสาววสุสุกัญญา เจริญศรี

63043013007 นางสาวณัฎฐา ดวงแก4ว

63043013008 นางสาวประทุมพร ขลังธรรมเนียม

63043013009 นางสาวกมลวรรณ อุดมรัตน�

63043013010 นางสาวสุนิสา วงษ�ป@ญญา

63043013011 นางสาวดาราภร จันทร�ฉาย

63043013012 นางสาวธิดารัตน� แสงจันทร�

63043013013 นายภูวนาถ ธรรมายน

63043013014 นายสินธุวา บรรจง

63043013015 นายสุชาติ ย่ิงดี

63043013016 นายจิรายุทธ อยู.แย4ม

63043013017 นายพนมกร กรุ.นทอง

63043013018 นางสาวนฤมล ศรีนวล

63043013019 นางสาวฐิตินันท� ชาติพรหม

63043013020 นางสาวมาริสา บางประเสริฐ
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63043013021 นางสาวยุพา รังผึ้ง

63043013022 นางสาวณัฏฐณิชา ใจเบิกบาน

63043013023 นางสาวขวัญฤดี ดีรัตน�

63043013024 นางกนกวรรณ อันเกรียงไกร

63043013025 นายไชยประดิษฐ� วิชาญไชย

63043013026 นางสาวลําพอง อินนาคกูล

63043013027 นางสาววิภากุล ธรรมภาคา

63043013028 นายปรีชา เตียววิจิตรสีใส

63043013029 นางสาวณัฐภรณ� สุขนุ.น

63043013030 นางสาววรรณิศา อินทร�จาด

63043013031 นายเอกนรินทร� จันทร�แตง

63043013032 นายกวีร�รพรรษ อั๊งสุรีย�ธีระวัฒน�

63043013033 นายภาวัต ธนิทธิกุล

63043013034 นางสาวกัญญานัฐ คําจันทร�

63043013035 นางสาวรุ4งทิพย� หวานจริง

63043013036 นางสาวป@ณฑารีย� พูลสวัสด์ิ

63043013037 นางสาวภัทรกาญจน� ทาสี

63043013038 นายประสิทธ์ิ นกแก4ว

63043013039 นางสาวกาญจนา ชะเอม

63043013040 นางสาวกนกอร ไกรนรา

63043013041 นางสาวศิริพร สุขสงเคราะห�F

63043013042 นางสาวพรพิมล ม่ันอ4น

63043013043 นายธันวนนท� ศักด์ิสิทธ์ิ

63043013044 นางสาวอาทิตยา ขอจัดกลาง

63043013045 นางสาวสุดารัตน� วราหะ

63043013046 นางสาวอมลรดา แสงวิมล

63043013047 นางสุกานดา ทองชัย

63043013048 นางสาวสุดถนอม เอี่ยมละออ

63043013049 นางสาวดิศญามาศ พินิจสุนทรสาร

63043013050 นางสาวฐิติพร เมืองมา
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63043013051 นางสาวสิรินัดดา ยอดย่ิง

63043013052 นางสาวสุชาดา มีมาก

63043013053 นางสาวอมรา แห4วหาญ

63043013054 นางสาวชุลีพร กระแสราบ

63043013055 นางสาววันเพ็ญ โพธ์ิโต

63043013056 นายศรัณย�พงษ� ศรีพูน

63043013057 นางสาวสุติมา มณีรัตน�

63043013058 นางสาววรรณนิภา โพแก4ว

63043013059 นางทักษญา กองแก4วเดชาภัทร

63043013060 นางสาวสุธาทิพย� แช.มโชติ

63043013061 นางสาววิภวานี รอดหลง

63043013062 นางสาวมะลิดา คนงาม

63043013063 นางสาววาสนา ใยโฉม

63043013064 นางสาวชนิดา อ4นอิน

63043013065 นายอัจฉริยะ หอมยามเย็น

63043013066 นางสาวกิดาการ ทิมสวัสด์ิ

63043013067 นายอนิรุต รัสมี

63043013068 นายสุวรรณ โพโต

63043013069 นายอนันต� ทองพิลา

63043013070 นางสาวชไมพร ฤทธ์ิเดชกล4า

63043013071 นางสาวพรพรรณ หมีสินลา

63043013072 นางสาวศศิธร จําลองพันธ�

63043013073 นางสาวจุฑารัตน� ศรีบัว

63043013074 นางสาวณัจชรียา เนตรจินดา

63043013075 นางสาวทิพย�ไพลิน พันธ�จันทร�

63043013076 นางสาวสาวิตรี โทนสังข�อินทร�

63043013077 นางสาวเกวลี แจ4งสว.าง

63043013078 นางสาวเบญญาภา โคตรชนะ

63043013079 นางสาวไพลิน เวียงนาค

63043013080 นางสาวรุ.งนภา แสวงหา
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63043013081 นางสาวณัฐปวี กลิ่นหอม

63043013082 นางสาวปาหนัน ค4ากลาง

63043013083 นางสาวมารตรี จ้ีรัตน�

63043013084 นายพีรพล แก4วนาคูณ

63043013085 นางสาวเสาวนีย� ศรีพงศ�วรกุล

63043013086 นางสาวมนธิชา ชาญเดช

63043013087 นางสาวปริยาภัทร คงแสงภักด์ิ

63043013088 นายเขตตะวัน หวังพิทักษ�

63043013089 นางสาวพิชญากร คนซ่ือ

63043013090 นางสาวญาณี ชีพนุรัตน�

63043013091 นางสาวสุจิตตรา เมล�พ.วง

63043013092 นางสาวศุภษร เหมือนยอด

63043013093 นางสาวตวงพร อ.อนนาค

63043013094 นางสาวอัญมณี ดวงนิมิตร

63043013095 นายชุมพล มานะกิจ

63043013096 นายรัตนธร อนุสนธ์ิ

63043013097 นางสาวเมทินี แควปXาสัก

63043013098 นายภูมิ แพ.งดิษฐ

63043013099 นางสาวจิตตมาส ทรัพย�มา

63043013100 นายวัชระ ศรีเจริญ

63043013101 นางสาวสุพัตรา ม.วงเเย4ม

63043013102 นางสาวป@ญฑารีย� บิณบาตร

63043013103 นางสาวสมใจ แก4วศรีงาม

63043013104 นางสาวทิพย�ธัญญา รวยสวัสด์ิ

63043013105 นางสาวสุวคนธ� สําราญใจ

63043013106 นายกันตภณ ผ.องศรี

63043013107 นายวัชระ ประกอบผล

63043013108 นางสาวกุลวดี เขียวพวงทอง

63043013109 นางสาวรัชดาภรณ� ล.อเฮง

63043013110 นายธนาคาร ออมสิน
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63043013111 นางสาวเพ็ญพักตร� คุ4มกัน

63043013112 นายทศพร จิรโรจน�ชัย

63043013113 นายอาณัติ เนตรมะลิ

63043013114 นางสาวเกวลี ไชยาโส

63043013115 นางสาวกัลญา อิงชัยภูมิ

63043013116 นางสาวฤทัยรัตน� จันลิสิ

63043013117 นายกวินธร อิศร

63043013118 นางทาริกา นนท�คําวงศ�

63043013119 นางสาวนัทธา ศิลปานันทกุล

63043013120 นายณัฏฐพล หึกขุนทด

63043013121 นางสาวพิศมัย จําปาซ.อนกลิ่น

63043013122 นายสรวิชญ� อรทัย

63043013123 นายวุฒิชัย เหล.าออง

63043013124 นายคุณานนท� พุทธรักษ�

63043013125 นางสาววริศรา บุญเรือง

63043013126 นายกฤษประพันธ� กฤษณชาญดี

63043013127 นางสาวมณีรัตน� หอมหวล

63043013128 นางสาวจิรนันท� สายบุญณะ

63043013129 นายจิรัฏฐ� สุชามาลาวงษ�

63043013130 นางสาวจิราวรรณ อินธิยา

63043013131 นายภากร สีดากุล

63043013132 นางสาวสุวิมล โพธ์ิวงษ�

63043013133 นางสาวปDยธิดา รังสิกุล

63043013134 นายณัฐพัชร� เพชร�ดีไกรกุล

63043013135 นางสาวปDยะนุช ช4างอยู.

63043013136 นายปจทักษิณ อ.อนอ4น

63043013137 นายณัฐวุฒิ บางทราย

63043013138 นางสาวพนิดา สุจดา

63043013139 นายธีรยุทธ กองธูป

63043013140 นางสาวพิมพวรรณ วงษ�การค4า
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63043013141 นางสาวปวีณา ปรุงเปKLยม

63043013142 นางสาวศตกมล กาพย�ไกรแก4ว

63043013143 นางสาวปทิตตา มีศิริ

63043013144 นายสมเกียรติ ทองสุข

63043013145 นายเจตนา กําจาย

63043013146 นางสาวปภัสสระ ลมูลศิลปQ

63043013147 นางสาวคชาภรณ� คาตาทซึ

63043013148 นางสาวสายสุนีย� ใบณะพฤติ

63043013149 นายชัชวาลย� เปลี่ยนสกุล

63043013150 นายณรังสรรค� วงษ�อนันต�

63043013151 นางสาววนิดา ธูสรานนท�

63043013152 นางสาวพิมลนาฎ กินรีแซ

63043013153 นางสาวภัทร�นรินทร� เรืองพงษ�

63043013154 นางสาวมาริษา เปKLยมพืช

63043013155 นายอานนท� พุทธกิจ

63043013156 นางสาวพัชราภรณ� ประทุมเวช

63043013157 นายพชรวัฒน� วรภัทรชัยรัตน�

63043013158 นายชาคริสต� นระเอี่ยม

63043013159 นางสาวณัฏฐสุดา จันทรากูลพงษ�

63043013160 นางสาวอมรรัตน� ชมภูศรี

63043013161 นางสาววีรญา ใจบุญ

63043013162 นางสาวสุพัตรา เทียนอยู.

63043013163 นางสาวอรทัย เดชยศดี

63043013164 นางสาวรสสุคนธ� พยัคฆ�เพศ

63043013165 นางสาวรินรดา คามพิมาย

63043013166 นายญาณภัทร พลัดภัยพาล

63043013167 นางธนภรณ� เล็กเกาะทวด

63043013168 นางสาวกุลภัสสรณ� สามัญเขตกิจ

63043013169 นางสาวกรรณิการ� พวงกุหลาบ

63043013170 นางสาวสุวลักษณ� ธรรมวงษ�
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63043013171 นายคณาธิป วินทะไชย

63043013172 นางสาวนุชนารถ คําวงษ�

63043013173 นายธีรพล รักชาติ

63043013174 นายรุ.งโรจน� โตเต็ม

63043013175 นายปริเยศ พิมพ�สุวรรณ

63043013176 นางสาวสุดารัตน� เกิดขํา

63043013177 นางสาวกัญญารัตน� หอมสุวรรณ

63043013178 นางสาวจิตวรินทร� แจ4งนคร

63043013179 นางสาวม่ิงกมล แจ4งเรือง

63043013180 นางสาวณิชกานต� บัวรอด

63043013181 นางสาวณิชาภา ไทยประยูร

63043013182 นางสาวศิโรรสส� นันตา

63043013183 นางสาวศิรกัญญา กุศลสุข

63043013184 นายจักรกฤษณ� ชาญนาวา

63043013185 นายณัทธพงศ� อ.อนศรี

63043013186 นายจตุรงค� เภากัน

63043013187 นายสันติสุข โพธ์ิแจ4ง

63043013188 นางวรรณวิมล ขํานุรักษ�

63043013189 นางสาวมินตรา ว.องเชิงค4า

63043013190 นายนวพล ตามเพ่ิม

63043013191 นางสาวเบญจวรรณ� ศรีจันทร�ดี

63043013192 นางสาวมลิวัลย� ยศสมบัติ

63043013193 นางสาวนิภาพร สุขเกษม

63043013194 นางสาวจิตอารีย� ธรรมโชติ

63043013195 นางสาววรรณรัตน� สาโรจน�

63043013196 นางสาวอรอนงค� เพ็งคลิ้ง

63043013197 นางสาวมุกดา ปDLนเกตุ

63043013198 นางสาวนิศามณี บุญมี

63043013199 นายโยธิน ยอดแก4ว

63043013200 นางสาววิรัตน�ดา วิเศษวิสัย
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63043013201 นางสาวจิรนันท� ศุภมานพ

63043013202 นางสาววรัญญา พ่ึงสุข

63043013203 นางสาวอรพรรณ ม.วงพุ.ม

63043013204 นางสาวสิวินีย� เกตุทิพย�

63043013205 นางสาวรรรรร กุลทอง

63043013206 นางสาวสาวิตรี ทรัพย�ประดิษฐ�

63043013207 นางสาววรัญญา โววงค�ดี

63043013208 นางสาวสุธิตา แซ.โค4ว

63043013209 นายปกรณ� จันทร�วงษ�

63043013210 นางสาวธัญญลักษณ� ไววิทยานนท�

63043013211 นายอุเทน สุวรรณนาค

63043013212 นางสาวจิรประภา เนยสูงเนิน

63043013213 นายอัสราวุฒิ ส.งสุขเกษตรพร

63043013214 นางสาวกณิษฐ�นันท� โทนสูงเนิน

63043013215 นางสาวกชกร ภิบาลทรัพย�

63043013216 นายธนภูมิ อ.วมศิริ

63043013217 นางสาวพจนารถ สารวงค�

63043013218 นางสาวรสสุคนธ� ภูมิขัน

63043013219 นางสาวนภัสสร ทองประสิทธ์ิ

63043013220 นายธีรพงษ� โปราณานนท�

63043013221 นางสาวดวงใจ จันทง

63043013222 นางสาวปณัชชา บุตรโท

63043013223 นายจิรเมธ รักแดน

63043013224 นางสาวธัญญารัศม์ิ ศิริกลิ่นแคฆ�

63043013225 นางสาวจิรัชญา อ4นศรี

63043013226 นายจักรกฤษณ� เขาเข็ม

63043013227 นายฐาปกรณ� เรืองพิศาล

63043013228 นายประชีพ ประคําทอง

63043013229 นายชนวรรษ จันทร�ลอย

63043013230 นางสาวพรพิมล ศรีจีน
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63043013231 นางสาวจุฑามาศ พงณ�มี

63043013232 ว.าที่ ร.ต. หญิงนันทนา เพชรักษ�

63043013233 นายสาริน จันทร�งาม

63043013234 นายพีรพัฒน� วราโพธ์ิ

63043013235 นางสาวณัฐกานต� สายสุรินทร�

63043013236 นางพรพรรณ สาตโยธิน

63043013237 นางสาวกนกพร จันทพุฒ

63043013238 นางสาวนิรมล พิทักษา

63043013239 นางสาวปองกานต� คล4องช4าง

63043013240 นางสาวชุติกาญจน� เล4าสกุล

63043013241 นางสาวชุติมา เจีนมงาม

63043013242 นางสาวนราพร รัตนพันธ�

63043013243 นางสาวชุติมา บุญเกิด

63043013244 นางสาวฐิติกาญจน� แสงสุดตา

63043013245 นางสาวแสงดาว พิลึก

63043013246 นางสาวจันทิรา กออินทร�

63043013247 นางสาวศิรินภา แสงเขียว

63043013248 นางสาวสุกัญญา โยธิน

63043013249 นางสาวปรารถนา สุริยา

63043013250 นางสาวพลอยปภัส คําภีระ

63043013251 นางสาวฐิตินันท� สิทธิฤทธ์ิกวิน

63043013252 นางสาวศรัญญา จันยอด

63043013253 นางสาวปณิตา อยู.พิทักษ�สกุล

63043013254 นางสาวกนกพันธ� อันผาสุข

63043013255 นายณัฐวุฒิ ทาโสม

63043013256 นางสาวอรนี อินทร�ทอง

63043013257 นางสาวพิชยา แสงสว.าง

63043013258 นางสาวชนกสุดา ใจม่ัน

63043013259 นางสาวจิดาภา อําพันเรือง

63043013260 นางสาวณัฐกาน กบค4างพลู
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63043013261 นางสาวกาญจนา เข็มศรี

63043013262 นางสาวเสาวลักษณ� วันทอง

63043013263 นางสาวดาราพร ชมภูศรี

63043013264 นางสาวนัชชากร กรานโต

63043013265 นางสาวพรชนก ชุมพรรัตน�

63043013266 นางสาวณปาล เครือชารี

63043013267 นางสาวปภัสรา เอี่ยมศิริ

63043013268 นายกมลชาติ สุโนภักดี

63043013269 นางสาวภรณ�ทิภา เภสา

63043013270 นางสาววรรณนิสา พุกสุข

63043013271 นายมานพ บ4านกล4วย

63043013272 นายเธียรัท รัตนถา

63043013273 นางสาวเบญจพร สิริชัย

63043013274 นางสาวภัทราพร กรศรี

63043013275 นายนพรัตน� แท.นรัตน�

63043013276 นางสาวสิราวรรณ พันธ�กลับ

63043013277 นายถิระสิทธ์ิ ป@นกอ

63043013278 นางสาวเวรุวรรณ เกิดทรัพย�

63043013279 นายวงศธร สุวรรณกิจ

63043013280 นางสาวพิจิตรา แก4วลอยฟHา

63043013281 นายอารีย� วิไลทรัพย�

63043013282 นางสาวนภาพร วงค�เขียว

63043013283 นายจักรพันธ� แก4วกนก

63043013284 นางสาวณราภรณ� บัวเรือง

63043013285 นางสาวปวีณา อินเจRก

63043013286 นางสาวกวิสรา ศรีกันทา

63043013287 นางสาวศุภัชฌา แสนสุข

63043013288 นางสาวภาวิณี ยาท4วม

63043013289 นายชยันธร โชระเวก

63043013290 นางสาวกุลนรี แจ.มแจ4ง
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63043013291 นางสาวศิริวรรณ ใจแก4ว

63043013292 นางสาวพรพรรณ ธรรมมิกะกุล

63043013293 นายธรรมนิตย� โอภาส

63043013294 นางสาวกัลยรัตน� ป@นติ

63043013295 นายภาณุพันธ� เตวา

63043013296 นายพัชรพล เนตรวิจิตร

63043013297 นางสาวกัญญารัตน� ศรีนาค

63043013298 นายเพ็ญเพชร โสขุมา

63043013299 นายนนทวัฒน� ย้ิมภักดี

63043013300 นางสาววิชิดา วงษ�แพทย�

63043013301 นางสาวสมฤทัย สุขสมโภชน�

63043013302 นางสาวสุพิชญา พุทธสอน

63043013303 นางสาวสุพรรณี ก4อยผ.านกิจ

63043013304 นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ

63043013305 นางสาวกลิ่นเกษร ชุ.มเข็ม

63043013306 นายรุจิภาส ทรัพย�มา

63043013307 นางสาวชนน�ชนก ธูปบูชา

63043013308 นางสาวอภันตรี สวัสดี

63043013309 นางสาวสิริภัสสรณ� เปKLยมทอง

63043013310 นางสาวกมลวรรณ เชียงแสงทอง

63043013311 นางสาวสุภาภรณ� พรหมศรี

63043013312 นางสาวกัลยาณี พุทธา

63043013313 นางสาวอรนุช จันทร�เทียน

63043013314 นายอัษฎายุธ พงษ�เจริญ

63043013315 นางสาวกุลธิดา วันดี

63043013316 นางสาวพรสุดา วงษาชัย

63043013317 นายณัฐวุฒิ อุปชัย

63043013318 นางสาวขวัญฤดี ทองศรี

63043013319 นายยุทธพงษ� สุขังพงษ�

63043013320 นายจาตุรนต� วุ.นสังทํา
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63043013321 นางสาวพชรมณฑ� ยศชัย

63043013322 นางสาวกันติชา แย4มศรี

63043013323 นางสาวนฤมล เจริญวัย

63043013324 นางสาวทัศนีย� ไหลพ่ึงทอง

63043013325 นางสาวสุชาดา คงสนุ.น

63043013326 นางสาวสายพิณ เกตุฤกษ�

63043013327 นางสาวจิดาภา สําเรืองจิตร

63043013328 นางสาวจันทร�จิรา ถาวรชาติ

63043013329 นางสาวภัสวรรณ ปHองแก4ว

63043013330 นายวรวัฒน� ศรีบุญเพ็ง

63043013331 นางสาวพรทิพย� โล.ห�ทอง

63043013332 นายอดุลย� ภูกาม

63043013333 นางสาวกิตติยา จันทร�สุระคล

63043013334 นางสาวสุนีย� เกียรติสมพร

63043013335 นางสาวเพชรรัตน� สุขสลุง

63043013336 นายวิทยา รุ.งเรือง

63043013337 นางสุวิมล ทองแท.ง

63043013338 นางสาวฉัตรสุดา จูงเพ่ือนสุข

63043013339 นางสาวสโรธร มูลช.าง

63043013340 นางสาวโสภิญญา เจRะดาโอRะ

63043013341 นางสาวสุวจี แหวนทอง

63043013342 นายนพรัตน� ใจคง

63043013343 นายชินดนัย วงษ�ปา

63043013344 นางสาวอรอารียา ร.มโพธ์ิภักด์ิ

63043013345 นางสาวฐานิตา คล4ายอ.อน

63043013346 นายจาตุรงค� จงดี

63043013347 นางสาวทิพวัลย� สุภาพ

63043013348 นายณพล ป@ญญาเรือง

63043013349 นางสาวธนัญญา ฉายชูวงษ�

63043013350 นายศิวัช แก.นแก4ว
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63043013351 นางสาวป@ญจพร มาทํามา

63043013352 นางสาวลลิตา งามเลิศ

63043013353 นางสาวศมนพร แสงเทศ

63043013354 นางสาวชุติมา เทียมมล

63043013355 นายคมสัน บรรลือทรัพย�

63043013356 นางสาวเลิศวิลัย ธิมา

63043013357 นายรัฐนันทร� ฝากฝ@ง

63043013358 นางสาววานที ข4อล่ํา

63043013359 นายอํานาจ คชวารี

63043013360 นางสาวศิวาพร สดคมขํา

63043013361 นางสาวอมรรัตน� ห4อยอร.าม

63043013362 นางรัตนาภรณ� จีนประชา

63043013363 นายวีรวิชญ� ชูเกิด

63043013364 นางสาวพรกนก ม่ันคง

63043013365 นางสาวดาราพิมพ� จันทร�เกิด

63043013366 นางสาวชัญญานุช จิตร�วิชัย

63043013367 นางสาวธันยรัตน� เฉวียงวาศ

63043013368 นายยุทธนา อุดทา

63043013369 นางสาวณัฐธีรา สุขจันทร�

63043013370 นางสาวศิริรัตน� ไพรสณฑ�

63043013371 นางรําแพน สมสุข

63043013372 นางสาวนภาภรณ� บัวชื่น

63043013373 นางสาวศิริวรรณ จันทร�อุดม

63043013374 นางสาวรุ4งเพชร วงษ�จุ4ย

63043013375 นายประทุม จันทร�ทอง

63043013376 นางสาวสุพัตรา ประภารัตน�

63043013377 นางสาวชุลีพร หอมเย็น

63043013378 นางสาวจิราวรรณ คําเพชร

63043013379 นายปณิธาน รักษมณี

63043013380 ว.าที่ร.ต.หญิงอุดมลักษณ� ระม่ังทอง
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63043013381 นางสาวธิดารัตน� การภักดี

63043013382 นางสาวยุภาวดี มาตราเงิน

63043013383 นางสาวอ4อยอัชรา เพ็ชรรักษ�

63043013384 นายณัชพล เอี้ยงเอี่ยม

63043013385 นางสาวพิมลณัฏฐ� เสือทรงศิล

63043013386 นางสาวดารารัตน� หลํามะภัก

63043013387 นางสาวสมถวิล สงวนศักด์ิ

63043013388 นางสาวอโนชา พูลสวัสด์ิ

63043013389 นายธนกฤต บุญเรือง

63043013390 นายปฐมทรรศ บุญเฟYLอง

63043013391 นางสาวสุภัชชา สนหลี

63043013392 นางสาววราภรณ� โกวิโท

63043013393 นายเจริญ คํามูล

63043013394 นายธีรวัฒน� สุขรักษ�

63043013395 ว.าที่ร.ต.หญิงชวารินทร� แก4วคง

63043013396 นางสาวธนัญญา งอกงาม

63043013397 นางสาวอรอุมา ขนอนคราม

63043013398 นางสาววัลย�ลิกา พูลคุ4ม

63043013399 นายปณต มนัสชื้น

63043013400 นางสาวณัฐกานต� จาดภักดี

63043013401 นางกรรณิการ� ทองใบ

63043013402 นางสาวแพรวพลอย เรืองขจร

63043013403 นางสาวหัทยา รัตสิงห�

63043013404 นางสาวสุรีมาศ จันตRะอินทร�

63043013405 นางสาวธิดารัตน� ชาติชนา

63043013406 นางรุ.งรัศมี คุ4มครอง

63043013407 นายอดิศักด์ิ ปลอดฤทธ์ิ

63043013408 นายศักดินา รุ.งแจ4ง

63043013409 นางสาวพิมพ�ชมพู ทรัพย�ปราชญ�

63043013410 ว.าที่ร4อยตรีคมสัน ศรีหิรัญ
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63043013411 นางสาวชิดชนก บุญคุ4ม

63043013412 นางสาวเบญจวรรณ บุญทวี

63043013413 นายกฤษณ� โตศิลา

63043013414 นางสาวบุญรัตน� วงษ�ท4าว

63043013415 นางเนตรทราย เปรมกมล

63043013416 นางสาวสุภาภรณ� ผลโชค

63043013417 นายตราชัย พุทธรักษา

63043013418 นางสาวอรุณี รอดวงษ�

63043013419 นางสาวลลิตา เจริญผล

63043013420 นางสาวชุติมา ทองผิว

63043013421 นางสาวสุชาดา เที่ยงทิพย�

63043013422 ว.าที่ ร.ต.พีระพล การัน

63043013423 นายพชร สุขประเสริฐ

63043013424 นางสาวธนิศา อินทวารี

63043013425 นางสาวสุดาภรณ� ทับทิมอ.อน

63043013426 นางสาวดวงกมล สวัสดิทัศน�

63043013427 นางสาวพรกมล นวลละออง

63043013428 นายธนะศักด์ิ เรืองทอง

63043013429 นางสาวปกทน ลือยาม

63043013430 นายศุภฤกษ� สุดสวาท

63043013431 นางสาวอริสา แก4วจินดา

63043013432 นายไชยา เจริญ

63043013433 นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี

63043013434 นางสาวสุวิมล พิลา

63043013435 นายวินัย ปูXกลิ่น

63043013436 นางสาวจินตนา จังอินทร�

63043013437 นางสาวจุฑามาศ กันไชยา

63043013438 นางสาวกลิ่นสุคนธ� ดิษฐ�กระจัน

63043013439 นางสาวปริศนา เกตุศรี

63043013440 นางสาวศิรินภา รามัญจิตร
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63043013441 นายณัฐสิทธ์ิ นกไทย

63043013442 นางสาวพรมนัส ตาดอน

63043013443 นางสาววีรวรรณ มะลูลีม

63043013444 นางสาวสุกัญญา สังข�ทอง

63043013445 นางสาวศิมาพร สุดใจ

63043013446 นางสาวกัญญาณัฐ อุดมนา

63043013447 นางสาวอาจารี ขวดพุดซา

63043013448 นายกิตติศักด์ิ สายัญ

63043013449 นางสาววิภา พลศรี

63043013450 นางสาวพัชรพร นิ่มเจริญ

63043013451 นายสถาพร อ.อนหัวโทน

63043013452 นางสาวเบญจมาศ บุญมาวงศ�

63043013453 นางสาวปรางค�แก4ว แหลมสุข

63043013454 นางสาวแสงเดือน คุ4มพันธุ�แย4ม

63043013455 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มย่ิงเจริญสุข

63043013456 นางสาวชมพูนุช จันเจียม

63043013457 นายภาณุวุฒิ ชํานิมาศ

63043013458 นายวิธิชา เพ็งพินิจ

63043013459 นางสาวสุภาพร พรเจริญ

63043013460 นางสาวหนึ่งหทัย ทรงศิริ

63043013461 นางสาวจารุณี ถิระศิลปQ

63043013462 นายภัทรพงษ� พานิช

63043013463 นางสาววริศรา สุดใจ

63043013464 นายคมศักด์ิ ยินดีทรัพย�

63043013465 นางสาวศิริรัตน� เสือรอด

63043013466 นายบุณวัทน� อาวาส

63043013467 นายวิเศรษฐ� หม่ืนสี

63043013468 นายอานนท� ทวีทรัพย�

63043013469 นางสาวอนงค�นาถ ไกรสมมิต

63043013470 นางสาวเกวริน ไม4เกตุ
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63043013471 นางสาวณัฏฐพัชร� ใยเสง่ียม

63043013472 นางสาวชุติกาญจน� ป@\นแตง

63043013473 นางสาวศรรษญา อยู.เย็น

63043013474 นางสาวป@ณณรัตน� รัตนพลที

63043013475 นางสาวบุษบา กลิ่นประทุม

63043013476 นายนพรัตน� หาสวนขวัญ

63043013477 นางสาวสุรรัตน� เมณฑ�กูล

63043013478 นางสาวสุกัญญา ภู.เกตุ

63043013479 นางสาวอาภาภรณ� วงษ�สุวรรณ�

63043013480 นางสาวอารยา ป@\นแตง

63043013481 นางปDยธิดา นิลาด

63043013482 นางสาวณัฐพร กิจเกตุ

63043013483 นางสาวธิดาวดี วรป@ญญา

63043013484 นางสาวพิชญา หลีสกุล

63043013485 นางสาวสุนันทา จันทร�ดาวงค�

63043013486 นางสาวเต็มศิริ บุญเรือง

63043013487 นางสาวเบญจมาภรณ� ศิริวรรณ

63043013488 นางสาวปาณิสรา ทองคํา

63043013489 นางสาวกัลยารัตน� สุขเจริญฤทธ�

63043013490 นางสาวศศิธร ศิริยันต�

63043013491 นางสาวสกาวเดือน ทานิล

63043013492 นายวณิชกร ศิริสุนทร

63043013493 นางสาวกวิสรา ทาระชาติ

63043013494 นางสาวฉัตรวี อิ๊ดเหล็ง

63043013495 นายวัฒนา เนื้อนวล

63043013496 นายประภาส แสงขุรัง

63043013497 นางปาลิตา เสียมสกุล

63043013498 นายวัชรพล จงสมจิตต�

63043013499 นางสาวสุทธิรัตน� กองแก4ว

63043013500 นายพฤทธินันท� เพชรประพันธ�
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63043013501 นางสาวณัฏฐพร แสงสกุล

63043013502 นายทวีทรัพย� รักษาชอบ

63043013503 นายธนาคาร แก.นแก4ว

63043013504 นายสารัช คงคารักษ�

63043013505 นางสาวศิริรัตน� แสงทอง

63043013506 นางสาวชนาภา คงเพ็ชร

63043013507 นางสาวธนาภรณ� อิ่มศิล

63043013508 นางสาวอัคคณัฐ จําปานาค

63043013509 นางสาวพิมพ�นภา ด4วงหอม

63043013510 นางสาวรุ.งระวี คําป@ญญา

63043013511 นางสาวสุพัตรา แสนพรม

63043013512 นางสาวสุภัสสร เอี่ยมอําพร

63043013513 นางสาวรัตนา แสงรัก

63043013514 นางสาวเพียรดาว อินผล

63043013515 นางสาวกาญจนา เอกุทัพ

63043013516 นางสาวเกศรินทร� นุชเกิด

63043013517 นางสาวกนกพร ดวงวิเชียร

63043013518 นางสาวนริศรา ทองงาม

63043013519 ว.าที่ ร.ต.หญิงป@ทมา หาลาภ

63043013520 นางสาววลัยพรรณ วงษ�สังข�

63043013521 นางสาวกาญจนาพร ศิลารังษี

63043013522 นางสาวภารดา สุวรรณรินทร�

63043013523 นายพิพัฒน� วิลัย

63043013524 นางสาวรัตติยา จักบุญ

63043013525 นางสาววรรัญญา แพ.งสภา

63043013526 นางสาวจุฑา มณี อุประ

63043013527 นางสาวศิริพร ผุลลาวงษ�

63043013528 นายอนุชิต เก้ือกูลประภา

63043013529 นางสาวตรีรัตน� พลภักดี

63043013530 นายศุภวิชญ� ศรีแดง
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63043013531 นางสาววันวิสา สุกทอง

63043013532 นางสาวเมษาพร เพ็ชรชนะ

63043013533 นางสาวหทัยภัทร โพธ์ิตุ.น

63043013534 นางสาวบุศรินทร� บุญฤทธ์ิ

63043013535 นายอภิสิทธ์ิ รังมาตย�

63043013536 นางสาวอารีย� สุกใส

63043013537 นางสาวดาริน นิลสกุล

63043013538 นางสาวนพมนต� ภู.สําลี

63043013539 นางสาวอภิญญา มงคลเลิศมณี

63043013540 นางสาวธนพร จันทร�สุวรรณ�

63043013541 นางสาวพิมพ�เดือน ชินประหัษฐ�

63043013542 นางสาวนุชจรี กล.อมฤกษ�

63043013543 นางสาวอภิญญา ธารานิตย�

63043013544 นางสาวณัฐริกา ชูทอง

63043013545 นางสาวภัทราพร แก4ววิชัย

63043013546 นางสาววรรณวิษา วรวาท

63043013547 นายสมศักด์ิ ตระกลศักดา

63043013548 นายนเรศ แก4วบังเกิด

63043013549 นายชูศักด์ิ จําปาทอง

63043013550 นางสาวกนกวรรณ ทองเอม

63043013551 นางสาวสุนทรี ภาคาทิน

63043013552 นางสาวชนาภา ช4างน4อย

63043013553 นายนคร บุญแก4ว

63043013554 นางสาววรากร เชิดสูงเนิน

63043013555 นางสาวอารีย�รัตน� ปDยะสนธ์ิ

63043013556 นายธีรยุทธ ไวเกษตรกรณ�

63043013557 นางสาวอัญจลี พรศรี

63043013558 นางสาวธัญญลักษณ� ชิเณรทร

63043013559 นางสาววันทนา ทรัพย�อนันต�

63043013560 นางสาวบัณฑิตา สุภาเลิศ
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63043013561 นางสาวลลิตา จันทวี

63043013562 นางสาวสุภาวดี อนุสนธ์ิ

63043013563 นางสาววันวิสา รัตนภักด์ิ

63043013564 นายเทอดภูมิ ใจดี

63043013565 นายตรีวิทย� เอี่ยมโอฐ

63043013566 นายธนพล อุปละกุล

63043013567 นางสาวธิติมา หอมเทศ

63043013568 นางสาวณัฐมนต� สุขเสมอ

63043013569 นายอานนท� จันทรลี

63043013570 นายธนกร ส.งแสงธรรมชัย

63043013571 นางสาววัลย�ลิกา ธรรมเสฐียร

63043013572 นางสาวปDยรัตน� กองโชค

63043013573 นายชิษณุพงศ� เตชะวรงค�

63043013574 นางสาววาสนา พัฒนะเผ.าพันธ�

63043013575 นางสาวศศิธร เด.Fนดวง

63043013576 นางสาวธนัฎดา บุญครอบ

63043013577 นางสาวศศิวิมล บุญส.ง

63043013578 นายอดุลย� ขวัญถาวร

63043013579 นางสาวนันทวรรณ พวงจําปK

63043013580 นางสาวกุลนาถ สวนดอกไม4

63043013581 นางสาวศิริวิมล ทองชาติ

63043013582 นางสาวรุจิราพร ไชยเสน

63043013583 นายไมตรี บรรพตตระหง.าน

63043013584 นางวรรณวนัช เครือนาค

63043013585 นางสลักจิต น4อยลา

63043013586 นางสาวอภิชญา ทองนิตย�

63043013587 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรทูลย�

63043013588 นางสาวประภัสสรา วุฒิพิศาล

63043013589 นายชินวัตร อ.อนสุ.น

63043013590 นางสาวกฤษฎี ประภาตนันท�
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63043013591 ว.าที่ร4อยตรีเพ่ิมพร เกตุจุฬา

63043013592 นางสาวชณธิฌา คุ4มเวช

63043013593 นายจักรกฤษณ� หวังสุข

63043013594 นางสาวกุลวดี แสงมณี

63043013595 นางสาวขนิษฐา ศรีศักด์ิดา

63043013596 นางสาวฉัตรหฤทัย ฝรั่งทอง

63043013597 นายคมสุพิทย� มหาวิจิตร

63043013598 นางสาวนงคราญ บัวหลวง

63043013599 นายอัคริศ อุดมชัย

63043013600 นางสาวเสาวนีย� เจริญถ4อย

63043013601 นางสาวปDยปาณ ยังอยู.

63043013602 นางดาวสวรรค� สุขนาคกิจ

63043013603 นางสาวณัฐธิดา เดชภูมิ

63043013604 นางสาวภัทรวนันท� แก4วแดง

63043013605 นางสาวบุษยา ตรีเนตร

63043013606 นางสาวเสริมศิริ สุบิน

63043013607 นางสาวชุติมานันท� โมทิม

63043013608 นายป@จฉ� ตรีนิตย�

63043013609 นายพรหมประสิทธ์ิ บุญเรือง

63043013610 นางสาวเจนนภา รัตนาภรณ�

63043013611 นายสิทธิชัย ขวัญยาใจ

63043013612 นางสาววิศนา กรีวิทย�

63043013613 นายภูมิ ตรีกาลนนท�

63043013614 นางสาวกรรณิการ� ตนหาญ

63043013615 นางสาวเกษมวนัส ศรสวรรค�

63043013616 นางสาวธัญญารัตน� โอนอ.อน

63043013617 นายประวุฒิ ขันประสิทธ์ิ

63043013618 นางสาวจิราภา แสงเมล�

63043013619 นางสาวนิชนันท� แก4วศรีเทียน

63043013620 นายณัฐพล โพธ์ิเจริญ
หน4า 454 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043013621 นายนพพล มะลิทอง

63043013622 นางสาวกาญจนา จันทรา

63043013623 นางสาวสุพัตรา เสาม่ัน

63043013624 นางสาวศศิรัศม์ิ เงินเลี้ยง

63043013625 นางสาวจีราณัฐ เมตตา

63043013626 นางสาวมาสินี ก่ิงวิกรณ�

63043013627 นางสาวจิราภา วัดทอง

63043013628 นางสาวปานชีวา บุรณ�ภาคิน

63043013629 นายจาตุรงค� แสงลภ

63043013630 นายอาทิตย� จันทร�สม

63043013631 นางสาวศิริลักษณ� ของทิพย�

63043013632 นางสาวธัญญ�ธีรดา บุญคํ้า

63043013633 นายอติวิชญ� พูลสมบัติ

63043013634 นายภูวนาถ มากะนัตย�

63043013635 นางสาวสุดารัตน� มีสมกรณ�

63043013636 นางเหมือนใจ มาสอาด

63043013637 นางสาวอังคณา แก4วน้ําเย็น

63043013638 นางสาวอัมพวันต� แหลมเพชร

63043013639 นางสาววราพร พลัดเสนา

63043013640 นางสาววราภรณ� สงวนกลิ่น

63043013641 นางสาวจุฑามาศ พวงเพ็ชร

63043013642 นายอาทิตย� อุสินธ�

63043013643 นางสาวชนันต�ยา ป@ญญาเรือง

63043013644 นางสาววาสนา รอพิจิตร

63043013645 นายธีรวัฒน� วีระวงษ�

63043013646 นางสาวปDยะพร อิสระกูล

63043013647 นายอมรเทพ นาคเสโน

63043013648 นายฉัตร�ปกรณ� ทัศนียานนท�

63043013649 นางสาวสุกัญญา หอมสุด

63043013650 นางสาวณิชา ควรแย4ม
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63043013651 นางสาวสิริพร สิตตะวิบุล

63043013652 นายพีระพันธ� แก4วจินดา

63043013653 นางสาวมสารัศม� แก4วดนุเดช

63043013654 นายอานนท� กําเนิดสิงห�

63043013655 นางสาวเกศรินทร� บุญนุ.ม

63043013656 นางสาวจินตนา อิสระภาพ

63043013657 นายวิชญ� วัชรวิภา

63043013658 นายอภิวัฒน� สุขเกษม

63043013659 นางสาวอมรรัตน� งามแดง

63043013660 นายสมยศ เดชอุดมวงศ�

63043013661 นายจิรพัฒน� ขําผิวพรรณ

63043013662 นางสาวมริสสา เปKLยมรุ.งเรือง

63043013663 นายอภิชาติ บริสุทธ์ิ

63043013664 นายอนุพงศ� แพรศรี

63043013665 นายติณณ� วิไลขํา

63043013666 นายอานันต� ชาญเดช

63043013667 นายชญานนท� เรืองฉาย

63043013668 นางสาวธรรมวรรณ ศรีวิเชียร

63043013669 นายบุญญฤทธ์ิ นาคทัพ

63043013670 นายนันทิศ บุญมี

63043013671 นางสาวกัญชลิกา ศิริบุรึ

63043013672 นายศาลนาถ พิศาลศิลปQ

63043013673 นายศุภวัฒน� แจ4งสุวรรณ�

63043013674 นางสาวเมรินทร� กุประดิษฐ�

63043013675 นางสาววรวรรณ ท4วมแสง

63043013676 นางสาวคันธรัตน� หนูราม

63043013677 นางสาวป@ทมา ดวงมาลย�

63043013678 นายพงษ�เทพ เทียนถาวร

63043013679 นางสาวกิรณา ขจรภัย

63043013680 นางสาวนันทนี เผือกพ.วง
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63043013681 นายณัฐพล ฝ@กคูณ

63043013682 นายฉัตรพล ทับทิมงาม

63043013683 นางสาวศิริกานดา ชีระศิลปQ

63043013684 นายวัฒนา กล4าหาญ

63043013685 นางสาวนุสรา สุขสมเชาว�

63043013686 นางสาวจุมพิตา ฉันทชาติ

63043013687 นางสาวภัทราพร พืชจันทร�

63043013688 นายอิทธิพล คําปาน

63043013689 นายสถาพร พลเสน

63043013690 นางสาวศิริพร จันทร�เพ็งเพ็ญ

63043013691 นางสาวศิริรัตน� เอี่ยมอ.อน

63043013692 นางสาววิภาดา ใจเย็น

63043013693 นายอภิวิชญ� แสงศิริ

63043013694 นางสาวภคพร พรมมี

63043013695 นางสาวสุวนันท� กลิ่นสุคนธ�

63043013696 นางสาวจรรยา บุญเพ็ญ

63043013697 นายพงษ�ศักด์ิ บัวทอง

63043013698 นายพูลสวัสด์ิ จันทร�ไทย

63043013699 นายนนธพงศ คุณทะวงษ�

63043013700 นางสาวอมรจิตร ย่ิงยง

63043013701 นางสาวชไมพร โชติทนาภัทต�

63043013702 นายกฤชโชค สุวภิญโญภาส

63043013703 นางสาวพัตร�พิมล คล4ายสุบรรณ

63043013704 นางสาวพันธุ�ทิพย� ทรัพย�เภา

63043013705 นางสาวนวรัตน� พันธ�แก4ว

63043013706 นางสาวณัฐริกา เสริฐเตียน

63043013707 นางสาวธนัชพร เกตุแก4ว

63043013708 นางสาวขวัญจิรา การสามารถ

63043013709 นางสาวอุดมลักษณ� หมู.โสภิญ

63043013710 นางสาวพัชรินทร� อินทผล
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63043013711 นางสาวชิดชนก แก4วพรรณา

63043013712 นางสาววรชา ฝYดสามแก4ว

63043013713 นางสาวจินดารัตน� รักอู.

63043013714 นางสาวอําพรรณ ท.อนคํา

63043013715 นางสาววีณา บุญเชิญ

63043013716 นายพิษนุ ศรีอนงค�

63043013717 นายนันท�ธวัฒน� สกุลรัตน�

63043013718 นางภัควลิญชญ� สนใจ

63043013719 นางสาวกนกวรรณ ไชยนุรักษ�

63043013720 นางสาวสายฝน แสนพันธ�

63043013721 นางชลธิชา นาคเสโน

63043013722 นางสาวกัญชิตา ธูปแช.ม

63043013723 นางสาวนิศารัตน� คุยบุตร

63043013724 นางสาวชุติมา ศิริเลิศวิมล

63043013725 นางสาวป@ทมา มณีธรรม

63043013726 นางสาวศศิภา ดีสูงเนิน

63043013727 นายภานุ บุญลือ

63043013728 นางสาวชนัดดา โพธ์ิสอาด

63043013729 นางสาวสุธินาถ อนันตวงษ�

63043013730 นางสาวชาลิณี พรหมแก4ว

63043013731 นางสาวธมลวรรณ คงศิริ

63043013732 นายธีรวุฒิ คําเกิด

63043013733 นางสาวชลิตา อังเปรม

63043013734 นางสาวจิราภรณ� บัวเข็ม

63043013735 นางสาววีณา ธีระจันทร�

63043013736 นายวันชัย บุรพัฒน�

63043013737 นางสาวอาทิตยา อินทรธุ

63043013738 นางสาวศรัญญา กลิ่นกลบ

63043013739 นางสาวประภัสสร ดวงประโคน

63043013740 นางสาวมารียา มังกะลัง
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63043013741 นายสุวรรณ คําดี

63043013742 นางสาวณิชากร ชมวิชา

63043013743 นางสาวชยาภรณ� สุขัง

63043013744 นายศรัณย� วรกูลชัยเลิศ

63043013745 นางสาวปDยนุช วงษ�ราชบุตร

63043013746 นางสาวทิวาพร ปDLนแก4ว

63043013747 นางสาวยุพิน สัญญะพล

63043013748 นายเจตษฏา อุปการดี

63043013749 นายธนะวัฒน� ม.วงแก4ว

63043013750 นางสาวมุกฑิตา โรจน�พิบูลสถิตย�

63043013751 นางสาวกชกร สวยประดิษฐรัตน� 

63043013752 นางสาวประภาพร พวงมาลา

63043013753 นางสาวฐิติมา จันทร�เพ็ง

63043013754 นางสาวสุพรรษา พุทธรักษา

63043013755 นายสันติ โอกาศ

63043013756 นางสาวพุธิตา รุ.งเรือง

63043013757 นางสาวหยาดมณี สารักษ�

63043013758 นางสาวพิมรัก รุ.งเรือง

63043013759 นางสาวอนิชานันท� สิถิระบุตร

63043013760 นางสาวนิโลบล พรหมมา

63043013761 นางสาวสุรีย�รัตน� เต็มแบบ

63043013762 นายวุฒินันท� สารพัฒน�

63043013763 นางสาวอริษา เสมา

63043013764 นางสาวจิตตรา ศรีสงคราม

63043013765 นางสาววิมลวรรณ เจริญสุข

63043013766 นางสาววริศรา บัวศรี

63043013767 นายธงไชย ทํานา

63043013768 นายวิสุทธ์ิศักด์ิ มณีธรรม

63043013769 นางสาวทัศน�วรรณ เครือวงษ�จันทร�

63043013770 นางสาวณปภัช สุขอาภรณ�
หน4า 459 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043013771 นางสาวรุ.งรวินันท� ใจแก4ว

63043013772 นางสาวณิชาภา พันธ�โต

63043013773 นายชนวีร� มีผ.องศรี

63043013774 นายเอกลักษณ� ตันประเสริฐ

63043013775 นายกรวุฒิ จําเริญพัฒน�

63043013776 นางสาวนลินทิพย� สายคงดี

63043013777 นางสาวสกุลฤดี ธิติวรพันธุ�

63043013778 นางสาวจิราภรณ� คําภู

63043013779 นางสาวกนกรัตน� ลมเชย

63043013780 นางสาวศศิภรณ� เข่ือนแก4ว

63043013781 นางสาวมยุรา น้ําจันทร�

63043013782 นายวราชิน ไตรทิพย�

63043013783 นางสาวชุติกาญจน� ปานกลาง

63043013784 นางสาวชรินรัตน� อุบลจร

63043013785 นายอธิพัชร� วรรณวัฒนานนท�

63043013786 นางสาวอนุสรา แก4วขจร

63043013787 นายคมสัน พุ.มพวง

63043013788 นายอธิพัฒน� แสงน4อย

63043013789 นายภาณุพันธ� จันทร�แจ.ม

63043013790 นางสาววาสนา เมธีกุล

63043013791 นางสาวรภัสศา สวัสดี

63043013792 นางสาวฉัตรทิกา อินเมฆ

63043013793 นางสาวพิมลรัตน� คีรี

63043013794 นางสาวศิริรัตน� วชิรเวช

63043013795 นางทิพวรรณ บุญช.วย

63043013796 นางสาวปรียานุช ภาคย�สุภาพ

63043013797 นางสาวณัฏฐิกา ไม4แดง

63043013798 นางสาวนารีรัตน� สําราญผล

63043013799 นางสาวทฤฒมน เตRะขันหมาก

63043013800 นางสาวรจนา ขยันกสิกร
หน4า 460 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043013801 นายนัฐพงษ� จิตรมา

63043013802 นางสาวมัสลิน เทียนก4อน

63043013803 นางสาวดลพร สระมัจฉา

63043013804 นางสาวจุรีรัตน� ไชยรัตน�

63043013805 นางสาวธิติยาพร ป@\นทอง

63043013806 นางสาววิภาวรรณ ประไวย�

63043013807 นางสาวจิราภรณ� สว.างเมฆ

63043013808 นายเจษฎา ไทรย4อย

63043013809 นายอิทธิชาติ ศรเกลี้ยง

63043013810 นางสาวศรัณยา ปานทอง

63043013811 นางสาวอลิตา บุญชูวงศ�

63043013812 นางสาวสุวนันท� อิ่มดี

63043013813 นางสาวศรัญญา รุ.งเรือง

63043013814 นายกุลชาติ กลิ่นจําปา

63043013815 นางสาวกมลวรรณ คงมิยา

63043013816 นางสาวอัฐฐ�ชฎา รัตนามาศ

63043013817 นางสาวอินทุอร กุลชโมรินทร�

63043013818 นางสาวพรทิพย� เพ่ิมพูล

63043013819 นางสาวมะนัสตา พลิกบัว

63043013820 นางสาวสุพรรษา สุทธิรอด

63043013821 นางสาวอัญทิมา มีศรี

63043013822 นางสาวณิชนันท� รองทอง

63043013823 นางสาวเกตุสุดา รุณโชติ

63043013824 นางสาวสิริลักษณ� เจริญดี

63043013825 นางสาวสุรีพร กิจประสงค�

63043013826 นางสาวพนาไล ฟองงาม

63043013827 นางสาวพัชรี เบ็ญระเหม

63043013828 นางสาวรัชนู ลูกฟ@ก

63043013829 นางสาวจิตติ ทองไทย

63043013830 นายฐากูร การีเวท
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63043013831 นางสาวลัดดาวัลย� ชาดี

63043013832 นายจตุรภัทร มีกลิ่น

63043013833 นายธนวัฒน� นามโสวรรณ

63043013834 นายรัฐพงศ� โพธ์ิอุไร

63043013835 นางสาวพัชรพร ธนีรมย�

63043013836 นายเจตชัย ยินดีจันทร�

63043013837 นางสาวนิรชา จิตหงษ�ทอง

63043013838 นางสาวประภัสสร สีน้ําเงิน

63043013839 นางสาวอรนิชา ขันเชื้อ

63043013840 นางสาวเกศสุดา วงษ�สุภักดี

63043013841 นางสาวอรนุช มะโนน4อย

63043013842 นางสาวพิมพ�วดี โตย่ิง

63043013843 นางสาวชลิตา เผ.าพันธุ�โพธ์ิ

63043013844 นางสาวศิรินภา รอดวงษ�

63043013845 นางสาวชุติมา งามสมฤกษ�

63043013846 นางสาวอนัญญา ศรีโมรา

63043013847 นางสาวพัชรา ศรีเงินงาม

63043013848 นางสาววชิราภรณ� มุทราอิศ

63043013849 นางสาวจินตหรา ออกรัมย�

63043013850 นางสาวเฌอริลิณณ� ศศิธนกรรักษ�

63043013851 นางสาวชลธิชา ตรีเข4ม

63043013852 นางสาวจริยา พูลคล4าย

63043013853 นางสาวกัญญวีร� เฉลิมพันธ�

63043013854 นายเกียรติพงษ� ดังก4อง

63043013855 นางสาวปวีนันท� บุตรทุมพันธ�

63043013856 นายอนุชิต ขยันกสิกิจ

63043013857 นายวัฒนชัย สดสวาท

63043013858 นางสาวธัณย�จิรา ธนูบรรพ�

63043013859 นางสาวธิดาพร บุญศิริ

63043013860 นางสาวนิลาวัลย� โฉมแก4ว
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63043013861 นายภาณุมาส พลพุ.ม

63043013862 นางสาวพิสมัย วงค�คํา

63043013863 นางสาวพนิดา บําเทิง

63043013864 นางสาวปติญญา โมลา

63043013865 นางสาวสุกัญญา จรุญแสง

63043013866 นายกฤษดา ทาระมัด

63043013867 นางสาวรุจีรัตน� พันธุ�สวัสด์ิ

63043013868 นางสาวปานทิพย� แสงสุริยะ

63043013869 นายอนวัช คํามี

63043013870 นางสาวสุนีย� พรมมุด

63043013871 นายโอฬาร สุขสุแดน

63043013872 นางสาวธนิตา ไพรสันต�

63043013873 นายประจักร คําหลง

63043013874 นางสาวชนิสรา ศรีเมฆ

63043013875 นางสาวขวัญใจ อ.อนละมูล

63043013876 นายวัชรงค� อภิชาตบรรลือ

63043013877 นายอภิรักษ� เล็กเนตรทิพย�

63043013878 นางสาวจุฑาทิพย� สวนบ.อแร.

63043013879 นางชุติมณฑน� ทองสุข

63043013880 นายวุฒิวัฒน� ภควรรณ

63043013881 นางสาวนัยนา ผลอินทร�

63043013882 นายศิลา อินท.าเสา

63043013883 นางสาวอนัญญา คลังเมือง

63043013884 นางสาวปาลิดา ยศลาภใหญ.

63043013885 นายธนวัฒน� ไสปา

63043013886 นางสาวการเกตุ นุชอาทร

63043013887 นางสาวพรพัสนันท� ธนาภาชูสิทธ์ิ

63043013888 นางสาวสุวนันท� สุสุขโชค

63043013889 นายฐากูร จันทวงค�

63043013890 นางสาวกนกวรรณ� ชัชวาลย�
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63043013891 นางสาวยลดา สมเพ็ชร

63043013892 นางสาววราภรณ� เกสแก4ว

63043013893 จ.ส.อ.ณัฐพล นามลาด

63043013894 นางสาววิลาวัลย� ม่ิงขวัญ

63043013895 นางสาวกิตติญาณี รุ.งศรี

63043013896 นางสาวจันทร�เพ็ญ จับทอง

63043013897 นายวุฒิพงษ� สุขแจ.ม

63043013898 นายทรงเกียรต์ิ โพคํา

63043013899 นางสาวนัดทยา สุขสมศักด์ิ

63043013900 นายวรวุธ วงศ�กวี

63043013901 นางสาวนภกร ขุนทอง

63043013902 นางสาวณัฐนรี บุญญังกูร

63043013903 นางสาวประพัฒศร ศรีสุทธิ

63043013904 นางสาวปริชญา แก4วคํา

63043013905 นางสาววรานันท� เส็งดี

63043013906 นางสาวศิรินันท� ศรีสว.าง

63043013907 นางสาวสุพัตรา แย4มชูติ

63043013908 นายเชาวลิต เนตรสกุล

63043013909 นางสาวสุวรรณา หอมชะเอม

63043013910 นางสาวศศิวิมล พิมพาภรณ�

63043013911 นางสาวพัชรกานต� ภูบรรทัด

63043013912 นายกิตติพันธ� นาคใย

63043013913 นายณัฐพล บุตรทองดี

63043013914 นางสาวพิมพ�ชนก แก4วกําพล

63043013915 นางสาวสุชาดา จันทร

63043013916 นางสาววัชรีพร สุขศิริ

63043013917 นางสาวปรียานุช พราหมณ�โสภี

63043013918 นางสาวจิตรลดา ไกรวัล

63043013919 นายศตวรรษ พยงงาม

63043013920 นายอนันตนพ วรรณศรีสวัสด์ิ
หน4า 464 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043013921 นางสาวสุภาพ ได4เลิศ

63043013922 นางสาวเพ็ญจันทร� สร4อยเกรียว

63043013923 นายไกรวุฒิ อยู.บาง

63043013924 นางสาวสุชาดา ขําสมบุญ

63043013925 นางสาวมลธิรา สาระนิตย�

63043013926 นายสิทธิพร ใจกว4าง

63043013927 นางสาวพิมพ�ชนก พันธ�Fเสือทอง

63043013928 นางสาวปภาดา ไชยมงคล

63043013929 นายสุริยัน กุลาฝน

63043013930 นายอังกฤษ แก4วพลอย

63043013931 นางสาวกิตติยา วงษ�แสง

63043013932 นางสาวณปภัช เพ็งสว.าง

63043013933 นางสาวณัฐธิดา นุตประศาสน�

63043013934 นางสาวอโรชา เอี่ยมใหม.

63043013935 นางสาวรัมภา เพ็งปฐม

63043013936 นางสาวสุทัตตา สํารวยผล

63043013937 นางสาวทิติมา สิงห�ทอง

63043013938 นายธาดา ใจประดิษฐ�

63043013939 นายธนวรรธน� วงษ�พรมมา

63043013940 นางสาวกมลรัตน� อัตถาลํา

63043013941 นายภัทรภูมิ จินดาวนิช

63043013942 นางสาวศศินิภา รัตนมูล

63043013943 นางสาวปวีณา สัมพันธมิตร

63043013944 นางสาวนันทพร ศิริมาตร�

63043013945 นางสาวณัฐธนา เนตรสังข�

63043013946 นายเทพพิทักษ� ทุ.งเจ็ด

63043013947 นางสาวนาริน ไตรพรมมา

63043013948 นางสาวสรวงสุดา อินสอน

63043013949 นางสาวพันธิตรา สวัสดิผล

63043013950 นางสาวทัชชกร พิเศษพงษา
หน4า 465 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043013951 นายเอกชัย แสงสุก

63043013952 นายอัครเดช น้ําทอง

63043013953 นางสาววรินยุพา ม่ังมี

63043013954 นายวิญWู พุทธชาติ

63043013955 นางสาวสุปรีญา โสมาสา

63043013956 นายศุภกร พลหาญ

63043013957 นายปรเมศวร� สิริสุรภักดี

63043013958 นางสาววีณา บัวเขียว

63043013959 นางสาวชมพูนุท มหัสฉริยพงษ�

63043013960 นางสาววราภรณ� ละออไขย�

63043013961 นางสาวศตพร กรรมสิทธ์ิ

63043013962 นางสาวภัทราภรณ� พลอยงาม

63043013963 นางสาวกมลทิพ แย4มกมล

63043013964 นางสาวสุพิน แสนดี

63043013965 นางสาวชลธิชา มุงคุณ

63043013966 นายสุทิวัส กองแพ

63043013967 นางสาวเมขลา อุดมสิริสถาพร

63043013968 นางสาวสุพัตรา ย.องหยี

63043013969 นางสาวบุญณิศา แก4วสกุณี

63043013970 นางสาวชลธิชา คํานวน

63043013971 นายฉัตรชัย แจ.มแจ4ง

63043013972 นางสาวอารียา บัวชุม

63043013973 นางสาวฤทัยรัตน� พ่ึงพัก

63043013974 นางกุลิสรา จันทร�เรียน

63043013975 นายสุพรรณ ปDนตาแก4ว

63043013976 นายวงศพัทธ� หิรัญรัตน�

63043013977 นายภาวิน เครือมาก

63043013978 นางสาวอุษาวดี ชาติไทย

63043013979 นายธีระยุทธ� สุขสมบูรณ�

63043013980 นายทวีศักด์ิ  ับัวบาน
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63043013981 นางสาวทัศน�พร ศรีเทศ

63043013982 นางสาวกนกภรณ� สุธัมรส

63043013983 นางเนาวรัตน� พยุงชงโค

63043013984 นางสาวลัดดาวัลย� บุญมี

63043013985 นางสาวภัทราพร การวุฒิ

63043013986 นางสาวจตุพร พ่ึงตน

63043013987 นายณัฐวุติ พลสา

63043013988 นางสุภาพร บัวศรี

63043013989 นางสาวอรทัย เผือกไชย

63043013990 นางสาวธิติยาภรณ� บุญสุขธนาโชค

63043013991 นางสาวกมลวรรณ ขยายฤทธ์ิ

63043013992 นางสาวสุธาสินี สายเพ็ชร�

63043013993 ว.าที่ร4อยตรีจักรกริช คําผง

63043013994 นางสาวศรัญญา สัญญเดช

63043013995 นางสาวอภิสรา อารีย�

63043013996 นางสาวปุญญ�ญะณัฐ ประพันธ�พจน�

63043013997 นางสาวณฐชน นนทภาวรการ

63043013998 นางสาวธัญญา เกตุรังษี

63043013999 นางสาววิไลลักษณ� สุดสดีเขียว

63043014000 นางสาวจิรนันท� แหวนทองคํา

63043014001 นายพงศกร ยุกติรัตน�

63043014002 นางสาวตรียานุช ประเสริฐทรัพย�

63043014003 นายสมรรถชัย คันธมาศน�

63043014004 นางสาวกุลยา สุขไมตรี

63043014005 นางสาวทัศนีย� พุฒซ4อน

63043014006 นางสาวอภิรญา แปHนพันธุ�

63043014007 นางสาวสุจิตรา ปานม.วง

63043014008 นายวัชระ แสงทับทิม

63043014009 นางสาวเฉลิมขวัญ ย้ิมนวน

63043014010 นางชุติมณฑน� ติฐานะ
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63043014011 ว.าที่ร.ต.หญิงบุษญารัตน� ขาวเถิน

63043014012 นางสาววรรณภาภรณ� พูลเพชร

63043014013 นางสาวมัทติการ� เส4าเปา

63043014014 นายอนุชา กําแหงหาญ

63043014015 นางสาวภัทรา ศรีบุญเรือง

63043014016 นางสาวเจนจิรา สอนราช

63043014017 นายรวิพล ดอกมะสังข�

63043014018 นางสาวอณัญญา เปลื้องทุกข�

63043014019 นายธวัชชัย ตRะกาบโพ

63043014020 นางสาวณัฐกมล แตงใบ

63043014021 นางสาวดุจดาว มโนธรรม

63043014022 นายสุรเชษฐ� บุญพา

63043014023 นางสาวนฤมล ชลนะ

63043014024 นายธีระพงษ� เพ่ิมการนา

63043014025 นางสาวศุภาพิชญ� เตชโรจนพัฒน�

63043014026 นางสาวธัญญารัตน� มานะการ

63043014027 นายธรรมนูญ บัวเจริญ

63043014028 นายณัฐวุฒิ มีสวัสด์ิ

63043014029 นางสาวเจสสิก4า ช.วงชื่น

63043014030 นางสาวปทิตตา กล4าหาญ

63043014031 ว.าที่ ร.ต.หญิงอวิกา กันโรคา

63043014032 นางสาวปภัสรา สายปXาน

63043014033 นายวัฒนชัย บุญต้ัง

63043014034 นางสาวสลิตา ฉิมวรัตน�

63043014035 นายอุรวี ทองนอก

63043014036 นางสาวณัฐริกา ช4างเชื้อ

63043014037 นางสาวศรีสุดา สมบูรณ�

63043014038 นางสาวณัฐิยา เก็มประโคน

63043014039 นางพรศิริ สวนเกลี้ยง

63043014040 นางสาวฉัตรทิพย� ผดุงกมล
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63043014041 นางสาวสุพาพร โพธ์ิกลิ่น

63043014042 นางสาวนฤมล ตานุชนม�

63043014043 นายปณพล วีระสัย

63043014044 นายโรจนศักด์ิ บุญญาสุ

63043014045 นางสาวธมลวรรณ ไชยวรรณ�

63043014046 นางสาวจารุวรรณ ใบละมุด

63043014047 นายชิรัตน� กล4าหาญ

63043014048 นางสาวปDยพร กํ่ามอญ

63043014049 ว.าที่ร4อยตรีหญิงศุภศุตา ศรีสุข

63043014050 นางสาวพิมลพรรณ ทองนิล

63043014051 นางสาวสุนทรี อู.วิเชียร

63043014052 นางสาวดลลญา คงเจริญ

63043014053 นางสาวศศิวิมล เนาว�นิเวศน�

63043014054 นางสาวปDยะพร เถ่ือนวรรณา

63043014055 นายวรกานต� เอิกเกริก

63043014056 นางสาวรัชพร โหราศาสตร�

63043014057 นางสาวกานต�รวี เมืองช4าง

63043014058 นายอับดุลบาซิร� เจRะดาโอRะ

63043014059 นางสาวฐิติมา ชูเฉลิม

63043014060 นายวัฒนพงษ� นาโสก

63043014061 นางสาวนิตยา แก4วนันท�

63043014062 นายยศวริศ จันทร�แจ.มฟHา

63043014063 นางสาวบุษบาลี อยู.สุข

63043014064 นางสาวจารุวรรณ ถุนนอก

63043014065 นางสาวเบญจวรรณ นิลพลับ

63043014066 นายธนกร หิตปราณีต

63043014067 นางสาววรรณิศา สําราญสลุง

63043014068 นางสาวอรทัย มาตราเงิน

63043014069 นางสาวธัญลักษณ� ทองแผ.

63043014070 นางสาวขันทอง ผาสุขวงษ�
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63043014071 นายณัฐภูมิ แย4มทิพย�

63043014072 นางสาวรัชนก ท4วมนิ่ม

63043014073 นางสาวชนิกานต� จูเจริญ

63043014074 นางสาวฉัตรธิดา ช.างทองเก.ง

63043014075 นายเขมนิจ อึ้งตระกูล

63043014076 นางสาวเมธิณี อภิเลปน�

63043014077 นางสาวเนตรชนก เนตรทิพย�

63043014078 นายธีรชัย พูลทอง

63043014079 นางขวัญฤดี เฟYLองวงษ�

63043014080 นางณัชชา มณีรัตน�

63043014081 นางสาวคัลทรีย�ญา เจริญอินทร�

63043014082 นางสาวนุชนาถ เทพหมอยา

63043014083 นางสาวญาตาวี อันธพันธ�

63043014084 นางสาวณัฐริกา วรรธนะปกรณ�

63043014085 นางสาวญาดา พงษ�นิกร

63043014086 นางสาวศิริรักษ� อนันท�

63043014087 นางสาวนิภาภรณ� ผิวขํา

63043014088 นางสาวสิราวรรณ แก4วคํา

63043014089 นายทัศน�พล พงษ�รัตน�

63043014090 นายยุทธพล ศรีเหรา

63043014091 นางสาวจุฬาลักษณ� สว.างชื่น

63043014092 นางสาวพรภิชา ธรรมวิเศษ

63043014093 นางสาวพจนา บุญปลูก

63043014094 นายภัทรวิทย� น4อมมนัส

63043014095 นางสาวศรัณยา ประเสริฐสังข�

63043014096 นางสาววัชราภรณ� เพ็ชรวาว

63043014097 นางสาววิสา อุตสาหประดิษฐ�

63043014098 นางสาวเพ็ญนภา อินสิงห�

63043014099 นายวิทวัส ทองสุข

63043014100 นายเฉลิมศักด์ิ คล4ายทิพย�
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63043014101 นางสาวชนกสุดา ช.างทองคํา

63043014102 นางสาวโสภิดา ฉัตรเที่ยง

63043014103 นายกิติภัทร� จันทร

63043014104 นางสาวเพ็ญพิชชา สกุลปDยะเทวัญ

63043014105 นายเชิดพงศ� เอี่ยมวิจารณ�

63043014106 นางสาวสุธาสินี วงษ�จันทร�

63043014107 นายสิรภัทร จรรยหาญ

63043014108 นางสาวพัชรินทร� โสภารัตน�

63043014109 นางสาวนิตยา แสนศิริ

63043014110 นางสาวภาวิดา สีอ.อน

63043014111 นางสาวอนัญญา กระจกเหลี่ยม

63043014112 นางสาวปนัดดา เฉลยวุฒิ

63043014113 นายสิทธิพงษ� อาจพงษา

63043014114 นางสาวญาณิกานต� พันธุ�ศักด์ิ

63043014115 นางสาวปนัดดา อนันทสุข

63043014116 นางสาววิภาดา อุปมา

63043014117 นางสาวสุรัตนา วิจิตรพงษ�สกุล

63043014118 นางสาวน4องปอ ศิษย�ประเสริฐ

63043014119 นางสาววันเพ็ญ ล4อมวงษ�

63043014120 นางสาววิภาดา ประภาสะวัต

63043014121 นางสาวศศิวิมล ขิขุนทด

63043014122 นางสาวกฤษณา อรุณรัตน�

63043014123 นางสาวนิรัชชา ดําสุวรรณ�

63043014124 นายมงคล ชาไมย

63043014125 นางสาวกรรณิกา จบศรี

63043014126 นางสาวพัชรีพร หมวกผัน

63043014127 นายอธิวัฒน� หมูไหว

63043014128 นายเชิดพงษ� ชุมพูอิน

63043014129 นางสาวชุติมา จันทร�ภู.

63043014130 นางสาวจารุวรรณ เนตรคุณากร
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63043014131 นางสาวนุชจรินทร� ธรรมสิทธ์ิ

63043014132 นางสาวสุพรรณี เหล.ารอด

63043014133 นายภาณุ รอดวินิจ

63043014134 นางสาวธีรยา วงษ�สุวรรณ�

63043014135 นางสาวป@ณจพร อ4นทอง

63043014136 นางสาวนิภา ปรีสุวรรณ

63043014137 นางสาวทิพวรรณ ศรีสาคร

63043014138 นายทรงกต วันดี

63043014139 นายมติมันต� หรั่งอินทร�

63043014140 นางสาวกฤตพร สีเหนี่ยง

63043014141 นางสาวณัฐรดา บุญรอดสําราญ

63043014142 นายอนุสรณ� สิงหฬ

63043014143 นางสุธิตา ว.องวิการณ�

63043014144 นางสาวพรทิพย� เถ่ือนไพร

63043014145 นางสาวอรจิรา ธูปกระแจะ

63043014146 นายคมศิษฐ� เจริญเศรษฐ�กุล

63043014147 นางสาวลิสา จุฑาธัชชัย

63043014148 นางสาวกัญWฺ�นารญาณ� วงษ�ชีพ

63043014149 นางสาวประภา แสนบัวคํา

63043014150 นางสาวเสาวณีย� สุขเกษม

63043014151 นายธวัชชัย มะกล่ําทอง

63043014152 นายสุธีร� สาลี

63043014153 นางสาวสกาวรัตน� จันทร�จิระ

63043014154 นายเสฐียรพงษ� จรรยหาญ

63043014155 นางสาวรุ.งฟHา สรรพ�สุขเติม

63043014156 นางสาวศิริลักษณ� เบ็ญจรงค�

63043014157 นายภานุพงษ� เผ.าแก4ว

63043014158 นางสาวนาถฐยา ทองนวล

63043014159 นางสาววรรณวิสา แบนสุขะ

63043014160 นางสาวเจนจิรา แสนหาญ
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63043014161 นางสาวนันทิตา คําเฮือน

63043014162 นางสาวสิรินยา รัตนสังข�

63043014163 นายทนงศักด์ิ พรประดับ

63043014164 นางสาวชนากานต� จันทร�พงษ�

63043014165 นางสาวหนึ่งฤทัย พุ.มชุมแสง

63043014166 นางสาวอัจฉริยาพร ศรีพลัง

63043014167 นายภูวนาถ ภาคีเคียน

63043014168 นางสาววรรณพร อินจันทร�

63043014169 นางสาววรรษมน ศรีปริญโญภาส

63043014170 นางสาวธัญจิรา อยู.สนอง

63043014171 นางสาวนภาพรรณ ลูกป@ด

63043014172 นางสาวณัฐภร อรรถการพงษ�

63043014173 นางสาวธัญญารัตน� เอกป@ตชา

63043014174 นางสาวพฤกษชาติ อินทสิงห�

63043014175 นางสาวชวิศา บุญทอง

63043014176 นายจักรพงษ� จุ4ยเดช

63043014177 นางสาวสุภาพร สามิลา

63043014178 นางสาวธัญลักษณ� วพานิยเวสส�

63043014179 นายณัฐพล กรมสุต

63043014180 นางสาวลักขณาภรณ� พาเจริญ

63043014181 นางสาวจุฬาวรรณ สระทองหน

63043014182 นายเสกสรร เหมือนวงษ�ธรรม

63043014183 นางสาวจุไรรัตน� พานทอง

63043014184 นางสาวลักขณา รอดลมูล

63043014185 นางสาวเกศริน คําควร

63043014186 นางสาวศนัญญา ประสานสุข

63043014187 นายสุรชัย สมัครจิตร�

63043014188 นางสาวชนิสรา นฤหายะ

63043014189 นายรุงรพี อ.อนพูล

63043014190 นายธีรภัทร� ป@\นศิลปQ
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63043014191 นางสาวณัฐวรรณ เชียงศรี

63043014192 นางสาวสิริกานต� จันขันธ�

63043014193 นางสาวอมรรัตน� ช.วยชู

63043014194 นางสาวกนกวรรณ สุภาณิชย�

63043014195 นางสาวสุมิตรา แก4วสุวรรณ

63043014196 นางสาวชนาภัทร ไวยภาษ

63043014197 นางสาวชนนิกานต� ศรีพิทักษ�

63043014198 นายเพชรภูมิ ภูละมุล

63043014199 นายจรณินท� ศรีฉํ่า

63043014200 นางสาวพรศิริ พูลอนันต�

63043014201 นางสาวกนกขวัญ สังข�เพ็ง

63043014202 นางสาวปDยะรัตน� ชั่งนิ่ม

63043014203 นางสาวพัทธนันท� แสนพิสิฐ

63043014204 นางสาวชรินทร�ทิพย� เนี่ยมนุช

63043014205 นายอภิเดช โพธ์ิทอง

63043014206 นางสาวสุวิมล ยอดขํา

63043014207 นายศักดา กล4าหาญ

63043014208 นายณัฐชิต ปDLนเนตรรัตนะ

63043014209 นายเจตณัฐ พุกาธร

63043014210 ว.าที่ร4อยตรีหญิงเมธาพร บุญบุพการีบุตร

63043014211 นายอํานาจ บัวเงิน

63043014212 นางสาววิจิตรา เอี่ยมโอฐ

63043014213 นางสาวธีราภรณ� รักษาศักด์ิ

63043014214 นางสาวกัญญารัตน� แก4วเข4ม

63043014215 นางสาวมาริสา ปลื้มเย็น

63043014216 นายนที อ4นดํา

63043014217 นางสาวอารียา โพธ์ิเย็น

63043014218 นายวิสิษฏ� กZามะละคร

63043014219 นายภมรพล มงคลพรรุจี

63043014220 นางสาวเอราวัณ โสพันธ�
หน4า 474 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043014221 นางสาวจุฑาทิพย� ชุมหิรัญ

63043014222 นายสมาภณ ภิญกิจ

63043014223 นางสาวธนพร ลิ้มสุวรรณ�

63043014224 นางสาวสุภาวดี ศรีสุก

63043014225 นางสาวกมลพรรณ จบเจนภัย

63043014226 นายธานินทร� พุกเนียม

63043014227 นางสาวรัตนา เทียนสี

63043014228 นางสาวสุทธิดา กะตากูล

63043014229 นางสาวนันท�สินี กริ่งกรับ

63043014230 นางสาวสุภานัน หาญจิตต�

63043014231 นางสาวสุภารัตน� ทองชันลุก

63043014232 นางสาวณัฐนรี ลบหล4า

63043014233 นางสาวปรารถนา ปHอมสกุล

63043014234 นางสาวชุลีพร ชัยนนถี

63043014235 นางสาวมิลรัตน� ย้ิมร4อด

63043014236 นางสาวนุชจริน วงษ�นิล

63043014237 นางสาวพรนิภา จูจันทร�

63043014238 นางสาวมาลิสสา หมังแดง

63043014239 นางสาวสุทธิดา จุฑมาตยางกูร

63043014240 นางสาวกัลยรัตน� มากอ.อน

63043014241 นายเดชณรงค� คบลา

63043014242 นางสาวดลนภา สุวรรณจินดา

63043014243 นางสาวสุนันทา มหะหมัด

63043014244 นางสาวชนากานต� จําอวด

63043014245 นายบริวัตร โชคเหมาะ

63043014246 นายทศพล สถาวร

63043014247 นางสาวนฐภัส เกตุแก4ว

63043014248 จ.าโทอภิชาติ โตสุนทร

63043014249 นางสาวภัคญภา มีชัย

63043014250 นายยุทธรัฐ หงษ�ทองคํา
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63043014251 นางสาวทิฆัมพร ทัสสะ

63043014252 นางสาวณัฐสิมา บริบูรณ�

63043014253 นางสาวกนกวรรณ เขียวเพกา

63043014254 ว.าที่ร4อยตรีสุภทัต ปสาทนรักษกุล

63043014255 นางสาวรัศชญา ลิ้มประยูร

63043014256 นายวิรัตน� แซ.อู.

63043014257 นางสาวกรรณิการ� วายุโชติ

63043014258 นางสาวพิมพ�นภา สร4อยอาภรณ�

63043014259 นางสาวรัตติญา โสตาราช

63043014260 นายณัฐวัฒน� ศรีพูล

63043014261 นางสาวจันทร�จิรา จ๋ิวอ.อน

63043014262 นางสาวอรปรียา ทับทิมบัว

63043014263 นางสาวณัชชา ศรีสุนนท�

63043014264 นางสาวพรรณธิดา แช.มช4อย

63043014265 นางสาวปุณณาสา ฤทธ์ิเต็ม

63043014266 นางสาวอาธีกยา อารีราช

63043014267 นางสาวกมลชนก แก4วคํานวน

63043014268 นางสาวนริศรา วรจักร�

63043014269 นางสาวรุ.งนภา ทาราจาระวัตร

63043014270 นายฐิติ ประวัติศรีชัย

63043014271 นางสาวเบญจพร เสือคํารณ

63043014272 นางนฤมล สกุลป@กษ�

63043014273 นายกิติภูมิ สุยะวารี

63043014274 นางสาวณัฐภรณ� วงษ�รักษ�

63043014275 นางสาวกรกนก กระตุดนาค

63043014276 นางสาวศรัญญา ศรีสร4างทอง

63043014277 นางสาวดลนภา กะมุทา

63043014278 นางจุฬาลักษณ� อุบลวรรณี

63043014279 นายพีระภัทร พานทอง

63043014280 นางสาวสุพีพร วรวงษ�
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63043014281 นายวิศลย� จันทะโชติ

63043014282 นางสาวปDยภัทร นิงสานนท�

63043014283 นางสาวสุนันทา รักญาติ

63043014284 นายลิขิต กาฬภักดี

63043014285 นายนฤพล ฉิมวัย

63043014286 นางสาวภัทรวรรณ สีหานอก

63043014287 นางสาววิศัลยา ชื่นภักดี

63043014288 นางสาวป@ญญาภัทร� มุ.งไธสง

63043014289 นางสาวสาวิตรี บรเพ็ชร

63043014290 นางสาววิชุดา พูลสวัสด์ิ

63043014291 นางสาวสิรินทรา พลสิงห�

63043014292 นายธนภัชร� วงศ�ศรีวิวัฒน�

63043014293 นางสาวณัฐชา สุขฤทธ์ิ

63043014294 นางสาวนริศรา เกิดโกสุม

63043014295 นายณัฐวุฒิ แถมนรา

63043014296 นายนพรัตน� พุทธกิจ

63043014297 นายกิจณุพัศ อภิสิตานนท�

63043014298 นางสาวจันทิมา หาประทุม

63043014299 นางสาววรรณิดา เกตุประยูร

63043014300 นายเสริมสุข พิรักษา

63043014301 นางสาวธันยธร อินตะ

63043014302 นางสาวณัฐวีร�วรรณ แจ4งตระกูล

63043014303 นางสาวตติยา ราชคม

63043014304 นายวิชาญ พุ.มขจร

63043014305 นางสาวจิรัชญา คงไชย

63043014306 นายนฤเทพ ยวงเจริญ

63043014307 นางสาวณัฐนันท� รอดประเสริฐ

63043014308 นางสาวกมลรัตน� จงจิตร

63043014309 นางสาวณัฐชนก ภักดีวงษ�

63043014310 นางสาววริศรา ย.องไทยสง
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63043014311 นางสาวสุทธิดา มีชอบธรรม

63043014312 นางสาววิญาดา เหมือนเผ.า

63043014313 นางสาวประภาพรรณ อนันต�ธนสาร

63043014314 นางสาวภรธนพัชร� คงสุนทร

63043014315 นางสาวป@ญญาพร รอดรักษา

63043014316 นางสาวนภาภัสสร� ผิวผ.อง

63043014317 นายนฤเดช วีระสุข

63043014318 นายโรจน�วิทย� คณาดา

63043014319 นางสาวปณิตา สอนสระเกษ

63043014320 นางสาววรารัตน� บรรลือฤทธ์ิ

63043014321 นางสาวพิชญาภรณ� มูลพฤกษ�

63043014322 นางสาวขวัญฤดี ฮวดหุ.น

63043014323 นายอนันต� จันทร�เกตุ

63043014324 นางสาวนนทพร อินทรชลิต

63043014325 นางสาวเนตรชนา อ4นถาวร

63043014326 นางสาวเบญจพรรณ มีเอี่ยม

63043014327 นางสาวจิฎามาศ ชํานาญกุล

63043014328 นางสาวดุจเดือน มโนธรรม

63043014329 นางสาวชุติมา สุภีศรี

63043014330 นางสาวจุฑาทิพย� จันทร�เทียน

63043014331 นางสาวสาวิตรี พลเดชา

63043014332 นางสาวสิริมาศ กสิชาญ

63043014333 นายธนาคาร พิลาบ

63043014334 นางสาวศุภนิจ โตสุข

63043014335 นางสาวจินดาพร เผือกกล.อม

63043014336 นางสาวณัฐธภา ซาตระกูล

63043014337 นายณัชชานันท หัตถศาสตร�

63043014338 นางสาวรัตตรีภรณ� เนียมอ.อน

63043014339 นางสาวลันลลิต มีหนุน

63043014340 นางสาวรุ.งธิดา ภู.สิงห�
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63043014341 นางสาวสุภัสสร บุตรดี

63043014342 นางสาวญาดาภร บุญคุ4มฉิม

63043014343 นางสาวจุฑาวรรณ ไผ.งาม

63043014344 นายจักรกริช ศิริอารยะพันธ�

63043014345 นายป@ฐวรา เลี่ยมสกุล

63043014346 นางสาวพรรณวิไล กิจทวีพานิชย�

63043014347 นางสาวสิรินธร นาคสมบูรณ�

63043014348 นางสาวปรียาภรณ� กรุงแก4ว

63043014349 นายพิศลย� พานจําปK

63043014350 นายวิรุจน� บัวเพ็ชร

63043014351 นางสาวชนชนก ชาวโพธ์ิหลวง

63043014352 นายสหพล สุวรรณศรี

63043014353 นางสาวดวงพร วนานนท�

63043014354 นายไตรเทพ เต็มหิรัญ

63043014355 นางสาวสุนิสา บุญครอง

63043014356 นางสาวปวีย�ธิดา โรจน�ตระกูล

63043014357 นางสาวทิพวรรณ เปYLยมงาม

63043014358 นายพัทธนันท� นาคไพจิตร

63043014359 นางสาวกมลทิพย� คําดี

63043014360 นางสาวจิราภา ใจสมบุญ

63043014361 นายจีรวัฒน� บุญยะกา

63043014362 นางสาวสิริพร บุญศิริ

63043014363 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ทองมูล

63043014364 นางสาวนฤมล ระดมทอง

63043014365 นางสาวกมลวัน ขุนารักษ�

63043014366 นางสาวสุวณี พันธ�สุผล

63043014367 นางสาวกาญจนา เขม4นกิจ

63043014368 นางสาวสุธาสินี สวิง

63043014369 นางสาวศิริวรรณ ใหญ.เอี่ยม

63043014370 นายธีรณัฐ สุขผ.อง
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63043014371 นางสาวศุภานัน ทิมทอง

63043014372 นางสาวณัฐนิชา เฉลิมสาร

63043014373 นางสาวโสวรรณ ทองกร

63043014374 นางสาวสุธิดา ขันทอง

63043014375 นางสาวทิพวรรณ ขัดแสน

63043014376 นางสาวจุฬารัตน� บรรพต

63043014377 นายนาวิน อยู.โย

63043014378 นางสาวฉัตรธิดา พัดโพธ์ิ

63043014379 นางสาวลลิตวดี คนหม่ัน

63043014380 นางสาวจันทร�จิรา กาต๊ิบ

63043014381 นางสาววิราวรรณ ข4อวรรณา

63043014382 นายธนัชพงศ� ไชยจิระพงศ�

63043014383 นางสาวป@ญญวดี เริงใจ

63043014384 นางสาวทัศนีย� พลีสัตย�

63043014385 นางสาววัชรีพร เตชะฤทธ์ิ

63043014386 นายเอกพจน� ตําปาน

63043014387 นางสาวปDยพร วงษ�อุบล

63043014388 นายกีรกิตติ อินมะณี

63043014389 นางสาวภัฏฐมณฑน� แสนสอาด

63043014390 นางสาวนัยนา แซ.ลิ่ม

63043014391 นางสาวโสรยา ทองสุข

63043014392 นางสาวกัลยกร คมขําหนัก

63043014393 นางสาววนาลี เมืองวัน

63043014394 นางสาวทัศนาวดี บรรทัดเที่ยง

63043014395 นางสาววิภาดา ผลเจริญ

63043014396 นางสาวรัตติกาล กลั่นสายสุข

63043014397 นางสาวกัญญาพัชร แก4วสี

63043014398 นางสาวภัทราภรณ� ก้ิงเงิน

63043014399 นางสาวฐานะมาศ พินศิริ

63043014400 นางสาวลัดดา สีต.างคํา
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63043014401 นางสาวจีระพันธ� ทองเงิน

63043014402 นางสาวจิราภรณ� บุญเกษม

63043014403 นายสุวรรณ� นิ่มวงค�

63043014404 นางสาวรุสณีย� ขุนฤทธ์ิ

63043014405 นายธนวัฒน� ภักดีสุข

63043014406 นางสาวสุพรรณี จันทะมะละ

63043014407 นายณัฐพล รัตนะ

63043014408 นางสาวนิตยา เกษไชยศรี

63043014409 นายปฏิภาณ แต4มสาระ

63043014410 นางสาวกมลรัตน� เทศแจ.ม

63043014411 นายณัฐพล ชุ.มโชคดี

63043014412 นางสาวเมทนี ชุนณะวงศ�

63043014413 นางสาววิไลพร สีฮวบ

63043014414 นางสาวสุกันยา แจ4งเณร

63043014415 นายภพธรรม วารีดี

63043014416 นายก4องอริย� บุญชูย้ิมแย4ม

63043014417 นางสาวขวัญชนก ศรีเผือก

63043014418 นางสาวปDยวรรณ ศิริโฉม

63043014419 นางสาวฉัตรญาดา กล4าปราบโจร

63043014420 นายป@ณณวัฒน� มลทิน

63043014421 นางสาววันศนิ ย่ิงผล

63043014422 นางสาวอภิญญา อังกนะตระกูล

63043014423 นางสาวณัฐทกาล หุ.นกิตติเวชกุล

63043014424 นายณัฐพงศ� ปDLนนาค

63043014425 นางสาววารุณี น4อยนาดี

63043014426 นางสาวสุนิษา พวงเพชร

63043014427 นายประเวศ รอดย4อย

63043014428 นางสาวแก4วรัศมี สงสี

63043014429 นางสาวพรรณทิพา สุทาดล

63043014430 นางสาวนภัสวรรณ บุตรศรี
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63043014431 นางสาวกัญญาภัค ชูชิต

63043014432 นางสาวขวัญใจ มณีวงษ�

63043014433 นายอัจฉรินทร� ศรีรัตน�

63043014434 นายณรงศักด์ิ ณรงศักด์ิมีสันทัด

63043014435 นางสาวนารีรัตน� โคตรเพชร

63043014436 นางสาวพัชริตา อยู.ภู.

63043014437 นายอนุสรณ� ไวยสิทธ์ิ

63043014438 นางสาวหทัยรัตน� ทองกร

63043014439 นายป@ทมพงษ� ดุลประศาสน�

63043014440 นางสาวรสสุคนธ� บัวบุศย�

63043014441 นางสาวสุทธิชา ทิมทอง

63043014442 นางสาวกาญจนา กลิ่นกุหลาบ

63043014443 นางสาวสุนทรี สุวรรณรงค�

63043014444 นางสาวสุธาสินี ปDLนแก4ว

63043014445 นายพิพัฒน� ธะภีย�

63043014446 นางสาวกรรณิการ� บัวชุมสุข

63043014447 นางสาวสกุลทิพย� ผิวจันทร�

63043014448 นางสาวนฤมล เสียงเสนาะ

63043014449 นางสาวศศิธร พูลมี

63043014450 นางสาวสุกัญญา พรรณจริต

63043014451 นางสาวชนิตา คุ4มอิ่ม

63043014452 นางสาวณัฐวรรณ วงษ�พงษ�แพทย�

63043014453 นายกิจจา บุญเกีย

63043014454 นางสาวนฤมล จันทร�วิบูลย�

63043014455 นางสาวพิชญ�ญาภัค เต.งภาวดี

63043014456 นายเขมนันท� กายาชัย

63043014457 นางสาวมุกดา บัวฉํ่า

63043014458 นางสาวบุณยาพร รอดยินดี

63043014459 นางสาวจิราภรณ� ชื่น นอก 

63043014460 นางสาวน้ําฝน มณีนิล
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63043014461 นางสาวจันทิมา เขีนวหวาน

63043014462 นางสาวพัชรี ยอดอั้น

63043014463 นางสาววริสรา จักรเสน

63043014464 นางสาวปDยะพร นามวงษ�

63043014465 นางภรัณยา สังวรวงค�

63043014466 นายวรพจน� ฟุHงยอดคีรี

63043014467 นางสาวอาภาภัทร บุพบุตร

63043014468 นางสาวกิจสิพร แต.งงาม

63043014469 นางสาวสุภัทรา ใหญ.ย่ิง

63043014470 นางสาวจันจิรา พุฒแก4ว

63043014471 นางสาวธนาพร ศรีครุฑ

63043014472 นางสาววงเดือน แสนสุริวงค�

63043014473 นางสาวสุพิชชา รอดสนใจ

63043014474 นางสาวพิมหทัย ล4ออุทัย

63043014475 นายอาทิตย� เถ่ือนชัย

63043014476 นางสาวเพียงพิไล ชัยฤทธ์ิ

63043014477 นายยุทธนา ใจเย็น

63043014478 นางสาวอมรรัตน� ทูลมาลย�

63043014479 นายอภิกิจ ฉอ4อนโฉม

63043014480 นางสาวนันทิตา หวือขุนทด

63043014481 นางสาวสาริศา มาลาวงษ�

63043014482 นางสาวมณธิรา สังข�ชา

63043014483 นายธนดล วรรณา

63043014484 นางสาวศิรินภา ไตรรัตน�

63043014485 นางสาวจิตรา สิตตา

63043014486 นางสาวสนธยา ตาเห็น

63043014487 นายศตคุณ พิทักษ�เพ็ง

63043014488 นายสุประวัตร โสระสะ

63043014489 นางสาวมินท�ธิตา ปาจันทร�

63043014490 นางสาววราภรณ� ประภาสินทรัพย�
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63043014491 นางสาวปานณดา ภารุจจิรากุล

63043014492 นางสาวสุพรรษา พจมานสว.างวงศ�

63043014493 นางสาวกนกอร เชื่อนิจ

63043014494 นางสาววจี สอนใจ

63043014495 นายวรรณทัต วิเชียรรัตนพงษ�

63043014496 นางสาวพรพิมล ศิริพัฒน�

63043014497 นางสาวจันทร�ทิมาพร เผือกคล4าย

63043014498 นางสาวจาตุพร แย4มประเสริฐ

63043014499 นายชินโชติ คําเฟYองฟู

63043014500 นางสาวสิริวิมล ชัยชนะ

63043014501 นางสาววรรณา ไชยสุวรรณ

63043014502 นายวิศววิท เอื้ออวยชัย

63043014503 นางสาวมัตติกา เกียรติกุล

63043014504 นางสาวระพีพร สหะวิเศษไชยชาญ

63043014505 นางสาวพรพรหม คชพันธ�

63043014506 นางสาวสุกัญญา แซ.โง4ว

63043014507 นางสาววราภรณ� คอหล4า

63043014508 นางสาวดวงสุรีย� จันทะศรี

63043014509 นางสาวธนวรรณ ทองแย4ม

63043014510 นางสาวมัทธนา ศรีนางแย4ม

63043014511 นางสาวเพ็ญนภา ภาควัตร

63043014512 นางสาวเบญจมาศ วงค�สกูล

63043014513 นายวัชระ หลวงฤทธ์ิ

63043014514 นางสาววัชรี กองฤทธ์ิ

63043014515 นางสาวภัทรานิษฐ� ยมเทศ

63043014516 นางสาวจินตนา ฉุยเม่ียง

63043014517 นางสาวพนิดา ท.าสระ

63043014518 นางสาวสุทธิรัตน� อิ่มจิตร

63043014519 นางสาวนันทิพร ขีดวัน

63043014520 นางสาวเกษรินทร� เกษรินทร� นิรากรณ�
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63043014521 นายณัฐพล วิลามาศ

63043014522 นางสาวธัญญพร แก4วมณี

63043014523 นางสาวสินาภรณ� โพป@ญญะ

63043014524 นางประพัฒสร พันธุ�ธนโสภณ

63043014525 นายโกวิท จันทร� ย้ิม 

63043014526 นางสาวกาญจน�สุดา พงษ�สีดา

63043014527 นางสาวปรียาลักษณ� ทองนพรัตน�

63043014528 นางณฐภรณ� นพพันธุ�

63043014529 นายวิรุทธ� เอี่ยมทา

63043014530 นางสาวชฎานุช พูลคล4ายวงษ�

63043014531 นายฉัตรมงคล เกาะแก4ว

63043014532 นายสิทธิวัชช� นําเจริญ

63043014533 นางสาวสิริสุรางค� จันทร�เบ4า

63043014534 นายสิรวิชญ� ภู.เงิน

63043014535 นางสาวพัชร สงบกิจ

63043014536 นางสาวพรนพา ย้ิมยวน

63043014537 นางสาวพิมพ�ลภัส ศรีประเสริฐ

63043014538 นายเฉลิมชัย เผื่อนสุริยา

63043014539 นางสาววิมพ�วิภา ทรัพย�ประสม

63043014540 นายจักรพันธ� โตRะศิลา

63043014541 นางสาวภัครษพร สุขพลอย

63043014542 นางทัศนีย� ย่ีขอ

63043014543 นางสาววรินทร อาสารินทร�

63043014544 นางสาวภัทรา บุญท4วม

63043014545 นางสาวกนกรัชต� คงสมทอง

63043014546 นายกฤษณะ คุณโท

63043014547 จ.าสิบโทณัฐพล หลวงจันทร�

63043014548 นางสาวนิภาวรรณ อุดมเลิศ

63043014549 นางสาวศิริวรรณ อัฌธวรพงษ�

63043014550 นางสาวณัฐพร บัวจันทร�
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63043014551 นางสาวปาริชาติ แซ.อึ้ง

63043014552 นางสาวณัฐธิดา เยาวกูล

63043014553 นางสาวสุภาภรณ� สุ.มทรัพย�

63043014554 นางสาวปรียาลักษณ� ภูฆัง

63043014555 นางสาวรัชนี คําพลทัน

63043014556 นางสาวสุวนันท� จงกสิกิจ

63043014557 นางสาววรรณฤดี ควรพินิจ

63043014558 นางสาวนัฐกานต� วุฒิพิศาล

63043014559 นายปริญ ชมภูศรี

63043014560 นางสาวมนันญา สุขนิรันดร�

63043014561 นางสาวไลลา คนรู4

63043014562 นางสาวสุริษา สุ.มใหญ.

63043014563 นายสุทธิ ศักด์ิ สุขสําราญ 

63043014564 นายวิสิษฐ� สันติกิจรุ.งเรือง

63043014565 นางสาวสายธาร ยุทธศาสตร�

63043014566 นางสาววิมาลา ทองน4อย

63043014567 นายอมรเทพ ศรีวิเชียร

63043014568 นางสาวเกษณี ส.งศิริ

63043014569 นางสาววาสนา จิรชีวิน

63043014570 นางสาวสลิตา ซ4อนกัน

63043014571 นายสุรพงษ� วงค�ใหญ.

63043014572 นางสาวอรณี แพสมหวัง

63043014573 นางสาวพรปวีณ� อุดมสิทธิโชติ

63043014574 นายมนตรี เมาะศรี

63043014575 นางสาวอาวิษฎา อบรม

63043014576 นางสาวสุดารัตน� มณีวงษ�

63043014577 นายพลอยวนัชพร เพชรสุวรรณ

63043014578 นางสาวณิรินชญาพร ประดับศิลปQ

63043014579 นางสาวพิมมาดา โสหนองบัว

63043014580 นางสาวสุปราณี อ4ายโกZ
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63043014581 นางสาวกนกพร ชื่นชม

63043014582 นางสาวสุคนธ�ทิพย� จํานงค�ศร

63043014583 นางสาวอาทิตยา กุนทิพย�

63043014584 นางสาวมะลิวัลย� ยวนย้ิม

63043014585 นางสาวสุภารักษ� แก4วเถ่ือน

63043014586 นายณัฐวุฒิ พรรณโนภาศ

63043014587 นายธนพล ผุยรอด

63043014588 นายวิทวัส ทาเครือ

63043014589 นางสาวชนากานต� ม4วนเงิน

63043014590 นายปDยวุฒิ รอดผจญ

63043014591 นายศุภกร ยินดีจันทร�

63043014592 นางสาววรวรรณ ใจป@ญญา

63043014593 นางสาวกนกอร อ.วมโตวงษ�

63043014594 นางสาวอาทิตยา คําตัน

63043014595 นายกมล แสงสิทธิศักด์ิ

63043014596 นายนฤพนธ� ศรีหานารถ

63043014597 นางสาวอาภาภรณ� บัวเงิน

63043014598 นางสาวอารียา ธรรมรจน�

63043014599 นายจิรายุส สกุลดิษฐ�

63043014600 นางสาวสุภาพร สมบัติ

63043014601 นายอัครพงศ� ไข.ทอง

63043014602 นางสาววารุณี เปKLยมสุข

63043014603 นายเสรี โตเมือง

63043014604 นางสาวอภิญญา รัตนเจริญทรัพย�

63043014605 นางสาวประภาศิริ ขันทอง

63043014606 นางสาวนริศรา ปุระสุวรรณ�

63043014607 นางสาวพนิดา ฤทธ์ิประเสริฐ

63043014608 นางสาวนันทกาญจน� ศรีสวัสด์ิ

63043014609 นางสาวพรสวรรค� วงศ�เทียน

63043014610 นายธนญชัย บัวสรวง
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63043014611 นายธีรพัฒน� สุภา

63043014612 นางสาวชนิสรา สามลฤกษ�

63043014613 นางสาวธิดารัตน� จันทร�เขียว

63043014614 นางสาวประภาพรรณ เดชฟุHง

63043014615 นายเทศกรานต� คร่ํากระโทก

63043014616 นางสาวป@ทมา วงษ�ทองดี

63043014617 นางสาววรรณพร ศรีนภา

63043014618 นายเจษฎา ภาคเดช

63043014619 นางสาวพรพรรณ จันทรา

63043014620 นางสาวเมธยา นาชะวี

63043014621 นางสาวกฤติยาพร ดอนหว.างไพร

63043014622 นางภรลภัส เลี่ยมมาศ

63043014623 นางสาวเบญจวรรณ ชูเลิศ

63043014624 นางสาวมนต�ธนัท จ่ันอาจ

63043014625 นางสาวเบญจมาศ พรมมา

63043014626 นายปราโมทย� ต๊ิบเฟYอย

63043014627 นางสาวอินทิรา ขันธศักด์ิ

63043014628 นางสาวมาริสา มะกรูดอินทร�

63043014629 นางสาวสิริรักษ� ภาคนาฑี

63043014630 นางสาววันทิษา มีนาคุ4ม

63043014631 นางสาวเจนจิรา สังขมาน

63043014632 นางสาววิลาสินี ทิพยรัตน�

63043014633 นางสาวพรฐิตา จงทอง

63043014634 นางสาวกานดา ทองเชื้อ

63043014635 นางสาวธนัชชา ทองแฉล4ม

63043014636 นางสาวชดาพร การสมนุช

63043014637 ว.าที่ร4อยตรีหญิงนิชาภา ธรรมเพียร

63043014638 นางสาวสายธาร สุวรรณรังค�

63043014639 นางสาวพิจิตรา แสงสินไชย

63043014640 นางสาวจริยา คําแก4ว
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63043014641 นางสาวอมรรัตน� สัตบุษ

63043014642 นางสาวณริสา มีแก4ว

63043014643 นายนิติกร คงแท.น

63043014644 นางสาวสมัชญา สุคันธตุล

63043014645 นางสาวพัฒนริน โพธ์ิรัง

63043014646 นางสาวนพรัตน� แสงพันธ�ไม4

63043014647 นางสาวภัทรศยา เรืองรุ.ง

63043014648 นายชญากูร มงคลเมฆ

63043014649 นางสาวณัฐกานต� ไชยวุฒิ

63043014650 นางสาววรรณหทัย นาคมา

63043014651 นางสาวภุมรินทร� จิตตะพงษ�

63043014652 นายพงศกร สร4อยคํา

63043014653 นางสาวมาลิณี เทียนเทศ

63043014654 นางณัชชา จันทร�ไพจิตร�

63043014655 นางสาวปDยนุช งามนิมิตร

63043014656 นางสาวจันทร�จิรา น้ําทอง

63043014657 นางสาวลัดดามาศ ทิพรังษี

63043014658 นางสาวปุณยปวีณ� เขียวทอง

63043014659 นางสาวอลิษา หอมไกล

63043014660 นายธนากร เชื้อพรมศร

63043014661 นายทรงพล วรยศ

63043014662 นางสาวธิดารัตน� แสนพุฒิ

63043014663 นายคมกริช ดิษฐไทยสงค�

63043014664 นางสาวปรายฟHา คามีศักด์ิ

63043014665 นางสาวปาริญา จันตะศรี

63043014666 นายณัชช�พงษ� อภิบาลศรี

63043014667 นายศักรินทร� หัวนา

63043014668 นางสาวสมฤทัย ผิวชะอุ.ม

63043014669 นางภัสสร�อร โสมกุล

63043014670 นางสาวเบญญานันทน� ชมภูกา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา
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63043014671 นางสาวจุฑา ทิพย� กุล ฉิม 

63043014672 นายอานนท� อินทรประเสริฐ

63043014673 นางสาวศิรินภา มาคล4อง

63043014674 นางสาวอภัสรา งามสอาด

63043014675 นายปฏิพรรณ ภูมิโคกรักษ�

63043014676 นางสาวสาวิตรี กลิ่นถือศิล

63043014677 นางสาวสิรินญา ลาสิงห�

63043014678 นางสาววงษ�พรรณ อรรคบุตร

63043014679 นายชัคริน สินธู

63043014680 นางสาวยุพา ทองเครือมา

63043014681 นางสาวคณิตกร แตงทอง

63043014682 นายธัญยพงศ� พรหมบุญ

63043014683 นางสาวณัฏฐชา วันนา

63043014684 นางสาวธิตินันท� พิทักษ�พงษ�สุธี

63043014685 นางสาวรินลดา สุทธิสุข

63043014686 นายประณต อินเจRก

63043014687 นางสาวปDยะวรรณ สุทธิวงษ�

63043014688 นางสาวพิมพ�ผกา พุกอ.อน

63043014689 นายสหพล คํานาค

63043014690 นายณัฐวุฒิ สุรีย�

63043014691 นายประสิทธ์ิ กําลังเก้ือ

63043014692 นายมนตรี หงษ�เวียงจันทร�

63043014693 นางสาวธัญรัตน� เหมัษฐิติ

63043014694 นายจิรพงศ� เอี่ยมสอาด

63043014695 นายศุภชัย ถาวร

63043014696 นายนรุตม� สิงห�คุ4ม

63043014697 นางสาวอรญา เฉียบแหลม

63043014698 นางสาวดาวรุณ กันธิยา

63043014699 นางสาวอัญชลี ฤทธ์ิบํารุง

63043014700 นายเมธา แสงเพชร�
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63043014701 นายกาญจน� อุ.นคุณธรรม

63043014702 นางสาวจารุณี ทัยพิษจิตร

63043014703 นางสาวอรุชา เสมาพรหม

63043014704 นายชิณวัตร เปรมจิตร�

63043014705 นางสาวนิลสุดา ลิมปQเติมทรัพย�

63043014706 นางชลธิชา วงศ�ฝ@\น

63043014707 นายสมบูรณ� แก4วกล่ํา

63043014708 นางสาวนันทพัชร� ทิศอากาศ

63043014709 นางสาวรัตนา ดุเหว.าดํา

63043014710 นายประสานมิตร ทองสิน

63043014711 นายทวีศักด์ิ ดิลกลาภ

63043014712 นางสาวภัษรินทร� แดงลิ่ม

63043014713 นางสาวสุจิตรา สอนทรัพย�

63043014714 นางสาวมัณฑนา ศรีเจือทอง

63043014715 นางสาวอัจฉรา ทองสุข

63043014716 นางสาวทิพย�เกษร ใจป@ญญา

63043014717 นางสาวสิรินาฏ ชนาวิรัตน�

63043014718 นางสาวสุภัทรชา สนโรจน�

63043014719 นางสาวพิมพ�พิชนา ริ้มประพันณี

63043014720 นางสาวพรพัชณ� เยาวยอด

63043014721 นายธเนศ ชาลีนพ

63043014722 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุขจันทร�

63043014723 นางสาวรัตติยากร อยู.กล่ํา

63043014724 นางสาวจันทกานต� อ.อนแก4ว

63043014725 นายนิพนธ� โชติ

63043014726 นายกิตติพจน� วงษ�ถาวรเรือง

63043014727 นางสาวณัฐชา สีนุชาติ

63043014728 นางสาวกาญจนา ผิวงาม

63043014729 นางสาวรักษ�วรา คงสมบูรณ�

63043014730 นางสาวศิริยาภรณ� เนียรจํารัส
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63043014731 นางสาวศศิภา แวนวน

63043014732 ว.าที่ร4อยตรีหญิงปวีร�รัฐ วิริยะบัญฑิต

63043014733 นางสาวเบญญาสิริ์ ดีมาก

63043014734 นางสาวมุกดา อ.อนไทย

63043014735 นางสาวแววตา ศรีรักษา

63043014736 นางสาวอรทัย ไหลสงวนงาม

63043014737 นางสาวศิยาภรณ� รัตนสังข�

63043014738 นางสาวเปรมฤดี มงคลสนธ์ิ

63043014739 นางสาวลักษมี ขาวผ.อง

63043014740 นายอดิศักด์ิ พรมวิชา

63043014741 นางสาวศิริพร พรมเสนา

63043014742 นายพรชนะ สภาพการณ�

63043014743 นางวิลาวรรณ ทับเสือ

63043014744 นางสาวขวัญภิรมย� กุมภัณฑ�

63043014745 นางสาวปุณิกา สุนทราพันธรักษ�

63043014746 นางสาวอริญรดา เดชสุทธ์ิ

63043014747 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมสําอางค�

63043014748 นางสาวศุภักษร มะหิงษ

63043014749 นางสาวฐิติมา คําเอี่ยม

63043014750 นางสาวพิมพ�ใจ แซ.ไหล

63043014751 นายเอกพันธ� ฤทธิเดช

63043014752 นางสาวอาวีกร ปกปHอง

63043014753 นางสาวธิดารัตน� ใยคํา

63043014754 นายฐณพล สาระพันธ�

63043014755 นายชลิต ผิวผ.อง

63043014756 นางสาวดวงตา ทรัพย�วิลัย

63043014757 นางสาวพิจิตรา อุตรทิพย�

63043014758 นางสาวอัมพวรรณ เรืองฤทธ์ิ

63043014759 นางสุธาทิพย� วะรังศรี

63043014760 นางสาวอรณีย� นิลพราหมณ�
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63043014761 นางสาวสุพิชญา ชมชาติ

63043014762 นายอนุพล แก4วสุข

63043014763 นางสาวสุภาภรณ� บัตรสูงเนิน

63043014764 นางสาวอุษาวดี นาคสกุล

63043014765 นางสาวสุวนันท� พิมพ�หนู

63043014766 นายชวลิต สุภาพ

63043014767 นางสาวแพรวพร ทองโต

63043014768 นางสาวรจนา คงเจริญ

63043014769 นางสาวเบญญา เรืองเดช

63043014770 นางสาวกัณณรินทร� โชติวรวณิชย�

63043014771 นางสาวพิชญาภา ศิลาอ.อน

63043014772 นางสาวสุฤทธ์ิ ขันใส

63043014773 นางสาวกัญญาภรณ� แก4วคง

63043014774 นายธนาธิป ไตรถาวร

63043014775 นางสาวณัฐสิมา ยาคล4าย

63043014776 นายจักรพรรณ� เปลื่ยนรัศมี

63043014777 นางสาวภัทร�สรรพ�พร แสงแดง

63043014778 นางสาวพิมพ�ภัส พูลสุข

63043014779 นายสิทธิศักด์ิ สุขชิด

63043014780 นางสาวนัสรินญ� มะมิง

63043014781 นางสาวปนัดดา แสงสุวรรณ�

63043014782 นายปรีชา ถาลีพืช

63043014783 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิเอี้ยง

63043014784 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยพิเดช

63043014785 นางสาวธนพร เสาม่ัน

63043014786 นายพิทักษ� แก4วอนันต�

63043014787 นายอธิศ นิยมค4า

63043014788 นางสาวเกตุมณี ระดมทอง

63043014789 นางสาวภัศรา คุ4มพุฒ

63043014790 นางสาวบุตยา สุขยืน
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63043014791 นางสาวอนุสรา บุญพราย

63043014792 นางสาวกัญญาณัฐ กระต.ายจันทร�

63043014793 นางสาวอริสรา คงธนานันท�

63043014794 นางสาวทิพย�สุดา วอนขํา

63043014795 นายมนตรี เสมอภาค

63043014796 นางสาวธิดารัตน� บัตทิม

63043014797 นายเตชิต รอตเสถียร

63043014798 นายวชรพงศ� คํากล.าว

63043014799 นายจีรวัฒน� เฮงสิน

63043014800 นายอานัส เลขพันธ�

63043014801 นายสุดเขต เกตุวงศ�

63043014802 นางสาวหทัยชนก ด.านกนกเพชร

63043014803 นางสาวศิริรัตน� วงษ�เนียม

63043014804 นางสาวบุษรา มีโพธ์ิสม

63043014805 นางสาวจินตนา ทิมนตZา

63043014806 นายอมรศักด์ิ จูเจ่ีย

63043014807 นางสาวเพชรมณี จันทร�งาม

63043014808 นายเจตนิพิฐ เมธีผาติกุล

63043014809 นางสาวสุภาสิณี เสถียรพจน�

63043014810 นายอนุสรณ� มังกรทอง

63043014811 นางสาวเกวรินท� ปากเสียงดี

63043014812 นายมานัส ภูเด.นผา

63043014813 นางสาวศุภมาส โทนดะกะ

63043014814 นางสาวมัทนา ทินปาน

63043014815 นายรณกฤต หานุสิงห�

63043014816 นางสาวจิราภรณ� ทําทอง

63043014817 นางสาวนาถยา ผิวอ.อน

63043014818 นางสาวรัตนา แสนเริง

63043014819 นางสาวพัชรี มะหาขาม

63043014820 นางสาวธนาภร ปาลพันธ�
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63043014821 นางสาวสุพรรษา กาฬภักดี

63043014822 นายอนุศาสน� ชุมหิรัญ

63043014823 นางสาวกฤตพัส ป@ทมาลัย

63043014824 นางสาวนิฤมล แสงปรางค�

63043014825 นายรุ.งเรือง ขจรศรี

63043014826 นางสาวจุฑารัตน� เปDงขุนทด

63043014827 นางสาวชณิดาภา พันธ�ธง

63043014828 นางสาวสุชัญญา ทิพย�พงษ�จิตรา

63043014829 นางสาวปรางค�พิศ วิจิตรหงษ�

63043014830 นายวรวุฒิ ยะสุตา

63043014831 นางสาวมนทกานติ จารุฤทัยกานต�

63043014832 นางสาวกวิณนาถ อยู.สมบุญ

63043014833 นางสาวกุสุมา นาคประสิทธ์ิ

63043014834 นายกมลศักด์ิ อินทสนธ์ิ

63043014835 นางสาวศลิษา บุญดล

63043014836 นางสาววรวลัญช� สุภาสอน

63043014837 นางสาวปรรณพันธ� จันทรวัตลาภิน

63043014838 ว.าที่ร4อยตรีชัชณัย ผ.องผิว

63043014839 นางสาวมยุรี จ่ันพลอย

63043014840 นางสาวทิพวัลย� ศิลปชัย

63043014841 นางสาวอรอุมา ชินโน

63043014842 นางสาวเดือนนภา แปHนจันทร�

63043014843 นางสาวปสัณณา อุไรกุล

63043014844 นางสาวสิริพรรณ ไกรทัต

63043014845 นายธนกฤติ พ่ึงโพธ์ิ

63043014846 นางสาวภัคพิชา คําหอม

63043014847 นางสาวนุสรา ขันธมาศ

63043014848 นางสาวสุวรา กุลนิษฐา

63043014849 นางสาวพัชราภรณ� วงค�นาม

63043014850 นางสาววัลย�นภา กองอุดม
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63043014851 นางสาวจารุวรรณ อิ่มจันทึก

63043014852 นางสาวเบญจมาภรณ� เปKยขุนนาง

63043014853 นางสาวภัทรานิษฐ� บุญฟู

63043014854 นางสาวนิรมล สดับสร4อย

63043014855 นางสาวฉายศิริ ไกรกิจราฎร�

63043014856 นางสาวกนิษฐา ทองดี

63043014857 นายพีรพล ทรัพย�พืช

63043014858 นายภควัต ย่ิงเจริญ

63043014859 นางสาวปภาณี ชาลี

63043014860 นางสาวเจนจิรา พวงเกตุ

63043014861 นางสาวศุภาวดี รักษาเจริญ

63043014862 นายจักรภัทร บุญเจิด

63043014863 นางสาวนลัทพร สพานทอง

63043014864 นางสาวพรทิพย� แก4ววิเชียร

63043014865 นางสาวนิโรบล ควบคุม

63043014866 นายอาทิตย� สายพันธ�

63043014867 ว.าที่ร4องตรีปDยชนน� แก4วบุรี

63043014868 นางสาวเพ็ญพิชชา หมอยาดี

63043014869 นางสาวธารารัตน� บรรพต

63043014870 นางสาวโสภา อ.อนศรี

63043014871 นางสาววรรณภา สวยสม

63043014872 นางสาวศุภลักษณ� ชูเก้ือ

63043014873 นางสาวอรสา ดาวังปา

63043014874 นายณัฐวุฒิ ไทยประกอบ

63043014875 นางสาวนุชนารถ กลัดเนินกุ.ม

63043014876 นางสาวเทียนศิริ ยุพิน

63043014877 นางสาวร.Fงทิวา เพ็งพ.วง

63043014878 นายภานุวัฒน� เสพสุข

63043014879 นายเอกรัฐ คุ4มวงษ�

63043014880 นายอภิสิทธ์ิ ฉัญฉาย
หน4า 496 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043014881 นายชนะชัย ภู.ระหงษ�

63043014882 นางสาวจิณห�วรา วาดวิจิตร

63043014883 นางสาวธัญรัตน� ทองอ.อน

63043014884 นายโยอิ บุญที

63043014885 นางสาวธิติยา ไผทรัตน�

63043014886 นางสาวณิชชา ดวงแก4ว

63043014887 นายวิโรจน� ฤาวิชนะ

63043014888 นายกัญจน� สวัสด์ินพรัตน�

63043014889 นางสาวชลธิชา หนูคีรี

63043014890 นางสาวพรลภัส บูระพา

63043014891 นางสาวสุภัทรา สิงหาพันธ�

63043014892 นางสาวภาณิศา โพธ์ิพิชัย

63043014893 นายอิสระพงศ� เมืองพุฒธา

63043014894 นางสาวชนัชฌา ยอดแก4ว

63043014895 นางสาวธนัชชา เกตุตุ4ม

63043014896 นางสาวจิรัชยา วิชาสิทธ์ิ

63043014897 นางสาวกิตติกา เส4นขาว

63043014898 นางสาวอลิสา ปูน4อย

63043014899 นางสาวธามปริญ แจ4งวิจิตร�

63043014900 นางสาวมัทนียา เชื้อบุญมี

63043014901 นางสาวทัศนีย�วรรณ กล4อยกลิ้ง

63043014902 นายวัชระ นนท�ศรีเหว.า

63043014903 นางสาวสิตา แก4วสังข�

63043014904 นางสาวนารีรัตน� สันขุนทด

63043014905 นางสาวสายพิณญา กลัดอยู.

63043014906 นายจักรพันธ� สนธิบ.าย

63043014907 นางสาวจิรัฐติกาล สราญจิตร�

63043014908 นางสาวศรัณยา วงษา

63043014909 นางสาวกชพรรณ สุทธศิริ

63043014910 นางสาวจุฬาลักษณ� แก.นเชื้อชัย
หน4า 497 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043014911 นายนวพรรษ วิเศษสมบัติ

63043014912 นางสาวปุญยพัฒน� บัวศรีพันธุ�

63043014913 นายวิวัฒน�ติวงษ� สกุลพิทักษ�คําดี

63043014914 นางสาวพัฒนา อ.อนจันทร�

63043014915 นายเจษฏา ใจแสน

63043014916 นายพรศักด์ิ สุทธจันทร�

63043014917 นางสาววารุณี กันศิริ

63043014918 นางสาวสุมิตรา ปราชณีย�

63043014919 นายภณธนัท รอบรู4

63043014920 นางสาวปณิตศรา ล้ําเลิศ

63043014921 นางสาวหนึ่งฤทัย ติโลกวิชัย

63043014922 นางสาวปDยวรรณ รักการ

63043014923 นางสาวชนากานต� อาจลออ

63043014924 นางสาวศิริพร พันธุ�น4อย

63043014925 นายนรินทร�ธร ช4างทอง

63043014926 นางสาวบุญญรัตน� พรรณไวย

63043014927 นายยุทธพงษ� แจ.มแสง

63043014928 นางสาวเบญจางค� คชวิเชียร

63043014929 นางสาวพรพนิต แสงมณีตระกูล

63043014930 นางสาวชนิกา เผ.าปDนตา

63043014931 นางสาวนภัสสร เปลี่ยนสมัย

63043014932 นางสาวจิราพร อ.วมเกิด

63043014933 นางสาวนารีรัตน� พาไทสงฆ�

63043014934 นางสาวอารียา สุวรรณ�นาค

63043014935 นางสาวขวัญใจ มิสสิตะ

63043014936 นางสาววรวีร� ภักดี

63043014937 นางฐิตาภรณ� พักธรรมนัก

63043014938 นางสาวภูรดา ชํานาญหมอ

63043014939 นางสาวธนภร ศรีวิชัย

63043014940 นายกิตติชัย เครือวงษา
หน4า 498 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043014941 นายธนกร ทองย้ิม

63043014942 นางสาวพัชรินทร� มโนนิติธรรม

63043014943 นางสาวพรทิพย� คําแย4ม

63043014944 นางสาวนิตยา ปาจิตต�

63043014945 นายราชภัฎ ทองนาค

63043014946 นายวัชรพล พูลผล

63043014947 นางสาวฑิมพร เหลืองศิริธัญญะ

63043014948 นางสาวเบญจวรรณ จิตรสําราญ

63043014949 นางสาววิลาวัลย� แสงประชุม

63043014950 นางสาวณัฐพร สมบูรณ�

63043014951 นางสาวมณีรัตน� สรรพคุณ

63043014952 นายชัชชัย เข่ือนขันธ�

63043014953 นายกฤษดา ศรีนวลจันทร� 

63043014954 นางสาวศรารัตน� กิจสําเร็จ

63043014955 นางสาวดารพรรณ โพธ์ินิล

63043014956 นางสาวกรกรก ปHอมอาสา

63043014957 ว.าที่ ร.ต.สราวุฒิ คันธอุลิศ

63043014958 นางสาวพัชราภรณ� คํามาพล

63043014959 นายสามารถ นาสุข

63043014960 นางสาวสายฝย บุญสิม

63043014961 นายเสกพิสิษฐ� ชารีวงศ�

63043014962 นางสาวปรารถนา กัลพันธ�

63043014963 นายสิทธิพร กลิ่นฟุHง

63043014964 นางสาวพัชรี รองภักด์ิ

63043014965 นางสาวศิรินทิพย� ทองอําพล

63043014966 นางสาวพิไลพร แสงจันทร�

63043014967 นางสาวนริศรา สุทธิรัตน�

63043014968 นางสาวศุภมาส สาดเณร

63043014969 นางสาวแสงเดือน ศรีอาภรณ�

63043014970 นายจิรายุส เกิดสุข
หน4า 499 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043014971 นางสาววริศรา ไชยจางวาง

63043014972 นางสาวธัญสุตา สาระถิน

63043014973 นายทัศชัย ใจอุ.น

63043014974 นางสาวนภัสสร เกตุแก4ว

63043014975 นางสาวขวัญพิทักษ� กล4าการนา

63043014976 นางสาวเจนจิรา เอกระ

63043014977 นางสาวพิยดา มีเปKLยม

63043014978 นางสาวปริศรา ทองศักด์ิ

63043014979 ว.าที่ ร.ต หญิงสุพัตรา ทรงเจริญ

63043014980 นางสาวฐิมาพร จะแจ4งผล

63043014981 นายวิศรุต บุญกัณหา

63043014982 นางสาวสุภาพร หอมนาน

63043014983 นายปริญญา หนูอินทร�

63043014984 นางสาวกชกร กันเที่ยง

63043014985 นางสาวอัมพร จิตภักดี

63043014986 นางสาวเนวิกา ชื่นตา

63043014987 นางสาวยศวดี ศรีม.วง

63043014988 นายวรุท โฉมมงาม

63043014989 นายจักรกฤษ ย้ิมน4อย

63043014990 นางสาวอลิสรา ตังคบุญญาวาท

63043014991 นางสาวอัจฉรา บางเหลือง

63043014992 นายแสนศักด์ิ เฉลิมมุข

63043014993 นางสาวอัจฉราภรณ� คงมีทรัพย�

63043014994 นายวิษณFุ ชิตสกุล

63043014995 นางสาวสาวิตรี กวางแก4ว

63043014996 นายไกรวุฒิ ป@ทมเสถียร

63043014997 นางสาวทิชา มิทิน

63043014998 นางสาวลัดดาวัลย� ครสิงห�

63043014999 นายสิทธิศักด์ิ ทองน4อย

63043015000 นายโสภณ รอดกร
หน4า 500 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015001 นางสาวนัชชา มานะเกียรติ

63043015002 นางสาวบูรณา สืบคุณะ

63043015003 นางสาวณัฐดาว เฉลิมนนท�

63043015004 นางสาววราภรณ� ฉิมตระกูล

63043015005 นายวิศิษฎ�ตา ม่ันคง

63043015006 นายเดชนรินทร� มุกดา

63043015007 นายธีรธรรม ธรรมมา

63043015008 นางสาวเสาวลักษณ� บางขาม

63043015009 นางสาวพิมลรัชต� จงสมจิตต�

63043015010 นางสาวพัชรี มุมอ.อน

63043015011 นางสาวสุวิชาดา ภูคาพิน

63043015012 นายกัมปนาท จันทร�โคตร

63043015013 นางสาวจิตรา บุญเฉลิม

63043015014 นางสาวกานต�ฐิกา นิลย่ีเรือ

63043015015 นางสาวปาณิสรา สอนศรี

63043015016 นางสาวจุฑาทิพย� ก4างยาง

63043015017 นางสาววรุณยุพา ต.Fอสกุล

63043015018 นางสาวพลอยนภัส ธรรมวุธิวัฒน�

63043015019 นางสาวสุกัญญา แก4วอร.าม

63043015020 นางสาวอมาวสุ คงทวี

63043015021 นายศราวุธ ปูXคํา

63043015022 นายพรสิชล พงษ�เนตร

63043015023 นางสาวชนกนาถ ศรีสุราษฎร

63043015024 นายฺอภิณัฏฐ� อินทร�โส

63043015025 นายพงศกร เพ่ิมเติม

63043015026 นางสาวสุภัทรา พัวพันยุทธการ

63043015027 นางสาวศิริพร โสขุมา

63043015028 สิบเอกพสิษฐ� สุจริตวิทยากูล

63043015029 นางสาวชนาภา คําหวาน

63043015030 นางสาวเกมิกา จันทวงษ�
หน4า 501 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015031 นางสาวกมลพร ประสาร

63043015032 นางสาวณัฏฐ�วรัชญ� สัญนาค

63043015033 นางสาวสิดานันท� กล.อมเจริญ

63043015034 นางสาวสมใจ เกิดทรัพย�

63043015035 นางสาวธัญญารัตน� ศุภประวัติ

63043015036 นางสาวพัชราภรณ� ขันติวงศ�

63043015037 นายวุฒิชัย ถวายธูป

63043015038 นางสาวชญาน�นัทช� พินัยเสนาะ

63043015039 นางสาววรัญญา เย็น ภูเขา 

63043015040 นางสาววาสนา เชียงตา

63043015041 นายธีระวุฒิ สุ.มมาตร�

63043015042 นายจาตุรงค� เหมือนเผ.า

63043015043 นายชัยวัฒน� ธีระจันทร�

63043015044 นางสาววิลาสินี วีระพันธ�

63043015045 นายกัลย�ยุทธพงศ� ประดับมุข

63043015046 นายธราเทพ จุลวรรณ

63043015047 นางสาวสุภาภรณ� แผลงดัสกร

63043015048 นายวราพงษ� จันทร�นาค

63043015049 นางสาวมธุรส นาโสม

63043015050 นางสาวปภัสรา ขวัญหอม

63043015051 นายกฤตวัฒน� ศิริพงษ�

63043015052 นางสาวกุลกันยา ภาพเจริญ

63043015053 นางสาวธัญญาศิริ พวงทอง

63043015054 นางสาวสหกาญจน� สุดประเสริฐ

63043015055 นายอRอฟ หารัญดา

63043015056 นางสาวมุจลินท� รัตนวงศ�

63043015057 นางสาววิมพ�วิภา คําซาว

63043015058 นางสาวสายสุรี สายใหม

63043015059 นางสาวอํานวยวิทย� ใจดี

63043015060 นางสาวภารดี หลีสกุล
หน4า 502 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63043015061 นางสาวนภัสสร กริกเพ็ชร

63043015062 นางสาวจันทภา จวนกระจ.าง

63043015063 นายนัฐวิทย� สายันต�

63043015064 นายปฎิภาณ บัวแช.ม

63043015065 นายพรสรวง เกตุจําปา

63043015066 นางสาวดวงกมล ทรัพย�พันธ�

63043015067 นางสาวอาริยา อู.ทอง

63043015068 นายวีรพล เขียวขํา

63043015069 นายศิริศักด์ิ วัฒนะ

63043015070 นางสาวพรพิมล แดงมณี

63043015071 นายทนุชูพงษ� วิชิตพงษ�

63043015072 นางสาวรัตนา บรมทองชุ.ม

63043015073 นางสาวพัชยา อ่ําจุ4ย

63043015074 นางสุภาวินี กิจติกรณ�เทวิน

63043015075 นางสาวปรางทิพย� ธีระพงษ�

63043015076 นางสาวกมลทิพย� พบพิพัก

63043015077 นางสาวณัฏฐกาญจน� ดีวงษา

63043015078 นายอภิธรรม คงสมลาภ

63043015079 นางสาวสุวิภา บุญนาค

63043015080 นายธีระเทพศ� เมืองแก4ว

63043015081 นายณรงค�วิทย� ศักด์ิทิพยรัตน�

63043015082 นางสาวประภาภรณ� ฉลวยศรี

63043015083 นางสาววณิชชา สว.างหล4า

63043015084 นายณัฐวัฒน� หลํามะภัก

63043015085 นางสาววิจิตรา น.วมโพธ์ิ

63043015086 นางสาววัชรี เมณกูล

63043015087 นางสาวกุสุมา ศรีเรืองพันธ�

63043015088 นางสาวณัฐพร คุณโลก

63043015089 นายศุภิวัฒน� สงสาร

63043015090 นางสาววิลัยพร งามสุข
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ระดับปริญญาตรี

63043015091 นายกฤตยชญ� นุราช

63043015092 นางสาวสุพิชชา บัวเจริญ

63043015093 นางสาวป@ทมา พงษ�ภมร

63043015094 นางสาวมุกตาภา เหมมาลา

63043015095 นางสาวสุพพัตรา ย้ิมแจ4ง

63043015096 นางสาวอรวรรณ เชื้อมอญ

63043015097 นางสาวณีรนุช โตสมภาค

63043015098 นางสาวกรรวี กลิ่นขจร

63043015099 นายเก้ือกูล บุญปลูก

63043015100 นางสาววันวิสาข� ไทยงาม

63043015101 นายธนรัตน� โกสูงเนิน

63043015102 นายอนันตชัย หงษ�ยนต�

63043015103 นางสาวพิชญา ปDนตา

63043015104 นางสาวณัฐษา เเก4วกระจ.าง

63043015105 นายศุภณัชย� ลอยสนั่น

63043015106 นางนิตยา ตาใจ

63043015107 นางสาวสุดารัตน� เสาวคนธ�

63043015108 นางสาวกัญญาณัฐ พิมพ�บูลย�

63043015109 นายเจษฎา ใสสว.าง

63043015110 นางสาวกัญญา สบาย

63043015111 นางสาวศศิพิมพ� เสียงแจ4ว

63043015112 นางสาววิมลวรรณ กล.อมใจ

63043015113 นางสาวเพ็ญประภา ขําประเสริฐ

63043015114 นางสาวอุไรรัตน� จงแสง

63043015115 นางสาวอัญชลี รุณเจริญ

63043015116 นางสาวอทิตยา อ.อนจง

63043015117 นางสาวณัฏฐา เกิดอ.วม

63043015118 นางสาวอารียา จะตุเทน

63043015119 นางสาวรุ.งนภา สงค�เคราะห�

63043015120 นายชวลิต กันธะเดช
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ระดับปริญญาตรี

63043015121 นางภัคภร โพธ์ิสา

63043015122 นางสาวนันท�นภัส พงษ�สวัสด์ิ

63043015123 นายนิติพงษ� เนคมานุรักษ�

63043015124 นางสาววิรัญญา อ.อนศรี

63043015125 นายฮาดีส ขันธชัย

63043015126 นางสาวแพรพลอย ลานเลี้ยงชีพ

63043015127 นางสาวภาคียา อาจแย4ม

63043015128 นางสาวพิไลวรรณ ศิลามูล

63043015129 นายพิพัฒน� ไทยประดิษฐ�

63043015130 นายวีรยุทธ ไพรดํา

63043015131 ว.าท.FF ร.ต.พีรพล เอี่ยมพงษ�

63043015132 นายสรรชัย พุฒิยัติ

63043015133 นางสาววนิดา แก4วกิริยา

63043015134 นางสาวทิพวรรณ พิมพ�จันทร�

63043015135 นายจตุพล บูรณะจารุ

63043015136 นางสาวณัฐกานต� แปHนพันธุ�

63043015137 นางสาวเจณีวรรณ� ใหญ.มาก

63043015138 นางสาวอัจฉราพร ด.านซ4าย

63043015139 นางสาวณัฏฐณิชา สุขพอดี

63043015140 นางสาวปณิตา มงคลเกตุ

63043015141 นางสาวกุลธิดา อยู.มาลัย

63043015142 นายเทพรัตน� อินทนนท�

63043015143 นางสาวป@ทมา เทพรักษา

63043015144 นางสาวอาริสา เดียวตระกูล

63043015145 นายชลธี ศรีคํา

63043015146 นายกิตติพันธ� ขุมเพชร

63043015147 นายเจิมศักด์ิ คงเจริญ

63043015148 นางสาวน้ําเพ็ชร พรพินิจอําไพ

63043015149 นางสาวเทพอักษร ประสงค�

63043015150 นางนฤมล ดงจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

63043015151 นางสาวศกลวรรณ จันทร�วัฒน�

63043015152 นางสาวศรารัศม� เลิศรัตนะวงศ�

63043015153 นางสาวมานิชา หาญนิโรจน�รัมย�

63043015154 นางสาวมุกดา ดีโพนดวน

63043015155 นางสาวพรนภัส อําไพ

63043015156 นางสาวกัลย�กมล แท.นขํา

63043015157 นางสาววิไลพร ไทยวี

63043015158 นางสาวสุกัญญา สอนย่ีสุ.น

63043015159 นางสาวณัฐธิดา เพิกอาภรณ�

63043015160 นางสาวสานิตถี พันวา

63043015161 นายคมเพชร เพชรรัตน�

63043015162 นายชัยธวัช หัตถหิรัญ

63043015163 นางสาวศกลรัตน� เจริญแพร

63043015164 ว.าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา บัวเล็ก

63043015165 นายศรัญยู สีสุภา

63043015166 นายอภิสิทธ์ิ อ.อนจิตต�

63043015167 นางสาววิภาวรรณ แจ.มจํารัส

63043015168 นางสาวอารีรัตน� ไพรบูรณ�

63043015169 นายวีระพล พบพิพัก

63043015170 นางสาวปวีณา ไทยมงคล

63043015171 นางสาวพิจิตรา ภุชงค�

63043015172 นางสาวสุวนันท� ผลพิกุล

63043015173 นางสาวกนิษฐา นิ่มตลุง

63043015174 นายเชิดเกียรติ ไชยรุ.งเรือง

63043015175 นายพสิษฐ� ประจงการ

63043015176 นางสาวจุฑาลักษณ� มีมณี

63043015177 นายรัชชานนท� วรรณสุนทรธรรม

63043015178 นางสาวกรรณิการ� ดีโพธ์ิรัมย�

63043015179 นางสาวเปรมกมล ฉุนตู

63043015180 นางสาวชลลดา สุวรรณสนธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63043015181 นางสาวสุรัสวดี พรหมทันต�

63043015182 นางสาวสุภาพร ตระกูลวงษ�

63043015183 นางสาวธนชวรรณ ม่ันพุฒ

63043015184 นางสาวณัฐนันท� เนียมทอง

63043015185 นางสาวกรกนก วรวิทย�วรรณ

63043015186 ว.าที่ ร.ต.อรรถพล อุตมะพันธ�

63043015187 นางสาวพิมพ�ชนก รุ.งสว.าง

63043015188 นางสาวภารินี พรหมชาติ

63043015189 นางสาวพรพิมล วรรณมานะ

63043015190 นางสาวพรทิพย� แตงร.มใบ

63043015191 นางสาวดาริกา ดํารงศักด์ิ

63043015192 นางสาวพัชรา ฤทธ์ิเจริญ

63043015193 นางสาววรรณนิภา ศรีสัตรา

63043015194 นางสาวลลิตา เครือทราย

63043015195 นางสาวภัทราวดี วงษา

63043015196 นายธนัชญ� มีเนตรทิพย�

63043015197 นางสาววณัชชา เชาวนนนท�

63043015198 นางสาวกาญจนาพร ม.วงทอง

63043015199 นางสาวพรรณนิภา เอี่ยมสําอางค�

63043015200 นางสาวปภาดา อุ4ยเอี่ยม

63043015201 นายศิวกร เคนพรม

63043015202 นางสาววรัญญา พุธเพ็ง

63043015203 นายอดิศร� เรืองรุ.ง

63043015204 นางสาวประกายมาส บุญเกิด

63043015205 นายจิรายุทธ แสงศรี

63043015206 นายวสันต� มาชัยภูมิ

63043015207 นางสาววิภาวี จอมพงษ�รื่น

63043015208 นางสาวพัชรี ทวีเลิศพาณิชย�

63043015209 นางสาวสุนิสา เสนามาตย�

63043015210 นายพฤษภา วันทาดาพงศ�
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ระดับปริญญาตรี

63043015211 นางสาวหทัยชนก ไขแสงทอง

63043015212 นายภคณัฐ วิโย

63043015213 นางสาวนันท�นภัส พัดลม

63043015214 นางสาวสิริวรรณ เงินชั่ง

63043015215 นางสาวอาภัสรา อุตึง

63043015216 นางสาวสุภาวดี จันทร

63043015217 นางสาวจุฑาทิพย� กิจวิเชียร

63043015218 นางสาวพรพิมล นักดนตรี

63043015219 นายธีร�ดนัย ตะเภา

63043015220 นางสาวปDยวดี โพธ์ิเลี้ยง

63043015221 นายธนพงศ� สุขสมพืช

63043015222 นางทิวาวรรณ วังกานนท�

63043015223 นางสาวพิมพร น4อยพญา

63043015224 นายกฤตยชญ� ศรีนุช

63043015225 นายชัยสิทธ์ิ เนตรศาสตร�

63043015226 นางสาวอมรรัตน� ไวยคูนา

63043015227 นางสาวพรทิพย� ไตรธรรมานนท�

63043015228 นางสาวนิพัทธ�ธมล มีรัตน�ธรรม

63043015229 ว.าที่ร.ต.สถาพร นิกรประเสริฐ

63043015230 นายชัชวาลย� สุเวช

63043015231 นางสาววัชรี อึ่งขวัญ

63043015232 นางสาวณัฐกานต� บุญหนัก

63043015233 นางสาวสุภา ยืนยง

63043015234 นายธีรวัฒน� เกษร

63043015235 นายจีรัญยุทธ จําปางาม

63043015236 นายพงศกร สิงห�ศาลา

63043015237 นายเอกชัย ทะมา

63043015238 นางสาววรรณิศา ประสาทศิลปQ

63043015239 นางสาวพิมลภรณ� แข.งขัน

63043015240 นางสาวสิริ เฉลิมศรีเมือง
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ระดับปริญญาตรี

63043015241 นางสาวนาตยา เหล็กเพ็ชร

63043015242 นายศุภศิลปQ ฟองรัตน�

63043015243 นางสาวกนกวรรณ เนียมเที่ยง

63043015244 นางสาวชื่นกมล ศรีกล.อม

63043015245 นางสาวสุรัสวดี แห4วเพ็ชร

63043015246 นางสาวอาภาภรณ� ภาคีญาณ

63043015247 นางสาวปทุมวรรณ ครคง

63043015248 นางสาวณัฐวดี อุปพา

63043015249 นายจิรัสย�พงษ� วิเศษสิทธิโชค

63043015250 นายศรัญยู คชรัตน�

63043015251 นางสาวราตรี เมณฑ�กูล

63043015252 นางสาวเบญจมาศ ม.วงพิม

63043015253 นางสาวรัตนา สุขจร

63043015254 นายสิรวิชญ� สุขสําราญ

63043015255 นางสาวมะลิสา ถามณีโคตร

63043015256 นายณัฐภัทร วารีเจริญ

63043015257 นายพีรวิชญ� สละตัน

63043015258 นางสาวกฤติยา ฤกษ�สุวรรณี

63043015259 นางสาวอัจฉรา ภาคบัว

63043015260 นางสาววรินทร�พร จักรไชย

63043015261 นางสาวปDยภรณ� ซ่ือสัตย�

63043015262 นายสิทธิชัย ศิรินาค

63043015263 นางสาวประภาภรณ� ขอวร

63043015264 นางกัลย�ชนิต มะพารัมย�

63043015265 นางสาวพรพิมล ว.าบ4านพลับ

63043015266 นางสาวจันทร�จิรา จาดสุวรรณ�

63043015267 นายพีรพงศ� รีวงษ�

63043015268 นางสาวทัศนีย� วงษ�สว.าง

63043015269 นางสาวผกามาศ จันนุ.ม

63043015270 นายสุรนาท ก4อนคง
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ระดับปริญญาตรี

63043015271 นายธนวัฒน� ขําละม4าย

63043015272 นางสาวอรวรรยา เพ็ชรเพ็ง

63043015273 นางสาวชมภูนุช สงวนใจ

63043015274 นางสาวศรัญญา พรหมมาชัย

63043015275 นางสาวมินทร�ณุดา ทองยืน

63043015276 นางสาวกนิษฐา ศรีสาคร

63043015277 นางสาวพร ทิพย� เอี่ยม สอาด

63043015278 นางสาวลาภิสรา ดีวงษา

63043015279 นางสาวสุทธิ โพธ์ินิล

63043015280 นางสาวอริสา ภู.ประเสริฐ

63043015281 นางสาวเบญจมาศ ธรรมชัย

63043015282 นายปฏิจจ แสงดานุช

63043015283 นางสาวสุนิศา ภมรพล

63043015284 นายพิษณุ ทองสี

63043015285 นางสาวประภาพร หลาวเพ็ชร�

63043015286 นางสาวศุภรัตน� มีบุตร

63043015287 นายบุญญโรจน� สร4อยสน

63043015288 นายอนุศิษฎ� จิตบรรจง

63043015289 นางสาวรัตนาภรณ� ชอบค4าขาย

63043015290 นางสาวสุพิชญา ครุสกุล

63043015291 นายพีรณัฐ สิงห�รื่นเริง

63043015292 นางสาวกิตติญา สนธิโพธ์ิ

63043015293 นายกฤตนัย อินทุมาร

63043015294 นายกิตติ พรมไทยสงค�

63043015295 นายณภัทร ฤทธิพูน

63043015296 นายบรรณวิทย� แนวกิติ

63043015297 นางสาวจิราพร แก4วลอยฟHา

63043015298 นายพิเชษฐ� หนูสง

63043015299 นางสาวชนินาถ ขอนบกลาง

63043015300 นางสาวสุรีย�รัตน� ตรีมงคล
หน4า 510 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015301 นายฐกรรัชต� ปKLทอง

63043015302 นางสาวมนัสนันท� คงหาญ

63043015303 นางสาวอลิสา วงษ�กระแสร�

63043015304 นางสาววันเพ็ญ พุกนิล

63043015305 นายลิขิต เกตุเรือน

63043015306 นางสาวบุญนิษา แปHนตระกูล

63043015307 นางสาวธันย�ชนก โพธ์ิกลีบ

63043015308 นายอนุวัฒน� มณีพรหม

63043015309 นางสาวกนกพร บุญเฮ4า

63043015310 นางสาวดารณี พรเจริญ

63043015311 นางสาวอลิสา ฉลูทอง

63043015312 นายอดิพงษ� ช.อรักษ�

63043015313 นายตุลากาล พิตอน

63043015314 นายกิตติภพ ศรีเดช

63043015315 นางสาวษมาภรณ� บุญณะโสภณ

63043015316 นายทศพร อุทัยธรรม

63043015317 นางสาวนันทพร ศรีสะสม

63043015318 นางสาววริษา กนกนาค

63043015319 นางสาวนงนภัส ลําน้ําเที่ยง

63043015320 นางสาวสิรินยา ฤทธ์ิแดง

63043015321 นางพัชรี โตบัณฑิต

63043015322 นายสาธิต ป@จฉิม

63043015323 นางสาวพิศมัย คุ4มภัยเพ่ือน

63043015324 นายณัฐชนน ศรีสุข

63043015325 นางสาวปพิชญา ทองหล.อ

63043015326 นางสาวนวพร ข4องม.วง

63043015327 นางสาวสโรชา หีบงา

63043015328 นางสาวธัญธิดี แก4วทอง

63043015329 นางสาวนฤมล หิมโสภา

63043015330 นางสาวกมลทิพย� กล่ําขํามี
หน4า 511 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015331 นายกาจบัณฑิต เงินอินตRะ

63043015332 นางบุษรา พงษ�ทองหล.อ

63043015333 นายภาณุพันธุ� กรจินดา

63043015334 นายสิทธิกร ใยเทศ

63043015335 นางสาวสาวิตรี ฤทธิพรม

63043015336 นางสาวณัฐธิดา โพธ์ิสุวรรณ�

63043015337 นางสาวอรณิช สุริยวงค�

63043015338 นางสาวมานิตา บัวพาเรือง

63043015339 นายธนบดี บัววิเชียร

63043015340 นางสาวอินทุอร เหมือนง้ิว

63043015341 นางสาวปรมาภรณ� แพงแสน

63043015342 นางสาวกัญญาพัชร หาเม็ดดี

63043015343 นางสาวณัฐวดี พัสสร

63043015344 นางสาวนุสบา ตรีมรรค

63043015345 นางสาวนัชชา ไกรพจน�

63043015346 นายธีรวัฒน� ด4วงดี

63043015347 นางสาวพรรัตน� แตงสุวรรณ

63043015348 นางสาวปาณิสรา นกเทียน

63043015349 นางสาวกมลมาลย� อนันทสุข

63043015350 นางสาวณัฐชา อินถา

63043015351 นายศุภนัสเทพ ศรีสุนา

63043015352 นางสาวสุดารัตน� ปลอดปล4อง

63043015353 นายถาณุมาศ ฑิตะลําพูน

63043015354 นางสาวรัตติยา เปรื่องประยูร

63043015355 ว.าที่ร4อยตรีหญิงพรรณวดี การสมศักด์ิ

63043015356 นางสาวพิมพ�ชนก เพ็ชรศรี

63043015357 นางกนกอร แสงบัวเผื่อน

63043015358 นางสาวจิตติมา วงศ�วิวัฒน�เมธา

63043015359 นางสาวพรสุข ถนอมกิตติ

63043015360 นางสาวเปรมฤดี ไพสาลี
หน4า 512 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015361 นางสาวก่ิงฟHา พันธ�โชติ

63043015362 นางสาวปฏิมากรณ� พรชัย

63043015363 นางสาวจิราภรณ� กรัดกระยาง

63043015364 ว.าที่ ร.ต.สราวุธ สมสนิท

63043015365 นายธนเดช ศรีดานุช

63043015366 นางสาวกันยารัตน� กิมฮวด

63043015367 นางสาวอรุณรุ.ง สุขผสม

63043015368 ส.ต.ท.ศิระกร อมรบวรพล

63043015369 นางสาวสิริพร อรามรุณ

63043015370 นางสาววิรัญญา ปDLนแก4ว

63043015371 นางสาวสุภาพร เจริญศรีธงชัย

63043015372 นางสาวสุภาพร คมขํา

63043015373 นางสาวพัณนิดา แก4ววิลัย

63043015374 นางสาวศิรประภา เรือนแก4ว

63043015375 นางสาวน้ําฝน นาคไทย

63043015376 นางสาวสมฤดี นิ่มพญา

63043015377 นางสาวกนกกาญจน� เย่ืองไธสง

63043015378 นางสาวอรอนงค� อรรถาเพ็ชร

63043015379 นายอดิสร บัวมี

63043015380 นางสาวกัญธิมา เทศทอง

63043015381 นางสาวพิมพ�วิมล สมพงษ�

63043015382 นางสาวพัชรี เพ็งสาตร�

63043015383 นางสาวชมัยพร วงษ�เดือน

63043015384 นายรติธัช วงษ�สวนน4อย

63043015385 นางมาริสา ชินวัฒน�

63043015386 นางสาวเกศสุดา แก4วบวร

63043015387 นางสาวสุพรรษา มาคุ4ม

63043015388 นางสาวชลิตา หอมจันทร�

63043015389 นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย

63043015390 นางสาววราภรณ� จิตรประไพ
หน4า 513 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015391 นางสาวณัฐชาวดี ชาญอนุสรสิทธ์ิ

63043015392 นางสาวกุลนารี ยังสนอง

63043015393 นายฤทธ์ิเกียรต์ิ วงศ�ธีระทวีพร

63043015394 นางสาวอมรรัตน� ศีละพงษ�

63043015395 นางสาวไพรินทร� พลฤทธ์ิ

63043015396 นางสาวสุดารัตน� ณรงค�มี

63043015397 นางสาวกรวิภา ศิริสาร

63043015398 นายชิตพล ป@ญญาฤทธ์ิ

63043015399 นางสาวนิภาพร ตรีเดช

63043015400 นางสาวกัลพิรมย� แก4วใสย�

63043015401 นางสาวจิราภรณ� วังยาว

63043015402 นายคมสัน เจนสาริกรณ�

63043015403 นางสาวอุทุมพร หลงชิต

63043015404 นายชิตพงษ� รุกขชาติ

63043015405 นายก.อเกียรติ นิลป@\น

63043015406 นางสาวเฌอมาลย� เปKLยมสุข

63043015407 นายทศพร พิมพ�ศรี

63043015408 นางสาวชมพูนุท คํานวณ

63043015409 นางสาวอมิตา แนมพลกรัง

63043015410 นางสาวบัณพร สมนา

63043015411 นางสาวปูริดา มอญปาน

63043015412 นางสาวชมพร สุวินทรากร

63043015413 นางสาวณิชา คมขํา

63043015414 นางสาวศุภากร ทูรมาลย�

63043015415 นางสาวอริศา เหมวัน

63043015416 นางสาวลดาวัลย� เปลี่ยนภักดี

63043015417 นางสาวเอมมิกา ชัยแก4ว

63043015418 นางสาวกานต�พิชชา ทองคําเปลว

63043015419 นางสาวชนิกานต� เกตุนวม

63043015420 นางสาวประทุม ศิริ
หน4า 514 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015421 นางสาวสุพรรณษา เตียงนิล

63043015422 นางสาวนฤมล ทองวงษ�

63043015423 นางสาววรัญญา ลือจันดา

63043015424 นางสาวสุจิตรา วงษ�ทองดี

63043015425 นายเดชาวัต ทองน.วม

63043015426 นายพูลสิทธ์ิ พรมใจเสือ

63043015427 นายนีติวิท กาญจนสุนทร

63043015428 ว.าที่ ร.ต.ภัทรเดช ภัทรธนชิต

63043015429 นางสาวธณัฏฐภร ขอแก4ว

63043015430 นายยศธนพิชญ� ผลาหาญ

63043015431 นายศักด์ิศรี บุญแสง

63043015432 นางสาวภานาดา สุขนิมิตร

63043015433 นางสาววรรณภา ตะประเจริญ

63043015434 นายชินวัตร สนธิคุณ

63043015435 นางสาววิรัลนุช คุ4มภัย

63043015436 นางสาวสุปราณี ม่ิงเชื้อ

63043015437 นางสาววรรณนิสา ทับสาร

63043015438 นางสาวพรทิพา อ4นสกุล

63043015439 นางสาวจุฑาพัจน� บรรดาศักด์ิ

63043015440 นางสาวธารินี นิติธรรม

63043015441 นายเกียรติภูมิ ประทุมปK

63043015442 นางสาวชนิดาภา สิงห�เมือง

63043015443 นายธนกฤต ปDงมา

63043015444 นางสาวอารดา พลอยภู.

63043015445 นางสาววัชรินทร� ทําทอง

63043015446 นางสาวพงษ�นภา อาชวเมธากุล

63043015447 นายวินัย สีสวย

63043015448 นายยุทธภูมิ อังคาร

63043015449 นางสาวอรุณรัตน� คล4ายสวัสด์ิ

63043015450 นางสาวพรรณทิพา คําหอม
หน4า 515 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015451 นางสาวพรรณพร ชํานาญอักษร

63043015452 นายทศพร ด4วงคําจันทร�

63043015453 นางสาวสุดารัตน� หาทรัพย�

63043015454 นางสาวศศินา สุทธิวงค�

63043015455 นายปDยะวัฒน� แก4วใจจง

63043015456 นายอภินันท� สนิทรักษ�

63043015457 นางสาวจุฑามาศ กําเหนิดคุณ

63043015458 นางสาวศตนันท� มหิพันธ�

63043015459 นางสาวพรชนก อริยะพงค�

63043015460 นางสาวยุพรัตน� ชุมทอก

63043015461 นายภาษิต ภู.ประสงค�

63043015462 นางนิตย�ติยา สิรินุสรณ�

63043015463 นายทวิพัฒน� คล4ายย่ิง

63043015464 นางสาวภัทรายุ พุทธา

63043015465 นางสาวปภัทรณัฐศร สุรโชติ

63043015466 นางสาวธนภรณ� วงศ�จิตสุภา

63043015467 นางสาวพิราอร เทียนศรี

63043015468 นางสาวสราลี ชวดพันธ�

63043015469 นายทรงภูมิ บุญเนตร

63043015470 นางสาวไอลดา รุ.งพลอย

63043015471 นางสาวพรพิมล กันพงษ�

63043015472 นางสาวฐานิดา ร4อยทา

63043015473 นางสาวธวัลพร ภูผา

63043015474 นางวลัยลักษณ� เจนดี

63043015475 นายธนรัชต� เพ็ชรักษ�

63043015476 นางสาวณิชากร แก4วประเสริฐ

63043015477 นายเสกสรรค� ขจรชัย

63043015478 นางสาวพรกนก ทับสาร

63043015479 นางสาวนิภาพร เสาวรส

63043015480 นางสาวมธุชสรณ� เมฆวรรณกร
หน4า 516 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015481 นางสาวปณิชา คงสุขเจริญ

63043015482 นางสาวอิงฟHา สิงห�น4อย

63043015483 นางสาวรัตนวลี แจ.มบุญ

63043015484 นายพริษฐ� ทองแพง

63043015485 นายวิฑูรย� อ4นแพ

63043015486 นางสาวอภิรดี รอดทอง

63043015487 นางพรนิภา ม่ังนิมิตร

63043015488 นางสาวบุษบาวรรณ ธนเลิศเมธี

63043015489 นางสาวกาลศิมา จําศิล

63043015490 ว.าที่ร.ต.หญิงจารุวรรณ คําดี

63043015491 นายตะวัน อยู.สุข

63043015492 นางสาวสุภาพร ปานสุวรรณ

63043015493 นายวรุจน� วารี

63043015494 นายวีระพงษ� วงษ�ดี

63043015495 นางสาวปุญชรัสม์ิ เกิดบรรณดิษฐ�

63043015496 นายยรรยง กลางเนตร

63043015497 นางสาวคัทลียา บุตรบุญตอม

63043015498 นางสาววนิดา ต4องจิตร�

63043015499 นายสรรพวิทย� สอาดศรี

63043015500 นายพรชัย บุญญิกา

63043015501 นายกฤษณพล ช4างต.อ

63043015502 นางสาวนฤมล สวัสดี

63043015503 นางสาวจุฑาทิพย� บัวโทน

63043015504 นางสาวอมลธุจี ท4ายนาวา

63043015505 นายกิตติพงษ� เกตุคํา

63043015506 นางสาวสุภาภร โพธิวรรณ�

63043015507 นายศุภการณ� ทองประยูร

63043015508 นายคงเดช อรรถสาร

63043015509 นายกฤษดา บุญปล4อง

63043015510 นางสาวมลิสา รอดสงค�
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63043015511 นายวิวัฒน� สมบูรณ�

63043015512 นางสาวศิริลักษณ� โพติรัม

63043015513 นายธีรพงศ� นาคทรัพย�

63043015514 นางสาววิภาวดี สายคุ4ม

63043015515 นายฐัฏพัฒน� แสงสว.าง

63043015516 นางสาวศิริรัตน� แสงทอง

63043015517 นางสาวรุ4งพราย ทิวาวงษ�

63043015518 นางสาวเจน แก4วสุวรรณ

63043015519 นางสาวพิชชาพร ตอนจอหอ

63043015520 นางสาวจิราภรณ� พัวตะมะ

63043015521 นางสาวณัฐพร ทิพย�ไพฑูรย�

63043015522 นางสาวนันท�ณภัส แสงเกตุ

63043015523 นางสาวรัตนาภรณ� นวลเมฆ

63043015524 นางสาวธัญญรัตน� แสงแก4วสุก

63043015525 นางสาวผกายมาศ เสนา

63043015526 นายลัทธพล ย้ิมละมัย

63043015527 นางสาวกนกภรณ� รังรักษ�

63043015528 นายวิชิตศักด์ิ อยู.ดํา

63043015529 นายปDยพจน� พาราฤกษ�

63043015530 นางสาวกุลชลี ธาระนัย

63043015531 นางสาวสุพิชชา หน.อสูงเนิน

63043015532 นางสาวตรัยพร หมุดปDน

63043015533 นายชิษณุพงศ� แจ.มป@ญญา

63043015534 นางสาวณิชภาสุรางค� ชนันภูมิ

63043015535 นางสาวมลฤดี ศาลางาม

63043015536 นางสาวเสาวรส ทองหะรา

63043015537 นางสาวอนงค�ลดา ศิริบูรณ�

63043015538 นางสาวบัณฑิตา ง4วนประเสริฐ

63043015539 นางสาวชนิสรา ไพบูลย�

63043015540 นายพชรดนัย พันธุ�บุญเลิศ
หน4า 518 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015541 นางสาววณิดา เฉลยอาจ

63043015542 นางสาวชราวดี นิลทุ4ย

63043015543 นางสาวทิพย�พรรณี พงษ�ธะนะ

63043015544 นางสาวดวงกมล ดวงสว.าง

63043015545 นางสาวเกศนี ป@\นเคลือบ

63043015546 นายยุทธนา ญาณสุข

63043015547 นางสาวโสธิดา ทิพย�ราพันธ�

63043015548 นายธีรศักด์ิ กรรโณ

63043015549 ว.าที่ร4อยตรีหญิงจีรนุช พุ.มเจริญ

63043015550 นายกฤษดา โสสลาม

63043015551 นางสาวรัชนีภรณ� คุ4มไข.น้ํา

63043015552 นายธนพล น4อยนาลุ.ม

63043015553 นายเดชาภพ อาจละออ

63043015554 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณฤทธ์ิ

63043015555 นางสาววรวรรณ ปDLนทอง

63043015556 นางสาวสุมนา ปDLนวิเศษ

63043015557 นางสาวชมดาว แปHงนุช

63043015558 นางสาวชญานิศา สีพรม

63043015559 นายนพรุจ อ.อนแพง

63043015560 นางสาวกฤติลักษณ� ภูบรม

63043015561 นางสาวพรวันเพ็ญ นาเอก

63043015562 นางสาวนิศามณี คนซ่ือ

63043015563 นางสาวอมลวรรณ มีสง.า

63043015564 นางสาววรัญญา เมธีอธิยุต

63043015565 นางสาวสุรภีร� กุศลวัฒนะ

63043015566 นางสาวกรณ�รวี แก4วปรีชา

63043015567 นางสาวลัดดาวัลย� แก4วร.วมวงค�

63043015568 นางสาวฉัตรปรียา กองอังกาบ

63043015569 นางสาวรุจิรดา แสนแก4ว

63043015570 นางสาวอมรรัตน� ภู.ทอง
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63043015571 นางสาวศศิพิมพ� บุตรพรม

63043015572 นางสาวพชรพร ภู.ประสงค�

63043015573 นายภานุวัฒน� หล4าสวัสด์ิ

63043015574 นางสาววรรณกรณ� เผ.าพันแปลก

63043015575 นายชยพล ถุงพลอย

63043015576 นางสาวกุสุมา โพธิน

63043015577 นางสาวศุฐชา ค4อมทอง

63043015578 นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณ�

63043015579 นางสาวประภัสสร อยู.ท4วม

63043015580 นางสาวชนิศร เสือกลิ่น

63043015581 นางสาวเพชรรินทร� ดําสนิท

63043015582 นางสาววิภาพร บุ.งอุบล

63043015583 นางสาวสุธิดา พาดี

63043015584 นางสาวนิภาพร สุวรรณสิทธ์ิ

63043015585 นายรังสิมันตุ� ทองอิ่ม

63043015586 นางสาวภานุชนาฎ อิ่นคําเอ4ย

63043015587 นางสาวจีราพร อําพร

63043015588 นางสาวอุชุกร เสียมสกุล

63043015589 นางสาวอารีรักษ� ป@กกิจ

63043015590 นางสาวกมลชนก กรอบทอง

63043015591 นางสาวกชกร ดวงก4อน

63043015592 นางสาวกุลภัสสร� แก4วมา

63043015593 นางสาวกสมน น4อยสุข

63043015594 นางประภาศรี ท4วมวงษ�

63043015595 นางสาวอัมพร แก4วนิล

63043015596 นางสาวปาริฉัตร พ.วงทอง

63043015597 นางสาวอรนุช ศรีทองเอี่ยม

63043015598 นายปฏิพัทธ� นกสวน

63043015599 นางสาวพิมพ�นิภา มีสันทัด

63043015600 นายนพดล คํานวนศักด์ิ
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63043015601 นางสาวขวัญสุณีย� พิมพ�เสง่ียม

63043015602 นางสาวภัทรา สุขสําราญ

63043015603 นางสาวอรอนงค� เฉลFิมวัฒน�

63043015604 นางสาวนิสาชล จันทะมนตรี

63043015605 นางสาวกัญญารัตน� เทียมทัน

63043015606 นางสาววิภาวรรณ ปHอมสถิตย�

63043015607 นางสาววริศรา จันทร�เหลือง

63043015608 นางสาวอัจฉรี เถาว�คํา

63043015609 นายน้ําเพชร ชูกรงมวล

63043015610 นายพันลภ ทิพพิชัย

63043015611 นางสาวกนกวรรณ กันศิริ

63043015612 นายจีรวัฒน� เอียดเกลี้ยง

63043015613 นางสาวสุภาภรณ� ปDLนขํา

63043015614 นางสาวสุจิตรา ทัศสนธ์ิ

63043015615 นางสาวทิพวรรณ กิมฮวดกุล

63043015616 นายธรรมนูญ พุทธวงษ�

63043015617 นายพสธร จารุดารา

63043015618 นายอัครพล จรเสถียร

63043015619 นางสาวรสิตา คงปรีดี

63043015620 นายอินทัช เรืองรุ.ง

63043015621 นางสาวสิริกัญญา สุนทรสุข

63043015622 นางสาวเนตรชนก ภูฆัง

63043015623 นางสาวดวงใจ ขันทอง

63043015624 นางสาวอัจฉรี โฮ4คร4าม

63043015625 นายฐิติพงศ� ลีลากร

63043015626 นายธีรวัช คําย่ิง

63043015627 นางสาวนุชจรีย� มัทธยาส

63043015628 นางสาวสิริวิมล อินยัง

63043015629 นางสาวรัชชากร รังสะภู

63043015630 นางสาวศุภารมย� นิ่มสุวรรณ
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63043015631 นางสาวณัฎฐพัชร พรมราช

63043015632 นางสาวเหมวรรณ แสงเรืองอ.อน

63043015633 นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ

63043015634 นางสาวเบญจมาศ บุญรอด

63043015635 นายพรชัย เกษสมบูรณ�

63043015636 นางสาวชุติมา อุ.มอิ่ม

63043015637 นายวินัย คัมภิรานนท�

63043015638 นางสาวจิราภา แย4มกลิ่น

63043015639 นางสาวเบญจวรรณ อุทัยวงษ�

63043015640 นางสาวอรอนงค� แม.นปYน

63043015641 นางสาวเบญจพร ณรงค�ชัย

63043015642 นางสาวเนตรนภา โพธิชัย

63043015643 นางสาวภัสสร จาไชย

63043015644 นายศรอนันต� จันทร�มา

63043015645 นางสาวสุชาดา แปHนเจริญ

63043015646 นางกนกวรรณ เจียจันทร�

63043015647 นางสาววรรณภา เพ็ชร�ดี

63043015648 นางสาวศุภลักษณ� เข็มเพ็ชร�

63043015649 นายธรรมนูญ ทรงเทพ

63043015650 นางสาวจิรานุช มาตรวิจิตร

63043015651 นางสาวพัชรี วงษ�บัวทอง

63043015652 นางสาวสิริกาญจน� เกศาสตร�

63043015653 นางสาวกนิษฐา บุญลาศรี

63043015654 นายประสิทธิชัย การเจนจิตร�

63043015655 นางสาวจรัญญา เสนจันทร�ฒิไชย

63043015656 นายชนาเมธ สกุลสุขศิริ

63043015657 นายณัฐพงศ� จริตกล4า

63043015658 นางสาวณัฏฐณิชา อินธนู

63043015659 นางสาวโสรยา บุตรสา

63043015660 นายศักดา สุดใจดี
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63043015661 นางสาววสุกานดา จีรจิตต�

63043015662 นางสาวบวรลักษณ� บุญเขต

63043015663 นางสาวแก4วทิพย� วัฒนะโชติ

63043015664 นายวัฒนา คงสมทอง

63043015665 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�ศรี

63043015666 นายวรภัทร ธัญญเจริญ

63043015667 นางชิดชนก ผูกรักษ�

63043015668 นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร

63043015669 นางสาวณัฏฐวรินทร� ศรีชนะ

63043015670 นางสาววันพร เข่ือนคํา

63043015671 นายอนุชา ไทยขํา

63043015672 นางสาวณัฐศวรรณ ชูศรีนวล

63043015673 นางสาวสิริรัตน� แสงอ.อน

63043015674 นางสาวสุมณี สุขดี

63043015675 นางสาวณัฏฐธิดา อ.อนสอาด

63043015676 นางสาวอรพิมล บุญอนันต�

63043015677 นายธีรวัฒน� เกิดโภคา

63043015678 นางสาวธีรานุช วุฒิอดิเรก

63043015679 นางสาวรัตนาภรณ� พรมมา

63043015680 นางสาวกมลรัตน� บวชกระโทก

63043015681 นางสาวรัชดา ไชยตะมาตย�

63043015682 นางสาวจารุกัญญ� เอี่ยมสุวรรณ

63043015683 นางสาวเยาวลักษณ� แก4วสุวรรณ�

63043015684 นางสาววิมลนาฏ ประกอบไวทยกิจ

63043015685 นางสาวอภิญญา โยธาจันทร�

63043015686 นางสาวธัญญาภรณ� พชสิทธ์ิ

63043015687 นางสาวณัฐธิดา พรมเวียง

63043015688 นางสาวชลธิชา หลักเพชร

63043015689 นางสาวอภิญญาภรณ� ศรีไพร

63043015690 นางสาวรักษ�ชญากาญจน� วงษ�ถาวรขจร
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63043015691 นางสาวธนาภรณ� ผลเทียน

63043015692 นางสาวธิดาภรณ� รุจิเมธ

63043015693 นางสาวพิมพ�ชนก มานะจรรยาพงศ�

63043015694 นายทวีรัฐ หมดมลทิน

63043015695 นางสาวณัฐณิชา ศิริประทุม

63043015696 นางสาวยวิษฐา สุนทรปาน

63043015697 นางสาวพนิดา สีนาเวช

63043015698 นายนาวา บุตรสาระ

63043015699 นางสาวสุธีรา ขอสุข

63043015700 นางสาวมณีเนตร ฤกษ�งาม

63043015701 นางสาวอัญชลี ไกรพันธุ�

63043015702 นางสาวบุญชญา แก4วสกุณี

63043015703 จ.ส.ต.กิตติพงษ� พินิจการ

63043015704 ว.าที่ร4อยตรีธนาคม เทียนดี

63043015705 นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ�พร

63043015706 นางสาววรางคณา วิไลเวทย�

63043015707 นางสาววาสิฏฐี ศรีบาง

63043015708 นางสาวสุรีพร พ่ึงเพียร

63043015709 นายวัชรพล น4อยพินิจ

63043015710 นายเกริกกริช สุขีลักษณ�

63043015711 นางสาวนฤมล องอาจ

63043015712 นางสาวศิริญาภรณ� อุดมใจรักษ�

63043015713 นายเกษม พิลึก

63043015714 นางสาวนุสรา เทียนบูชา

63043015715 นายศรัณยพงศ� ขําศรี

63043015716 นางสาวปริชมน ศิริผล

63043015717 นางสาวเมธาวี แก4ววิเศษกุล

63043015718 นายกิตติศักด์ิ จูปรางค�

63043015719 นางสาวณิสาทิพ คุณแสง

63043015720 นางสาวอิสรีย�พร อุ.นจิตร
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63043015721 ว.าที่ร4อยตรีหญิงกฤษณา มีณรงค�

63043015722 นายอาชวินทร� บุญโห4

63043015723 นางสาวเบญจมาศ เทียนป@ญจะ

63043015724 นางสาวณัฐสุดา สิงหา

63043015725 ว.าที่ ร.ต.หญิงนัยนา อินโคกสูง

63043015726 นางชนิสรา จันทร�นนท�

63043015727 นางสาวกัลยาภัสร� ศิวปฐมพร

63043015728 นางสาวพรประไพ ติวาทิน

63043015729 นางสาวสุรัสวดี สาดบางเคียน

63043015730 นางสาวณัฐชา ชื่นหิรัญ

63043015731 นายจามร แก4วนิมิตร

63043015732 นางสาวพัทธนันท� ฟูบุญมา

63043015733 นายบุญสม ธาราวัตร�

63043015734 นางสาวเพ็ญนภา รสฉํ่า

63043015735 นางสาวดารณีรัตน� ประทีปทอง

63043015736 นางสาวอมรรัตน� ปุกะยะปะ

63043015737 นางสาวอภิญญา โพธิแสง

63043015738 นางสาวอาทิตยา สงวนวงษ�

63043015739 นางสาวจารุวรรณ เพชรสุข

63043015740 นางอมรรัตน� แก4วชื่น

63043015741 นางสาวรสสุคนธ� มีสง.า

63043015742 นางสาวชนิตา ไตรย�ป@กษ�

63043015743 นางสาวอิรวดี ภักดีไทย

63043015744 นางสาวศุภาวรรณ ศิลปชัย

63043015745 นายปริญญา แข็งการเขตร

63043015746 นางสาวปทิตตา สุวรรณศรี

63043015747 นางสาวอภิณห�พร ฤทธิกุล

63043015748 นางสาววรรณพร พวงจันทร�

63043015749 นางสาวธิติพร กลิ่นสุคนธ�

63043015750 นายพรชัย ป@\นสุวรรณ�
หน4า 525 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015751 นางสาวพจนีย� ชูแก4ว

63043015752 นางสาวมณีรัตน� บุญแช.มชู

63043015753 นางสาวประวีณา ผิวอ.อน

63043015754 นายณัฐวุฒิ สมัตถะ

63043015755 นางสาววราภรณ� เจริญศรี

63043015756 นางสาวพรทิพย� กุลจิตติประภา

63043015757 นายนิธิวิวรรธน� รินฤทธ์ิ

63043015758 นางสาวจิตาภา เกษศิลปQ

63043015759 นางสาวนภา แก4วบวร

63043015760 นางสาวธัญภรณ� ครื้นน้ําใจ

63043015761 นางสาวกนกกาญจน� ใจย่ังยืน

63043015762 นางสาววิภาพร เพ็งเสง่ียม

63043015763 นางสาวฐิตาภา แซ.ม4า

63043015764 นางสาวชุติมา ชํานิ

63043015765 นางสาวณัทนิษฐ� สุภาเกษม

63043015766 นายอนันต� จันทวงษ�

63043015767 นายพนัส จิวสืบพงษ�

63043015768 นายสนธยา เนตรนิยม

63043015769 นางสาวฐิติมา บัวเผียน

63043015770 นางสาวกชธนพร ธนวินธนินกุล

63043015771 นางสาวผกามาศ โฉมเชิด

63043015772 นางสาวสมฤดี ทองยอดรักษ�

63043015773 นายประธาน ฉิมกาญจนะ

63043015774 นางสาวพัดชา บุญวงค�

63043015775 นางสาวกมลรัตน� ม่ันมูล

63043015776 นางสาวสุพิชญา แก.นจ4าย

63043015777 นางสาววันทนา สุภารส

63043015778 นายโฆษิต มีคุณกิจ

63043015779 นายพันธ�ศักด์ิ ตันเตชัย

63043015780 นายธนพล เชื้อเพชร
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63043015781 นางสาวน้ําผึ้ง พรหมเจริญ

63043015782 นายจิรายุ ฉิมม.วง

63043015783 นางสาวพัชรา วงษ�ลอย

63043015784 ว.าที่ร4อยตรีคณาวุฒิ นวลปลั่ง

63043015785 นางสาวฐิติมา กล.อมจันทร�

63043015786 นางสาวชุติมา โฉมอินทรีย�

63043015787 นายกฤษดา เดชเดชา

63043015788 นายธนพล โมกขาว

63043015789 นางสาวประภาสิริ นวลละออง

63043015790 นางสาวธนพรรณ ผึ่งผาย

63043015791 นายชนพพร อยู.แตง

63043015792 นางสาวลัดดา จรรยายุทธพงษ�

63043015793 นายดนัย เนียมหอม

63043015794 นายณัฐพล ชัยหาญสกุล

63043015795 นางสาวพิลาวัลย� ขันทะสีมา

63043015796 นางสาวอรนลิน ทัศนสุวรรณ

63043015797 นางสาวอริสา ภู.แพร

63043015798 นางสาวเพรชรัตน� วงศ�สอาด

63043015799 นายธนพัฒน� ชุมทอง

63043015800 นางสาวชนินาถ ชัยสงคราม

63043015801 นางสาวพรรณนรายณ� สงแจ4ง

63043015802 นายป@ญญา นามรัตน�

63043015803 นางจันทิมา นามปพนอังกูร

63043015804 นางสาวกณิศรินทร� สงล.า

63043015805 นางสาวณฐิตา ธรรมป@ญญา

63043015806 นางสาวรวิภัทร อ.วมน4อย

63043015807 นางสาวสุภาพร แสงจันทร�

63043015808 นางสาววันวิสา แผ.นทอง

63043015809 นางสาวกมลทิพย� โคกเทียน

63043015810 นางสาวภัทราวรรณ มุกขุนทด
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63043015811 นายทิศนัยน� สามิภักด์ิ

63043015812 นางสาวพจนา คํ้าชู

63043015813 นางสาวสุทธิดา จิตกระแสร�

63043015814 นายธนภัทร พงษ�ธะนะ

63043015815 นางสาวรพีพรรณ กันเกตุ

63043015816 นางสาวปาลิตา แตงร.ม

63043015817 นางสาวชญาภรณ� ผลแก4ว

63043015818 นางสาวเบญญาภา สุขสํารวล

63043015819 นางสาวพิจิตรา แก4วแกมเกษ

63043015820 นายณัฐพล สวัสดี

63043015821 นายพิษณุ รัตนพัทธยากร

63043015822 นางสาวนิสารัตน� อยู.เรืองเดช

63043015823 นางสาวณัฐนิชา ลักขม

63043015824 นายรวิพล ทองแจ4ง

63043015825 นางสาวจิราภรณ� ทองจรัส

63043015826 นางสาวณัฐกมล หาเรือนพืชน�

63043015827 นางสาวสุภาพร ลาภภพเพ่ิมพูน

63043015828 นางสาวกนกอร แก4วเงินลาด

63043015829 นางสาวกนกวรรณ จิตตนันทากูล

63043015830 นางสาววรีรัตน� ผลดี

63043015831 นางสาวอารียา จันทร�จีน

63043015832 นางสาวกัญญา แก4วเจริญ

63043015833 นางศิรินันท� ทานโสดถี

63043015834 นางสาวรุ.งนภา อุ.นแก4ว

63043015835 นางสาวชลลดา ดวงจันทร�

63043015836 นางสาวธาราภรณ� บุญด4วยลาน

63043015837 นางสาววัลย�ชาลี พิชิตกุญชร

63043015838 นางสาวกาญจนา นาโพธ์ิ

63043015839 นางสาวพรเพชร ใจชื่น

63043015840 นายปรเมศร� มีสุข
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63043015841 นายไพรัช รุณเกษม

63043015842 นายธีรดนย� อ4นชาวนา

63043015843 นายศราวุฒ กระจ.างศรี

63043015844 นางสาวฐิติภรณ� เสริงกลาง

63043015845 ว.าที่ร4อยตรีณัฐวุฒิ เงินเขียว

63043015846 นางสาวภารุจีย� สง.างาม

63043015847 นางสาวกัลยรัตน� เอี่ยมประเสริฐ

63043015848 นางสาวรัตติยา คงหม่ืนไวย

63043015849 นางสาวนฤมล ลาโพธ์ิ

63043015850 นางสาวเรณู อาจผึ่ง

63043015851 นางสาวณัฐการ แถลงนิตย�

63043015852 นายมนตรี ชื่นอารมย�

63043015853 นางสาววรรณิศา ป@ญญา

63043015854 นางสาวยุพาภรณ� สังข�ทอง

63043015855 นางสาวสุพัตรา ภัสสร

63043015856 นายอิศราวุฒิ ยะชะระ

63043015857 นางสาวพรสวรรค� ธรรมพฤฒินันท�

63043015858 นายธีรวัฒน� สาลีผล

63043015859 นายปวรุตม� ป@ทมนาวิน

63043015860 นายเกียรติศักด์ิ เมืองทอง

63043015861 นายประเสริฐ ยะกูล

63043015862 นายวิศาล เซรัมย�

63043015863 นายภาคินัย โพธิ

63043015864 นางสาวรัตนาวดี จตุภาคสัมพันธ�

63043015865 นายชัยรัตน� มากบุญ

63043015866 นางพัชรินทร� อิ่มผ.อง

63043015867 นางสาวพรทิพย� ศรีสวัสด์ิ

63043015868 นางสาวจุฑามาศ ฝqกใจ

63043015869 นางสาวปDยาณี นันทเวช

63043015870 นายปณิธิ นีละมัย
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63043015871 นายภูมัย เชื้อไพบูลย�

63043015872 นางสาวณัฒธิกา อาจวิชัย

63043015873 นายภูริทัตต� กันแพร

63043015874 นางสาววิรญา ถนอมเนื้อ

63043015875 นายระชาสรรค� ชี้แจง

63043015876 นางสาวชลธิชา ใจยืน

63043015877 นางสาวภิญรัศม์ิชา แม4นพยัคฆ�

63043015878 นายเอเธนส� นามเหลา

63043015879 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ.ม

63043015880 นายธนกร พิพิธผลารักษ�

63043015881 นางสาวเบญจมาศ ธูปทอง

63043015882 นางสาวสุริยาพร เมืองวงษ�

63043015883 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�ฤทธ์ิ

63043015884 นางสาวSuthida patthanatanmanan

63043015885 นางสาววรรณสิริ วรรณศรีสวัสด์ิ

63043015886 นายศุภวิชญ� โกวงค�

63043015887 นายสิรภพ เดชพันธุ�

63043015888 นางสาวศิริลักษณ� มะลิลา

63043015889 นางสาวสมพร สิงห�รื่นรมย�

63043015890 นางสาวสุนิสา พันธ�ที

63043015891 นางสาวอัญชลี คร4ามฉนวน

63043015892 นางสาววิมลรัตน� จินดากูลย�

63043015893 นายนราทร ภูมิมา

63043015894 สิบเอกกิตติธัช วุฒิสมบูรณ�

63043015895 นางสาวอมรรัตน� จวนรุ.ง

63043015896 นายวชิระ การวงษ�

63043015897 นางสาวโชติกา สอนสระเกษ

63043015898 นายสหรัฐ อินทรจันทร�

63043015899 นางสาวอักษราภัค สํารวมจิตร�

63043015900 นายธันวา แจ4ง สว.าง 
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ระดับปริญญาตรี

63043015901 นางสาวสุนิสา บุญศาสตร�

63043015902 นายกฤติน สายรีรักษ�

63043015903 นายภาสณัฐ เรืองรุ.ง

63043015904 นางพัชรินทร� ประกอบเขตการณ�

63043015905 นายสันติภาพ ศรีแก4ว

63043015906 นายเสฎฐวุฒิ ศิริพัฒน�

63043015907 นางสาววรรณิภา งามแสง

63043015908 นายหรรษวิทิต จ.ารุ.ง

63043015909 นางสาวศิริลักษณ� ไตรวงษ�

63043015910 นางสาวป@ทมาวดี กล่ําสมบุญ

63043015911 นายเจษฎา รัมมะบุตร

63043015912 นางสาววิมลรัตน� แก4วตา

63043015913 นายทนงศักด์ิ ฤกษ�ชัยศรี

63043015914 นางสาวเมวิการ� ไทยศรี

63043015915 นายสพล โพธ์ิศรี

63043015916 นายธเนศ ชํานิเขตรการณ�

63043015917 นายชัยธณา ยุทธโยธิน

63043015918 นางสาวพิชารัตน� แจ.มฟHา

63043015919 นางสาวณัฐณิชา มาเจริญ

63043015920 นางสาวณัฐนันณ� น้ําใจดี

63043015921 นางสาวศิริลักษณ� หิ้งประเสริฐ

63043015922 นางสาวอภิสรา จีนอ.วม

63043015923 นางสาวณภัชนันท� เซ็งเเซ.

63043015924 นางสาวขวัญดาว โอธาตะ

63043015925 นางสาวมนัสนันท� สอ4าง

63043015926 นายพรชัย บุญ ทอง 

63043015927 นางสาวอรวรรณ เทวะประทีป

63043015928 นางสาวณัฎฐณิชา จันทร�น4อย

63043015929 นางสาวรัชฎา แซ.ลิ้ม

63043015930 นางสาวนภัสสร เพ็งอ4น
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ระดับปริญญาตรี

63043015931 นายสมชาย สุเรรัมย�

63043015932 นายพรรษมนัส น4อมมนัส

63043015933 นางสาวกวิสรา การสมเจตน�

63043015934 นางสาวนันท�ธีรา วาสนา

63043015935 นายนราธร ชนะวงค�

63043015936 นางสาวตัสนิม เขียวมณี

63043015937 นายชาญชัย จันทร�ฝาง

63043015938 นางสาวธนัญญา จันทร�ศิริ

63043015939 นายสุริยัน สนิทม.วง

63043015940 นายศุภฤกษ� โพธ์ิย้ิม

63043015941 นายทวีศักด์ิ หวายสันเทียะ

63043015942 นายธีรศักด์ิ ภาคทรัพย�

63043015943 นางสาวพรพิมล แต4มสาระ

63043015944 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�เศรษฐี

63043015945 นางสาวกาญจนา ชอนงูเหลือม

63043015946 นางสาวรมย�ธีรา กุลยอด

63043015947 นางสาววราภรณ� เจียรนัยเจริญ

63043015948 นายจักรพันธ� ไวยนาคร

63043015949 นางสาวอรณิชา ธรรมเกียรติกุล

63043015950 นางสาวดวงใจ สฤษฎ�มุทากุล

63043015951 นางสาวสุมาลี ศิริมงคล

63043015952 นางสาวนาตยา ศิริ

63043015953 นายพีรเดช พันธ�ขาว

63043015954 นางสาวอินทิรา กลิ่นเย็น

63043015955 นายภานุพงศ� เทศประสิทธ์ิ

63043015956 นางสาววรัษยา คีรีย4อย

63043015957 นางสาวรัชนี บุญมาก

63043015958 ว.าที่ ร.ต. หญิงอริสรา ทะทอง

63043015959 นายกฤษณะ คํานวน

63043015960 นางสาวธนพร เกิดแก4ว
หน4า 532 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015961 นายธนพล ศรีเดช

63043015962 นางสาวศรินยา คงเจริญ

63043015963 นางสาวสโรชา บูรณะพงษ�

63043015964 นางสาวธนพรรณ มาทิพย�

63043015965 นายชัยมงคล ย้ิมนิล

63043015966 นางสาวรักษ�ชนก โพธิยะ

63043015967 นายธนวิชญ� เต็งศิริมงคล

63043015968 นางสาววรรณิศา สมบุญ

63043015969 นางสาวชนิกานต� บุญเรือง

63043015970 นางสาวสุรัสวดี มณีเนียม

63043015971 นางสาวกนิฐถิกา จันทเลิศ

63043015972 นางสาวนริศรา มหะหมัด

63043015973 นางสาวธนรัตน� สัตบุษ

63043015974 นางสาวณัฐมน ทรงประวัติ

63043015975 นางสาวตะวัน สุดวิลัย

63043015976 นางสาวภัทรพร ส.องแก4ว

63043015977 นางสาวนันทพร เสื่อทอง

63043015978 นางสาวธีร�จุฑา อาทรเกตุ

63043015979 นายวัฒนสินธุ� สุขสมบูรณ�

63043015980 นางสาวสุนันท� ขันตี

63043015981 นางสาวสุพัทยา นวมอุ.น

63043015982 นางสาวนุชนาถ อินทมาตย�

63043015983 นางสาวนิตยา จันศิริ

63043015984 นางสาวณัชชา นามเนียม

63043015985 นางสาวสุวธิดา ฟองอินตา

63043015986 นางสาวสุภัสสรา ก่ิงพยอม

63043015987 นางสาวสุธาสินี รอดนิ่ม

63043015988 นางสาวอัญชลี ด4วงคต

63043015989 นางสาวอาภัสรา อินทโลหิต

63043015990 นางสาวสุภาวดี บุญครอง
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ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043015991 นางสาวพรพิมล สําเร็จฤกษ�

63043015992 นางสาวกัญญารัตน� พิญญะคุณ

63043015993 นายศุภคม คล4ายโตนด

63043015994 นางสาวกัญญารัตน� เสง่ียมอยู.

63043015995 นางสาวสุทธิดา ปลื้มใจ

63043015996 นางสาวนันทรัช มานะกิจภิญโญ

63043015997 นางสาวกัญจนพร สุพสร

63043015998 นางสาวรสิตา จูวัตร

63043015999 นางสาวดวงธิดา จันทร

63043016000 นายสมเกียรติ มะนะมุติ

63043016001 นางสาววราภรณ� บุญโต

63043016002 นายธวัชชัย ตุ4มทอง

63043016003 นางเจนกีลา เพ็ชร�ทองคํา

63043016004 นายอนุชา ยะแก4ว

63043016005 นายอัษฎาวุธ กาฬภักดี

63043016006 นายสิทธิโชค จินตนา

63043016007 นางสาวกฤษณา เรืองทองเมือง

63043016008 นายอนุทัย ดวงสีแก4ว

63043016009 นางสาวนุจรี จูงใจ

63043016010 นางสาวอภิสรา พวงลําเจียก

63043016011 นางสาวนิศากร พิจิตรศิริ

63043016012 นางสาวปทิตตา หลวงกิจจา

63043016013 นางทัชชา เผือกกรุต

63043016014 นายนําโชค จําปาทอง

63043016015 นางสาวจันทร�จิรา มาลา

63043016016 นางสาวจักนรี ศรีภุชงค�

63043016017 นางสาวมานิตา กายา

63043016018 นายภูวดล คุ4มครอง

63043016019 นางสาวนารีภัทร� บุญเกิด

63043016020 นายกฤษฎา กอนมูล
หน4า 534 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043016021 นางสาวมาริษา พริ้งเพราะ

63043016022 นางสาวอรอุมา สุภาผล

63043016023 นางสาวณัฐฌฎาภรณ� วิพันธ�เงิน

63043016024 นายพัฒนายุ เต็งมงคล

63043016025 นางสาวจุฑาทิพย� พรมมาสุข

63043016026 นางสาวอัญธิภา ภู.ดํารงค�

63043016027 นางสาวพัชภราภรณ� ลําดับ

63043016028 นางสาวสุรัตน�ดา ห4วยหงษ�ทอง

63043016029 นายธนธัช สุป@นนี

63043016030 นางสาววรางคณา สิงห�ประพันธ�

63043016031 นางสาวเกศสรา ศรีคํา

63043016032 นายสัณหวัช จูงาม

63043016033 นางสาวปภาโส ศรีวิชา

63043016034 นางสาวน้ําทิพย� พรมศิริ

63043016035 นางวรารัตน� สิงห�โต

63043016036 นางสาวนาราภัทร เจือจาน

63043016037 นางสาวจุฑามาศ พลเสน

63043016038 นางสาวพงศ�ศุลี เครือม.วง

63043016039 นางสาวปฏิมาภรณ� ศิวิลัย

63043016040 นายธิภากร พุฒิเพ็ญ

63043016041 นางสาวธาริณี เจริญคุณวิวัฏ

63043016042 นายณัฐวุฒิ สุขสนิท

63043016043 นายลภดล สุวรรณจันทร�

63043016044 นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร

63043016045 นางสาวสิริมาศ เขียวชู

63043016046 นางสาววนิดา เพ่ิมความประเสริฐ

63043016047 นางสาวนทิยา ภาณูนฤมิต

63043016048 นางสาวสาริณี แก4วคํา

63043016049 นายอนุวัฒน� เหรียญทอง

63043016050 นางสาวช.อผกา เจริญย่ิง
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ระดับปริญญาตรี

63043016051 ว.าที่ร4อยตรีนิคม พงษ�สวรรค�

63043016052 นางสาวอภิรม ปลูกป@ญญาดี

63043016053 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�สิงห�

63043016054 ว.าที่ร4อยตรีวัฒนา เนียมนิ่ม

63043016055 นายอิทธิพล สุนทรพฤกษ�

63043016056 นางสาวเนาวรัตน� อุบลดี

63043016057 นางสาวณัฏฐณิชา มะโนรมย�

63043016058 นางสาววิมลรัตน� เปลี่ยนกลิ่น

63043016059 นายณัฐพงษ� จันทรจามร

63043016060 นางสาวกมลลักษณ� โสฬศ

63043016061 นางสาวอารยา น4อยเพชรมณี

63043016062 นางสาวเมธาพร ก4อนนาค

63043016063 นายสืบศักด์ิ พิมพขันธ�

63043016064 นางสาวณัฐกฤตา บัวชื่น

63043016065 นางสาววรานิษฐ� มีลือสาร

63043016066 นางสาวอัญมณี เสมาทอง

63043016067 นายเกียรติศักด์ิ กุมภาพันธ�

63043016068 นางสาวกรณิการ� ด4วงประยูร

63043016069 นางสาวณัฐชา ลิ้มจู

63043016070 ว.าที่ร4อยตรีหญิงสุรีพร น.วมสกุลณี

63043016071 นายพิทักษ� ผัดผล

63043016072 นางสาวกษมา การประเสริฐ

63043016073 นางสาวสรนันท� นุ.มขึง

63043016074 นายธานินทร� ฟ@กทอง

63043016075 นางสาวภาวินี ช4างน4อย

63043016076 นางสาวนารีรัตน� แปHนแก4ว

63043016077 นางสาววิมพ�วิภา แจ4งแสงทอง

63043016078 นางสาวศิริพร เผือกกล.อม

63043016079 นางสาวเอมอร สว.างศรี

63043016080 นางสาวอภิญญา โพธิป@ญญา
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63043016081 นายประกิจ ทรัพย�พร4อม

63043016082 นางสาวณัฏฐ�ชญา พุฒแก4ว

63043016083 นางสาวอาริสา ทองสงคราม

63043016084 นางสาวกนกวรรณ เกตุการณ�

63043016085 นายคณาธิป อ.อนตา

63043016086 นางสาวจารุวรรณ บรรจง

63043016087 นางสาวเพ็ญนภา พุ.มจําปา

63043016088 นายปฐวี อาจคิดการ

63043016089 นางสาวเบญจรัตน� วงษ�เค่ียม

63043016090 นางสาวอภิชญา ขาวสอาด

63043016091 นางสาวภาวดี รอตด4วง

63043016092 นายกฤษดา โพธ์ิงาม

63043016093 นายเมธัส น4อยนาช

63043016094 นายพิษณุ บุญธวัชศักด์ิ

63043016095 นางสาวอัจฉราภา อนัณพิทักษ�

63043016096 นายชัยวัฒน� สุขอารมณ�

63043016097 นางสาวนันทิยา นันทเพชร

63043016098 นางสาวสุดารัตน� อยู.ยอด

63043016099 นายพรณภัทร ยอดม่ัน

63043016100 นายฐิติศักด์ิ กันสิงห�

63043016101 นางสาวฐิติญา ผิวผ.อง

63043016102 นางสาวณัชชานนท� พรมยศ

63043016103 นายอนุพล สายสุ.ม

63043016104 นางสาวสุนิตรา จอมไกร

63043016105 นางสาวปDยรัตน� ไตรยวงค�

63043016106 นายเกียรติศักด์ิ ตาคําวัน

63043016107 นางจุรีภรณ� คําเกิด

63043016108 นางสาวนุชสรา ไวยจิรา

63043016109 นางสาวชลธี มุรพันธ�

63043016110 นายธนาวุฒิ ฉิมบุรุษ
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63043016111 นางสาวสิริพร เสถียรพัฒนากูล

63043016112 นางสาวกนกวรรณ จันทร� เนตร 

63043016113 นางสาวสริตา ขํามี

63043016114 นางสาวอรวรรณ อมิธิดา

63043016115 นางสาวปนัดดา ชํานิเขตรการ

63043016116 นางสาวบูรณ�ชรี ฬาพานิช

63043016117 นางสาวณัฐสุดา ทุมประดิษฐ�

63043016118 นางสาวคัทลียา เย็นจุระ

63043016119 นางสาวมาลี หอมนวล

63043016120 นายจิรายุส กลิ่นประทุม

63043016121 นางสาวอริสา อินทวาศ

63043016122 นายเรวัต เที่ยงลิ้ม

63043016123 นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท�

63043016124 นางสาวสิริยากร แสนใจ

63043016125 นางสาวปDยะรัตน� ภูวะสุวรรณ�

63043016126 นางสาวนฤดล บุญเป[นเดช

63043016127 นางสาวเจนจิรา พงษ�แตง

63043016128 นางสาวธารวิมล วงศ�โอษฐ�

63043016129 นางสาวชนกนันท� ดวงชมภู

63043016130 นางสาวอชิรญา ยอดเอื้อ

63043016131 นางสาวธัญลักษณ� ลิดกลิ่น

63043016132 นางสาวกฤติยา แสงหิ่งห4อย

63043016133 นางสาวธนพร เทศกูล

63043016134 นางสาวกิตติยาภรณ� จันทร�เจริญ

63043016135 นางสาวศันสนีย� เกิดดี

63043016136 ว.าที่ร4อยตรีหญิงขนิษฐา ก4อนทองคํา

63043016137 นางสาวชยาภรณ� หอมกลิ่น

63043016138 นายชาติตระบุตร อุดเอ4ย

63043016139 นางปDยะมาศ สุขสุดไพบูลย�

63043016140 นางสาวสิริชนา สาลีผล
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63043016141 นายวิรุฬห� พราหมณี

63043016142 นางสาวปDยะฉัตร แผนกทาน

63043016143 นางสาวนฏฐกมล พละศักด์ิ

63043016144 นายวิโรจน� บัวมี

63043016145 นางสาวอารีรัตน� ไตรลึก

63043016146 นางสาวพรทิพย� รักษาม่ัน

63043016147 นางสาวอรนุช ไทยวงษ�

63043016148 นางสาวป@ทมพร เทียนหอม

63043016149 นางสาววัชราภรณ� อัฐนาค

63043016150 นางสาวสุธาทิพย� แก4วพลายงาม

63043016151 นายไตรภพ ไพพล

63043016152 นายวรโชติ ธรรมกมล

63043016153 นางสาวสุธา คงทับพา

63043016154 นางวิไลวรรณ พูนย้ิม

63043016155 นางสาวสายธาร ศรีคช

63043016156 นางสาวจันทกานต� เหลื่อมรุ.ง

63043016157 นายพิชชานันท� โสพัฒน�

63043016158 นายเอกชัย คําอ.อง

63043016159 นางสาวสุวิภา อ.อนเอิง

63043016160 นางสาวปDยวรรณ การสังเวชน�

63043016161 นางสาวญาติกา ชุ.มเพ็งพันธุ�

63043016162 นางสาวอุษามาศ สุทธิมาลา

63043016163 นายธนพล อุดมพูนสิน

63043016164 นางสาวสุปวีณ� จูงใจ

63043016165 นางสาวภัทราวดี จิตร�แจ4ง

63043016166 นางสาวอมรรัตน� บัวลี

63043016167 นางสาวจุฑาภรณ� นาคประวิต

63043016168 นางสาวสุพัฒตา สุพลจิตร�

63043016169 นายฉัตรชัย วิโรจน�แสงอรุณ

63043016170 นายนิธิ อรรถีโสตร�
หน4า 539 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043016171 นายตระการคุณ ทองคําป@\น

63043016172 นางสาวประสิตา พูนจันทร�ทึก

63043016173 นางสาวสุธาสินี ม.วงไหมทอง

63043016174 นายนิพนธ� บุญธรรม

63043016175 นางศิริดาวัลย� ยะสะกะ

63043016176 นางสาวอริสา นักธรรม

63043016177 นางสาวน้ําฝน เล็กเมฆา

63043016178 นายชัยณรงค� ตรงดี

63043016179 นายศุภวิชญ� สุภาพันธ�

63043016180 นายกฤษณ วนมา

63043016181 นางสาวหัทยา จาติกานนท�

63043016182 นางสาวรุ.งทิวา มดจัตุรัส

63043016183 นางสาวเบญจางค� บํารุงอินทร�

63043016184 นางสาวอรทัย อุดมรักษ�

63043016185 นายชนิศภณ คดชาคร

63043016186 นางสาวศศิภา แก4วเทพ

63043016187 นางสาวปภาวี บาลทิพย�

63043016188 นางสาวลีลานุช ทรงเจริญ

63043016189 นายธีร�ธวัช อัศวเมธีกุล

63043016190 นางสาวสุนิสา ภู.ชัย

63043016191 นายคณาพงศ� สบู.หอม

63043016192 นางสาวพิชญ�สินี กาฬภักดี

63043016193 นางสาววณัฐษา ยะถาปXาน

63043016194 นางสาวปาณิษา ศรีสุข

63043016195 นายปรีดี ทองบ4านทุ.ม

63043016196 นางสาวสุภาวดี โคกสวน

63043016197 นางสาวสุกานต� กลั่นแกล4ว

63043016198 นายสุวรรณ ศรีทอง

63043016199 นางสาวสุพรรษา ฤกษ�ดี

63043016200 นายศักด์ิสิทธ์ิ กระสินธุ�สุขสันต�
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63043016201 นางสาวศิริวรรณ งามประเสริฐ

63043016202 นางสาวกอบกุล เพ็ชรกลับ

63043016203 นายดนุดา ดิษฐเสถียร

63043016204 นายยศวัฒน� สิทธิหิรัญรักษ�

63043016205 นางสาวกัญจนพร  �กาญจนารักษ�

63043016206 ว.าที่ ร.ต.ภาณุวัฒน� คุ4มด4วง

63043016207 นางสาวนริสร ขันธนิยม

63043016208 นางสาวณัฐธิชา เข่ือนแก4ว

63043016209 นางสาวสุพจนา คุ4มวงษ�

63043016210 นางสาวสุกัญญา ทองด4วง

63043016211 นางสาวธัญญารัตน� แจ4งประยูร

63043016212 นางสาวมัสยา บุญทะจันทร�

63043016213 นางสาวธัญสรณ� เพ็ชร�ลือชัย

63043016214 นางสาวสิริพร เรืองเดช

63043016215 นางสาวกัญญาพัชร ธรรมโชติ

63043016216 นางสาวขวัญเรือน อ4อยขาว

63043016217 นางสาวมินตรา ขุมนาค

63043016218 นายธนโชติ เลิศยินดี

63043016219 นางสาวปฏิญญาพร หวังธาตวากร

63043016220 นางสาววาสนา พันธุ�เมือง

63043016221 นายทรงศักด์ิ ทองเครือมา

63043016222 นางสาวเยาวลักษณ� เที่ยงบุตร

63043016223 นางสาวบงกช เที่ยงธรรม

63043016224 นายปณต พวงมาลัย

63043016225 นายทวีศักด์ิ ทองมูล

63043016226 นางสาวชุติรัตน� ศรีทับ

63043016227 นางสาวฐิติพรรณ กันตามนต�

63043016228 นางสาวเรณู ดอกไม4แย4ม

63043016229 นายวรวิทย� วงค�รัสมี

63043016230 นายนัฐพงศ� สุทธา
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63043016231 นางพจณิชา พันธุ�วิทยากูล

63043016232 นายชัญญ�นิตา จิตรดา

63043016233 นางสาวปDยาภรณ� เทพทอง

63043016234 นางรัตนาภรณ� จันทร�ทา

63043016235 นางอรจิรา กีรติวศิน

63043016236 นางสาวณัฐรดา ภูฆัง

63043016237 นางสาวหทัยรัตน� กล่ําพระบุตร

63043016238 นางสาวนวรัตน� วิชนะโภชน�

63043016239 นางสาวสุณิสา ดัชถุยาวัตร

63043016240 นายสุทธิพงศ� เจียมจิตศุภฤกษ�

63043016241 นางสาวนภัสวรรณ หลักบุญ

63043016242 นางสาวทิพย�วรรณ ชินไธสง

63043016243 นางสาวกมลวรรณ สุขแสวง

63043016244 นางสาวดวงบรรจง งามจ่ันศรี

63043016245 นายวิศนันท� กิจพิพัฒน�

63043016246 นางสาววาสนา ทิพย�ทอง

63043016247 นางสาวคธาภรณ� กองเงินนอก

63043016248 นางสาววนิดา ขันกสิกรรม

63043016249 นางสาวกุลกัลยา บูรณภิวงศ�

63043016250 นางสาวเอมอร โพธ์ิศรี

63043016251 นางสาววาสนา แยมอ

63043016252 นางสาวพิมกิตติ กิจพิทยาฤทธ์ิ

63043016253 นางสาวทิพภาวรรณ� แจ4งอิ่ม

63043016254 นางสาวรัศม์ิภัสสร ฤทธิฉายา

63043016255 นางสาวปาณิสรา มงคลไชยสิทธ์ิ

63043016256 นางสาวจุฑามาศ บุญเลี้ยง

63043016257 นางสาวสุจิวรรณ แก4วเขียว

63043016258 นางสาวธีรารัตน� ยอดขํา

63043016259 นางสาวรัตนาภรณ� ปDงวัง

63043016260 นางสาวบูชิตา บินเรโบ
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63043016261 นางสาวจิรวดี เสมมณี

63043016262 นางสาวอุมารินทร� จันทร�ศรี

63043016263 นางสาวกมลนัทธ� จรเณร

63043016264 นายเอกพล ทองโชติ

63043016265 นางสาวปราณี อู.ทรัพย� 

63043016266 นางสาวธนาพร ทุงฤทธ์ิ

63043016267 นางสาวจุฑามาศ ศรนารายณ�

63043016268 นางสาวฐิตาพร ไตรเพชรพจน�

63043016269 นายสหชาติ ภมรกูล

63043016270 นางสาวเปรมหทัย พิมพาเรือ

63043016271 นางสาวกัญญารัตน� ทับเจริญ

63043016272 นางสาวบุษยา เฟYLองฟุHง

63043016273 นางสาวมณีรัตน� หงษ�ทอง

63043016274 นางสาวศศิมลทิพย� จิววัฒนารักษ�

63043016275 นายวุฒิศักด์ิ เจริญมาก

63043016276 นางสาวรุ.งรัตน� พยุงแก4ว

63043016277 นายจารุวัฒน� มะนาวหวาน

63043016278 นางสาวธารารัตน� แพรปราณีต

63043016279 นางสาวไอลดา ขันธสนธ์ิ

63043016280 นางสาวนัฎฑิรา งามย่ิงสกุล

63043016281 นางสาวเบญญาภา สุวรรณวัฒน�

63043016282 นางสาวเจนจิรา ทรัพย�สิน

63043016283 นางสาวรัชนก บําเหน็จ

63043016284 นายเจษฎา คําตา

63043016285 นางสาวอภิญรัตน� บุญงามขํา

63043016286 นางสาวกุลจิรา โพธ์ิกัน

63043016287 นางสาวนลินี อาจชัยชาญ

63043016288 นางสาวกาญจนา สิงห�ทอง

63043016289 นายธงธวัส ไขสะอาด

63043016290 นางสาวสุนิสา บตรดี
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63043016291 นางสาวบุษยมาศ สุขสมนาค

63043016292 นายกมลภู คงโอภาส

63043016293 นางสาวพัชรนันท� กาฬภักดี

63043016294 นางสาวภัทราวดี สุพรมมา

63043016295 นางสาวศิริลักษณ� หมอช4าง

63043016296 นางสาวณัฐญา นุ.มพุด

63043016297 นางสาวจารุมนต� มะโนวงค�

63043016298 นางวิไลวรรณ สุขอินทร�

63043016299 นางสาวกรวรรณ จันนารี

63043016300 นายธาดา นวลสนิท

63043016301 นางสาวจันทกานต� ทองดี

63043016302 นางสาวแววตา ศรีสุขเจริญ

63043016303 นางปวีณา ใจม่ัน

63043016304 นางสาวธนัญญา เกิดผล

63043016305 นางสาวสุชาดา พ่ึงแก4ว

63043016306 นางสาวพิมภกา กิจแพ

63043016307 นางสาววรรณนิตา จงศิริ

63043016308 นางสาวสุดาทิพย� โฉมขวัญ

63043016309 นางสาวฐิติรัตน� อุทัยวงษ�

63043016310 นางสาวอัญชลี ยศนอก

63043016311 นายต4นสกุล งามสง.า

63043016312 นางสาวอนุธิดา มาใหญ.

63043016313 นายสุภิญโญ ภาคภูมิ

63043016314 นางสาวกมลชนก คงแสงบุตร

63043016315 นางสาวณัฐจี ภูบรม

63043016316 นางวรรณวิภา คงสุข

63043016317 นางสาววีระนันท� วงษ�พันธุ�

63043016318 นายวีรวรรณ� แจ4งจิตร

63043016319 นางสาวกนิษฐา คุณทะวงษ�

63043016320 นางสาวพรนภา ถินวงศ�
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63043016321 นายพัธณ เอี่ยมเสน

63043016322 นางสาวชลธิชา นุ.มมณี

63043016323 นางสาวชาลินี นาเมืองรักษ�

63043016324 นางสาวกนกนภา ต4นทุน

63043016325 นางสาวเจนจิรา ยาชมภู

63043016326 นางสาวจิรวัฒน� เตียทวิสุทธ์ิ

63043016327 นางสาวอาทิตยา สาครสิทธ์ิ

63043016328 นางสาวบุศญา ลั่นทมทอง

63043016329 นายภูวเดช เปKLยมศักด์ิ

63043016330 นายณัฐเศรษฐ� โพธาราม

63043016331 นางสาวทิพวรรณ ศิริพยาบาล

63043016332 นายจิรเมธ ดีดพิณ

63043016333 นายวัชรพงษ� แสงภู.

63043016334 นายธนพล สนธิหอม

63043016335 นายณัฐพล สุริยาภาส

63043016336 นางสาวกัลยาภัสร� ช.วงฉํ่า

63043016337 นางสาวสาริณี เตชะ

63043016338 นายกฤษฎา นาตRะ

63043016339 นางสาวศุภรดา วันจันทร�

63043016340 นางสาวนิธิตา เอี่ยมสําอางค�

63043016341 นางสาวิสิริมา คณทา

63043016342 นางอัจฉรา รักษ�ธรรม

63043016343 นายนันทิพัฒน� ทรัพย�ประเสริฐ

63043016344 นางสาวกรรณตรัตน� คงคะรัศมี

63043016345 นางสาวสุนิสา สายสืบ

63043016346 นายวสุพล ดาวสุข

63043016347 นางสาวธนิษฐา พัตตาสิงห�

63043016348 นางสาวธนพร เจริญผล

63043016349 นางสาวณัฐกฤตา เกษมไชยกร

63043016350 นางสาวสุภารัตน� ชาวโพธ์ิทอง
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63043016351 นางสาวนนทกร กองแสงศรี

63043016352 นางสาวญาดา ศริพงษ�

63043016353 นางสาวลดาวัลย� สุขประสิทธ์ิ

63043016354 นางสาวสุพรรษา ส.องแสง

63043016355 นางสาวสุดารัตน� สุภารส

63043016356 นางสาวสิริกัญญา ยืนยง

63043016357 นางสาวป@ญญาพร เรืองฤทธ์ิ

63043016358 นางสาวจินัฐิติกาล บัวชุม

63043016359 นางสาวศรีสุดา พันธุ�โท

63043016360 นางสาวอรทัย ตรีคุณา

63043016361 นายกิตติธัช สมคเณ

63043016362 นางสาวนุสรา เกตุยา

63043016363 นางสาวศุกร�ฤทัย สินณุชัย

63043016364 นางวิภาดา ภู.ทองคํา

63043016365 นางสาวรุ.งอรุณ ศรีประสงค�

63043016366 นางสาวธิติยา นิลป@ทมอมร

63043016367 นางสาวสิวานนท� ชั้นมณี

63043016368 นางสาวอารยา เข็มทอง

63043016369 นางสาวศุวาณี ชมมี

63043016370 นางสาวศศิธร สาระรัตน�

63043016371 นางสาวปะราลี มากเอี่ยม

63043016372 นางสาวสมฤดี ทองทิม

63043016373 นางสาวรัตติกาล ฤทธ์ิสุธีทร

63043016374 นางสาวจุฑารัตน� อุ4ยคํา

63043016375 นายนิชากร เพ็ชรรัตน�

63043016376 นางสาวณิชาภา อยู.รอด

63043016377 นางสาวธัญญารัตน� ทันไว

63043016378 นายวินิจ ปาละสิริ

63043016379 นายชาญณรงค� เขียนสุข

63043016380 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ
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63043016381 นายพัชรพล วงศ�จิตสุภา

63043016382 นางสาววีรพร โสฬส

63043016383 นางสาวนําพร กลิ้งโพธ์ิ

63043016384 นายศราวุธ แสงศรี

63043016385 นางสาวรุ.งอรุณ บุญลพ

63043016386 นางสาวขนิษฐา ตรีมณี

63043016387 นางสาวชฎาธร พัฒทวี

63043016388 นางสาวศศิกมล ศรีไข.มุกข�

63043016389 นายกชศักด์ิ ดีอินทร�

63043016390 นางสาวพิชามญชุ� อนุโรจน�

63043016391 นางสาวกลิ่นสุคนธ� การเร.ง

63043016392 นางสาวณัฏฐณิชา กลิ่นประทุม

63043016393 นางสาวกชกร แย4มชมภู

63043016394 จ.อ.ธวัชชัย ทรัพย�สิน

63043016395 นายธีรยุทธ ปHอมลอย

63043016396 นางจิตราวดี เม.นสุวรรณ�

63043016397 นางสาวอรอนงค� ภู.ทอง

63043016398 นางสาวเบญญาพร สว.างเดือน

63043016399 นางสาวสุนิภา เทพดุสิต

63043016400 นายภควัต อาจหาญ

63043016401 นายอภิสิทธ์ิ จงจิตร

63043016402 นายสิทธิพร บานเย็น

63043016403 นางสาววิสารัตน� จันทร�กรอง

63043016404 นางสาวปทิตตา พุทธเครือ

63043016405 นางสาวสินีนาถ สิงห�ดี

63043016406 นางสาวสุณิสา คล4ามดี

63043016407 นายวรณัฐ เฟYLองกาญจนกุล

63043016408 นายธีรพันธุ� แก4วสุข

63043016409 นางสาวนภัสวรรณ เดชอุดม 

63043016410 นางสาวพรพิมล ปรักมาภรณ�
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63043016411 นายวิวิศน� กิจอมรพาณิชย�

63043016412 นางสาวธิดารัตน� เดชรัตน�

63043016413 นางสาวธนาภรณ� ทองเสือ

63043016414 นายกิตติพงษ� ดิษกุล

63043016415 นางสาวนภัสสร แปงสี

63043016416 นางสาวกัญญารัตน� พละวัฒน�

63043016417 นายสมพงษ� ผิวประเสริฐ

63043016418 นางสาวกรรณิการ� พุ.มฉาก

63043016419 นางสาววรรณทนา ดีประเสริฐ

63043016420 นายภานุวัฒน� แต.งงาม

63043016421 นายยอดธง กลายสุข

63043016422 นางสาวพัชรินทร� จินดา

63043016423 นางสาวณัฐกรานต� โพธ์ิศรี

63043016424 นายภัฏ ศะศินิล

63043016425 นางสาวปรียาพร สายจีน

63043016426 นางสาวกุลธิดา สอดศรี

63043016427 นางสาวนัณชนก คงใยแพทย�

63043016428 นายอนุกูล เมฆสุทัศน�

63043016429 นางสาวณพัศกานท� พหลโสภาพันธุ�

63043016430 ว.าที่ ร.ต.ธนัชญ�พนธ� ทองเศรษฐี

63043016431 นางสาวกุลธิดา ประภายนต�

63043016432 นางสาวธนาภรณ� ระหารไทย

63043016433 นางสาวกาญจนาพร เรือนอินทร�

63043016434 นางสาวสุพัตรา ศรีบรรเทา

63043016435 นายเกียรติศักด์ิ พุกราย

63043016436 นางสาวรสสุคนธ� บวบหอม

63043016437 นายธนกฤต สิทธิภาคคุณ

63043016438 นางสาวพิริยา ฤทธ์ิบํารุง

63043016439 นางสาวเสาวดี อนุสรณ�กมลา

63043016440 นางสาวมนทกานต์ิ กลัดล4อม
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63043016441 นางสาวพรหมทอง สุทธิพงศ�

63043016442 นางสาวอาทิตยา เย็นทรวง

63043016443 นางสาววิชุดา สอนปาน

63043016444 นางสาวชุติภา พลายวาส

63043016445 นางสาววันดีดี เครือแก4ว

63043016446 นายพรพจน� จันทร

63043016447 นางสาวเกศสุดา พลายหม่ืนไวย

63043016448 นายภานุวัตร ชื่นมะโน

63043016449 นายบุรินทร� อะปายะทัศน�

63043016450 นางสาวลัดดา แก4วเทศ

63043016451 นางสาวสาวิตรี เรืองโพธ์ิ

63043016452 นางสาวรัชนีกร เยาวรัตน�

63043016453 นายสมพร นิลพร

63043016454 นางสาวน้ําทิพย� ยอดไชย

63043016455 นางสาวชฎาภรณ� มหาภาส

63043016456 นางสาวภัทิรา พงษ�ชุบ

63043016457 นางสาวรัตติกาล ศรีกล.อม

63043016458 นางสาวฐิติกา ตันติบวร

63043016459 นางสาวฐิติภา คุ4มสว.าง

63043016460 นายเขมชาติ อุดมกิตติ

63043016461 นางสาวกาญจนี ปทุมสาครกุล

63043016462 นายจักรภัทร ธิวงศ�

63043016463 นางอังศณา น4อยลือ

63043016464 นางสาวศิริรัตน� เดือนศิริรัตน�

63043016465 นางสาวอรวรรณ แก4วใส

63043016466 นางสาวชนิดา สุขวิเศษ

63043016467 นางสาวรวิตา พลแก4ว

63043016468 นางสาวพรทิพย� ปDLนทอง

63043016469 นางสาวสุจิรา สุทธิเสถียร

63043016470 นางสาวนันทนา สุขใจ
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63043016471 นางสาวชุติมา ช4างทอง

63043016472 นางสาวณัฐกฤตา ทองฟ@ก

63043016473 นายณภัทร โกมลโรจน�

63043016474 นางสาวกรชนก สรวิสูตร

63043016475 นางสาวศรินทร�ธร มีไชโย

63043016476 นายธนาณัติ ใจยืน

63043016477 นางสาวรัชนีกร แก4วสุข

63043016478 นางสาวจุฑารัตน� คํานวนสินธุ�

63043016479 นางสาวสุทัศวรรณ พูลเจริญศิลปQ

63043016480 นางสาวนารีรัตน� พ่ึงสมบัติ

63043016481 นางสาวมัตติกา จันทร�สว.าง

63043016482 นางสาวกนกชญา ภู.เจริญธรรม

63043016483 นางสาวกิติยา พงษ�วิเชียร

63043016484 นางสาวชนัณท�ธิณิดา กิตติอนันต�ธาดา

63043016485 นายศิริชัย ศิริมงคล

63043016486 นายปริญญา พุฒตาล

63043016487 นายบัญชา คําพรม

63043016488 ว.าที่ร4อยตรีหญิงดวงกมล บัวบาง

63043016489 นางสาวขนิษฐา ขําดิษฐ�

63043016490 นางสาวสุวนันท� พูลสวัสด์ิ

63043016491 นางสาวจิราพร พ.วงดี

63043016492 นางสาวพรรณธิภา จันทาน4อย

63043016493 นายยุทธศาสตร� เมฆสวรรค�

63043016494 นายพีระพัฒน� มากทรัพย�

63043016495 นางสาวขนิษฐดา อ.วมคุ4ม

63043016496 นางสาวธนุตรา วีระสัย

63043016497 นายพงพันธ� แสงเป[ก

63043016498 นางสาวผ.องอัมพร ภู.ระหงษ�

63043016499 นางสาวกฤตยา บัวเผื่อน

63043016500 นางสาวณัฐธยาน� กําลังรัมย�
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63043016501 นายธนพล ลุนหวิทยานนท�

63043016502 นายอาทิตย� คงธนวิเชียร

63043016503 นางสาวน้ําเพชร ธงชัย

63043016504 นางสาวก่ิงกาญจน� คําลือ

63043016505 นายกฤษณะ โพธ์ิเจริญ

63043016506 นางสาวณัทธ�หทัย สิทธิศักด์ิชวกร

63043016507 นางสาวหทัยภัทร รัตนบัวพา

63043016508 นางสาวณัฐธิตา โพธ์ิเงิน

63043016509 นายถิรพัฒน� บานเย็นงาม

63043016510 นางสาวพัชริยา สุดจะคอย

63043016511 นางสาวประภัสสร รอดรัตน�

63043016512 นางสาววัณณิตา ใจวงค�

63043016513 นางสาวดุจฤดี เจริญผล

63043016514 นางสาวปริศนา บุตรชา

63043016515 นางสาวสุนันทา ทองสุข

63043016516 นางสาววันวิสา เรือนสิทธ์ิ

63043016517 นางสาวชลธิชา จักร�แตZ

63043016518 นางสาววัชรี จันล4วน

63043016519 นางสาวสมศิริ ศรีสุขไสย

63043016520 นางสาวอรุณรัตน� มังกรทอง

63043016521 นางสาวกาญจนา อินดํา

63043016522 นายกฤธิเดช ครองพลอย

63043016523 นางสาวนาริษา อยู.เชย

63043016524 นางสาวกาญจนา อาจวิเศษ

63043016525 นางสาวแพรพลอย กอบชัยณรงค�

63043016526 นายเกรียงไกรราช ยินดี

63043016527 นางสาวนุชนารถ แสงสุวรรณเกษร

63043016528 นางสาวอารียา ยอดคําปา

63043016529 นางสาวอารีรัตน� ตาละอุปะละ

63043016530 นางสาวชบาไพร ดาวดึงษ�
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63043016531 นางสาวกรองแก4ว ภาคย�สมพงษ�

63043016532 นางสาวพรรณรายณ� ม.วงนา

63043016533 นางสาวธนินท�ธร ดีบูชา

63043016534 นางสาวรัชวิภา เวียงไชย

63043016535 นางสาวฐิติรัตน� ปDติทรง

63043016536 นางสาวนิตยา สํารวล

63043016537 นายชัยวัฒน� พรหมสุวรรณ�

63043016538 นางสาวณัฎฐา กวางประเสริฐ

63043016539 นางสาวอาทิตญา เนาวรัตน�

63043016540 นางสาวชัญญา วุฒิกาญจนวัตร

63043016541 นางสาวชวาลา เสริฐธิกุล

63043016542 นางสาวขนิษฐา พุกมาก

63043016543 นางสาวธิดารัตน� แปHนศิริ

63043016544 นายสุภณัฏฐ� ภาคพิบูลย�

63043016545 นายพลพิทักษ� อะภัย

63043016546 นางสาวสัณห�สุดา ปDLนแก4ว

63043016547 นางสาวเพ็ญนภา ยุยงค�

63043016548 นายอนุวัฒน� พิกุลศรี

63043016549 นายศักด์ิชัย เชี่ยวชาญสิงขร

63043016550 นางสาวนภาพร พูลศิริ

63043016551 นายสหพล ฝูงชมเชย

63043016552 นางสาวปาริชาต พรหมสวัสด์ิ

63043016553 นายกิตติ พ่ึงน4อย

63043016554 นายจักรกฤษณ� แสนวงศ�เครือ

63043016555 นางสาวศศิวรรณ สุขประเสริฐ

63043016556 นางสาวปรียานุช ทองโกมล

63043016557 นางสาวศุภกานต� เลี่ยมปรีชา

63043016558 นางสาวรัตนพร กะวาท

63043016559 นางสาวพิมพกานต� เลื่อนยศ

63043016560 นายจิรยุทธ� สุพรรณ�F
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63043016561 นางสาวศุพิชฌาย� บุญยะมาลิก

63043016562 นางสาวสุวรรณา ปราโมทย�เมือง

63043016563 นางวิมลศิริ นามรัตน�

63043016564 นายอภินันท� ขุนภักดี

63043016565 นางสาวศิรินาฏ วิริยะสุขเจริญ

63043016566 นายการุณย� หาญมโนศักด์ิ

63043016567 นางสาวทัศนีย�วรรณ ไชยมงคล

63043016568 นางสาวทัชชา มณีแก4ว

63043016569 นายศุภฤกษ� ต้ิงฉ่ิน

63043016570 นายสุภัทรชัย นันทะโคตร

63043016571 นางสาวปริสา เหลืองธรรมชาติ

63043016572 นางสาวเจนจิรา แจ.มกระจ.าง

63043016573 นางสาวกฤตยา ขว4างชัย

63043016574 นางสาวชนิสา พุ.มสมุด

63043016575 นางสาวโยษิตา ไวยดารา

63043016576 นางสาวนภัสสร เลาหพรชัยพันธ�

63043016577 นางสาวจุฑามาส พูลลาย

63043016578 นางสาวจารุวรรณ แก4วล4วน

63043016579 นายทรงธรรม สุขเกษม

63043016580 นางสาวรจนา บุญคูณ

63043016581 นายนิรุต รูปพรมราช

63043016582 นางสาวเกษมศรี แก4วสุข

63043016583 นางสาวศิรินภา ตุ4ยบุญมา

63043016584 นางสาววรรณนภา จันทร�ชูกลิ่น

63043016585 นางสาวพิทยาภรณ� ช.างทอง

63043016586 นางสาววีธรา หัวนะราษฏร�

63043016587 นายสุรวุฒิ ทองคํา

63043016588 นางสาวณัชสุดา วิกาศ

63043016589 นายคมสัน ริ้วทอง

63043016590 นางสาววันทนา บุญน4อย
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63043016591 นางสาวดวงสมร ศรีวิใจลําพัน

63043016592 นางสาวชลธิชา ยอดเพชร

63043016593 นายภาณุพงศ� สวนอุดม

63043016594 นางสุนิสา แฟงผลน4อย

63043016595 นางสาวสุชาดา ปานเมือง

63043016596 นายวงศพัทธ� สังข�ทอง

63043016597 นางสาวรัญชนา ยันติ

63043016598 นางสาวธนภรณ� ทีเหล็ก

63043016599 นายกสานต์ิ ป@ญญาชัยรักษา

63043016600 นางสาวสมพิศ ดวงชื่น

63043016601 นางสาวกรุณา คงนาค

63043016602 นางสาวอาทิติญา กรีธาเวช

63043016603 นางสาวเจนจิรา มุขทอง

63043016604 นายเบญจรงค� คําพุฒ

63043016605 นางสาววรดา ภู.ขาว

63043016606 นางสาวจารุวรรณ ลายสาคร

63043016607 นางสาวนาราภัทร ธรรมฐิติ

63043016608 นางสาวเอลิกา ม่ันคง

63043016609 นางสาวธัญญลักษณ� นามพรหม

63043016610 นางสาวฐิติวัลคุ� ชูแก4ว

63043016611 นางสาวภทรธร ทองอุ.นเรือน

63043016612 นางสาวสุดารัตน� หาญภูบาล

63043016613 นายพีระพล จิตสกุลชัย

63043016614 นางสาวสลีลา บําเพ็ญศรี

63043016615 นางสาวเอกอนงค� เจ่ียตระกูล

63043016616 นางสาวพรทิพย� เม4าราษี

63043016617 นางสาวศุภนิดา พันธุ�น4อย

63043016618 นายเอกภาพ ฟ@กอินทร�

63043016619 นางสาวผุสดี ยาฮ.องกาศ

63043016620 นายวิษณุ ลองจํานงค�
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63043016621 นางสาวอิสรีย� เรือนเงิน

63043016622 นางสาวดารณี แจ.มฟHา

63043016623 นางสาวรุ4งไพลิน ดีหมี

63043016624 นายวัฒณา กันโรคา

63043016625 นางสาวลักษณาวดี คชฤทธ์ิ

63043016626 นางสาวศุภาพิชญ� คําหอม

63043016627 นางสาวพรวิไล พิทักษ�วงษ�

63043016628 นางสาวณภาภัช หม่ืนเดช

63043016629 นางสาวเวณิกา อึ๊งโพธ์ิ

63043016630 นางสาวปรีชญา ป@\นคุ4ม

63043016631 นายนวกิจ นวลรักษา

63043016632 นางสาวณัฐวรรณ ฉํ่ากระมล

63043016633 นางสาวภรณ�นภา ลิบู.

63043016634 นางสาวบุษบาพร แก.นย่ิง

63043016635 นายชัยภัฏ สว.างโรจน�

63043016636 นางสาวนงนภัส อยู.ระหัส

63043016637 นางสาวนฤมล พรมสง.า

63043016638 นายจักรพันธ� นิลดี

63043016639 นายวัสนกร ธารีนาท

63043016640 นายภูริสิริ มากทองมณี

63043016641 นายศิริบรรพจน� สุยะ

63043016642 นางสาววัลนิภา อําไพจิตร

63043016643 นางสาวชนากานต� คงสมพจน�

63043016644 นางสาวทรายิกา หลวงกลาง

63043016645 นายสัมฤทธ์ิ คํานวนสินธุ�

63043016646 นางสาวอุมาพร จังนุกูล

63043016647 นายกชธณพรหม สุขยืน

63043016648 ว.าที่ร4อยตรีหญิงนรีกานต� สุขศาลา

63043016649 นางสาวนันทิยา สร4อยสน

63043016650 นายสุธี วงษ�สว.าง
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63043016651 นางสาวอัญชลี มณีเรือง

63043016652 นางสาววิวัฒน�ภดา กลัดทอง

63043016653 นางสาวสุดารัตน� ทองท4วม

63043016654 นางสาวสุชาครีย� ชะบาทอง

63043016655 นายณัฐวัฒน� คําใบ

63043016656 นางสาวอลิศรา กุลชา

63043016657 นางสาวสุจารี เนียมนาค

63043016658 นางสาวธัญญ�นภัส สรณ�สิริธนากูล

63043016659 นางสาวกฤติยาณี บุญพัฒน�

63043016660 นางสาวณัฐฑกา โล.ห�จินดา

63043016661 นางสาวศรัณยพร เกิดกลิ่น

63043016662 นางสาวสมฤดี พัดจันทร�หอม

63043016663 นางสาวสุชาดา ม.วงพันธุ�

63043016664 นางสาวสุนันทา ผลเพียร

63043016665 นางสาวรุ.งทิวา ยาสาย

63043016666 นางสาวระวีวรรณ สุขขํา

63043016667 นางสาวจุฑาลักษณ� ชายศักด์ิ

63043016668 นางสาวเบญจรัตน� ชุมเมฆ

63043016669 นางสุนิสา ธีรัยวิริยะ

63043016670 นางสาวกัญญารัตน� เภาเพ่ิม

63043016671 นางสาวชนิดา สุดชา

63043016672 นางสาวจิตติมาฆ� ชื่นนิ่ม

63043016673 นายณัชทรงพล พุ.มคํา

63043016674 นางสาววิจิตรรัตน� เรืองเดช

63043016675 นายพิษณุ ดีลา

63043016676 นายขจรศักด์ิ ธีระทวีสุข

63043016677 นางสาวก่ิงกมล หงษ�ใหญ.

63043016678 นางสาวดลยา สรรพสิทธ์ิ

63043016679 นางสาววารีย� กําเนิดเกียรติศักด์ิ

63043016680 นางสาวกัลยารัตน� หนองประชุม
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63043016681 นางสาวสุนทราพร สําแดงฤทธ์ิ

63043016682 นางสาวชาลิสา รอดนวล

63043016683 นางสาวพรรษมน บุญตีบ

63043016684 นางสาวรวิสรา สืบรอด

63043016685 นางสาวก่ิงกาญจน� เฟYLองทอง

63043016686 นางสาวสุณัฐสา สุขสุศรี

63043016687 นายวชิรพันธุ� ชื่นเกิดลาภ

63043016688 นางสาวพิชญา เดชคง

63043016689 นางสาวศิริพร จันทบูลย�

63043016690 นายวรวิทย� ง4วนจินดา

63043016691 นางรัตนา นพไธสง

63043016692 นางสาวสกุณา ประจําสาคร

63043016693 นางสาวพรรณนิภา นาบุตร

63043016694 นางสาวนฤมล เกิดรัตนศักด์ิ

63043016695 นายอดิศักด์ิ อาจหาญ

63043016696 นางสาวณัฐณิชา อินทร�หนุน

63043016697 นางสาวสุดารัตน� คํ้าจุน

63043016698 นายธนปกรณ� วงศ�จักรตรี

63043016699 นางุสุนันทา บุญปกครอง

63043016700 นางสาวจุฑาทิพย� พุ.มน4อย

63043016701 นางสาวกาญจนา ใจหาญ

63043016702 นางสาวพรรณรัตน� พลอยใหม.

63043016703 นางสาวณัฐนันท� ศรีฉํ่า

63043016704 นางสาวภัทราภา สงค�อุ.ม

63043016705 นางจุลัยรัตน� นุชพุ.ม

63043016706 นางสาวนลินี ฮวบเจริญ

63043016707 นางสาวพัชรินทร� ภู.เพชร

63043016708 นางสาวกานดา ยังพุ.ม

63043016709 นายอภิสิทธ์ิ แสนชุ.ม

63043016710 นางสาวศุภนิดา เกิดศรี
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63043016711 นายวรพล สุขพลอย

63043016712 นายอิทธิกร ภู.แพร

63043016713 นายฐาปกรณ� ป@ญจชัย

63043016714 ว.าที่ร4อยตรีวรัญWู วราธิพร

63043016715 นางสาวศิริมา สนธิเสริม

63043016716 นายณัฏฐพล สงึมรัมย�

63043016717 นายศิวกร พรหมมา

63043016718 นางสาวปริยากร ระงับทุกข�

63043016719 นางสาวอสมา รัศมีธรรม

63043016720 นายอภิชัย มีสวัสด์ิ

63043016721 นายวิตยา ศรีประเสริฐ

63043016722 นายเชษฐ�ดนัย คุ4มเรือง

63043016723 นางสาวประภัสสร พรมประทีป

63043016724 นายรัตพล ใบไกร

63043016725 นายอัครนัทธ� ทองหยู

63043016726 นางสาววณิดา คําปากูล

63043016727 นายทินกฤต เกียรติยศ

63043016728 นางสาววรรณภา วรรณาลัย

63043016729 นางศันสนีย� สืบพลาย

63043016730 นางสาวกนกวรรณ เจริญ

63043016731 นายณัฐสิทธ์ิ ลาภเวช

63043016732 นายพลทรัพย กําลังพืช

63043016733 นางสาวธัญวรรณ กาซาว

63043016734 นางสาววราลักษณ� เวียงจันทร�

63043016735 นางสาวเบญจมาส คัดทวี

63043016736 นางสาวซันนารี พาชีเพชร

63043016737 นางสาวสุภณิดา ยืนยง

63043016738 นางสาวเมษิยา บุญทรัพย�

63043016739 นางสาวกัลยาณี คําเวียง

63043016740 นางสาวสุดารัตน� ทองไหล
หน4า 558 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63043016741 นายสรธัญ อยู.เย็น

63043016742 นายนพกร บุญเรืองรอด

63043016743 นางสาวป@ทมา แคนทอง

63043016744 นายศรัณย� เปรมใจ

63043016745 นางสาวภัทชัชอร รอดโพธ์ิ

63043016746 นายพงศธร โพธ์ิทอง

63043016747 นายภัทรพงศ� บุญธรรม

63043016748 นางสาวชัชฎาวรรณ ขวัญศรี

63043016749 นางสาวธนพร ภู.ภักดี

63043016750 นางสาวธวิดา อุทัยกันย�

63043016751 นายสถาพร ขันท.าจีน

63043016752 นางสาวขนิษฐา บุญมาศ

63043016753 นางสาวปรียานุช ห4องสุคนธ�

63043016754 นายกฤตภาส ฐิตะวิริโย

63043016755 นางสาวชลธิชา แถลงจิตร

63043016756 นางสาวปาริสา บุญรอด

63043016757 นายธานี จีระดิษฐ�

63043016758 นายชุณหพัฒน� วัฒโนภาส

63043016759 นางสาวอังคณา วิชาหาร

63043016760 นายขจรศักด์ิ จ่ันหนู

63043016761 นายยุทธชัย หนูย4อย

63043016762 นางสาวชณิกาญจน� แก4วชื่น

63043016763 นางสาวสมศรี แปHนแก4ว

63043016764 นายกันต�ศักด์ิ ทรัพย�พ.วง

63043016765 นายธีระพงษ� เถาเบา

63043016766 นางสาววัชริสรา เคหะวัฒกานนท�

63043016767 นายอนันต� จันทร�แก4ว

63043016768 นายยุทธการ ป@ทมโรจน�

63043016769 นางสาวอรวี ศรีทองเพชร

63043016770 นายสามารถ เคลือบทอง
หน4า 559 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63043016771 นางสาววิภาดา ทองสัมฤทธ์ิ

63043016772 นางสาวคณิตา ทองลอย

63043016773 นางสาวอําไพพรรณ� สุดาเทพ

63043016774 นายประดิษฐ� พระนอนเขต

63043016775 นางสาวจิราภรณ� ถึงสุข

63043016776 นางสาวนภาพร เหล็กกลาง

63043016777 นางสาวอมรรัตน� ภาสพันธุ

63043016778 นางสาวณฐพร กิตติมาสกุล

63043016779 นางสาวหฤทัยรัตน� ขวัญทอง

63043016780 นางสาวอาภากร หงษ�เผือก

63043016781 นางสาวสโรชา ทองคําชู

63043016782 นางสาวป@ณฑ�ชนิต กลีบมาลัย

63043016783 นางสาวณัฐนันท� ขําเดช

63043016784 นางสาวจิราพร จันทร�ทอง

63043016785 นายชัยวัฒน� อุบลแย4ม

63043016786 นายพิทวัส โตงาม

63043016787 นางสาวฐิติพร ภารสงัด

63043016788 นางสาวจุฑารัตน� ปHอมคํา

63043016789 นางสาวนิอร แปHนอ4อย

63043016790 นายเอกวินท� ขันธสนธ์ิ

63043016791 นายชุติวัต ชุติสุชาติ

63043016792 นางสาววรลักษณ� ช4างวงษ�

63043016793 นางสาวพรพรรษา พวงอ.างทอง

63043016794 นางสาวกัญญารัตน� โพธ์ิทองเจริญ

63043016795 นางสาวสุดารัตน� ใจคง

63043016796 นางสาวสมฤทัย บุญชู

63043016797 นายนพรัตน� งู4บุตรตน

63043016798 นายณัฐพงษ� ดุนสุข

63043016799 นายรัชคล คําเรืองฤทธ์ิ

63043016800 นางสาวเพียงเพ็ญ วงศ�บุบผา
หน4า 560 จาก 654               
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63043016801 นางสาวสุลีวัลย� มีผล

63043016802 นางสาวขจีวรรณ คชบาง

63043016803 นายชัยสิทธ์ิ แคนทอง

63043016804 นางสาวธิตินันท� นิยันตัง

63043016805 นางสาวชลาลัย สาสนะ

63043016806 นายปราโมทย� ผดุงศิลปQ

63043016807 นางสาวญาณิศา เรืองปาน

63043016808 นางสาวปาจรีย� ชูสุวรรณ

63043016809 นางสาวพรรณพัชนันท� จําปาแดง

63043016810 นางสาวสุรางรัตน� ชื่นหิรัญ

63043016811 นางสาวผกามาศ มรรคผล

63043016812 นางสาวศรัณย�กานต� พระสลัก

63043016813 นายปณชัย สมแฮ

63043016814 นางสาวจิรัชยา เจือจาน

63043016815 นางสาวอรวรรยา รุ.งทอง

63043016816 นายธวัชชัย เรืองโรจน�วิริยา

63043016817 นางสาวณัฐพร ศรสิงห�

63043016818 นางผกาวัน ดิสป@ญญา

63043016819 นางสาวสุภาภรณ� สายสุ.ม

63043016820 นายพิเชฐ มีโพธ์ิสม

63043016821 นายพิริยะ รู4วิชา

63043016822 นายธเนษฐ ขันทอง

63043016823 นางสาวพัชรา แก.นทรัพย�

63043016824 นางสาวศิริลักษณ� ศรีลาศักด์ิ

63043016825 นางวันเพ็ญ ทรัพย�พันธุ�

63043016826 นางสาววรรณิภา น4อยยอด

63043016827 นางสาววริษา วรรณรี

63043016828 นางสาวยุวันดี กองแก4ว

63043016829 นางสาวนินนาถ สุวรรณศรี

63043016830 นางสาวพิชชานันท� ป@นใจเย็น
หน4า 561 จาก 654               
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63043016831 นายธนกร จ่ีอิ๊ด

63043016832 นางสาวกฤติยา มูลสวัสด์ิ

63043016833 นางสาวมินตรา ปรางโท4

63043016834 นางสาวเจนจิรา ธรรมรักขิโต

63043016835 นางสาวฐิติกาญจน� สมโปรด

63043016836 นางสาวสาวิตรี ปรีชาศิลปQ

63043016837 นางสาวปDยธิดา บุญช.วย

63043016838 นางสาวปรมาภรณ� ชาตะรูปะ

63043016839 นางสาวพรกิตต์ิ สุวรรณภูเต

63043016840 นางสาวนภาพรรณ ประดิษฐกูล

63043016841 นายยุรนนท� ยอดยา

63043016842 นายภัทร พงษ�พรต

63043016843 นางสาวอุดมลักษณ� ตระยวน

63043016844 นางสาวพิลัมภา รุ.งเรือง

63043016845 นางสาวสาลินี จันทร�อินทร�

63043016846 นางสาวรนางค� ภู.แจ.ม

63043016847 นางสาวเบ็ญจรัตน� เตปDนตา

63043016848 นางสาววิภาพร สุขม่ัน

63043016849 นางสาวสิริภาภรณ� อินทร�พรหม

63043016850 นางสาวญาสุมินทร� อินมี

63043016851 นางสาวกัญญาภรณ� ศุภเสถียร

63043016852 นางสาวจุฑารัตน� บรรดิจ

63043016853 นางสาวนัฏฐยา ทรัพย�กําเหนิด

63043016854 นางกานต�สินี บํารุงการ

63043016855 นางสาวบุณยนุช บานเย็น

63043016856 นางสาวโสภิดา หุ.นทอง

63043016857 นางสาวปพิชญา กลีบเมฆ

63043016858 นางสาวณัฐพร เม.นนิ่ม

63043016859 นางสาวสิริภัชร อยู.แพ

63043016860 นางสาวรุ.งทิวา สังวร
หน4า 562 จาก 654               
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63043016861 นางสาวศุภิสรา สอนสุภาพ

63043016862 นางสาวธันยาภรณ� ไชยเสนา

63043016863 นางสาวอังศุมาลี รํามะตี

63043016864 นายตะวัน จิววัฒนานนท�

63043016865 นางสาวกุลปรียา สีวันนา

63043016866 นางสาวณัฐญา แย4มมาก

63043016867 นางสาวนิภาพรรณ ชาวงษ�

63043016868 นายฉัตรชัย กมุทชาติ

63043016869 นางสาวจิตรา จันทาวุฒิ

63043016870 นางสาวนิตยา กองแก4ว

63043016871 ว.าที่ ร.ต.หญิงกนกอร แท.นสุวรรณ

63043016872 นางสาวกัญจนภรณ� จิตรซ่ือ

63043016873 นางสาวภัทราพร จันตRะมุ.ย

63043016874 นางสาวอณิษฐา วาสนา

63043016875 นางสาวประภาพร กู4เกียรติกําธร

63043016876 นางสาวป@ทมา แตงพรม

63043016877 นางสาวชิดชนก เหลืองอร.าม

63043016878 นางสาวพัชรา ธรรมโรง

63043016879 นางสาวศุภลักษณ� ทองประสี

63043016880 นางสาวสุพัตรา แก4วเมือง

63043016881 นางสาวกฤษณพร จํานงค�ศิลปQ

63043016882 นางสาวนิภารัตน� เกรียงไกรชัยพร

63043016883 นางมณฑิณี ศรีสกุล

63043016884 นางสาวติญากานต� ศิริมงคล

63043016885 นางสาววชิราภรณ� เพ็ชรรัตน�

63043016886 นายทศพล สุขจิตร�

63043016887 นางสาวสุชาดา บางขาม

63043016888 นางสาววรัชยา ไกรพันธ�F

63043016889 นางสาวลัดดาพร ศรพรหม

63043016890 นางสาวดวงมณี เมฆะ
หน4า 563 จาก 654               
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63043016891 นางสาวศิรดา ต้ังธรรมธิติ

63043016892 นางสาวอาภรณ� เกษแดงสกลวุฒิ

63043016893 นางสาวเจนจิรา เรือนอินทร�

63043016894 ว.าที่ร.ต.หญิงวรนน โยธาดี

63043016895 นางสาวพิชญา พ่ึงหิรัญ

63043016896 นายทัชชกร ยุวัฒนา

63043016897 นางสาวนิชาดา บุญชัย

63043016898 นางสาวอรณี พ่ึงธรรม

63043016899 นางสาวสุทธินันท� สอนรัตน�

63043016900 นางสาวนัฐกานต� ไพสูญ

63043016901 นางสาววัชราพร พุทธา

63043016902 นางสาวปริยาภัทร พรหมคีรี

63043016903 นางสาวธัญสินี เกิดทรง

63043016904 นางกันยารัตน� คําสอาด

63043016905 นายสุกฤษฎ์ิ อินประดับ

63043016906 นางสาวภัFทรสุดา ยอดบุตรดี

63043016907 นางสาวนัฐรีย� กุลน4อย

63043016908 นางสาวภาพิมล ชุ.มกมล

63043016909 นางสาวกชกร ดําดล

63043016910 นางสาวรจนา มูลตรี

63043016911 นางสาวธนัญชนก ล4อมวงษ�

63043016912 นายปกรณ� ทรวดทรง

63043016913 นางสาวสุกฤตา สงครามรอด

63043016914 นางสาวกมลชนก พูลศิลปQ

63043016915 นางสาวพิมสิริ พรหม พงษ� 

63043016916 นางสาวทิพวัลย� คร4ามดี

63043016917 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย

63043016918 นายจตุพร ศิริยันต�

63043016919 นางสาวอังกฤษ ปุณณะเวส

63043016920 นางสาวอรญา ปDLนแก4ว
หน4า 564 จาก 654               
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63043016921 นางสาวจันทนา ทรัพย�ทวีผล

63043016922 นางสาวนภารัฐ เรืองพิศาล

63043016923 นายพุฒิพงศ� ต้ังประเสริฐ

63043016924 นางสาวนิภาดา กลึงกลิ่น

63043016925 นางสาวณัฐชนิกานต� ปDยะโชติ

63043016926 นายอานนท� สุขนิยม

63043016927 นางสาวชนิดา ฟ@กวงษ�

63043016928 นายกิตติศักด์ิ รายสันเทียะ

63043016929 นางสาวหทัยชนก อิศรางกูร ณ อยุธยา

63043016930 นางสาวนิตยา สมโน

63043016931 นางจิตนัทธ� โลหะเวช

63043016932 นางสาวณัฐศิมา พุ.มฉายา

63043016933 นางสาวเดือนเพ็ญ ราชนคร

63043016934 นางสาวชลิดา สุขเลี้ยง

63043016935 นางสาวรุจเรศ เพ็ชรบังเกิด

63043016936 นางสาวสุนิสา อินตา

63043016937 นางสาวประทุมพร ติธาดา

63043016938 นางสาวปรียานุช ชมดง

63043016939 นายทรงกช ลาโม4

63043016940 นางสาวอลิษา ดวงธรรม

63043016941 นายภัทร� ภาสุรกาญจน�

63043016942 นายธีรวุฒิ ทิพชรา

63043016943 นางสาวชญานิศ อ.วมจินดา

63043016944 นางสาวจรรยาพร เขตต�สิม

63043016945 นางสาวณัฐณิชา อําพานนท�

63043016946 นางสาวน้ําผึ้ง คงเปKย

63043016947 นายวสวัตต์ิ หุ.นแสวง

63043016948 นายภานุสิทธ์ิ ประดิษฐถ4อย

63043016949 นางสาวพัชรี กุศล

63043016950 นางสาวรุ.งณภา นะวะแก4ว
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63043016951 นางสาวสุธิมา หม่ันดี

63043016952 นางสาวจารุวรรณ ธรรมประสิทธ์ิ

63043016953 นางสาวเนตรชนก ทองหนูนุ4ย

63043016954 นางสาวสุนันท� ขันการไร.

63043016955 นางสาวมนทิราลัย จักรสุวรรณ

63043016956 นายศตนิธิ รอดพินิจ

63043016957 นางสาวพิชชาพร พ่ึงสุข

63043016958 นางสาวกัญณัฏฐ� ปรางศร

63043016959 นางสาวกณภัทร รุ.งเรืองวงศ�

63043016960 นางสาววริศรา พัดเพชร

63043016961 นายนราธร พริ้งเพราะ

63043016962 นายขจรศักด์ิ ปDLนนาค

63043016963 นายอาชาไนย ไวสาริกิจ

63043016964 นางสาววิรมณ ประทุมเทศ

63043016965 นางสาวพีรดา เข็มทอง

63043016966 นางสาวหฤทัย วิลาลัย

63043016967 นางสาวศิริรัตน� เปHาเพ็ชร

63043016968 นายทักษิณ ทักษิณ หนาแน.น

63043016969 นางสาววธัญญา มงคลกาย

63043016970 นายอธิชนัน นุ.มฟ@ก

63043016971 นายโสรัจจ� เต๋ียวงษ�สุวรรณ�

63043016972 นางสาววันนิสา ตรีฤกษ�ศรี

63043016973 นางสาวปนัทดา ดีอ.วม

63043016974 นางสาวชุติมา โตวัฒนา

63043016975 นายกิตตินันท� ผิวทน

63043016976 นางสาวจุฑาทิพย� เกษร

63043016977 นางพัชรินทร� รัตนชัยวัฒน�

63043016978 นางสาวจิตสุภา อัครป@ญญา

63043016979 นางสาวอินธิอร บุญสุวรรณ�

63043016980 ว.าที่ ร.ต.ชานนท� ทุมสะเกษ
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63043016981 นางสาวศิริลักษณ� กล4ารัมย�

63043016982 นางสาวธัญญารัตน� อุปจักร�

63043016983 นางสาวบัณฑิตา รุ.งเรืองศรี

63043016984 นางสาวกัณฐิกา อินทป@ญญา

63043016985 นางสาวเมธาชา ศรีศักดา

63043016986 นางสิรษา สาพันธ�

63043016987 นางสาวบุปผา อยู.ทิม

63043016988 นายวิชชากร รักษ�สังข�ศิริคุป

63043016989 นายวันชัย บุญเส็ง

63043016990 นายภัทรพงศ� ศรีมาดี

63043016991 นางสาวคมชนก ย4อนใจทัน

63043016992 นายซูปวานูดิน สามะ

63043016993 นางสาวเกษมศรี คันธอุลิศ

63043016994 นางสาวอาภาภร ขันการขาย

63043016995 นายมานิตย� ดิษฐ�กระจันทร�

63043016996 นายชัยนันท� วิมลวัฒน�

63043016997 นางสาววรรณฤดี ภู.เกตุ

63043016998 นายศรัญ มาสําราญ

63043016999 นายพุฒินันท� ดํารงพีระนันท�

63043017000 นางสาวจุฑามาส สุขะนันท�

63043017001 นางสาวสาธนา แสนยะนันท�

63043017002 ว.าที่ร4อยตรีหญิงพรรณทิพา จันทร�ประกอบ

63043017003 นางสาวกชกร แก4วนิล

63043017004 นายสุรศักด์ิ สุขแพทย�

63043017005 นายพิเชษฐ� เฮ4งบริบูรณ�พงศ�

63043017006 นางสาวมะลิ เพ็งธรรม

63043017007 นางสาวปฐมพร สมบัติทวี

63043017008 นางสาวศิรินันท� ด4วงวาระ

63043017009 นางพัชราพร ธีระวุฒิ

63043017010 นางสาวสุกัญญา นาคแผ.น
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63043017011 นางสาววารีรัตน� ขาวศิริ

63043017012 นางสาวนุจิรา แย4มประโคน

63043017013 นายสุเมธี คมสัน

63043017014 นางสาวบังอร กายสิทธ์ิ

63043017015 นางสาวกุลนิดา ยันนาคี

63043017016 นางสาวฤทัยรัตน� มีสกุล

63043017017 นางสาวเจนจิรา ผ.องป@ญญา

63043017018 นายรุ.งรัตน� วิเชียรรัตน�

63043017019 นางสาวชญณัฏฐ� พินิจกิจ

63043017020 นางสาวประภัสสร จันทร�วงษ�

63043017021 นางสาวพัชรีญา ศรีมะโน

63043017022 นางสาววนิดา รื่นชล

63043017023 นายศิริมงคล โคกพูล

63043017024 นายจิรกิตต์ิ ใจประเสริฐ

63043017025 นางสาวอักษราภัค กิตติบวรกุล

63043017026 นางสาวภัศราพร ตุ.มทรัพย�

63043017027 นางสาวปนัดดา บุตรศรี

63043017028 นางสาวอภิญญา พัฒนไพศาลวงศ�

63043017029 นางสาวณัฐรดี เงินงาม

63043017030 นางสาวอิสรีย� คําแสง

63043017031 นายวงศธร ยอดแก4ว

63043017032 นายธนกฤต เชื้ออรวรรณ

63043017033 นางสาวปารดา เทียมวรรณ

63043017034 นายนวมินทร� เหงขุนทด

63043017035 นางสาวศิริพร สืบสิมมา

63043017036 นางสาวกัญญาณัฐ กล่ําแก4ว

63043017037 นางสาวบุษราคัม ลีกา

63043017038 นายวิชยุตม� เจาจาฤก

63043017039 นายชัยวัฒน� เทพเรียน

63043017040 นางสาวชนิดาภา สุขจิตต�
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63043017041 นางสาวธนวรรณ ครองตะเคียน

63043017042 นายเรวัฒน� โพธ์ิรัง

63043017043 นางสาววนัชพร สิงห�เดช

63043017044 นางสาวสิตา สุขใส

63043017045 นางสาวจงลักษณ� มากบุญ

63043017046 นางสาวสิริพร สุพล

63043017047 นางสาวน้ําเพชร ดีศรี

63043017048 นางสาวชญาณี เตียศรีพัฒนสุข

63043017049 ว.าที่ ร.ต.จิราวัฒน� ฤทธิชัย

63043017050 นายกริชเทพ จันทร�สว.าง

63043017051 นายฉัตรบดินทร� โพธ์ิอาศัย

63043017052 นางสาวกนกวรรณ นิ่มสุวรรณ�

63043017053 นางสาวเพ็ญศิริ พ่ึงเพ็ง

63043017054 นางสาววรพรรณ สุกแก4ว

63043017055 นางสาวพรรณประภา พรชัยประสิทธ์ิ

63043017056 นางสาวศศิประภา ถ่ินพุทธทรา

63043017057 นายภาณุวัฒน� อุสาหะ

63043017058 ว.าที่ร4อยตรีหญิงวันเพ็ญ สังข�วิชัย

63043017059 นางสาวชนกพร ชูวงษ�

63043017060 นางสาวสุรีพร คําศรี

63043017061 นางสาวสุชาวดี สีแตงสุก

63043017062 นางสาวรุจิรดา จันทรวิทูรย�

63043017063 นางสาวชนิตรา แฟงเอม

63043017064 นางสาวเสาวลักษณ� แย4มเกตุ

63043017065 นายเสรีรัตน� รื่นอารมณ�

63043017066 นายกรพัฒน� นันตะเสนีย�

63043017067 ว.าที่ รต.สุรศักด์ิ แพงสา

63043017068 นางสาวศิริวรรณ เจาะจง

63043017069 นายอาทิตย� คงใจดี

63043017070 นายนฤเบศ อุดนัน
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63043017071 นายชาญชัย มาลุน

63043017072 นางสาวมาริสา กระจ.างพัฒน�

63043017073 นางสาววณิชยา ชื่นชมพุทธ

63043017074 นายวิโรจน� ประทุมวัน

63043017075 ว.าที่ร4อยตรีธีรวัฒน� กล่ําทอง

63043017076 นางสาวนลัทพร ว.องวิการ

63043017077 นางสาวศิริพร พงเสมา

63043017078 นางสาวณภัทร สมปาน

63043017079 นายธีรพงษ� ฉอ4อนโฉม

63043017080 นายสุภัทร� วงศ�คง

63043017081 นายพันธ�วริศ โสวรรณ�

63043017082 นางสาวฌาริดา ทุริยานนท�

63043017083 นางสาวจารีรัตน� สมุทรประภูติ

63043017084 นางสาวพลอยชมพู เพ็ญสุภา

63043017085 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิเต้ีย

63043017086 นายพงษ�พัฒน� เพ่ิมศรี

63043017087 นางสาวกัลยรัตน� ศรีกระจ.าง

63043017088 นายศรราม ภาคอัมพร

63043017089 นางสาวกาญจนา ภูสําเภา

63043017090 นางสาววันดี ผกาขาว

63043017091 นางสาวศิวพร สระทองอุ.น

63043017092 นางสาวนฤมล แก4ววันดีธนโชติ

63043017093 นางสาวศิริรัตน� ชินบุตร

63043017094 นางสาวจันทร�เพ็ญ ท.าไคร4กลาง

63043017095 นางสาวศิริวรรณ มีมงคล

63043017096 นางสาววัชราพร ทองดุลย�

63043017097 นายณัฐกรณ� ฤทธ์ิทวี

63043017098 นางสาวเรวดี คํามูลอินทร�

63043017099 นางสาวอุมาพร ใจสอน

63043017100 นางรจนา คล4ายวิเชียร
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63043017101 นายณัฏฐวัฒน� นาคสุข

63043017102 นางสาวชนัดดา รักษ�ณรงค�

63043017103 นายชัยรัตน� ทาบุญ

63043017104 นางสาวกรกนก เกลื่อนกลาด

63043017105 นางสาวศุภัทรสิริ สุขเกษม

63043017106 นางสาวจิราภรณ� คล4าย เ หล  ็ ง 

63043017107 นางสาวทิพย�วัลย� เทียนงาม

63043017108 นางสาวณัฐฐินันท� ศิริแก4ว

63043017109 นางสาววราภรณ� เย็นใจ

63043017110 นางสาวศิริขวัญ สุขเจริญ

63043017111 นายพลยุทธ ฮวบเจริญ

63043017112 นายปDยะพัทธ� เต็งน4อย

63043017113 ว.าที่ร4อยตรีหญิงพีระพรรณ ม่ิงเชื้อ

63043017114 นางสาวประภัสสร มานะทัศน�

63043017115 นางสาวสุวนันท� ชื่นหิรัญ

63043017116 นางสาวนภษร ล้ําเลิศ

63043017117 นายศิวกร จรตระการ

63043017118 นางสาวณิศาพร เพชรศิลปQ

63043017119 นางสาวเบญจมาศ ปXาตาล

63043017120 นางสาวอัญชลี แจ.มแปHน

63043017121 นายศุภวิชญ� โยธาสุข

63043017122 นางสาวชฎามา ฐิติปริชญ�

63043017123 นายศุภกฤษ สว.างตระกุล

63043017124 นางสาวทิพจุฑา อยู.สอน

63043017125 นางสาวสุวิมล แสนธนู

63043017126 นางสาวกฤตยา ผิวอ.อน

63043017127 นางสาวจิราภา บุญปลอด

63043017128 นางสาวกนกวรรณ มะลิใจ

63043017129 นางสาวอรอนงค� พ่ึงสุรินทร�

63043017130 นายอภิรักษ� สุขหิรัญ
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63043017131 นางสาวเยาวลักษณ� รื่นสด

63043017132 นางสาวชุติญา โกนิล

63043017133 นางสาวรัชลี เมืองคํา

63043017134 นางสาวธารทิพย� ก4อนทอง

63043017135 นางสาวสุภารัตน� ธัญญะ

63043017136 นางสาววรรณิศา บุญแท4

63043017137 นางสาวบุญญารัตน� คําภักดี

63043017138 นางสาวขนิษฐา ศรเพชร

63043017139 นางอารี ญาณผล

63043017140 นางสาวสุเนตรตรา นุวรรณโณ

63043017141 นางสาวธนัชพร ชาติวงศ�

63043017142 นายสราวุฒิ แจ4งมงคล

63043017143 ว.าที่ร4อยตรีหญิงกุลธิดา ทิพย�สมบูรณ�

63043017144 นางสาวชนนิกานต� สิงห�กZา

63043017145 นางสาวประณยา พิรุณจิตร

63043017146 นางสาวกัลย�ลภัส ปาทาน

63043017147 นางสาวจิราพรรณ ปDLนนาค

63043017148 นางสาวมนทกานติ ธรรมกูล

63043017149 นางสาวภัทรจิตรา เปล.งอารมณ�

63043017150 นางสาวอรทัย คําคง

63043017151 นางสาวขณิตฐา จันคิด

63043017152 นางสาวสุพรรษา นิลพัฒน�

63043017153 นางสาวธิดารัตน� รัตนพงษ�

63043017154 นางสาววิภาวรรณ พูลเพ่ิม

63043017155 นางสาวธัญชนก บุญสวัสด์ิ

63043017156 นายพงศ�พิสุทธ์ิ ภูผานี

63043017157 นางเทียมเดือน น4อยสร4อย

63043017158 นางสาวจิณณพัต ทองมาก

63043017159 นางสาวยุพิน ทิมเทพ

63043017160 นางสาวสุวภัทร ขําศรี
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63043017161 นายศิริชัย จงสง.ากลาง

63043017162 นางสาวญาณิศา พันธุ�กลับ

63043017163 นางสาวณัฐกฤตา วงษ�สุวรรณ

63043017164 นางสาววรรณา เคลือบทอง

63043017165 นายพีรวิชญ� จะมือ

63043017166 นางสาวปDยาภรณ� รักดนตรี

63043017167 นางสาวณิชกานต� บุรีรัตน�

63043017168 นางสาวณัฎฐณิชา จอดนอก

63043017169 นางสาวพัทธนันท� เจริญศิลปQ

63043017170 นางสาวนวพรรณ สิงห�เถ่ือน

63043017171 นางสาวจ4นทกานต� จันทร�ผล

63043017172 นางสาวพัชรมน พูนใจสม

63043017173 นางสาวโสพิศ จันขุด

63043017174 นางสาวอรพรรณ จรดล

63043017175 นางสาวธิติรัตน� แสงวาโท

63043017176 นายธนเกษม สุขสมเกษม

63043017177 นางสาวภัทราพร สุวรรณ

63043017178 นางสาวนุชษญากร คณาภรณ�ทิพย�

63043017179 นางสาวสิริวรรณ แดงสาย

63043017180 นางสาวทิพวัลย� จันทวงษ�

63043017181 ว.าที่ร4อยตรีหญิงกัลยรัตน� ด4วงใจจิตร

63043017182 นางสาวนิวาริน ทองอ.อน

63043017183 นายอนันตชัย คงผล

63043017184 นางสาววิมลรัตน� ใหม.เอี่ยม

63043017185 นางสาวประภัสสร หินเพชร�

63043017186 นายอธิพันธุ� วิไลลักษณ�

63043017187 นางสาวพันธ�ทิพย� รัตนปฏิพันธุ�

63043017188 นางสาวประภัสสร รื่นสุภาพ

63043017189 นางสาวยุวดี มีสอาด

63043017190 นางสาวผกาวรรณ พงศ�หนู
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63043017191 นางสาวจันทิมา อังสุภานิช

63043017192 นางสาวเบญจวรรณ กิจสาสน

63043017193 นางสาวขวัญหทัย นาคกุญชร

63043017194 นางสาวสุธินี การสมดี

63043017195 นางอัญชลี บรรพโต

63043017196 นางสาวสุริยาพร กาฬภักดี

63043017197 นางสาววนิดา มากฟ@ก

63043017198 นายวราเทพ ศรีสมัย

63043017199 นายธวัชชัย อัจฉริยเมธากร

63043017200 นางสาวรัชพรรษ� เมืองคุ4ม

63043017201 นายพีรดนย� ชาติกิจอนันต�

63043017202 นางสาวอุบลวรรณา พฤกษา

63043017203 นางสาวสุธาทิพย� มีอยู.เสน

63043017204 นางสาวป@ญจรัตน� นิติพงศ�สกุล

63043017205 นางสาวศิริพร ชาติวิวัฒนาการ

63043017206 นางสาวศลิษา ศรประสิทธ์ิ

63043017207 นางสาวจารุวรรณ ศรีนาคา

63043017208 นางสาวบารมี มีสัจจานนท�

63043017209 นางสาวศิริรัตน� คําปHอม

63043017210 นายจักรกฤษ พลายวงษ�

63043017211 นายรุจิกร กีรติวศิน

63043017212 นางสาวเปรมิกา เนียมเกตุ

63043017213 นางสาวเกสรี ทิพย�กาวี

63043017214 นายอนุชิต สังข�สวัสด์ิ

63043017215 นางสาวลดาวัลย� ฉิมนาคพันธ�

63043017216 นางสาวอรสุดา ประดิษฐภู.

63043017217 นายธนัช วุฒิสมบูรณ�

63043017218 นายมณฑล ชีพนุรัตน�

63043017219 นางสาวณัฏฐ�ชุภา เหรียญมุง

63043017220 นายวิสิทธ์ิ ล4อมวงษ�
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63043017221 นางสาวนภมณี สุขสมวงศ�

63043017222 นางสาวชณิตตา เรืองฉาย

63043017223 นางสาวน้ําฝน กําเลิศ

63043017224 นางสาวนัทธมน บุญคุ4มครอง

63043017225 นายกิตติ จุฑาภิรักษ�

63043017226 นางสาวอรุโณทัย คําชื่น

63043017227 นายธณัฐชัย เนียมวงค�

63043017228 นายทรงยศ อินทโชติ

63043017229 นางสาวปาญนันท� เซียวสุรัตน�

63043017230 นางสาวรัชฎา ริตพวง

63043017231 นางสาวภัทธิยาพร สบาย

63043017232 นายกฤษณะ วิลัย

63043017233 นางสาวรัตนาพร สว.างศรี

63043017234 นางสาวณปภัช เสนารายณ�

63043017235 นายธนรัตน� ฉํ่าแสง

63043017236 นางสาวศรัณย�รัชต� พูลพันธ�

63043017237 นางสาวจิราพร โกมุทมาส

63043017238 นางสาวยุรีวรรณ วิภักดีรัตนมณี

63043017239 นางสาวชุติมา นกเสวก

63043017240 นายนิติพงษ� คงแก4ว

63043017241 นางสาวจิราพร อ.วมนุสนธ์ิ

63043017242 นางสาววาสนา จัน ตา อุด 

63043017243 นางสาวนิภาวรรณ เพ็งอุ.น

63043017244 นางสาวอัญธิการณ� ศรีสวัสด์ิ

63043017245 นางสาวศิริรัตน� ยินดีพิธ

63043017246 นายอนันต� สืบชาติ

63043017247 นางสาวณัฐนันทภัทร ไกรดี

63043017248 นางสาวสุภัทรา พุทธ�สุก

63043017249 นางสาวปานหทัย ยินดีชาติ

63043017250 นางสาวนิรมล จันทร�ชู
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63043017251 นายธเรศวร� เตชะไตรภพ

63043017252 นางสาวอมรลักษณ� ฟุHงสร4อยระย4า

63043017253 นายศุภวิทย� สกุลลรุ.งโรจน�

63043017254 นางสาวนิภาพรรณ ครุฑคง

63043017255 นางสาวกมลวรรณ ชนะสินธุ�F

63043017256 นางสาวจุฑามาศ ถ.องตะคุ

63043017257 นางสาวจันทรนภา ใบกะเบา

63043017258 นางสาวรพีพรรณ ขัติรัตน�

63043017259 นางสาววฤิณดา คุ.ยสว.าง

63043017260 นางสาวพรพรรณ โตRะทอง

63043017261 นางสาวสุธัญญา หามนตรี

63043017262 นายวรพันธ� ระเริงฤทธ์ิ

63043017263 นายเขมชาติ รอดมาลี

63043017264 นางสาวอัจฉริยา โฉมสี

63043017265 นางสาวกวินธิดา ศรีคําภา

63043017266 นายมนูญ หิงพุดซา

63043017267 นางสาวรดารัตน� ด4วงเลี้ยง

63043017268 นางสาววรรณภา เรียงผา

63043017269 นางสาวกมลวรรณ นุชอยู.

63043017270 นายชยพล หามนตรี

63043017271 นางสาววรภัทร พฤกษนิยพงศ�

63043017272 นางสาวชลิตา พงษ�ชุบ

63043017273 นางสาวภิชญาดา เสือสกุล

63043017274 นางสาวพจนี มีเสือทอง

63043017275 นางสาวสุธาสินี บุญมี

63043017276 นางสาวสุทัศณีย� แก4วพนม

63043017277 นางสาวกนกพร แก.นสุขา

63043017278 นางสาวจินต�จุฑา สินสมานกุล

63043017279 นางสาวมริษา อนันทสุข

63043017280 นางสาวจินดารัตน� ทรงเคารพ
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63043017281 นางสาวสลิลทิพย� พงเฟK\ยม

63043017282 นางสาวสุกัญญา สุขเกษม

63043017283 นายอธิวัฒน� มงคลแท4

63043017284 นางสาวปภัสสร หรั่งเรือง

63043017285 นางสาวพรธิดา เพ็ชรดี

63043017286 นางสาวอนิษา ขันธศักด์ิ

63043017287 นายเฉลิมพงศ� รุ.งกําจัด

63043017288 นางสาวอารยา ถนอมวงศ�

63043017289 นางสาวประกาย พิมพ�ศรี

63043017290 นางสาวจิตราวัลค� ปqLงพรม

63043017291 นายวรวุฒิ มุทาพร

63043017292 นางสาวนัดดา นิ่มวงศ�

63043017293 นางสาวเบญจพร มหาพราหมณ�

63043017294 นางสาวศรัณย�ลักษณ� บุญรอด

63043017295 นายเฉลิมเกียรติ โทนชาติ

63043017296 นางสาวศิริวรรณ พรหมบุญ

63043017297 นางสาวกนกวรรณ สาคร

63043017298 นางวารุณี ดีประสิทธ์ิ

63043017299 นางสาวดวงแก4ว อรชร

63043017300 นางสาวชุติกาญจน� เมืองช4าง

63043017301 นายชาญวิทย� ภูมิภาคสุวรรณ

63043017302 นางสาวรตนนันท� บัวขจร

63043017303 นางสาวศิริวรรณ ฉุนฉํ่า

63043017304 นายสิทธิเดช ปานเพ็ชร

63043017305 นางสาวนะดา ขันธศักด์ิ

63043017306 นางสาวเพชรรัตน� สินเพ็ง

63043017307 นายวีรยุทธ ปDLนดอกไม4

63043017308 นางสาวจิราพรรณ เผือกพ.วง

63043017309 นายธนรักษ� เพชรประดิษฐ

63043017310 นางสาวอารีรัตน� ตาทอง
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63043017311 นางสาวมะลิวัลย� กลิ่นม่ัน

63043017312 นายอรรถพร สุขสุทิน

63043017313 นางสาวนัฏฐิกา พิทักษ�เพ็ง

63043017314 นางสาวสุดา ยังเฟYLอง

63043017315 นางสาวอภิชญา ม่ังมี

63043017316 นางสาวนริสา ส4มจีน

63043017317 นายธนภัทร วงษ�บุตรรอด

63043017318 นายอดิรุจ ธนาภิญญานนท�

63043017319 นางสาวสุจิตรา เศรษฐี

63043017320 นางสาวปรารถนา ป@งแลมาปุเลา

63043017321 นางสาวประภากร รัตนาเดชาชัย

63043017322 นายธิติ บุญภักดี

63043017323 นางสาวจุไลพร แตงสุวรรณ

63043017324 นางสาวกชวรรณ พันปHอง

63043017325 นายมนตรี ศิริคําน4อย

63043017326 นางสาวสิริพร ยอดดําเนิน

63043017327 นางสาววราพร เยือกเย็น

63043017328 นางสาวณิรชา เส็งหนองแบน

63043017329 นางสาวิตรี อุดหนุน

63043017330 นางสาวธีรนุช ปDนวิสุ

63043017331 นายเชษฐพงษ� ศิริไพบูลย�

63043017332 นางสาววิริยา มานะเกียรติ

63043017333 นางสาวรัตนากร สอนเอี่ยม

63043017334 นางสาวปรางค�ทิพย� มัธยมบุรุษ

63043017335 นางสาวกมลทิพย� ผะกาเกตุ

63043017336 นายธนธรณ� แสงสว.าง

63043017337 นายวันเฉลิม เมืองพระฝาง

63043017338 นางสาวศิริวรรณ มากเทพพงษ�

63043017339 นายนราวุฒิ แย4มสวัสด์ิ

63043017340 นางสาวกันยารัตน� บังอร
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63043017341 นางสาวทิพวรรณ สุวรรณอร.าม

63043017342 นายสุเมธ กองพิกุล

63043017343 นายวันเฉลิม สมัครวงษ�

63043017344 นางสาวภัทรสุดา จันทร�เฮ4า

63043017345 นางสาวพินทะนา ลีดอกไม4

63043017346 นางสาวมาริสา นามอินทร�

63043017347 นางสาววรัญญา เปK\ยอุด

63043017348 นายอนุพงษ� กรุดเงิน

63043017349 นางสาวสกุณี ทํานา

63043017350 นางสาวอสมา เกิดอ่ํา

63043017351 นางสาวลัดดา ไชยเพ็ชร

63043017352 นางสาวปDยพร มีแก4วน4อย

63043017353 นางสาวหทัยกาญ สมวงศ�

63043017354 นายวรวิทย� มณีอินทร�

63043017355 นางสาวนฤมล ร.อนทอง

63043017356 นายวรวิทย� ศรีสองสม

63043017357 นางสาวชุติมา พูลสวัสด์ิ

63043017358 นายธนวัฒน� แปงสี

63043017359 นายธีรภัทร� ตรีภาค

63043017360 นายนที จิตระทศ

63043017361 นางสาวปาริฉัตร แตงสุข

63043017362 นายสุทธิพงษ� สีเงิน

63043017363 นางสาวรัชนก ภาษีภักดี

63043017364 นางสาวอนุธิดา สนธิภักดี

63043017365 นางสาววราภรณ� แสงญวน

63043017366 นายธานี พูลทราย

63043017367 นางสาวอัศนี เกิดม.วง

63043017368 นายณัฐวุฒิ นิลสุวรรณ

63043017369 นางสาวอรพรรณ พุทธา

63043017370 นางสาวรวิสรา ทองผึ้ง
หน4า 579 จาก 654               
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ระดับปริญญาตรี

63043017371 นายอนวรรษ สมัครการ

63043017372 นายเกษตร ชอบตะคุ

63043017373 นายนิทัศน� ระวิงทอง

63043017374 นางสาวนัยนา สร4อยด้ัน

63043017375 นางสาวนิษฐ�ชลีย� ชัยรินทร�

63043017376 นายจิโรจน� สารขวัญ

63043017377 นางสาวศุภนิดา จรูญโชคอนันต�

63043017378 นางสาวลลิตา สอนจีน

63043017379 นายณัฐศักด์ิ พรมวิชัย

63043017380 นางสาวญาธิป ปDLนหอม

63043017381 นางภัทรจิตร ประสิทธิเวช

63043017382 นางสาวริญญารัตน� มีลือสาร

63043017383 นายพีรดนย� กิจทิพย�

63043017384 นางสาวชญานี วังหอม

63043017385 นางสาวชนิตร�นันท� พิมล

63043017386 นายณรงค�ศักด์ิ ก4อนสุวรรณ�

63043017387 นายพงษ�ศิธร ทองเนื้อดี

63043017388 นางสาวกัญญาพัชร พัฒนสิงห�

63043017389 นางสาววรรณภา สว.างศรี

63043017390 นายสิทธา นิยมเพ่ิมพร

63043017391 นางมะลิวรรณ ทองสาม

63043017392 นายสมพร ช.างบู.

63043017393 นายเชิดสกุล ลาธุลี

63043017394 ว.าที่ร4อยตรีหญิงทักษภร มนัสกฤตดากุล

63043017395 นางสาวสุภาภรณ� ทองงามขํา

63043017396 นางสาวสาวิตรี จําปK

63043017397 นางสาวชลธิตา บุญมี

63043017398 นางสาวชลลดา แก4ววงษา

63043017399 นางอุมาพร คล4ายเครื่อง

63043017400 นางสาวรัตน�จิภรณ� ทวีวัฒนศิริ
หน4า 580 จาก 654               
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ระดับปริญญาตรี

63043017401 นางสาวป@ทมาภรณ� ขวัญแน.น

63043017402 นางสาวอนงค�ภัทร� หัสจรรย�

63043017403 นางสาววารุณี เมืองอุดม

63043017404 นางสาวสุพรรณษา นนทะพัฒน�

63043017405 นางสาวณัฐนันท� อินทร�สงค�

63043017406 นางสาวปดิวรดา ล4อมลาย

63043017407 นายณัฐพล โพธ์ิเอี่ยม

63043017408 นายธณศร มาลัยรัตน�

63043017409 นางสาวภรภัทร ยินดี

63043017410 นายพิพัฒน� คะเชนทร

63043017411 นางสาวชลธิชา วันทา

63043017412 นางสาวอภิญญา เจียมเงิน

63043017413 นางสาวจิราวรรณ แจ4งวงศ�

63043017414 นางสาวเจนจิรา สิริชัย

63043017415 นางสาวพิชญา เส็มสัน

63043017416 นายไพรัตน� แสงทอง

63043017417 นางสาวศศิธร สิงห�ชํานาญ

63043017418 นายไตรจักษ� หมูยา

63043017419 นายศักด์ิสิทธ์ิ สงขํา

63043017420 นางสาวเบญญพัฒน� ประจง

63043017421 นายกมลวรรณ พรมประสิทธ์ิ

63043017422 นายธวัช โพธ์ิชัย

63043017423 นายจักรชัย เคนจันทึก

63043017424 นายทินกร มันมะนี

63043017425 นางสาวป@ทมา พิณพิพัฒน�วรากุล

63043017426 นางสาววิลาสินี จินโต

63043017427 นางสาวภัทรสุดา แย4มพราหม

63043017428 นางสาวสุมลรัตน� เครือบุดดา

63043017429 นางสาวอิสริยา มุสิกชาติ

63043017430 นายวัยวสันต� บัวสมบูรณ�
หน4า 581 จาก 654               
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63043017431 นายวนันตชัย ทับทิมทอง

63043017432 นางสาวนงลักษณ� เมืองศิริ

63043017433 นางสาวรตาชา นามวงศ�

63043017434 นายกิตติพงศ� จ4านสกุล

63043017435 นายวสันต� รัตสิงห�

63043017436 นางสาวศศิประภา ปลื้มจิตต�

63043017437 นายศิรวุฒิ รอตสวัสด์ิ

63043017438 นางสาววิภารัตน� สุภาเพียร

63043017439 นางสาวรักตวรรณ แดงจันทร�แก4ว

63043017440 นางสาวรุ.งฤดี บุตรพุ.ม

63043017441 นางสาวนภษร แก4วรัตน�

63043017442 นายชัชวาลย� จันทร�เพชร

63043017443 นายสุขชัย แซ.ต้ัง

63043017444 นางสาวพรนภา ฤทธ์ิเทพ

63043017445 นางสาวนลินี สีนวล

63043017446 นายสักรินทร� เชษฐศาสน�

63043017447 นางสาวศศิพร คีรีราษฎร�ตระกูล

63043017448 นางสาวไขนภา นาคโชติ

63043017449 นางสาวจารุตา ราชใจผิด

63043017450 นางสาวสุนิต4า ราคาลัม

63043017451 นายวีระพล ทุเรียนสุก

63043017452 นางสาวกรรณิการ� สระทองยอด

63043017453 นายสหภาพ พรมแดง

63043017454 นางปวีณา จันทร�ข4างแรม

63043017455 นางสาวนิศาชล บาลไทสงค�

63043017456 นางสาวอรพิน เงินมาก

63043017457 นางสาวกนกกาญจน� แก4วน4อย

63043017458 นางสาวภัทรานิษฐ� เต.าสุวรรณ

63043017459 นายอลงกรณ� จุ4ยแก4ว

63043017460 นางสาวดุษฎี ปานขวัญ
หน4า 582 จาก 654               
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63043017461 นายศราวุธ สมิทธิวัฒนกิจ

63043017462 นางสาวพรธีรา ปDยะป@ญญาพงษ�

63043017463 นางสาวนัฐลดา มีผิว

63043017464 นางสาวสนพรรณญา วงษ�ปางมูล

63043017465 นางสาวณัฏฐญาภรณ� กล่ําชัย

63043017466 นายศิขริน อินทรชู

63043017467 นางสาวสุชาดา เขียวสุก

63043017468 นางสาวนราทิพย� พงษ�ภู.

63043017469 นายธนภัทร ใบกุหลาบ

63043017470 นางสาวทิพย�กมล คําวงค�

63043017471 นางสาวอรทัย เพชรศรี

63043017472 นางสาวชุติมา เกิดปรางค�

63043017473 นางสาวภัทรวดี เมฆลอย

63043017474 นางสาวอภิญญา โมธรรม

63043017475 นางสาวอภิรดา จันทร�จรูญ

63043017476 นางสาวอริสา ชะนะไชย

63043017477 นางสาวขวัญแก4ว ทองหล.อ

63043017478 นายภาณุภัทร� รอดพินิจ

63043017479 นางสาวศศินา พนมธรนิจกุล

63043017480 นางสาวศจีพรรณ เสมสายัณห�

63043017481 นางสาวประภาภรณ� ชูกะนันท�

63043017482 นางสาวธันยพร จากภัย

63043017483 นางสาวพรพรรณ สละตัน

63043017484 นางสาวลักขณา ขันธประภา

63043017485 นางสาวกมลวรรณ ทองคํา

63043017486 นายเกิดสุข หยุยพันธุ�

63043017487 นางสาวอภิชญา พานิชชอบ

63043017488 นางสาวนุชจรีย� จันทร�ชุ.ม

63043017489 นางสาวอมรรัตน� โททะมัน

63043017490 นางสาววันนิสา กZงพยุง
หน4า 583 จาก 654               
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63043017491 นางสาวสุพรรณี อุทัยธรรม

63043017492 นางสาวอัญชิสา ดอกอัญชัญ

63043017493 นางสาวกุลิสรา สร4อยสุวรรณ

63043017494 นางสาวจิราพร วรรณเผือก

63043017495 นายณัฐดนัย เศรษฐพันธุ�

63043017496 นางสาวปริมาภรณ� สุริยะวงค�

63043017497 นายพิทวัส วรรณา

63043017498 นายดนัย รอบรู4

63043017499 นางอารยา กองคํา

63043017500 นางพรสวรรค� พลภักดี

63043017501 นางสาวยุพา เอี่ยมพูล

63043017502 นางสาวธัญวรัตม� แสงแก4ว

63043017503 นางสาวณัชชา ประโสตัง

63043017504 นางสาวกุมภาภร โน4มน4าว

63043017505 นางสาวศิริพร ฉุยฉาย

63043017506 นางสาวอรอุมา แสงจีน

63043017507 นายธนวัฒน� ศรีชมภู

63043017508 นางสาวทิพย�รดา สุภาพกิจ

63043017509 นางสาวสุมิตรา คํามี

63043017510 นางสาวณัฐรัตน� ชัยภูมิ

63043017511 ว.าที่ ร.ต.หญิงณัฐติยา กล4าหาญ

63043017512 นางสาวนุสสรา กระจ.างโชติ

63043017513 นางสาวขนิษฐา ทองแผ.

63043017514 นางสาวสุมิตรา หลวงพันเทา

63043017515 นางสาวศิริลักษณ� นุ.มนิ่ม

63043017516 นางสาวบวรลักษณ� ศิรเวศนันท�

63043017517 นางสาววารินทร� บุญจันทึก

63043017518 นางสาวผกาภรณ� ฝ@Lงสินธุ�

63043017519 นางสาวพิมพ�วิษา โรจน�บุญถึง

63043017520 นางสาวประถัสรา รัตนถาวร
หน4า 584 จาก 654               
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63043017521 นางสาวปรีดาภรณ� ภู.พลอย

63043017522 นางสาวอธิชา ชูมล

63043017523 นางสาวอรชา อรรถพิธ

63043017524 นางสาววรณัน ไวเหาะ

63043017525 นางสาวพัชราพัณ ลําพาย

63043017526 นางสาวรัตนา ประสารวัน

63043017527 นางสาวจิราพร ผดุงแพทย�

63043017528 นางสาวสุภาพร เครือเมฆ

63043017529 นางสาวนิสากร โพธ์ิฤทธ์ิ

63043017530 นางสาวจิราพรรณ โพธ์ิเพ็ชร�

63043017531 นายพรเทพ แสงเพ็ชร�

63043017532 นายนิพิฐพนธ� อัครวงษ�

63043017533 นางสาวพัชณี ศรีคราม

63043017534 นางสาวจิตรารัตน� สุพัฒน�

63043017535 นางสาวสิริวิมล ปานเลิศ

63043017536 นายนิมิตต� ภู.ระย4า

63043017537 นางสาวมานิตา หม่ืนแจ4ง

63043017538 นางสาวกัญญารัตน� งามประดับ

63043017539 นางสาวพรรณนภา พรมแปง

63043017540 นางสาวใบเฟDน วิชิตตระกูล

63043017541 นางสาวพลอยไพลิน ชัยอุดม

63043017542 นางสาวอนงค�นารถ พงษ�ธัญการณ�

63043017543 นางสาวเพชรารัตน� รัตนวัน

63043017544 ว.าที่ร4อยตรีเสกศักด์ิ สกูลนิวัติ

63043017545 นางสาวกัญญาณัฐ เฮงสุวรรณ

63043017546 นางสาวจุฑาภรณ� โพธ์ิจําศิล

63043017547 นางสาวอัญชลี อินทพันธ�

63043017548 นางสาวบุษกร จ่ีมุข

63043017549 นางนภาพร เพ็งรุ.ง

63043017550 นางสาวดวงหทัย บังเกิด
หน4า 585 จาก 654               
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63043017551 นางสาวธัญยธรณ� เอี่ยมศิลปQ

63043017552 นายสังวรี กาญจนโพชน�

63043017553 นางสาวพรพิมล ช.วงกลาง

63043017554 นางสาวธารารัตน� หลําพรม

63043017555 นายนนทกร จันโอ

63043017556 นางสาวพิรศา คชวงศ�

63043017557 นายวัชรพงศ� น4อยสอนเจริญ

63043017558 นางสาวชัชลี ศรีไชยทอง

63043017559 นายสรรเสริญ ราตรี

63043017560 นายนครินทร� จริตพจน�

63043017561 ว.าที่ร4อยตรีพรตชนะ อยู.นอน

63043017562 นางสาวพิมประภา โลนันท�

63043017563 นางสาวเบญจวรรณ ศิริมงคล

63043017564 นางสาวอัจฉราพร คุณมงคล

63043017565 นางสาวปารียา บุญชิ

63043017566 นางสาวนฤมล ลีสุวรรณ�

63043017567 นายสมชาย วัดวงษ�ษา

63043017568 นางสาวปฐาภรณ� เเบะดอม

63043017569 นางสาวกนกพร ลายตลับ

63043017570 นางสาวสโรชา อุ4มญาติ

63043017571 นางสาวสุมณทรา กองบุบผา

63043017572 นางสาวบุศรินทร� พันธ�เทศ

63043017573 นายวุฒิพงศ� รัตนมงคล

63043017574 นายนพพล บุญยัง

63043017575 นายฐิติเทพ แตงไทย

63043017576 นางสาวนวพรรษ เชี่ยวชาญ

63043017577 นางสาวสุธาทิพย� สุขไสย

63043017578 นางสาวกนกวรรณ ม่ังมี

63043017579 นางสาวละอองดาว สุ.มทา

63043017580 นางสาวไคริกา เทียนงาม
หน4า 586 จาก 654               
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ระดับปริญญาตรี

63043017581 นางสาวกนกพร ฟ@กเมือง

63043017582 นายปาลวัฒน� อิสสอาด

63043017583 นางสาวนฤพร แววสีงาม

63043017584 นางสาวประภัสสร ไม4สนธ์ิ

63043017585 นายอาชาไนย ทันพานิช

63043017586 นางสาวณัชชา รื่นแสง

63043017587 นางสาวน้ําเพชร บุญมา

63043017588 นายปราโมทย� บุญนุช

63043017589 นางสาวกันติชา แพโกเศรษฐ

63043017590 นางสาวอมราลักษณ� หมดมลทิน

63043017591 นางสาวฉันทนา อ.อนเทียน

63043017592 นางสาวอรวรรณ แสงวรรณดี

63043017593 นายอภิวัฒน� จันทราสา

63043017594 นางสาวอสมาวัลย� พาข้ึนพร4อม

63043017595 นางสาวสุวนันท� ศรีเงินงาม

63043017596 นายธีรภัทร� พงศ�พันธุ�สุข

63043017597 นายภูมิพัฒน� เปรมปราศภัย

63043017598 นางสาวสุรีพร ร.มโพรีย�

63043017599 นายวัชระ วิหกรัตน�

63043017600 นางสาวกฎภาพิมพ� หล4าเจ

63043017601 นางสาวละอองดาว พุ.มพวง

63043017602 นางสาวปDยะวรรณ ถาวร

63043017603 นางสาวกานดา สีชา

63043017604 นางสาวภานุมาศ หิ้งเพชร

63043017605 นางสาวจาริพา ดาวทอง

63043017606 นางสุชาดา สําแดงฤทธ์ิ

63043017607 นายวรัตม� วิใจคํา

63043017608 นางสาวสิริพรรณ สังข�พิชัย

63043017609 นางสาวพัชราภรณ� ผู4กําจัด

63043017610 นางสาวจิดาภา วงษ�จันนา
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63043017611 ส.ต.ตพลวัฒน� บัวระพันธุ�

63043017612 นางสุพัตรา พ.อไชยราช

63043017613 นางสาวรัตติพร เขียนนิล

63043017614 นายจิรเมธ ปHองคํา

63043017615 นางสาวจิราพร สาขาว

63043017616 นางสาวนัฐกานต� ศุภกําเนิด

63043017617 นางสาวโยธกาญจน� ชมบุญมี

63043017618 นางสาวณิชกานต� สิงห�หิรัญนุสรณ�

63043017619 นางสาวกัญญาสิริ กิตติมนากร

63043017620 นางสาวสิริวิมล นาคพิทักษ�

63043017621 นางสาวกันติกา วงค�ราษฎร�

63043017622 นางสาวพรลภัส พุทธรังษี

63043017623 นางสาวปรัชญาภรณ� วะสุวัชร

63043017624 นายวรุต ชินประหัษฐ�

63043017625 นายพงษ�วริษฐ� ไพรมานะ

63043017626 นางสาวกรกนก ครุธพันธ�

63043017627 นางสาวภัทราพร บุตรจู

63043017628 นางสาวจีรังลักษณ� คชหิรัญ

63043017629 นายอภิเศรษฐ� อินทรพาณิชย� 

63043017630 นายกฤตย น้ําฉํ่า

63043017631 นางสาวแสงระวี โพธ์ิทองคํา

63043017632 นางสาววิลาวัลย� มุรินทร

63043017633 นายอํานาจ พลประฐม

63043017634 นางสาวณวพร อุตตะกะ

63043017635 นางสาวรัตนาวดี ธนาธรณ�มงคล

63043017636 นางสาวเชอรี่วรรณ น4อยแสงกรรวี

63043017637 นายกิตติภัธ งานดี

63043017638 นายสุทธิพงษ� คงมัน

63043017639 นายตรัณย�ชัย เชื้อมุข

63043017640 นางสาวจิตติมา วงค�คําจันทร�
หน4า 588 จาก 654               
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63043017641 นายปุริม สารพงษ�

63043017642 นางสาวอาภาพร พ.วงจาด

63043017643 นางสาวศจี คําแผง

63043017644 นางสาวนภาวรรณ จันทร�คีรีรุ.ง

63043017645 นางสาวเขมนิจ จักรขัตย�

63043017646 นายธิติพงษ� ธารีบุญ

63043017647 นางสาวทัศนีย� มณีกิจ

63043017648 นางสาวชลธิชา วณิกสัมบัน

63043017649 นางสาวมัตติยา เพ่ิมวัฒนา

63043017650 นางสาวกมลรัตน� เนียมสุข

63043017651 นางสาวณัฐธิดา แอ.งเพชร

63043017652 นางวิมล จุลอดุง

63043017653 นางสาวกนิษฐา แสงครุทธ�

63043017654 นายศุภกิจ พงษ�เนตร

63043017655 นายธนกฤต เชื้อปรางค�

63043017656 นางสาวจิรพรรณ เฉลิมวัฒน�

63043017657 นายเกษม ธาราวัตร�

63043017658 นางสาววราภรณ� แก4ววงษ�

63043017659 นายอภิสิทธ์ิ พรรณหาญ

63043017660 นางสาวดารีน.า หมาดหีม

63043017661 นางสาวกชกร สีดา

63043017662 นางสาวปDยธิดา นักธรรม

63043017663 นางสาวภากร กลางหน

63043017664 นายคม สัณห� อินทสาร

63043017665 นางสาววรุณ สุชฎา

63043017666 นายปภัทร�พนธ� เปรมศรี

63043017667 นางสาวปวิตรา เมาจา

63043017668 นางสาวชุติมา อยู.มาก

63043017669 ว.าที่ ร.ต.สุรศักด์ิ วงษ�ขันธ�

63043017670 นางสาวฐานิดา แสงรุ4ง
หน4า 589 จาก 654               
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63043017671 นางสาวคีรีรัตน� ภูฆัง

63043017672 นางสาวก่ิงดาว ศิลา

63043017673 ว.าที่ ร.ต.พงษ�สกุล แก4วคง

63043017674 นายวัชรากร ตันมี

63043017675 นางสาวสุวรรณา สิงห�จันทร�

63043017676 นางสาวพลอยณิชชา ศิรกิตติวรพงษ�

63043017677 นางสาวพรชิตา ศรีสําราญ

63043017678 นายพิทยาพล สุขบุญเพ็ญ

63043017679 นางสาวเรณู พลับวังกล่ํา

63043017680 นางสาวธราธร อินแทน

63043017681 นางสาววิลาวรรณ พละศูนย�

63043017682 นางสาวพรพรรณ กลิ่นระรวย

63043017683 นางสาวป@ทมาวรรณ ฤทธิเดช

63043017684 นางสาวกติญา สมสมัย

63043017685 นางสาวชาลินี มากรัตน�

63043017686 นางสาวชรินรัตน� กาฬภักดี

63043017687 นางสาววิสุดา กลิ่นสอน

63043017688 นางสาวธนัชพร อัสดงแดนไพร

63043017689 นางภัทรานิษฐ� ฉัตรเกษ

63043017690 นางสาวณัฏฐธิดา กุญชร

63043017691 นางสาวพัชรา มะลิทอง

63043017692 นายธนสาร กนกแสง

63043017693 นางสาวศศิวิมล เมืองช4าง

63043017694 นายบรรณวิชญ� ป@ทมพันธุ�

63043017695 นางสาวณัฐรดา ช.างเจริญ

63043017696 นายกมลวิช ฤทธิเดช

63043017697 นางสาวจินตนา ชินชงจู

63043017698 นางสาววิราวรรณ ธินันชัย

63043017699 นางสาวเสาวลักษณ� แก4วเทียน

63043017700 นางพรทิพย� พวงพลอย
หน4า 590 จาก 654               
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63043017701 นายบริภักด์ิ เผ.าป@น

63043017702 นางสาวนนทพร ทัพธานี

63043017703 นางสาวกวิสรา คุ4มสุข

63043017704 นางสาวศรัญญา เหมือนแสง

63043017705 นางสาวชนาภา พิณพาทย�เพราะ

63043017706 นายอดิศักด์ิ ปDยสถิตย�

63043017707 นางสาวทิวา เหล็กผา

63043017708 นางสาวกันติชา พรมโชติ

63043017709 นางสาวณัฐกาญจน� ชมเชย

63043017710 นางสาวอารียา จิตรราช

63043017711 นายรัตนพล พลเสน

63043017712 นายรัชตะ รัตนธรรม

63043017713 นางสาวเกษรินทร� ตรงกับกิจ

63043017714 นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา

63043017715 นางสาววรัญญา เดชอุดม

63043017716 นางสาวศุภากร วรวัตร

63043017717 นางสาวดวงนภา จูประเสริฐ

63043017718 นางสาวศุภลักษณ� บํารุงญาติ

63043017719 นางสาวจงรักษ� จงบัญญัติ

63043017720 นายธรณิศ ภักดี

63043017721 นางสาวคนึงนิตย� เพชรประกอบ

63043017722 นางสาวปริชมน สุขมาก

63043017723 นางสาวจันทรา สาคร

63043017724 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�หัตถะ

63043017725 นางสาวลลิตา เกิดแก.น

63043017726 นางขวัญแก4ว สวัสด์ิวงษ�

63043017727 นางสาวภัทรพร ฐิติชญาสุภากร

63043017728 นางสาวอริศรา อินย้ิม

63043017729 นางสาวจิราพร มะกล่ํา

63043017730 นางสาวชุติมา ทองงาม
หน4า 591 จาก 654               
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63043017731 นางสาววิรัญญา บุญมีประเสริฐ

63043017732 นางสาวสุพัตรา เนียมอ.อน

63043017733 นายเตชิต ยุทธนะพลากูร

63043017734 นายตรีลักษณ� กําเหนิดนพลักษณ�

63043017735 นายกฤษณะ พาสุวรรณ

63043017736 นางสาวธนภร อําภา

63043017737 นางสาวสลิตา คงแก4ว

63043017738 นางสาวนิษฐา บุญเผย

63043017739 นางสาวกิตติยา กล4าแข็ง

63043017740 นายสาธิต กองทรง

63043017741 นางสาวสุภาวดี โชติธนะ

63043017742 นางสาวแพรวพราว ภูมิประเทศ

63043017743 นางสาวจิดาภา ศรีสุวรรณ�

63043017744 นางสาวชนาภา พิศาลศิลปQ

63043017745 นางสาวสิริมาศ บูรณกาญจน�

63043017746 นางสาวสุพัตรา วารีจันทร�

63043017747 นางสาวนฤมล ชัยหงษ�

63043017748 นางสาวณัชญ�ชนก นาคเทียม

63043017749 นายนรชัย สุนทรเนตร

63043017750 นายวุฒิชัย กิจปาโมกข�

63043017751 นางสาวกชพรรณ บุ.งนาแซง

63043017752 นายมารุต ธรรมวัฒนากาญจน�

63043017753 นางสาวพัชราพร บานเย็น

63043017754 นางสาวอาภัสรา สีเขียว

63043017755 นางสาววิภาดา ขําเดช

63043017756 นางสาวปนัดดา เจียมสระน4อย

63043017757 นางสาววรรณยุดา องอาจ

63043017758 ว.าที่ ร.ต.หญิงผะดา บุดดาซุย

63043017759 นางสาวมนธิรา สอ4าง

63043017760 นายสัจจาพงศ� ไทยประเสริฐ
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63043017761 นายนฤนาท ขันธจิตร

63043017762 นางสาวมณีรัตน� ทองภู

63043017763 นางจรรยาภรณ� คํามาก

63043017764 นางสาวรัชนี พังจุนันท�

63043017765 นายศุภชัย รุ.งเรือง

63043017766 นายสุทธิโชค ขอบคุณ

63043017767 นางสาววรัญญา วีระสัย

63043017768 นายเจนณรงค� จิตร�แสวง

63043017769 นายเจษฎา เสมาวัฒนกิจ

63043017770 นางสาวขวัญชนก มานิตย�

63043017771 นายวชิรวิทย� คณะศรี

63043017772 นายณัฐพงศ� มือแป

63043017773 นางสาวกัญญาวีร� วงษ�น4อยศรี

63043017774 นางสาวอารีรัตน� บุญตา

63043017775 นายณัฐพล เอี่ยมพิชัย

63043017776 นางสาวสุนิสา ตุ4มทอง

63043017777 นางสาวชนาภรณ� อัตตะสาระ

63043017778 นางสาวสุธีรา ศัพท�อนันต�

63043017779 นางสาวอณิษฐา สีหะ

63043017780 นางสาวกนกกาญจน� เส็งลา

63043017781 นางสาวสุวนันท� กาไวย�

63043017782 นางสาวสุดารัตน� จ4องสระ

63043017783 นางสาวอินทิรา ศรัทธารัตนตรัย

63043017784 นายก4องภพ แสงทอง

63043017785 นางบังอร สายสุ.ม

63043017786 นางสาวชญานี รุ.งวรรณ

63043017787 นายกุลโรจน� สังข�ย้ิมพันธุ�

63043017788 นางสาวสลิลทิพย� มุสันเทียะ

63043017789 นางสาวสุวิมล แตงอ.อน

63043017790 นางสาวจุฑารัตน� พ.อค4า
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63043017791 นายพงศธร ฟ@กขาว

63043017792 นางสาวจินตนา สิงห�ดํา

63043017793 นายโยธิน ขาวพราย

63043017794 นางสาวกมลวรรณ เปรมเกษมศรี

63043017795 นางสาวนุจรีย� คําขาว

63043017796 นางสาวสารินทร� มงคลฤดี

63043017797 นางสาวกัญญาวีร� บุญเกิด

63043017798 นางสาวจุฑามาศ อยู.เย็น 

63043017799 นางสาวณัฐมน สมรัตน�

63043017800 นางสาวกนกรัชต� สัมมาตรี

63043017801 นางสาวมธุรดา ม่ังนิมิตร

63043017802 นายชัยวัฒน� สอนวิชัย

63043017803 นางสาวดารณี สุขประสาท

63043017804 นางสาวเสาวคนธ� ภาษี

63043017805 นางสาวมาลี อาดี

63043017806 นายพีรณัฐ เกิดลาภี

63043017807 นางสาวพัชราพร บุญจันทร�

63043017808 นายสิริชัยนรินทร� ยาพรม

63043017809 นางม่ิงขวัญ สลีอ.อน

63043017810 นางสาวพิFชชาภา พารุณ

63043017811 นางสาวศิริพร ธนะเกษม

63043017812 นางสาวปราณี จอหอ

63043017813 นายณัฐพล เทียนบุญ

63043017814 นางสาวพิชญา จันทร�ฟ@ก

63043017815 นางสาวศกลวรรณ หล4าวงศา

63043017816 นางสาวกมลชนก ตรีราภี

63043017817 นางสาวรสสุคนธ� เกียรติยศ

63043017818 นางสาวบุศรินทร� โวทาน

63043017819 นายชัชชัย มณีโชติ

63043017820 นางสาวหรรษา การีกลิ่น
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63043017821 นางสาวชลธิชา กลับฝ@Lง

63043017822 นางสาวนัฐวดี มารอด

63043017823 นายพิรสิทธ์ิ ภูชงค�

63043017824 นายนิรันดร� บางมณี

63043017825 นายสุรสิทธ์ิ นุสติ

63043017826 นายวัชรพงศ� ทวีพุดซา

63043017827 นายวิศิษย�ศักด์ิ ยอดคัดเค4า

63043017828 นางสาววราภรณ� ศรเหล็ก

63043017829 นางสาวยุวดี ฉิมสุนทร

63043017830 นางสาวจรีพร ฆารจรัส

63043017831 นายธนกฤต ประชากุล

63043017832 นางสาวมินตา นะรวยลาภ

63043017833 นางสาวทิชากร บุญชู

63043017834 นางสาววิภาดา สาดบุญลือ

63043017835 นางสาวนิฏยา ควรบํารุง

63043017836 นายประจักษ� ฟ@กขาว

63043017837 นางสาวสุรัตนา สายโน

63043017838 นายศุภฤกษ� ตันติเวสส

63043017839 นางสาวศศิชา เมสนุกูล

63043017840 นางสาวกมลวรรณ ศิริสุข

63043017841 นางสาวสุขศิริ วงษ�เปKLยม

63043017842 นางสาวนัทธ�ชนัน บุญคง

63043017843 นางสาวสุปรียา มากมี

63043017844 นายอภิรักษ� สรสืบสาย

63043017845 นางสาวศุภนุช คงสินชัย

63043017846 นางสาวจันทนา ทรัพย�สมบัติ

63043017847 นางสาวณัฐชา ใจรักหลวง

63043017848 นายเกรียงศักด์ิ ฉิมปาน

63043017849 นางสาวผุสรัตน� ขวัญกุล

63043017850 นางสาวมุทิตา การถักดี
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63043017851 นางสาวชิณธิภร หวังสุดใจ

63043017852 นางสาววราพร แก4วเจริญ

63043017853 นางสาวสุดารัตน� ลือชา

63043017854 นางสาวชญาณี สัญญเดช

63043017855 นายวรพรรด์ิ เชื้อกสิการ

63043017856 นายกฤช สุขพูล

63043017857 นางสาวจิรัฐติกาล อ่ํานาเพียง

63043017858 นางสาวภัทราภรณ� คําทอง

63043017859 นายสัตยา ป@ดตังทานัง

63043017860 นายขจร สุขทอง

63043017861 นายดํารงยศ อินทร�อํานวย

63043017862 นางสาวป@ทมา พรมวรรณ�

63043017863 นายวานนท� รัตนเจริญทรัพย�

63043017864 นางสาวสุภาพร พงษ�อุดม

63043017865 นายภานุวัฒน� วรรณะธูป

63043017866 นางสาวผกามาศ ตันสุข

63043017867 นางสาวเสาวนีย� นาคเสโน

63043017868 นางสาวปวีณ�นุช เพชรประเสริฐ

63043017869 นางสาววิลาสินี ไซประเสริฐ

63043017870 นายกันต� มหิงสพันธุ�

63043017871 นางสาวนีลบุญ ปานเทศ

63043017872 นางสาวมัณฑนา ราตรี

63043017873 นายณัฐพล คุ.ยจาด

63043017874 นางสาวฐานิสสร โอสถจันทร�

63043017875 นางสาวปนัดดา จันทร�ษา

63043017876 นางสาวบุษกรณ� สอดศรี

63043017877 นางสาวธนัญญา ชํานาญหมอ

63043017878 นางสาวสุรชา ย่ีทอง

63043017879 นางสาวนภสร ทองชาติ

63043017880 นางสาวขลนิชา น4อยใจ
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63043017881 นางสาวอาภัสรา ชิวหา

63043017882 นางสาวจุฑาทิพย� มหาไม4

63043017883 นายณัชพล อุนการุณวงษ�

63043017884 นางสาวณิธาภัทร เถ่ือนกล่ํา

63043017885 นางสาวอภิญญา บุญยัง

63043017886 นางสมลักษณ� มาหา

63043017887 นายณัฐพล ศรีโก.งธนู

63043017888 นายปDยะทัศน� ขันมา

63043017889 นางสาวอาภาพร ภูมิไสล

63043017890 นางสาวธิดารัตน� กาบเก้ียว

63043017891 นางสาวฐานวีร� ธนไพศาลนันทกุล

63043017892 นางสาวนันทวัน พ4นภัย

63043017893 นางสาวบุษกร สุดสวัสด์ิ

63043017894 นางสาวกันติชา พลเจียก

63043017895 นางสาวศรัญดา กลมสะอาด

63043017896 นางสาวจันทิมา กิจจา

63043017897 นางสาวสุทธิดา สุขโพธิแสน

63043017898 นางสาวกมลภัทร บุตรพันธ�

63043017899 นางสาวศิริพรรณ เรือนทอง

63043017900 นางสาวปฐมาวดี มังกรแก4ว

63043017901 นายอานนท� บุญฤทธฺ�

63043017902 นางสาวธันยพร เศษกศิลป

63043017903 นางสาวจิราพร แสนรัก

63043017904 นางสาวเบญจา สิงห�ทอง

63043017905 นางสาวศิริพร ต๋ีชื่น

63043017906 นายศุภวิชญ� ทองมูล

63043017907 นางสาววริษา นวลละออง

63043017908 นางสาวรัชนีวรรณ คําหงษา

63043017909 นายชนัฐพงษ� ชีพเหล็ก

63043017910 นายวรัญWู โกมลวานิช
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63043017911 นายภูมิพัฒน� กฤชสินชัย

63043017912 นางสาวนุจรีย� เลาศรี

63043017913 นางสาวรัชชาริญ เลี้ยงประเสริฐ

63043017914 นางสาวศุทธหฤทัย ไตรวัย

63043017915 นายบรรณสรณ� กลิ่นกระจาย

63043017916 นายอุดมศักด์ิ อ.วมสุข

63043017917 นางสาววราภรณ� อ4วนล่ํา

63043017918 นางสาวอัจฉริยา เชื้อวงษ�

63043017919 นายพิเชษฐ ถือกล4า

63043017920 นางสาวทิพย�มาศ จาบทอง

63043017921 นางสาวณัฏฐ�ธนัน ชนันท�วงศ�

63043017922 นางสาวชรินทร�ทิพย� แจ.มศักด์ิ

63043017923 นางสาววิภากรณ� โกกิจ

63043017924 นายปองพล พัทวี

63043017925 นางสาวนิศากร โตจาด

63043017926 นางสาวบุญธิดา ไล4เลิศ

63043017927 นางสาวธัญพร แจ4งน้ําใจ

63043017928 นายคณาชสิทธ์ิ ธันย�ธาดาสุขขจร

63043017929 นางสาววาสนา ฉันท�ผ.อง

63043017930 นายเพชรรุ.ง มะยมทอง

63043017931 นางสาวทิพยภัสสร� แก4วศรี

63043017932 นางสาวมัณฑนา ย4อยนวล

63043017933 นายกิตติศักด์ิ เรือนงาม

63043017934 นางสาวกรพิชา ไพฑูรย�

63043017935 นางสาวสุพัตรา พระพรหม

63043017936 นางสาวชลธิดา ภู.แพร

63043017937 นางสาวเนรัญชรา มีสมภพ

63043017938 นางสาววราภรณ� ประสิทธ์ิสม

63043017939 นางสาวศศิวิมล โพธ์ิภักตร�

63043017940 นางสาวธนพรรณ ประดิษฐ�เขียน
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63043017941 นางสาววนิดา พลตรี

63043017942 นางสาวสุวนันท� นาคคล4าย

63043017943 นางสาวนฤมล แสงทอง

63043017944 นายสิพลดนัย สะราคํา

63043017945 นางสาวตรีสุคนธ� เฟYLองมณี

63043017946 นางสาวอมรรัตน� ไข.สะอาด

63043017947 นางสาวชลลดา ประสงค�ธรรม

63043017948 นางสาวกนกวรรณ แต.งงาม

63043017949 นายพงษ�พันธุ� สุขเกษม

63043017950 นางสาวดวงดาว ใจรักดี

63043017951 นายณรงค� มงคลแถลง

63043017952 นางสาวหนึ่งฤทัย มงคลชัย

63043017953 นางสาวชนนิกานต� แสนพรม

63043017954 ว.าที่ ร.ต.ภพสรรค� วิจิตรสาร

63043017955 นายปรีชายุทธ อํานาจรุ.งตระกูล

63043017956 นางสาวบุญฑาริกา ดอกเทียน

63043017957 นางณัฐกฤตา รัตนวงศ�

63043017958 นางสาวอภิญญา เอี่ยมโพธ์ิ

63043017959 นางสาวสาวินี อินคล4าย

63043017960 นางสาวนภัสวรรณ ภู.ปราง

63043017961 นางสาวเกษสุนีย� ทองนุช

63043017962 นายอครพล กรมขุนทด

63043017963 นางสาวรวีวรรณ บัวขจร

63043017964 นางสาวภัทร�ภัสสร คมขํา

63043017965 นางสาวศิริรัตน� ยศสมบัติ

63043017966 นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมสะอาด

63043017967 นางสาวนทีธร ผาสุข

63043017968 นายอานนท� บุญมี

63043017969 นายเจนณรงค� โพธ์ิไพจิตร

63043017970 นางสาวพิมพ�สิริ จํากอง
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63043017971 นายสุนทร เนตรวงศ�

63043017972 นางสาวสุกัญญา พิพิธกุล

63043017973 นายวชิรวิทย� ศิริภาพ

63043017974 นางสาวนฤมล คงเนียม

63043017975 นายสุวิจักขณ� นิยมศิลปQ

63043017976 นางสาวรัตติกาล นิทะโน

63043017977 นางสาวมธุริน ม่ันเหมาะ

63043017978 นายสุรเสกข� ภัทราวุธ

63043017979 นายอับดุลเลาะ สาเมRาะ

63043017980 นายจิรศักด์ิ เรืองไกรศิลปQ

63043017981 นางสาวกนกกร พระโพธ์ิ

63043017982 นางสาวพรรษชล ทองไพบูลย�

63043017983 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�ดี

63043017984 นางสาววันธิภา เริ่มน4อย

63043017985 นางสาวอังคณา บุญเนตร

63043017986 นางสาวกัญญาพรัช รักเดช

63043017987 นายนรวิชญ� ฉิมสง.า

63043017988 นายภพภูวัสส� นามปพนอังกูร

63043017989 นางสาวกาญจนา ทองหนองบัว

63043017990 นางสาวรุ.งทิพย� เฉลิมทิศ

63043017991 นายสมภพ ชื่นชม

63043017992 นางสาวมลภิศา คําแพร

63043017993 นางสาวเขมิกา รุ.งลักษมี

63043017994 นางสาววรรณิศา จันทร�คําทรัพย�

63043017995 นางสาวรุ.งนภา บัวสนิทวงค�

63043017996 นางสาวอรวรรณ เกิดอ่ํา

63043017997 นางมาริสา ฤกษ�อินทร�

63043017998 นางสาวปฑิตตา แก4วดวงเล็ก

63043017999 นางสาวธนัชพร วงศ�พิน

63043018000 นางสาวสุจารี มานิจธรรมพงษ�
หน4า 600 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018001 นางสาวกมลชนก บัวดี

63043018002 นางสาววรนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร

63043018003 นางสาวรวิภา เครือแสง

63043018004 นางสาวประวีณพร ไชยผง

63043018005 นายกฤษฏ์ิ สันติสําราญวิไล

63043018006 นางสาวชญานี ใจดี

63043018007 นางสาววราภรณ� ลําถึงแสน

63043018008 นายนที ยาวิราช

63043018009 ว.าที่ร4อยตรีกานต�วัฒน� สะอาดเอี่ยม

63043018010 นางสาวณิชาภา ไชยวัฒนภักดี

63043018011 นางสาวพีระยา คงเขียว

63043018012 นางสาวสิเรียม พิมพ�วรรณ

63043018013 นางสาวเกตุแก4ว พลายงาม

63043018014 นางสาวอําภา ชินวงค�

63043018015 นายยอดธง สุขนิจ

63043018016 นางสาวนันทนา จริมา

63043018017 ร.ต.หญิงเขมจิรา เทศพานิช

63043018018 นางนันทนา เข็มทอง

63043018019 นางสาวสุลิสา ปDLนทอง

63043018020 นางสาวสุฑารัตน� ศิริมูล

63043018021 นางสาวมณีรัตน� บุญช.วย

63043018022 นางสาวณัชชา เจิมขวัญ

63043018023 นายประกฤษฎ์ิ ศรีทอง

63043018024 นายธนกร สุขสวัสด์ิ

63043018025 นางสาวลักษิกา ทาโถม

63043018026 นายวรากร ทองดี

63043018027 นางสาวภัทรพร ญายอด

63043018028 นางสาวเกตุวลี เอี่ยมสกุล

63043018029 นางสาวเนตรนภา ทองพันชั่ง

63043018030 นายเกรียงไกร โคตรบิน
หน4า 601 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018031 นายดนุวัฒน� งามดอน

63043018032 นายทัชชานนท� สุขมาก

63043018033 นางสาวณัฏฐ�ภวิศา ศิริวรรณางกูล

63043018034 นางสาวจุฑามณี แก4วจงประสิทธ์ิ

63043018035 นางสาวกานติมา ประดับทอง

63043018036 นางสาวพิมพ�ผกา ช.วยภักดี

63043018037 นางสาวภานุชนาถ โกมลมาลย�

63043018038 นายภูธัชช� บุญเชื่อง

63043018039 นางสาวศิริวิมล เขียวขํา

63043018040 นางสาวสุดารัตน� รวดทอง

63043018041 นางสาวธิดารัตน� พันธ�ศิริ

63043018042 นางสาวอัญชลี มุมกระโทก

63043018043 นายวุทธศักด์ิ บันหาร

63043018044 นางสาวจุฑามาศ แสงชนะ

63043018045 นางสาวอมรรัตน� นามวงษ�ลือ

63043018046 นางสุพรรษา ผาสุขขันธ�

63043018047 นายบุริศร� ชีพธรรม

63043018048 ว.าที่ร4อยตรีหญิงอารีญา วันพนม

63043018049 นางสาวสิริกมล มนูญผล

63043018050 นางสาวประวีณ�นุช ขุมทองธนนันท�

63043018051 นางสาวสุพรรณี กวางขุนทด

63043018052 นางสาวโสพิศนภา รอสวัสด์ิ

63043018053 นางสาวชญานิษฐ� มีเมธี

63043018054 นางสาวนวรัตน� เอี่ยมรอด

63043018055 นายวีรพงษ� วีระวงษ�

63043018056 นายพิทยา ปลื้มจิตร�

63043018057 นายกิตติศักด์ิ ประเสริฐสม

63043018058 นางสาวสิริวรรณ กลมเพชร

63043018059 นางสาวธัญญารัตน� กาละศรี

63043018060 นางสาวฐานมาศ ต.ายเพ็ชร�
หน4า 602 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018061 นางสาวอารยา บุญรอต

63043018062 นายพีรพัฒน� ศรีสังข�งาม

63043018063 นางสาวสินีนุช มิตรประเสริฐ

63043018064 นายยุทธนา พ่ึงพวง

63043018065 นางสาวปวรรัตน� ม.วงสังข�

63043018066 นางสาววรรณรดา ศรีใจต๊ิบ

63043018067 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว

63043018068 นายธนพล ก่ิมเกิด

63043018069 นางสาวศศิธร อาจนุช

63043018070 นางสาวสุกัญญา สําราญเพ็ชร

63043018071 นางสาววิไลลักษณ� สูงทรง

63043018072 นายเด็ดดวง ไข.นุ.น

63043018073 นางสาวญาณิศา ฮวบลอยฟHา

63043018074 นายธนพล พิกุลขาว

63043018075 นางสาวอทิตยา นิลพัฒน�

63043018076 นางสาวกรรทิพย� โทนมหญ.

63043018077 นางสาวศิริวรรณ บุญชุ.ม

63043018078 นายยุทธนา วงค�ระเนตร

63043018079 นายสุรศักด์ิ ฉิมพาลี

63043018080 นางสาวจุฑามาศ ถ่ินสุข

63043018081 นางสาวจุฑามาศ อัมรนันท�

63043018082 นางกัญณัฏฐ� มีสมสืบ

63043018083 นางสาวอาภาวี เรืองรุ.ง

63043018084 นางสาวสิริยากร แก4วคํา

63043018085 นางสาวศิริลักษณ� บุญประเสริฐ

63043018086 นางสาวชไมพร เสาร�หอม

63043018087 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสะอาด

63043018088 นางสาววนิดา อินสอน

63043018089 นางสาวศิริลักษณ� สุขไทย

63043018090 นายชัยอนุชิต สบายวรรณ
หน4า 603 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018091 นางนราพร สรรพศรี

63043018092 นางสาวนิตยา นพพยัฆ

63043018093 นางสาวสุณานันท� เสี้ยมแหลม

63043018094 นางสาวกัณฐิกา อ4นใจหาญ

63043018095 นางสาวธนัชญา บริรัตน�

63043018096 นางสาวภัทรา หังโส

63043018097 นางสาวอุไรรัตน� ฉายพล

63043018098 นางสาวพรพราว หม่ันกิจ

63043018099 นางสาวกรกต ทรัพย�มาก

63043018100 นางสาวศันสนีย� วงศ�พัชรพร

63043018101 นายสาธิต สุขประเสริฐ

63043018102 นางสาวผกามาส ทรัพย�มาก

63043018103 นางสาวสิริพร วิศวกรรม

63043018104 นางสาวณัฐณิชา ธรรมวิชิต

63043018105 นางสาวอภิญญา นิยมเหมาะ

63043018106 นายปาณัสม� ยุชังกูล

63043018107 นางสาวสุภารัตน� สุภเวชกิจ

63043018108 นางสาวสวรรยา เส็งหะพันธุ�

63043018109 นางสาวภณิดา ชัยโชค

63043018110 นางสาวจุฑามาศ พ่ึงพวก

63043018111 นางสาวชื่นนภา หนันแดง

63043018112 นางสาวปนัดดา ปานหัวไผ.

63043018113 ว.าที่ ร.ต.หญิงพัชรา มงคลทิศ

63043018114 นางสาวศิริเพชร แก.นสาร

63043018115 นายพลากร มูลไว

63043018116 นายเสกสรร นุรังษี

63043018117 นางสาวสุรัตน� โสภนราพงษ�

63043018118 นางสาวพลอยไพลิน เชื้อมาก

63043018119 นางสาวรชฏ เกตุชิต

63043018120 นางสาวสุธาทิพย� บัวอินทร�
หน4า 604 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018121 นางณัฐกาญจน� กาเทียน

63043018122 นางสาวสุพรรษา นัยกิจ

63043018123 นางสาวอุมาพร ภู.เงิน

63043018124 นางสาวจิรัฐติกาล จวนรุ.ง

63043018125 นายชัยวัฒน� ศุภมิตร

63043018126 นางสาวศิริพร ตลับทอง

63043018127 นางสาวสุพิชญา ทมินเหมย

63043018128 นางสาวอลิสา คงสมเพียร

63043018129 นางสาวเสาวภา วิกิจการโกศล

63043018130 นางสาวกาญจนา กุลศรีไทวงษ�

63043018131 นางสาวขวัญชนก จิตตสวัสด์ิไทย

63043018132 นางสาวชัชนันท� คุปพงษ�

63043018133 นางสาวศุภรัตน� คมขํา

63043018134 นางสาวพัชรีรัตน� จันทร�ไพร

63043018135 นางสาวสุพรรษา ด4วงทอง

63043018136 นางสาวจันทร�เพ็ญ อ.วมขํา

63043018137 นายอนุวัฒน� ดวงแก4ว

63043018138 นางสาวชรันดา ธนาวุฒิ

63043018139 นางสาวเจษฎาพร อนันต�

63043018140 นางสาวทวีพร บุญช.วย

63043018141 นางสาวพรทิพย� หัสดี

63043018142 นายคฑาเทพ จิตรประทุม

63043018143 นางสาวนิตยา เอี่ยมแข

63043018144 นางสาวเบญจมาศ แจ4งใจดี

63043018145 นางสาวสุภาพร ฤกษ�จํานงค�

63043018146 นางสาวอชิรญาน� สิลาโส

63043018147 นายมงคล ภู.ชัย

63043018148 นายปฐวี สารวิกโยธิน

63043018149 นางสาวภิรญา พรมรักษา

63043018150 นางสาวศศิชา เอกวินัย
หน4า 605 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018151 นางสาวชุติมา กุลทา

63043018152 นายไพโรจน� โพธ์ิศรี

63043018153 นางสาวพรรณิภา กลิ่นจันทร�

63043018154 นายวัชรพงศ� สุขีลักษณ�

63043018155 นายอัศฎา เครือมาก

63043018156 นางสาวนาเดีย การีซอ

63043018157 นางสาววีณา เปาอินทร�

63043018158 นางสาวสุธัญญา นาคสังข�

63043018159 นางสาวณัชชา สินธุสุวรรณ�

63043018160 นายอดิศักด์ิ สาขํา

63043018161 นายณรงค�วิทย� คงรักษา

63043018162 นางสาวจิรารัตน� ม.วงพุ.ม

63043018163 นางสาวนิตยา รื่นไวย�

63043018164 นางสาวเดือนฉาย อารักคิด

63043018165 นางสาววัชรียา บูชาบุญ

63043018166 นางสาวอรุณี ตรีชัย

63043018167 นายศุภชัย เบ็ญพาด

63043018168 นางสาวศศลักษณ� โพธ์ิจันทร�

63043018169 นางสาวจันทร�จิรา แดงจันทร�

63043018170 นางสาวชมพูนุท สอาด

63043018171 นางสาวอนุตตรีย� ดิษเจริญ

63043018172 นายสมัชชา ฝ@กบัว

63043018173 นางสาวขวัญชนก นพแก4ว

63043018174 นายศรายุทธ อินทร�ฉัตร

63043018175 นางสาวมณีรินทร� อ.อนโชติ

63043018176 นายวุฒิชัย สุขใจ

63043018177 นางสาวกนกอร เล็กนิคม

63043018178 นางสาวพันนิพา ทวีการไถ

63043018179 ว.าที่ร4อยตรีหญิงภณิดา พูดเพราะ

63043018180 จสอณัฐพล บินเรโบ
หน4า 606 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018181 นางสาวศิริลักษณ� บุญรอด

63043018182 นายวทัญWู ถมยา

63043018183 นางสาวปภานัน ศรลัมพ�

63043018184 นายอัสนัย นุตประสาท

63043018185 นางสาวอาลิษา ทศพร

63043018186 นางสาวปริญญา พวงมาลี

63043018187 นางสาวจุฑามาศ เกยูร

63043018188 นางสาวนันนภัสศรณ� นรพัลลภ

63043018189 นางสาวธารารัตน� โชคบัณฑิต

63043018190 นางสาวเบญจพร เพ็งสุข

63043018191 นางสาวขวัญเรือน คําพิมพา

63043018192 นายมงคล ง.อยเตจา

63043018193 นายศรศักด์ิ แก4วคําสอน

63043018194 นางสาวอมิตารัตน� หัศบําเรอ

63043018195 นางสาวสุกัญญา ฤทธิไกร

63043018196 นางสาวศุทธินี พุ.มนวล

63043018197 นายวีระชัย นวลปวน

63043018198 นางสาวศิริลักษณ� ไชยมาตร

63043018199 นางสาววรทัย คําสระ

63043018200 นางสาวธารินี อินทร�ปอ

63043018201 นางสาววีรวรรณ อุบลรัตน�

63043018202 นายศุภกฤต เดชวิลัย

63043018203 นางสาวศิริลักษณ� แดงไผ.

63043018204 นางสาวสุวิมล แสงแก4ว

63043018205 นายนพรัตน� นาสมพักต�

63043018206 นางสาววิไลลักษณ� ฤทธิทิศ

63043018207 นายวรนิติ คตด4วง

63043018208 นางสาวนุชจรี พลซา

63043018209 นางสาวกุลณัฐฐา ขําขาวสิริโรจน�

63043018210 นายเจษฎา เรืองรัตน�
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63043018211 นางสาวเจริญรัตน� ละมูลเจริญ

63043018212 นายตะวัน บัวงาม

63043018213 นายพงศภัค กุลมัย

63043018214 นางสาวปวีณ�นุช วิศิษฏศักด์ิ

63043018215 นางสาวสมฤทัย พ่ึงแก4ว

63043018216 นางสาวอาภาภรณ� สดวกดี

63043018217 นางสาวบุษบา แจ.มกระจ.าง

63043018218 นายพงษ�พัฒน� นุตประศาสน�

63043018219 นางสาวดนิตา ทองฤทธ์ิ

63043018220 นายสมเกียรติ ม.วงงาม

63043018221 นางสาววาริชา แหวนทอง

63043018222 นางสาวสุพัฒสร ทวีสุทธ์ิ

63043018223 นางสาววราภรณ� บัวอุไร

63043018224 ว.าที่ร4อยตรีหญิงกรรณิการ� ดีพานทอง

63043018225 นายพรมนัส เอ็นน4อย

63043018226 นายธนวัฒน� เนียมเปKLยม

63043018227 นางสาวอาภาศิริ มะลิกอง

63043018228 นางสกุลรัตน� หาวะบุตร

63043018229 นายวศิน คงควร

63043018230 นายพงศกร อ.วมอารี

63043018231 นางสาวนันทนา มีสวัสด์ิ

63043018232 นางสาวจิราพร พงษ�พยัคฆ�

63043018233 นางสาวเหมือนฝ@น กลัดแก4ว

63043018234 นางสาววันวิสาข� อภิชาติ

63043018235 นางสาวธนพร กาวีตRะ

63043018236 นางสาวสุดารัตน� ประสาททอง

63043018237 นางสาวนิภาพร ชัยประภา

63043018238 นางสาวสุพิชฌาย� วศิยานนท�

63043018239 นางสาววิกานดา ตรีณาวงษ�

63043018240 นางสาวสตรีรัตน� สีขม้ิน
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63043018241 นางสาวชิดชนก ใจคํา

63043018242 นางสาวเพ็ญเพียร น4อยขํา

63043018243 นายณัฐยุทธ� ธาราวุฒิ

63043018244 นายรพี รัตนวงศ�ปาน

63043018245 นางสาวณัฐภรณ� ไข.ทอง

63043018246 นางสาวฐนัลพร ฉํ่าเจริญ

63043018247 นางสาวรัตนาภรณ� ดําขํา

63043018248 นางสาวธนพร อินสอน

63043018249 นางสาววนาลี มากมี

63043018250 นางสาวสุวีจณี คู.เมือง

63043018251 นางสาวหัทยา ศรีลาภา

63043018252 นางสาวสุมิตรา ปานพรม

63043018253 นางสาวเพชรไพลิน เวทะธรรม

63043018254 นางสาวดวงฤทัย กรจันทร�ดี

63043018255 นางสาวนภัสวี ตานีเทพ

63043018256 นางสาวจันทร�จิรา กลมกล.อม

63043018257 นางสาวเยาวรัตน� แก4วฉาย

63043018258 นางนาทชนก แวดอเลาะ

63043018259 นายภาณุพงศ� แสนคํา

63043018260 นายสหรัฐ ตระการเจริญพร

63043018261 นายนวพล กุนาทน

63043018262 นายกุศลิน สุขนพกิจ

63043018263 นางสาวศุภวัลย� เหมือนพลอย

63043018264 นายศรชัย เกาะแก4ว

63043018265 นางสาวนันท�นภัส รอดสการ

63043018266 นางสาวชุตาภรณ� บุญเพ็ง

63043018267 นางสาวรัชนีกร อ.อนละมัย

63043018268 นางสาวรัตติกาล สนสกล

63043018269 นางสาวเจนจิรา สุขรักษ�

63043018270 นางสาวกานต�ธิดา รัตนชัยพิพัฒน�
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63043018271 ว.าที่ร4อยตรีหญิงณัฏฐ�ชญา ชํานาญพจน�

63043018272 นางสาวดารารัตน� ศรีเมือง

63043018273 นางสาวดลนภา แสงผลึก

63043018274 นางสาวกันยา ชัยทัต

63043018275 นางสาวศศิมาพร บุญศรี

63043018276 นายณัฐกิตต์ิ ดีเทียน

63043018277 นางสาวกัญญาวีร� ริยะเทน

63043018278 นางสาวหทัยรัตน� สัตนาโค

63043018279 นางสาวสุพัตรา จันทราช

63043018280 นางสาวณัฐนันท� อับดุลย�

63043018281 นายอภิศักด์ิ เชิดกลาง

63043018282 นางสาวณัฏฐา ใจมา

63043018283 นางสาวฮัลวาร� อุทาย

63043018284 นายฐิติกร คํากระสินธ�F

63043018285 นางสาวดาราพร จันทร�คํา

63043018286 นางสาวจุฑาทิพย� สิงห�โต

63043018287 นางสาวจีรภัทร� ต4านชัง

63043018288 นางสาวปาริตา ป@ญญาพ.อ

63043018289 นางสาวธัญลักษณ� เปKLยมไชย

63043018290 นางสาวณิชาช�ณัฐ ปานทองภาภร

63043018291 นางสาวโสรยา พ่ึงสุริวงค�

63043018292 นางสาวกมลวรรณ อินทร�สุวรรณ�

63043018293 นางสาวพัชราภรณ� สมตุ4ย

63043018294 นางสาวตัสนีม สมภักดี

63043018295 นางสาวเบญจวรรณ วิเชียรเทียบ

63043018296 นางสาวเจนจิรา คมขํา

63043018297 นางสาวอัญญ�ลิปรียา สุภารังษี

63043018298 นายธนวัฒน� ทัดกลิ่น

63043018299 นางสาวณิชาพร โอนอ.อน

63043018300 นางสาวพิชชากร กุลเดชโรจน�
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63043018301 นางสาวภัทราพร ลักษณะภู.

63043018302 นางสาวนันทพร ย้ิมสาระ

63043018303 นางสาวปาริชาติ กําป@Lน

63043018304 นางสาวกาญจนา แสงอรุณ

63043018305 นางสาววิชชุลดา เกาะเจริญ

63043018306 นางสาวตะวัน ม่ังนุกูล

63043018307 นางสาวนฤมล บัวเหลา

63043018308 นางสาวรัตนาภรณ� ต้ังจิตประสงค�

63043018309 นางสาวอาภา ทองแผ.

63043018310 นางสาวกัญญารัตน� เขิงภูเขียว

63043018311 นางสาวพิมพ�จุฑา วิริยกุลปรีชา

63043018312 นายธีรพงศ� เพชรประดิษฐ�

63043018313 นางสาวสุพัตรา คุ4มดี

63043018314 นางสาวยสุตมา ภิรมย�

63043018315 นายวรชัย วงศ�ศรีไทย

63043018316 นางสาวกัญญาภัทร พระเทพ

63043018317 นางสาวพุธิตา สาวทรัพย�

63043018318 นางสาวดวงกมล มาลา

63043018319 นางสาวรัตนาวลี ยอดเสรณีย�

63043018320 นางสาวพรไพลิน นิ่มนวล

63043018321 นายศักดินาถ ไชยชนะ

63043018322 นางสาวพัชราวรรณ เดชพจน�

63043018323 นายสิทธิศักด์ิ เครื่องสาย

63043018324 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย�ศิริสมบัติ

63043018325 นางสาวปริญดา บัวแย4ม

63043018326 นายพรชัย รอดจันทร�

63043018327 นายรัตนโชติ คงแจZว

63043018328 นางสาวอรอนงค� ดารุนิกร

63043018329 นางสาวปวันรัตน� ตุ4ยสาร

63043018330 นางสาวสุพิชชา ธารีศักด์ิ
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63043018331 นางสาวนุชจรีย� ธนีมาตร

63043018332 นางสาวทิพย�ประภา ณัฐประสิทธ์ิกุล

63043018333 นายทินภัทร ทัศมาลี

63043018334 นางสาวพิชญดา อสิพงษ�

63043018335 นายวรภัส คงสุข

63043018336 นางสาวศุภิดา ตรีภาค

63043018337 นางสาวสุกัลญา ทองป@\น

63043018338 นางสาวบุษบา จันทร�พุ.ม

63043018339 นายวิระยุทธ ป@นงาม

63043018340 นางสาวภิญรดา ภรภัทรปองไป

63043018341 นายบุญญฤทธ์ิ ประเสริฐทรัพย�

63043018342 นางสาวสุภาพร พันธุ�จบสิงห�

63043018343 นางสาวภัทราวรรณ เมฆเคลื่อน

63043018344 นายภาณุเดช จิตอภิรักษ�

63043018345 นางพิมพ�พร เบิกบาน

63043018346 นางสาวเบญจวรรณ เกตุโสภณ

63043018347 นางสาวอรปรียา เจริญสุข

63043018348 นางสาวชณิดาภา จันทิมา

63043018349 นางสาวอรุณี พุ.มกระจ.าง

63043018350 นางสาวนริสรา ลิ้มสมบูรณ�

63043018351 นางสาวจีราภา เกิดพิพัฒน�

63043018352 นางสาวกนกภรณ� บุญเพ็ง

63043018353 นายเบญจกุล คล.องสั่งสอน

63043018354 นายณัชพล ฟ@กขาว

63043018355 นางสาวรัชนก ขันตี

63043018356 นางสาวพีรญา เจริญฤทธ์ิ

63043018357 นางสาวประกายมุก เมณกูล

63043018358 นางสาววิกานดา ตันนิวัฒน�

63043018359 นางสาวฐิติมน บํารุงทอง

63043018360 นางสาวอาภัสรา พงษ�สวัสด์ิ
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63043018361 นางสาวญาดา คู.โค

63043018362 นางสาวนัทมล บุญญิกา

63043018363 นางสาวสุนิสา พูลเหลือ

63043018364 นางสาวชุติมา ทองใบ

63043018365 นางสาวกาญจนนันท� อภิบาลศรี

63043018366 นายธีระพล พวงสมับติ

63043018367 นางสาวกนกพร ราตรีโชติ

63043018368 นางสาวอัยรา วรรณโรจี

63043018369 นางสาวชรินทร� สิงห�กวาง

63043018370 นางสาวชลิตา เกษวงษ�

63043018371 นางสาวกนกวรรณ พานทอง

63043018372 นางสาวศิรินาถ ภัทรจินดาวงศ�

63043018373 นางสาวเธียวรดา หอยสังข�

63043018374 นายระพีพัฒน� เทียนคํา

63043018375 นางสาวภรภัค สิงห�โห

63043018376 นางสาวอัญญนา นิลไถล

63043018377 นางสาวสุรัสวดี สุขพระจันทร�

63043018378 นางสาวปรตา จรบุรี

63043018379 นายสมภพ ฤทธ์ิศิริ

63043018380 ว.าที่ร4อยตรีณภัทร เที่ยงตรง

63043018381 นางสาววัชรี สวนคง

63043018382 นายเกชา คงประเสริฐ

63043018383 นางสาวเรณุกา ธรรมชาติ

63043018384 นางสาวรวิสรา คําปาน

63043018385 นายฉัตรชัย ดีเฉียง

63043018386 นางสาวธิติพร วงษ�ใจ

63043018387 นายจักรรินทร� สารี่

63043018388 นายธณพรรษ ฟ@กพันธ�

63043018389 นางสาวปDยาภรณ� เรืองเดชาวิวัฒน�

63043018390 นางสาวเขมิกา อิ่มเจริญผล
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63043018391 นางสาวจิรายุ จักษุดี

63043018392 นางสาวชนัญชิดา ไตรรัตน�

63043018393 นางสาวกรกนก ดีวัน

63043018394 นายสิทธิศัFกด์ิ รัตนสังข�

63043018395 นางสาวนภาพรรณ ทองประเสริฐ

63043018396 นายธนกรณ� อ.อนดํา

63043018397 นางสาววรรณกมล คุณละทิ

63043018398 นางสาวรัฐญา จิตต�สวัสด์ิไทย

63043018399 นางสาวจันทร�จิรา ชูศรีเอี่ยม

63043018400 นางสาวณัฐชยา ทองขันธ�

63043018401 นางสาววริยา สว.างศรี

63043018402 นางสาวปริม ญาณบุญ

63043018403 นางสาวอมิตา ทับทิมทอง

63043018404 นายอนุรักษ� ศุขศรีทอง

63043018405 นายถิรมน ชัยมงคล

63043018406 นางสาวณฐวรรณ ประยูรวงษ�

63043018407 นางสาวสุณิษา สุภมนตรี

63043018408 นายเกียรติภูมิ วงษ�โอวาท

63043018409 นางสาวกมลชนก สาครแก4ว

63043018410 นายสง.า แสงม4า

63043018411 นายอรรถพร เสาศิริ

63043018412 นางสาวณัฐธยาน� วังสินธุ�

63043018413 นางสาวสุนันทา ขํากล่ํา

63043018414 นายณัฐวุฒิ มงคลทอง

63043018415 นางสาวจุฑามาศ มุมศุข

63043018416 นางสาวฉวีวรรณ จํานงค�ฤทธ์ิ

63043018417 นางสาววรวรรณ เสถียรทิพย�

63043018418 นางสาวสรัลพร มณีประวัติ

63043018419 นางสาวเอมอร มุลินินทร�

63043018420 นายณัฐวุฒิ บ.อทรัพย�
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63043018421 นางสาวศิลปQศุภางค� วงษ�รักษ�

63043018422 นางสาวน4อง เฉยดี

63043018423 นางสาวญาดา โมราบุตร

63043018424 นางสาวชุติมา จันจําปา

63043018425 นางสาวสุชาดา ลายทิม

63043018426 นางสาวบุณยานุช เจริญศิลปQ

63043018427 นางนภัสวรรณ พานิช

63043018428 นางสาววิไลวรรณ สร4อยวัน

63043018429 นางสาวภาวินี ทัพพะรังสี

63043018430 นางสาววริศรา ทอเงนตร

63043018431 นางสาวพิมลพรรณ ศรีสวัสด์ิ

63043018432 นางสาวสิริเพ็ญ คงฉวี

63043018433 นางสาววาสนา บุญส.ง

63043018434 นางสาวชิติมา การะเกตุ

63043018435 นางสาวอรณิช อยู.โต

63043018436 นางสาวญาดา มหิทธิรุกข�

63043018437 นายณภากร เนตรอินทร�

63043018438 นางสาวสุดปรีดา อินทรวิเศษ

63043018439 นางสาวศุภิสรา สุวรรณทา

63043018440 นายธานุภาพ มณีฉาย

63043018441 นางสาวจรรยพร ประไพภักด์ิ

63043018442 นางธัญรัตน� จันมะณี

63043018443 นางสาวศศิวิมล บํารุงญาติ

63043018444 นายรัชชานนท� ศรีใส

63043018445 นางสาวอาริษา ดวงแสง

63043018446 นางสาวธิดารัตน� พ.วงรอด

63043018447 นางสาวธิดาพร ดอกบัว

63043018448 นางสาวหนึ่งฤดี มะโนธรรม

63043018449 นางสาวนฤมล สูญญาจารย�

63043018450 นางสาวกรกนก กันเกิด
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63043018451 นางสาวจิราวรรณ สุภาพรูป

63043018452 นางสาวศิริวรรณ วุฒิราชา

63043018453 นายอนิรุตต� กล4าสาริกรรม

63043018454 นายอชิตพล กาหา

63043018455 นางสาวชนกภรณ� บุญก่ิม

63043018456 นางสาวอรพิณ สุขประสงค�

63043018457 นางสาวอุษณี พรมรุ.งโรจน�

63043018458 นางสาวจันจิรา พรรณวิเชียร

63043018459 นางสาวเบญจวรรณ ล4อนพรัตน�

63043018460 นางสาวสาวิตรี วนาพรม

63043018461 นายปDตินันท� ปรีชาวุฒิวงศ�

63043018462 นางสาวกนกวรรณ โนนแก4ว

63043018463 นายอภินันท� เชิดฉาย

63043018464 นางสาวสชีรา น4อยทิม

63043018465 นางสาวศีธาทิณี สีแจ.ม

63043018466 นางสาวจุฑามาศ สุขสวัสด์ิ

63043018467 นายธเนศ ทานัน

63043018468 นางสาวปภัสรา รัตนวิจิตร

63043018469 นางสาวชนนิกานต� บุญนก

63043018470 นางสาวภัทรียา โปร.งเจริญ

63043018471 นางสาวศศิกาญจน� พันธ�พิทักษ�

63043018472 นายเนติพงษ� ทองแตง

63043018473 นายรุ.งเพชร วันจันทร�

63043018474 นางสาวสุธิดา พูลทวี

63043018475 นางสาวศรินทิพย� จึงเจริญทรัพย�

63043018476 นายไกรสร พัดแดง

63043018477 นางสาวพิกุลแก4ว คําเอี่ยม

63043018478 นางสาวณัฐลดา ขุนเงิน

63043018479 นายกิตติกานต� มะกล่ําแดง

63043018480 นางสาวยุวลี ฤกษ�บุญศรี
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63043018481 นายพชรพล เพ่ิมทองคํา

63043018482 นางสาวกรรณิการ� เชียงพันธ�

63043018483 นางสาวศุภรัตน� เกิดกิจ

63043018484 นายเจษฎากร จีนแส

63043018485 นางสาวอภิชญา ใจสุข

63043018486 นางสาวจรัสศรี ยอดมณรกาญจน�

63043018487 นางสาวพัชรินทร� แสงเงินอ.อน

63043018488 นางสาวป@ทมา ทองวิชิต

63043018489 นายนําชัย ภูนุช

63043018490 นางสาวโศจิรัตน� โหยหวล

63043018491 นางสาวสุวชา จันทร�เมือง

63043018492 นางสาวณิชาภา คงสมบูรณ�

63043018493 นางกรรณิการ� คําเฟYองฟู

63043018494 นางสาวณัฐชยา พ่ึงละออ

63043018495 นางสาวกันยา มหาหงษ�

63043018496 นางสาวพัชรี ทองใบ

63043018497 นายติณณ� สัมปชัญญสถิตย�

63043018498 นายภา นุ พงศ� พันธ� คง 

63043018499 นางสาวธนพร อิทธิจันทร�

63043018500 นางสาวฉัตรฑริกา พยัฆโช

63043018501 นางสาวสุภาภรณ� กองแก4ว

63043018502 นางสาวสุนิสา ฮิมวาศ

63043018503 นางสาวณฐิยา นามรินทร�

63043018504 นางสาวชุดาภา เดชพงษ�

63043018505 นายจตุพร นาคงาม

63043018506 นายภีมวัจน� เกษมไชยกร

63043018507 นางสาวเสาวณี พันธ�แตง

63043018508 นายจักรกฤษ เสนาพรม

63043018509 นายสถาปนิก ป@\นชง

63043018510 นางสาวจริยา พาดี
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63043018511 นางสาวอัยยา มิญฌา

63043018512 นางสาวณัฐกานต� ช.างเสาร�

63043018513 นายมโนพัศ ดีพิจารย�

63043018514 นางสาวศศิธร โกศัย

63043018515 นายทัศพงษ� อิ่มใจ

63043018516 นายเพชร ศรีอินทรสุทธ์ิ

63043018517 นายพิสุทธ์ิศักด์ิ กาวิสุ

63043018518 นายสุเมธ คงฤทธ์ิ

63043018519 นางสาวสุภิญญา ธาราดล

63043018520 นางสาวลลิตา กิจนิธี

63043018521 นางสาวนุชจรี สุ.นสกูล

63043018522 นายปรีชา มาโสมพันธ�F

63043018523 นางสาวณัฐธิกา ทองคํา

63043018524 นางสาวพรนภา เข็มพงษ�

63043018525 นางสาวเปรมรัตน� ภักศรีวงษ�

63043018526 นายราชิต โลจนะวงศกร

63043018527 นายเกียรติศักด์ิ พุ.มพวง

63043018528 นายธีรุวุฒิ ดีน้ํา

63043018529 นางสาวกชกร แจ4งจิตต�

63043018530 นางสาวมะลิวรรณ รัตนะ

63043018531 นางสาวกัญญนัทธ� สุราภา

63043018532 นางสาวสุมาลี ธัญญเจริญ

63043018533 นางสาวสรวีย� ทิพย�สันเทียะ

63043018534 นางสาวกฤติยาภรณ� สุขเกษร

63043018535 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ กมลเพชร

63043018536 นายนภัสรพี อู.นาท

63043018537 นางสาวชนากานต� มิวันเปK\ย

63043018538 นางสาวชญานิศ บุญเจริญ

63043018539 นางสาวอาทิตยา หมันเลRะ

63043018540 นางสาวณธัญกร ศรีป@ญญา
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63043018541 นางสาวธนาพร พลายละหาร

63043018542 นางสาวศวัสพร จงกล

63043018543 นางสาวลักก้ี บูรณะสมบัติ

63043018544 นางสาวจิตรานุช แสงเพ็ชร

63043018545 นายนพรุตน� สังข�ธูป

63043018546 นายวรรณสิทธ์ิ ศรีแก4ว

63043018547 นางสาวจณิสตา เจริญสุข

63043018548 นายสธน สุทธิกุล

63043018549 นายบุรินทร�วัชร� อินทโกสุม

63043018550 นางสาวสุชีรา จันทร�สุขวงค�

63043018551 นางสาวอมรรัตน� ลือชา

63043018552 นางสาวภรณีนิภา แก4วสุวรรณ�

63043018553 นางสาวธันย�วรัตม� ธีรเวช

63043018554 นางสาวกฤศอลิน แดงทองดี

63043018555 นางสาวมลทิวา ศิริไพศาล

63043018556 นางสาวสุวนันท� พูลสวัสด์ิ

63043018557 นางสาวศิริรัตน� จูงาม

63043018558 นายธัชกร คงสมใจ

63043018559 นายฐิติ กมลปลื้ม

63043018560 นางสาววิราศิณี ดาวัลย�

63043018561 นายธีรศักด์ิ เจียมตน

63043018562 นางสาวตวงรัตน� หลองทุ.ง

63043018563 นางสาวศรินญารัตน� หัทยามาตย�

63043018564 นางสาวสายรุ4ง เปKLยมสิน

63043018565 นางสาวทัศนีย� พานรอต

63043018566 นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ

63043018567 นางสาวสุกัญญา หลวงกลาง

63043018568 นางสาววัชจรีย� หอมไม.หาย

63043018569 นางสาวสุชัญญา แสนใจ

63043018570 ส.ต.ท.เฉลิมชัย วิกรมาภิรมย�
หน4า 619 จาก 654               
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63043018571 นางสาวจิตตานันท� ป@ดชาสี

63043018572 นางสาวอรุณศิริ จันทนะเวส

63043018573 นางสาวเพชรนภา สุวรรณชู

63043018574 นายพีระพล รุ.งแจ4ง

63043018575 นางสาวลนิตา ภู.แจ.ม

63043018576 นางสาวไอริณ ทางธนกุลล

63043018577 นายสุธินันท� วงศ�มูล

63043018578 นางสาวนริศรา จิตประกอบ

63043018579 นางสาววราภรณ� ศรีวิชัย

63043018580 นางสาวอารี ไทยสมัคร

63043018581 นางสาวดวงจันทร� ซีซอง

63043018582 นางสาวสุกัญญา เกตุทอง

63043018583 นางสาวจันทกานต� หวัดแหวว

63043018584 นางสาวทัศวรรณ นามบุตรดี

63043018585 นางสาวเบญจมาพร โสจันทึก

63043018586 นายอนุสรณ� วันดี

63043018587 นางสาววรรณรัตน� จันทร�นฤมิตร

63043018588 นางสาวพรรณรุจี พิศาลสังฆคุณ

63043018589 นางสาวอัจฉรา กลิ่นดอกไม4

63043018590 นางสาวสุปราณี ไสหล4า

63043018591 นายสุชยา เข็มมา

63043018592 นางสาวสุมิตาพร แย4มสมัย

63043018593 นางสาววันวิสา วงษ�คล4อย

63043018594 นายกิตติพันธุ� ย้ิมงาม

63043018595 นางสาวนันทวรรณ ม่ันคง

63043018596 นางสาววรินรําไพ บุญมีศิริกุล

63043018597 นางสาวหัทยา วิระณะ

63043018598 นางสาวพิมพกานต� สมหวัง

63043018599 นางสาวเปรมฤทัย ศิริพิน

63043018600 นางสาวนิโลบล อาจชัยชาญ
หน4า 620 จาก 654               
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63043018601 นางสาวสุพัตรา นันทิทัน

63043018602 ว.าที่ ร.ต.ดนัย นาคอาทิตย�

63043018603 นางสาวภัคจิรา บังเพลิง

63043018604 นางสาวศิวรักษ� แว.นแก4ว

63043018605 นายเอกบุรุษ หนูเล็ก

63043018606 นางสาวณรินทร� ทองดี

63043018607 นางสาวณัฏฐฐ�อร มาศสถิตย�

63043018608 นางสาวอารีรัตน� นกเล็ก

63043018609 นางสาวเพ็ญประภา แสงศรี

63043018610 นายชนะ ปริญญาวรวงศ�

63043018611 นางสาวพิไลลักษณ� ทองปลิว

63043018612 นางสาวณัฐกมล สิงห�นวล

63043018613 นางสาววิภารัตน� ป@ญญามัง

63043018614 นางสาวจุฑามาศ ราตรี

63043018615 นางสาวศิริพร ขันทายก

63043018616 นางสาวมินตรา บุญกัน

63043018617 นายภัทรพงษ� ดํารงค�พันธ�

63043018618 นายเที่ยงจันทร� เมืองเจริญ

63043018619 นางสาวอินทิรา ไวจะรา

63043018620 นางสาวรุ.งรัศมี รัตนภูมิ

63043018621 นางสาวธนันญา นัยเจริญ

63043018622 นางสาวณฐมน แบ.งส.วน

63043018623 นางขนิษฐา ตรัยที่พึ่ง

63043018624 นางสาวธัญณัฐ สุขสุเมฆ

63043018625 นางสาวณัฐธิชา ดาวเรือง

63043018626 นางสาวศุภรัตน� สุขเกษม

63043018627 นางสาวมนัสดา พันธุ�มี

63043018628 นางสาวปาริฉัตร ถ4วยทอง

63043018629 นายวีรชน ย่ีขอ

63043018630 นางสาวพชรพร ใหลสกุล
หน4า 621 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018631 ว.าที่ ร.ต.หญิงอมรรัตน� นาคพงษ�

63043018632 นางสาวณัฐรีพร ศุภกรรม

63043018633 นางสาวจินตนา บริบูรณ�

63043018634 นายพัฒน� สังข�วิเศษ

63043018635 นางสาวปนัดดา วงษ�ประกรคํา

63043018636 นางสาวนภัสสร ระวิวรรณ�

63043018637 นางสาวธาวินี ศรีพุทธา

63043018638 นางสาวธิดารัตน� เพ่ิมสวัวด์ิ

63043018639 นายนพพร ปาลิวนิช

63043018640 นางสาวพิชญ�ชุดา สุขสุวรรณ

63043018641 นางสาวแก4วตา พวงสมบัติ

63043018642 นายกิตติวัฒน� วงษ�ทองดี

63043018643 นางสาวสุชญา เรื่องจีน

63043018644 นางสาวศันศนีย� เงินเมย

63043018645 นางสาวนิรัชรินทร� ทองดี

63043018646 นางสาวณัฏฐา แก4วผึ่ง

63043018647 นางสาวศิริพร สุขชื่น

63043018648 นางผ.องพรรณ แสงปDยะ

63043018649 นางสาวธนกาญจน� สถิตย�น4อย

63043018650 นางสาวจันทิมา ทับงาม

63043018651 ว.าที่ร4อยตรีหญิงชนิดา คุ4มครอง

63043018652 นางสาวสิรีธร ปานอุทัย

63043018653 นางสาวชวิศา ขม้ินสน

63043018654 นายชาญณรงค� ราหุล

63043018655 นางสาวสายฝน ต.างทอง

63043018656 นายสุทธิพงษ� เปลี่ยนเนียม

63043018657 นางสาวโชติกา ขาวสร4อย

63043018658 นางสาวศิรินภา รอดสถิตย�

63043018659 นายวรวุฒิ พืชพรม

63043018660 นางสาวสุนันทา เกิดเนตร
หน4า 622 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018661 นายกีรภัทร จริตธรรม

63043018662 นายเมืองมน วังพรม

63043018663 นายกิจจา ตันสุวรรณ�

63043018664 นายศาสตราวุทธ รอดฤทธ์ิ

63043018665 นายสิงห� กุศลสราFง

63043018666 นางสาวนิรมล วุฒิ

63043018667 นางสาวโชติกา บุญรวม

63043018668 นายศิริวัฒฑ� พรมนาค

63043018669 นางณฐพร จักรสมศักด์ิ

63043018670 นางสาวสรัณยา กุยโกมุท

63043018671 นางสาววิกัญดา แสงเงิน

63043018672 นายมาหะมะอาดือนัน อามูซอ

63043018673 นายสุธี รอดประเสริฐ

63043018674 นางสาวลลิตา กริชนิกร

63043018675 นางสาววรรทณา บุดสามาลี

63043018676 นางสาวสิริพรรณ จูฉิม

63043018677 นางสาวนฤมล สุดกังวล

63043018678 นางสาวเกวลิน โพธ์ิศิลา

63043018679 นางสาววรรษมล ปลื้มกมล

63043018680 นางสาวทิชา ทองรศ

63043018681 นายกิตติพัฒน� แสงทอง

63043018682 นางสาวแสงอรุณ คําภีระ

63043018683 นางสาวอภิญญา สมมัง

63043018684 นางสาวประภามาศ พาใจอ.อน

63043018685 นางสาววิมล อภิรักษ�บรรพต

63043018686 นางสาวนิศารัตน� เดชเดชา

63043018687 นางสาวรัญชิตา วัฒนา

63043018688 นางสาวศิริพร อึ่งชื่น

63043018689 นางสาวสวรส ช.างเรือง

63043018690 นางสาวกัลยาพร ปราบทอง
หน4า 623 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018691 นางสาวชุตินันท� ฉายแสง

63043018692 นางสาวกาญจนาภรณ� ศรีวิเศษ

63043018693 นายภัทรพงษ� เขียวนาค

63043018694 นางสาวเยาวลักษณ� มีศิริ

63043018695 นางสาวรถยามาศ กาวีระ

63043018696 นางสาวสิรีธร หงษ�คํา

63043018697 นางสาวสุจารี น4อยสระ

63043018698 นายเอกพันธ� สุขสุวานนท�

63043018699 นางสาวปราศิณี อุปการ�

63043018700 นางสาวรุ.งทิวา ลายสวัสด์ิ

63043018701 นางสาวปวรวรรณ มงคลแก4วเลิศ

63043018702 นางสาวสุจิตรา สุขเกตุ

63043018703 นางสาวอนงค�ลักษณ� งามลม4าย

63043018704 นางสาว·ธิติรัตน� หวังดี

63043018705 นางสาววัลลี ชื่นเอี่ยม

63043018706 นางสาวพรสวรรค� อะถะ

63043018707 นางสาวนูรมาลา สะมะแอ

63043018708 นางสาวสุทิมา เกาะคู

63043018709 นางสาวรัติยากร กลับไทย

63043018710 นางสาวกาญจนา แปลงดี

63043018711 นางสาวอมรพรรณ นกต.อ

63043018712 นายภาคภูมิ แสงสว.าง

63043018713 นางสาวอัฐภิญญา พลกองเส็ง

63043018714 นางสาวรัตนวดี เทพผา

63043018715 นายนุบพงษ� เอี่ยมวิจารณ�

63043018716 นายวนัส สิทธิชัย

63043018717 นางสาวปวริศา สิทธิป@ญญา

63043018718 นายวรรธนัย เกียรติเจริญกุล

63043018719 นางสาววิภาดา อ4นเรืองศรี

63043018720 นางสาวฉัตรสุดา พละเลิศ
หน4า 624 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018721 นางสาวจิรปรียา ศักดา

63043018722 นางฤดีรัตน� โพธ์ิวรรณ

63043018723 นางสาววันดี ขุชิตา

63043018724 นางสาวเกษกนก มาตรวงษ�

63043018725 นางสาวพิมพ�ชนก กล.อมจันทร�

63043018726 นายวศิน สุขแสง

63043018727 นางสาวนวรัตน� เผือกเพ็ง

63043018728 นางสาวขวัญจิรา ใหม.ชุ.ม

63043018729 นายณรงค�ศักด์ิ รวงในเมือง

63043018730 นางสาวสุจิณณา ดวงจิตร�

63043018731 นางสาวกัญญามาศ สารภิรม

63043018732 นายอิทธิพล กมลธรรมโชติ

63043018733 นางสาวกมลรัตน� สิทธิสังข�

63043018734 นางสาวกิตติมา พรหมณะ

63043018735 นางสาวธรัญญา เถียรอ่ํา

63043018736 นางสาวปวริศา รัดแมด

63043018737 นางสาวมลฤดี เกตุเวียง

63043018738 นายสุภนัย สุขสอน

63043018739 นางสาวณัฏฐณิชา ใจอ.อน

63043018740 นางสาวโสภิศ ญาณธรรม

63043018741 นางสาวปริษา วรบุญชัยเดช

63043018742 นางสาวกรกนก เพียรทอง

63043018743 นายวชิรวิทย� ทรัพย�พลี

63043018744 นางสาวจิราพร งามประสาท

63043018745 นายอภิชน สายทอง

63043018746 นางสาวเยาวลักษณ� ประทุมพันธ�

63043018747 นางสาวศุภานุช ศุภกีรติโรจน�

63043018748 นายนรินทร� ชัยกล4าหาญ

63043018749 นางสาวศรินภัสร� ธนสิทธ์ิวงษ�

63043018750 นายกรสมิทธ์ิ โมทิม
หน4า 625 จาก 654               
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ระดับปริญญาตรี

63043018751 นางสาวณฐมน ศรีสว.าง

63043018752 นางสาวทับทิม วงศ�ทะดํา

63043018753 นางสาววรรณวิภา พุฒสุวรรณกล4า

63043018754 นางสาวปรีดา โตไกรรักษ�

63043018755 นางสาวศิริพร ผุยห4วน

63043018756 นางสาวขวัญพร ยิงยอม

63043018757 นายพิชิต สภาพโชติ

63043018758 นายพีรพล มีเครือ

63043018759 นางสาวอภัสรา จันทรัตน�

63043018760 นางสาวศศิฉาย กล่ําทอง

63043018761 นายแสบ ฤกษ�สวย

63043018762 นายณัฐวัฒน� เดียวสุรินทร�

63043018763 นายรพี คงดี

63043018764 นายพลวัฒน� จ่ันพลอย

63043018765 นางสาวสุวิมล ศรีเผ.าพันธุ�

63043018766 นางสาวอภิญญา ศรีอนุชาต

63043018767 นางสาวณาตยาณี พรมวิจิตร

63043018768 นายสุทธิภพ ส4มเขียวหวาน

63043018769 นางสาวภัทรสุดา หวังใจ

63043018770 นางสาวอภิรดี เหมือนศรี

63043018771 นางสาวดวงกมล พงษ�เพชร

63043018772 นางสาวพัทธนันท� รุ.งประเสริฐสุข

63043018773 นางสาวศุภางค� คนคม

63043018774 นางสาวพัชญา ทองเรือง

63043018775 นางสาววิษณี หมอยา

63043018776 นางสาวสุวนันท� ทัศจันทร�

63043018777 นางสาวลลิตา ใจบุญ

63043018778 นางสาวธารารัตน� ภู.ระหงษ�

63043018779 นายฐาปกรณ� คงรุญ

63043018780 นายอรรถพงศ� เกียรติวัชรภรณ�
หน4า 626 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018781 นางสาววัชราวลี นัยกิจ

63043018782 นางสาวสุพิชญา วงศ�วิเศษ

63043018783 นางสาวชนัญญา สท4านวัตร�

63043018784 นางสาวจุฬาลักษณ� คงแสงพระพาย

63043018785 นายรัฐภูมิ สิงห�รอ

63043018786 นางสาวนันทวัน สิทธิฑูล

63043018787 นายพีระณัฐ ทองยศ

63043018788 นางปราณิศา ประดับทอง

63043018789 นายวรรธนัย ทองอ.อน

63043018790 นายวัฒนา พินารอด

63043018791 นางสาวศรีวิกา รักษาแดน

63043018792 นายจริณท� เสือสง.า

63043018793 นางสาวชวัลลักษณ� เครือสุวรรณ�

63043018794 นางสาวอภิชญา เพ็งคาสุคันโธ

63043018795 นางสาวสถิตาภรณ� ส.องศิริ

63043018796 นางสาวริญญารัตน� อัครวัฒน�ดิษยา

63043018797 นางสาวกนิษฐ�นาถ นรภัทรพงศ�

63043018798 นางสาวญาดา ณ บางทราย

63043018799 นางสาวเกวลิน นาตRะ

63043018800 นางสาวมาริสา สว.างเนตร

63043018801 นายจิรวัฒน� ไกรลักษณ�

63043018802 นายกฤษณ� เริงถิน

63043018803 นางสาวพรพรรณ เขียนสุข

63043018804 นางสาวฑิตฐิตา มีลาภ

63043018805 นางสาวทิพย�สุดา ทองมี

63043018806 นายพิทวัส ส4มไม4

63043018807 นางวรางค�ภรณ� จิราพันธ�

63043018808 นางสาวอัญชลี เฉลิมขวัญ

63043018809 นายวรรณรัตน� จํานงค�ถ4อย

63043018810 นางสาววรวรรณ พวงสมบัติ
หน4า 627 จาก 654               
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ระดับปริญญาตรี

63043018811 นายธีระยุทธ เพ็งศรี

63043018812 นางสาววรรณวิษา มาไกล

63043018813 นางสาวณัฏฐนันท� ศรวันเพ็ญ

63043018814 นายกฤษฎา สุตะภักด์ิ

63043018815 นางสาวสุนันท� อุทัยทอง

63043018816 นายชีนะพันธ� ป@นทะสืบ

63043018817 นางสาวณัฐริกา พวงภู.ห4อย

63043018818 นางสาวอภิญญา เงินสวัสด์ิ

63043018819 นางสาวอารัมพร สุขอ.อน

63043018820 นางสาวประภาพรรณ ทองแสง

63043018821 นางสาวนิรัชฌา เชิดแสง

63043018822 นายสิทธิวุฒิ ม.วงม่ังมี

63043018823 นายปรัชญา ลิ้มศิริตระกูล

63043018824 นางสาวจิราวรรณ นาจาน

63043018825 นางสาวสุชาดา บุญเพ่ิม

63043018826 นางสาวกุสุมา ศุภพงษ�

63043018827 นางสาววรรณรี จันลาศรี

63043018828 นายทินภัทร ศิริสาลิโภชน�

63043018829 นายมนตรี สีวิลัย

63043018830 นางสาวลลิตา บุญคง

63043018831 นางสาวภัคจิรา มะลิหวล

63043018832 นางสาวศิริกัญยา ระหว.างปK

63043018833 นางสาวกัญญาวีร� ภักดี

63043018834 นางสาวบุศรินทร� คณโฑมุข

63043018835 นางสาวชญาณี พันสุด

63043018836 นางสาวมาริษา ดวงจันทร�แดง

63043018837 นางสาวสุรภา โตอิ่ม

63043018838 พลอาสาสมัครสันติชัย เกษทรัพย�

63043018839 นางสาวนาถอนงค� คงแสงงาม

63043018840 นางสาวนันทนัช คํามีมา
หน4า 628 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018841 นางสาวกชกร กุลเมือง

63043018842 นางสาวเบญญาภา เสนรังษี

63043018843 นางสาวขวัญชนก ฉุยฉาย

63043018844 นายธนบดินทร� อุ4ยมาก

63043018845 นางสาวบุญญาพร บาทเงิน

63043018846 นางพัชรี พุทธาวงษ�

63043018847 นายโชติพงศ� กิตติคุณตระกูล

63043018848 นางสาวชนิกานต� ย้ิมละมัย

63043018849 นางสาวธิดาวัลย� ชะลอ

63043018850 นางสาวสุดาวัลย� โพธ์ิทอง

63043018851 นายบัญชา อภิไชยรัตน�

63043018852 นางสาวนพมาศ ลือกิจ

63043018853 นายพิชชากร คงลาภ

63043018854 นางสาวแพรวพิมล บัณฑิตโชติกุล

63043018855 นายธวัชชัย ขันธจิตร

63043018856 นางสาวพัชรา แสงจันดา

63043018857 นางสาวสุรีพร ฤทธิจันทร�

63043018858 นางสาวปนัสยา ฉันศรี

63043018859 นางสาวชิดชนก รื่นพิทักษ�

63043018860 นายพงศ�เทพ กรีบกําไร

63043018861 นางสาวพิชญา อังคะสุวรรณ�

63043018862 นายเจริญ ธรรมดูล

63043018863 นางสาวรุ.งทิพย� ขุนวงษ�

63043018864 นายรัฐพล เนียดพลกรัง

63043018865 นายฉลาด เพชรถาวร

63043018866 นางสาวณัฐริตา นาสถิตย�

63043018867 นางสาวขวัญกมล มาสาด

63043018868 นางสาวนพวรรณ ท.าเจ็ง

63043018869 นางสาวศุภพิชญา เนื้อทอง

63043018870 นางสาวปาริชาติ อุ.นกระโทก
หน4า 629 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018871 นางสาวกนกรดา ภู.เอี่ยม

63043018872 นางสาวธมลวรรณ มงคล เสถียร 

63043018873 นางสาวจุฑามาศ มหัทธนานนท�

63043018874 นางสาวอรทัย อู.ทอง

63043018875 นางสาวสิรีธร ยอดปราง

63043018876 นางเสาวรส กังวาลกุลกิจ

63043018877 นางสาวกนกพร เขียวขํา

63043018878 นางนลัยภรณ� ซ่ือตระกูล

63043018879 นางสาวอําพาพร ดวงจันทร�

63043018880 นางสาวทัศนาวลัย จันทร�จรูญ

63043018881 นางสาวณัฐธิดา อากาศเย็น

63043018882 นายพิสิษฐ� ไตรธรรมานนท�

63043018883 นายชาญวิทย� ครชาตรี

63043018884 นายป@ญญา เพียนจันทร�

63043018885 นางจันทรา เทศโล

63043018886 นายอานุภาพ กุลศรี

63043018887 นางสาวกาญจนา เพชรรอด

63043018888 นางสาวณัฐริกา อ.องแช.ม

63043018889 นางสาวอภิชญา พรรณกลิ่น

63043018890 นางสาวสวรรยา ย้ิมน4อย

63043018891 นางสาวชลชนก เล4าอรุณ

63043018892 นายราชันต� บุญจิต

63043018893 นายสุนัย บัวเผื่อน

63043018894 นางสาวสุภัชชา สุโยธีธนรัตน�

63043018895 นายจักรกฤษ ยืนย่ิง

63043018896 นางสาวพัชรี บุตรจันทร�

63043018897 นายนพพล ชาติไทย

63043018898 นางสาวสมพร นิโรจน�

63043018899 นางสาวพิมพ�ใจ พ่ึงตน

63043018900 นางสาวณาตยาพร พงษ�ไพโรจน�
หน4า 630 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018901 นางสาวนันทวรรณ สมมัง

63043018902 นางสาวภัสสร แกล4ววิกย�กิจ

63043018903 นางสาวจิตรา กลิ่นเทียน

63043018904 นายสามารถ บุญเพ็ชร

63043018905 นางสาววรินดา ดาอ่ํา

63043018906 นางสาวจุฑามาศ คล4ายทอง

63043018907 นางสาวแพรวพรรณ สุขเกษม

63043018908 นางสาววรางรัตน� บัวขาว

63043018909 นางสาวจุฑามาศ ภูพลม.วง

63043018910 นางสาวกมลวัลย� ชัยประภา

63043018911 นายจุฑากร คําเพชรดี

63043018912 นายพรชัย แคล.วคล.อง

63043018913 นางสาวกรรณิการ� เวชมนัส

63043018914 นายนัทชนันท� เนื่องสมศรี

63043018915 นายพฤกษ� สรรพวัฒน�

63043018916 นางสาวทาริกา ดีฉนวน

63043018917 นายเกรียงไกร เกิดคํา

63043018918 นายรชานนท� ชาวชะไว

63043018919 นางสาววัลลิภา ดีกัง

63043018920 นางสาวชลธิชา อาบสันเทียะ

63043018921 นางสาวศรีนารถ สาสดี

63043018922 นางสาวสุภาภรณ� แปลงศรี

63043018923 นางสาวรุ.งอรุณ คงนุ.น

63043018924 นางสาวพจน�กนก อดทน

63043018925 นายธีรชัย ช4อยนิยม

63043018926 นางสาวอัญชลี รอดทอง

63043018927 นางสาวพนิษฐา จันทร�ชู

63043018928 นางสาวจุฑามาศ ตรีศัพท�

63043018929 นางสาวกัญญารัตน� เกิดมี

63043018930 นางสาววันวิสา พลายสกุล
หน4า 631 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018931 นายสิทธิพันธ� เจริญทรัพย�

63043018932 นางสาวจิรภา เขียวเปKLยม

63043018933 นางสาวกนกพร เขียวขํา

63043018934 ว.าที่ร4อยตรีหญิงสรัญญา ไร.นุ.น

63043018935 นางสาววิภาวี ทองสุข

63043018936 นางสาวศิรประภา มาสนันท�

63043018937 นางสาวธิดารัตน� เหลี่ยมดี

63043018938 นายธนกฤต สุวรรณ�

63043018939 นางสาวดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง

63043018940 นางสาวณัฐนรี แจ.มใส

63043018941 นางสาวอัจฉราพรรณ สมบัติ

63043018942 นางสาวพนิดา ทรานุรักษ�กุล

63043018943 นางสาวสุกานดา โฉมชิต

63043018944 นางสาวสาวิณี สีมา

63043018945 นางสาวรวิสรา ใหม.ยานิจ

63043018946 นางสาวกาญจนา กาญจนภูมิ

63043018947 นายธนากร ประสมทอง

63043018948 นายนพรุจ นาคมีสี

63043018949 นายพชร สุขสุวรรณ�

63043018950 นายณัฐดนัย เอกพร

63043018951 นางสาวกานต�พิชชา ปDLนทอง

63043018952 นางสาวกาญจนา สังข�เงิน

63043018953 นางสาวนารีรัตน� ร.มโพธ์ิชี

63043018954 นายธณกฤต งามขํา

63043018955 นายณัฐเกียรติ ผดุงกมล

63043018956 นางสาววราภรณ� อุดมรักษ�

63043018957 นางสาวชนิดาภา บุญหนุน

63043018958 นางสาวฐิติมา บัวอุไร

63043018959 นายจิรัฐิวุฒิ อาศัยสุข

63043018960 นางสาวอาราญา พรหมมิ
หน4า 632 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018961 นางสาวกัลยาณี ศิลปชัย

63043018962 นายสุรศักด์ิ น4อยไปดี

63043018963 นางสาวกรกนก เลิศสุภาผล

63043018964 นางสมพร ภู.ใหม

63043018965 นายวิศรุต ชั่งใจ

63043018966 นางสาวศศิธร กิจลาภ

63043018967 นางสาวสุมีณา เกตุถิน

63043018968 นายจิรายุทธ� มาลา

63043018969 นางวรรณพร นกแก4ว

63043018970 นายนราธิป เปKLยมชั้น

63043018971 นางสาวอารียา นามศรีชาติ

63043018972 นางสาวหทัยรัตน� ใบสมุทร

63043018973 นายฤทธิชัย ปDยะวาทิน

63043018974 นางสาวชยาทิต เชื้อจอหอ

63043018975 นางสาวชิดชนก น4อยโสภณ

63043018976 นายอรวัตร เอี่ยมมงคล

63043018977 นางสาวป@ณณพร พวงทอง

63043018978 นายศรัณย�วงศ� สีทานุช

63043018979 นางสาวอารยา ศรีสงคราม

63043018980 นางพนารัตน� อินทโน

63043018981 นางสาวภุมรินทร� บาลี

63043018982 นางสาวพรนภา เข็มเพ็ชรโต

63043018983 นายธนพล คําแพร

63043018984 นางสาวกิตติยา ผาสุข

63043018985 นางสาวศิริภัทร แก4วกลั่น

63043018986 นางสาววริศรา อรรถจินดา

63043018987 นางสาวศิรดา ศรีประเทศ

63043018988 นายรังษี สุขใจ

63043018989 นางสาวนิตยา ใจกว4าง

63043018990 นางสาวพัทธ�มน แซ.โง4ว
หน4า 633 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043018991 นางสาวภัทรี พันธ�แตง

63043018992 นางสาวอรญา ธงชัย

63043018993 นางสาวปริญญา จันทร�สว.าง

63043018994 นางสาวรัตนา เกตุเกษร

63043018995 นางสาวดวงฤทัย หนานเจียง

63043018996 นางสาวมัทธิตา หงษ�ทอง

63043018997 นางสาวณัฐรภัทร� ศีรณาภัทราสิริ

63043018998 นางสาวณัฐกาญจน� วจีพลกําแหง

63043018999 นางสาวบุษกร ควรคิด

63043019000 นางสาวรุ.งนภา แดนตะเคียน

63043019001 นางสาวนุชจรินทร� สุขเกษม

63043019002 นางสาวจันทิมา คุณกะมุท

63043019003 นางสาวสุภัทตา วงษ�เค่ียม

63043019004 นางสาวอาริสา อ.างทอง

63043019005 นายภาคิน จําเนียรการ

63043019006 นางสาวพรรณิภา ศรีป@นตรี

63043019007 นางสาวสุวิษา สุดแดน

63043019008 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุข

63043019009 นายชัยรัตน� เขียวนิล

63043019010 นางสาวเนตรนภา วงค�แสนใจ

63043019011 นางสาวธนพร บุญคลอด

63043019012 นางสาวปาจรีย� ราชพิบูลย�

63043019013 นายสุธน พูลสวัสด์ิ

63043019014 นางสาวภัทรวดี เกิดแก.น

63043019015 นางสาวนภัค น4อยศิริ

63043019016 นางสาวอุทัยทิพย� น4อยเจริญ

63043019017 นางสาวพิมพ�ชนก ยงเสมอ

63043019018 นายเริงชัย ทองนวน

63043019019 นางสาวป@ณรส ไกรเกตุ

63043019020 นายธนาธิป วันทองหลาง
หน4า 634 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019021 นางสาวณัฐมน สกัญญา

63043019022 นายปราชญ� บุญเพ็ง

63043019023 นางสาวปDยพร จํานงค�เนียร

63043019024 นางสาวสุดารัตน� มากเทพวงษ�

63043019025 นายพรเทพ ศรีม.วง

63043019026 นางสาวศิรินทร� อ่ําคํา

63043019027 นายอติชาติ จันทโชติ

63043019028 นางสาวกัลยารัตน� เชญชาญ

63043019029 นางสาวแคทชรียา ขําสุวรรณ

63043019030 นางสาวขวัญดาว ทองแย4ม

63043019031 นายธนพล พรมคง

63043019032 นางสาวพรธิฉัตร พุ.มมะลิ

63043019033 นายธเนต เทพสถิตย�

63043019034 นางสาวไอริณ เทียนเงิน

63043019035 นายอัมรินทร� เกตุหอม

63043019036 นางสาวสุภาภรณ� สุเมธรัตน�

63043019037 นางสาวขนิษฐา ซ่ือตรง

63043019038 นายก4องจิตต� พลเสน

63043019039 นายกิตติชัย มุดเทศ

63043019040 นายกรวิชญ� คําตรง

63043019041 นางสาวธนกาญจน� บุณยพัชรินทร�

63043019042 นายวรกานต� เทียบรัตน�

63043019043 นางสาวนิศากร ฉอ4อนศรี

63043019044 นายบุรินทร� แสงจันทร�

63043019045 นางสาววิลาวัลย� ทรัพย�เจริญ

63043019046 นางสาวนีรยา สุขเกษม

63043019047 นางสาวอมรรัตน. ฉิมพาลี

63043019048 นายรัชพงศ� ดําสนิท

63043019049 นายสรเพชร คงสถาน

63043019050 นางสาวเกวลิน อิ่มปาน
หน4า 635 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63043019051 นายศิริชัชวาร ดีงาม

63043019052 นายศักด์ิชัย เจริญพร

63043019053 นายคาวี ย4อนใจทัน

63043019054 นางสาวยุพา ย้ิมละมุล

63043019055 นางสาวพรกมล วงศ�ข4าหลวง

63043019056 นายอภิวัฒน� โพธ์ิทิม

63043019057 ว.าที่ ร.ต.หญิงญาณิสา แสงมณี

63043019058 นางสาวอังศุมา สุขชุ.ม

63043019059 ว.าทีร4อยตรีเรวัฒน� เลิศจรรยาวัฒน�

63043019060 นางสาวสุปราณี ขาวเหลือง

63043019061 นางสาวพัชรินทร� จันทรมณี

63043019062 นางสาวสุดารัตน� แหยมพลับ

63043019063 นางสาววันวิสาข� ประสิทธ์ิธัญกิจ

63043019064 นายสัมพันธ� คํามูล

63043019065 นายธนาพร หิรัญอร

63043019066 นางสาวศสิญานันท� แก4วพูลศรี

63043019067 นางสาวเบญจวรรณ สุบรรณา

63043019068 นายไพโรจน� นิพล

63043019069 นางสาวศรัญญา ดํามินเสส

63043019070 นางสาวศศิวิมล ปDLนสุวรรณ�

63043019071 นางสาวอรทัย รัตนะ

63043019072 นางจินดา อรรคสังข�

63043019073 นางสาวพรทิพย� จันทร�ศรี

63043019074 นางสาวรุ.งทิวา เจริญไว

63043019075 นางสาวพรรณทิพา คุณศรีเมฆ

63043019076 นางสาวณัฐสุดา ทับเหล็ก

63043019077 นางสาวจินตนา หนูโชติ

63043019078 นางสาวปภาดา สาพู

63043019079 นางสาวนิลาวรรณ จันทร�อํานวย

63043019080 นางสาวอัจฉรา วงษ�เพ็ชร�
หน4า 636 จาก 654               
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63043019081 นางสาวสุพัตรา ชุดทองม4วน

63043019082 นางสาวกาญจนา พิบูลย�แพทย�

63043019083 นางสาวภัทรภร นุชถนอม

63043019084 นางสาวปนัดดา พ.วงเจริญ

63043019085 นายศิวดล ยอดชมญาณ

63043019086 นางสาวชลนิภา ทองสาม

63043019087 นางสาวนิศารัตน� พันธุ�ฟ@ก

63043019088 นางสาวอรวิภา มุกมีค.า

63043019089 นายสุรศักด์ิ คงแก4ว

63043019090 นายธีรกฤต อาชวินหิรัณยกุล

63043019091 นางสาวสไบทิพย� เกาไศยนันท�

63043019092 นายไกรวี แสงวิเชียร

63043019093 นางสาวจินตนา ประสพทอง

63043019094 นางสาวลัดดา เกิดทรง

63043019095 นางสาวพัชรี แสงสนธ์ิ

63043019096 นางสาวณัฐนันท� เพ็ญสุวรรณ�

63043019097 นางสาวเรจินา บุญพันธ�

63043019098 นางสาวพรนิภา พวงทับทิม

63043019099 นางสาวมณีรัตน� โพธ์ิทอง

63043019100 นางสาวปาริชาติ อุ.นแก4ว

63043019101 นางสาวอริสา เสมอภักด์ิ

63043019102 นายอัครพล บุญยะโสมะ

63043019103 นางสาวเพ็ญนภา วงษ�เพ็ญ

63043019104 นางสาวสุนิสา เสริมศรีพงษ�

63043019105 นางสาวกุลกณิษฐ� อภิวัฒนานนท�

63043019106 นางสาวพิรุณพร ทนันชัย

63043019107 นางสาวกฐิน คงเสมา

63043019108 นายจิรพงษ� แสงเพชร

63043019109 นางสาวไอรดาภรณ� หาดแก4ว

63043019110 นางสาวสุดารัตน� แสงสว.าง
หน4า 637 จาก 654               
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63043019111 นางสาวศิวรัตน� มิตรานนท�

63043019112 นายเอกอธิษฐ� จันทร�พงษ�ศรี

63043019113 นายภาณุวัฒน� คงถาวร

63043019114 นางสาวกิตติยาพร เทียรฤกษ�

63043019115 นางสาวกลมทิพย� ครรไลลักษณ�

63043019116 นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ�

63043019117 นางสาวมาลิสา สอนดี

63043019118 นางสาวฉวีวรรณ ชูวงษ�

63043019119 นางสาวอลินวลัย ภูศรีวงศ�

63043019120 นางสาวธัตทพร เพ็ชด4วง

63043019121 นางสาวน้ําทิพย� ทาคํามา

63043019122 นางสาวศรีสุคนธ� มากทรัพย�

63043019123 นางสาวปDยนุช ยุชังกูล

63043019124 นายอังกินันต� เกตุวงษ�

63043019125 นางสาวปDยะรัตน� ชัยวิเศษ

63043019126 นางสาววิลาสิณี เอี่ยมรักษา

63043019127 นางสาวพนิดา ภู.เรือง

63043019128 นางสาวกัญญารัตน� เกาะกลาง

63043019129 นางสาวชุติมา ผิวแดง

63043019130 นางสาวกันต�กนิษฐ� บุญมีธรรม�

63043019131 นางสาวจุฑามาส ปDLนทอง

63043019132 นายทวีวัฒน� แสวงผล

63043019133 นายจักรกฤษณ� จันทวิมล

63043019134 นางสาวภัทรพร พัทธ�เสนา

63043019135 นายวีระยุทธ เกิดนิมิตร

63043019136 นางสาวสุปราณี งามอักษร

63043019137 นางสาวนภารัตน� จันทร�เขียว

63043019138 นางสาวเปรมิกา เทียมทินกฤต

63043019139 นางสาวนันทวรรณ ฟ@กเพียร

63043019140 นางสาวศศิธร สาทสินธุ�
หน4า 638 จาก 654               
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63043019141 นางสาวจันธิมา ผาสุขฐิน

63043019142 นายพงษ�นรินทร� ล้ําเลิศ

63043019143 นางสาวศรีรวี ศรีเทียม

63043019144 นายศรายุธ คํานวนศักด์ิ

63043019145 นายณัฐกร ปรีชาจารย�

63043019146 นางสาวดวงใจ พานทอง

63043019147 นายปรเมศ แสนสุข

63043019148 นายนนทิวรรธน� ยอดหงษ�

63043019149 นางสาวเบญจวรรณ ป@จฉา

63043019150 นายชนะใจ เดชาสถิตย�วงค�

63043019151 นางสาวมณฑาทิพย� ครั่นคร4าม

63043019152 นางสาวจิรัฏฐ� คงสมขวัญ

63043019153 นายณัฐวัชร ตันคํา

63043019154 นายมานิตย� โกรพิมาย

63043019155 นางสาวปาณิสรา สีสวย

63043019156 นางสาวชิณาภัส เตชวณิชย�

63043019157 นางสาววรรณิภา ทุมอาริยะ

63043019158 นางสาวพิชญา เงินบํารุง

63043019159 นางสาวกทัตติยา ม่ันคง

63043019160 นายธนาวุฒิ เจริญทรัพย�

63043019161 นางสาววรัญญา โพธ์ิสามต4น

63043019162 นางสาวกมลลักษณ� สุขเรือน

63043019163 นางสาวเกศินี กระถินทอง

63043019164 นางสาวลลิตา วิจารณ�ปรีชา

63043019165 นางสาวธนพร จันทร�อินท�

63043019166 นางนิพา ฤทธ์ิหิรัญ

63043019167 นางสาวสุนิสา โพธ์ิกลีบ

63043019168 นางสาวอรพรรณ สุดลาภา

63043019169 นางสาวรุ.งแสง ถํ้าทอง

63043019170 นางสาวณัฐริกา พุ.มไสว
หน4า 639 จาก 654               
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63043019171 นางสาวทัศนีย� สุระดม

63043019172 นางสาวพิชญา ใหญ.สถิตย�

63043019173 นางสาวณัฐมน ภูษา

63043019174 นางสาวศศิประภา มูลสภา

63043019175 นางสาวชนิกานต� แสงฟHา

63043019176 นางสาววิรดา สุภารส

63043019177 นางสาวกัลธิมา บุดดาผา

63043019178 นางสาวภัทรสุดา เชื้อดี

63043019179 นางสาวเบญจวรรณ จําปาทอง

63043019180 นายเอกพงาF อ.อนเพชร

63043019181 นางสาวสกุณา คงครอง

63043019182 นางสาวดวงทิพย� สงวนวงค�

63043019183 นางสาวสุภาพร มีมา

63043019184 นางสาวศิรินภา เลิศพิทักษ�พงศ�

63043019185 นางสาวพินิดา ปDนะถา

63043019186 นางสาวสายรุ4ง โพธ์ิอ่ํา

63043019187 นางสาวชมพูนุช เอี่ยมสอาด

63043019188 นายศุภวัชร คําวิจิตร�

63043019189 นางสาวชุติมา ศักดารักษ�

63043019190 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิศิลา

63043019191 นางสาวณฐพร ตันติกุล

63043019192 นางสาวชุติมา แพงดี

63043019193 นางสาวชนิดา ทองอนันต�

63043019194 นายธเนศ มุจลินทร�

63043019195 นางสาวเกศริน พวงมาลัย

63043019196 นางสาวอรพิน จันทร�แจ.มภพ

63043019197 นางสาวนิตยา โคจํานงค�

63043019198 นางสาวจิตติรัตน� ออมทรัพย�

63043019199 นางสาวจิราภรณ� ทุมแต4ม

63043019200 นางสาวทิพวรรณ โพธ์ิเอี้ยง
หน4า 640 จาก 654               
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63043019201 นางสาวฐานิยา นิลพงษ�

63043019202 นายณัชพล คมปราชญ�

63043019203 นางสาวขวัญนภา กล4าหาญ

63043019204 นางสาวศุภกานต� จันทร�ตระกูล

63043019205 นางสาวกชกร นิลจันทร�

63043019206 นางสาวปวริศา คําคงศักด์ิ

63043019207 นางสาวชลาลัย สัตบุศย�

63043019208 นางสาวเบญจวรรณ กันดวง

63043019209 นายจตุเมธ พงษ�พืชน�

63043019210 นายสายชล ชูมก

63043019211 นางสาวสุชาวลี โลหณุต

63043019212 นางสาวอัญชลี บัวสุข

63043019213 นางสาวกมลวรรณ นนท�สาย

63043019214 นางสาวกมลชนก มีใจเจือ

63043019215 นายกฤษฎา แสงสนธ์ิ

63043019216 นางสาวไพลิน ปรองพิมาย

63043019217 นางสาวรัชฎาภรณ� จิตรไพบูลย�

63043019218 นางสาวขวัญพร รัตนะภูรี

63043019219 นางสาววนิดา ภริตานนท�

63043019220 นางสาวนงลักษณ� เอี่ยมรอด

63043019221 นางสาวศกลวรรณ กลิ่นจันทร�

63043019222 นางสาวกรุณา มณีวงษ�

63043019223 นายสุกัลย� พนเจริญสวัสด์ิ

63043019224 นายนัฐกรานต� เงินพูล

63043019225 นางสาวพจน�พงศ�ภรณ� แสงวิลัย

63043019226 นางสาวกาญจนา แก.นนา

63043019227 นางสาวชลลดา ทองรอด

63043019228 นางสาวมาลัย ศรีนาค

63043019229 นางสาวจุฑามาศ โคตโสภา

63043019230 นางสาวจีรนันท� ย้ิมสูงเนิน
หน4า 641 จาก 654               
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63043019231 นายพาวุฒิ ทองทับ

63043019232 นางสาวธิดารัตน� ด4วงเจริญ

63043019233 นางสาวสุภาวดี วงษ�ภมร

63043019234 นางสาวจีรภา นาคพิทักษ�

63043019235 นายสุวัฒน� แสงสว.าง

63043019236 นางสาวหทัยชนก ภูฆัง

63043019237 นางสาวศิริวรรณ มงคลแสง

63043019238 นางสาวอาทิตยา เถ่ือนไพรวัลย�

63043019239 นางสาวพีรญา สอนเปรม

63043019240 นางสาวชฎาภรณ� ราชคมน�

63043019241 นางสาวอรณี นิลกล่ํา

63043019242 นางสาวทิชากร แทนเกษม

63043019243 นางสาวสิริญา สุตาลังกา

63043019244 นายธนาทร ทาประดิษฐ

63043019245 นางสาวอัญชิสา ช.วยทอง

63043019246 นางสาวสุนิสา อิ่มใจพงษ�

63043019247 นางสาวกุลจิรา ทองประยูร

63043019248 ว.าที่ร4อยตรีกัมพล คําเมฆ

63043019249 นางสาวอุไรวรรณ ขําโพธ์ิทัย

63043019250 นางสาวกมลรัตน� แจ.มจํารัส

63043019251 นางสาวนรีมาศ บูขุนทด

63043019252 นายซัยพูลเลาะ บือราเฮง

63043019253 นางสาวลดาวัลย� สุตาตRะ

63043019254 นางสาวนันธมนต� จีนกระจัน

63043019255 นางสาวธิดารัตน� อุปมาล

63043019256 นางสาวยลดา พิลาศรี

63043019257 นายณชนก ธรรมกิจ

63043019258 นางสาวน้ําอ4อย ลาดนอก

63043019259 ว.าที่ ร.ต.ปรัชญา วงศ�กาแก4ว

63043019260 นายปDยะพงษ� กาบตุ4ม
หน4า 642 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019261 นายเปรมประจักษ� มีวัฒนา

63043019262 นายปรัชญา สกุลแก4ว

63043019263 นางสาวสุภัค หวังผล

63043019264 นายวัชรินทร� นารีย�

63043019265 นางสาวปนิษฐา กวางแก4ว

63043019266 นายดุลยวิทย� ธรรมสนอง

63043019267 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�สีดา

63043019268 นางสาวสุวิมล ทองกล.อมศรี

63043019269 ว.าที่ ร.ต.ศรายุทธ รัศมีน4อย

63043019270 นางสาวประภาพร ไหมแพง

63043019271 นางสาวกนกวรรณ สุขสมพืช

63043019272 นางสาวเมธาวี วจีกรรม

63043019273 นางสาวรัศมี เพชนะ

63043019274 นางสาวชุติภา ควบคุม

63043019275 นายเมธัส ถมเถ่ือน

63043019276 นางสาวเกฎภาภรณ� สุขเอี่ยม

63043019277 นายธนบดี มณีศิริ

63043019278 นางสาวจินตนา เข็มทอง

63043019279 นางสาวอรวรรณ อินทสิทธ์ิ

63043019280 นางสุนัชฌา ชาวบ4านกร.าง

63043019281 นางสาวจินดามณี สีเสื้อ

63043019282 นายณัชพล คําพา

63043019283 นางสาวฐิติพร ขวัญชัย

63043019284 นายจักรพงศ� มหายศ

63043019285 นายลFัญจกร อู.อรุณ

63043019286 นางสาวสุวรรณา คําก4อน

63043019287 นางสาววาสนา ดวงศรี

63043019288 นางสาวยุพิน กุดแถลง

63043019289 นางสาวกาญจนา อินทร�วงษ�

63043019290 นางสาวกมลชนก เขาแก4ว
หน4า 643 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019291 นางสาววิริยา สวัสดี

63043019292 นางสาวณิชาภัทร พุ.มพวง

63043019293 นางสาวจุไรรัตน� บุญศรี

63043019294 นางสาววรดา หวังผล

63043019295 นางสาวสุธิราพรรณ โคตรธาดา

63043019296 นางสาวรัตนาภรณ� บัวทอง

63043019297 นางสาวพรวดี ภักดีไพบูลย�

63043019298 นายอภิชาติ จงดีซ่ือสัตย�

63043019299 นายธนกร บุญสวัสด์ิ

63043019300 นางสาวกาญจนา ผาดไทยสงค�

63043019301 นางสาวกชพร ใจธรรม

63043019302 นางสาวพีรดา สุภาพจน�

63043019303 นางสาวศิริพร สุขสําราญ

63043019304 นางสาวภัทรานิษฐ� รบชนะ

63043019305 นางสาวศศินิภา อินทโชติ

63043019306 นางสาวภัทรลดา วงษ�พยัค

63043019307 นายศุภพงษ� แก4วสกุณี

63043019308 นางสาวกาญจนาภรณ� แซ.ซ้ิม

63043019309 นางสาวปวีนา งามเลิศ

63043019310 นางราตรี มีสมบัติ

63043019311 นางสาวอินทิรา ชฎามล

63043019312 นางสาวนันทวงศ� สอนโคกกลาง

63043019313 นางสาวชลิตา เขียวมณี

63043019314 นายวรุตม� ทองอยู.

63043019315 นางสาวเพ็ญพิชชา เตียรณปราโมทย�

63043019316 นางสาวบุษรา เนื่องบุญมา

63043019317 นางสาวพิไลวรรณ จิตรทศ

63043019318 นางสาวรัชชา กบัณฑิตย�

63043019319 นางสาวชนากานต� เจริญรัตน�

63043019320 นางสาวไข.มุก การพิกุล
หน4า 644 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019321 นางสาวศุทธินี ศรีเทพ

63043019322 นางสาวกฤติมาฐ ขําจีน

63043019323 นางสาววิภาวี มีสมภพ

63043019324 นายขจรพงศ� เปลี่ยนบํารุง

63043019325 นางสาวสมสุดา ไพบูลย�พัฒนพงษ�

63043019326 นางสาวพัณณิตา ป@ททุม

63043019327 นางสาวสรารัตน� บุษวงษ�

63043019328 นางสาววิภาดา โภคพงษ�

63043019329 นายวงศกร ภู.สัตยาธนพร

63043019330 นางสาวณิชาณัลฐ� คงสกุล

63043019331 นายอัครเดช อึ่งน4อย

63043019332 นางสาวสิริรักษ� พัชรธรรมวิทย�

63043019333 นางสาวรุจิรา จันทนะ

63043019334 นางสาวณัชชา ชดช4อย

63043019335 นางสาวมลฤดี มีพลกิจ

63043019336 นายสุรัตน� เหง.าสีหา

63043019337 นางสาววิพัชรา เห็นเจริญ

63043019338 นางสาวบุญธิชา จันทร�ชื่น

63043019339 นางสาวมณิการ� แซ.ย.าง

63043019340 นายพัฒนพงศ� ฟุHงเฟYLอง

63043019341 นางสาวอาทิตยา ไชยโย

63043019342 นายณัฐพล จ่ันเพ็ชร�

63043019343 นางสาวชิดาชนัญ พุ.มพวงแก4ว

63043019344 นางสาวชวัลรัตน� แสงพลบ

63043019345 นายจารุกร จันทร�กลิ่น

63043019346 นางสาวศศิประภา ย้ิมสุข

63043019347 นางสาวณพัฐอร เรืองรักษ�

63043019348 นางสมควร นกเกตุ

63043019349 นางสาวโศภิตา ทองพิลา

63043019350 นางสาวสุบงกช นรินทรางกูร ณ อยุธยา
หน4า 645 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019351 นางสาวอารียา สดมภ�เกษม

63043019352 นายปริญญา ปล4องทอง

63043019353 นางสาวศิริวิมล น4อยแก4ว

63043019354 นางนฤมล เปรมมณี

63043019355 นางสาวรุ.งฟHา พงษ�ย้ิม

63043019356 นางสาวกฤษณา ขําเที่ยง

63043019357 นางสาวรพีพรรณ มงคลทอง

63043019358 นายพลภัทร เกตุรัตน�

63043019359 นางสาวนิสา อาสกุล

63043019360 นางสาวกนกวรรณ คงกะพันธุ�

63043019361 นายทวีวัฒน� สว.างจันทร�

63043019362 นายจักรพงษ� ทรัพย�ศรี

63043019363 นางกมลวรรณ สินนุสาสน�

63043019364 นางสาวสุนัชชา พูลสวัสด์ิ

63043019365 นายชัยฤทธ์ิ พัสดร

63043019366 นางสาวดารารัตน� ประทุมผาย

63043019367 นายนริศ นาคหว.าง

63043019368 นางสาวดนุชา ผลหาญ

63043019369 นางสาวศศิธร มลฑาทิพย�

63043019370 นายชานนท� เสง่ียมทรัพย�

63043019371 นางสาวณัฐชา รุ.งโรจน�

63043019372 นางสาวสุพัตรา เด.นดวง

63043019373 นายสุรเกียรติ บุนนาค

63043019374 นายอาคม สุขสมไทย

63043019375 นางสาวพัชริดา วะสะศิริ

63043019376 นางสาวบุณยาพร แต.งอัยการ

63043019377 นางสาวกฤตยา พุฒหอม

63043019378 นางสาวพลอยนภัส ท4วมไทย

63043019379 นางสาวปนัดดา จันเครื่อง

63043019380 นางสาววราภรณ� กรอบบาง
หน4า 646 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019381 นางสาวปวริศา โพนทอง

63043019382 นางสาวอภิญญา จินดาจํารูญ

63043019383 นางสาวปภกฤษฎ์ิกัญญา เพ็ชหิน

63043019384 นางสาวสุณิสา หลวงแก4ว

63043019385 นางสาวพิมนภา แก4วประสาน

63043019386 นายศุภณัฐ มะรินทร�

63043019387 นางสาวเนตรดาว ประดู.วงษ�

63043019388 นางสาวรุ.งนภา ชัยนนถี

63043019389 นางสาวพัชราภรณ� พันสด

63043019390 นางสาวอาทิตยา มณีจันทร�สุข

63043019391 นางพิชญา พันเพชร�

63043019392 นางสาวกิตติวรา พงษ�ประเสริฐ

63043019393 นางสาวจุฑามาศ มาระเพ็ญ

63043019394 นางสาววรัญญา เรืองทอง

63043019395 นางสาวรัตน�กมล วันจันทร�

63043019396 นางสาวศุภิสร ลิ้มสมบูรณ�

63043019397 นางสาวกมลวรรณ สิงห�บํารุง

63043019398 นางสาวฐิติกานต� แก4วทอง

63043019399 นางสาวดุษฎี ศรีสุวงค�

63043019400 นางสาวรัญญา โรจน�ชาญชัย

63043019401 นางสาวอัญชลี อินทร�สุวรรณ�

63043019402 นางสาวณัฐพร การภักดี

63043019403 นางสาวกนกอร วังกรานต�

63043019404 นายกัณพงศ� ปานมาก

63043019405 นางสาวรวีวรรณ ช4างแก4ว

63043019406 นางสาววรดา แย4มนัดดา

63043019407 นายกฤชกนก เรื่องลือ

63043019408 นายนิพัทธ� ปกาสปสุต

63043019409 นางสาวบุษยมาส ภูทวี

63043019410 นางสาวศุภธิดา เทียนงาม
หน4า 647 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019411 นางสาวศศิธร สีลาเนิน

63043019412 นางสาวปDยธิดา ธนสาร

63043019413 นายชนะพัฒน� ภูเดช

63043019414 นางสาวสุภาภรณ� กุดแยง

63043019415 นางสาวสุพิชญา ธาราพรหม

63043019416 นางสาวทิพากร สุขเกษม

63043019417 นางสาวณณัชนันท� ดีพาส

63043019418 นางสาววิรากานต� ผอบนาค

63043019419 นายวัชรพล บัวสุข

63043019420 นายชาญชัย ตระกูลผาติสุข

63043019421 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภิรมย�

63043019422 นางสาวสมฤดี ฮ4อกาญจนวงศ�

63043019423 นายจิตรกร หงษ�วิจิตร

63043019424 นางสาวสุภาวดี พันบุรี

63043019425 นางสาวณัฏฐยา พลัง

63043019426 นางสาวสุวรรณา แสงแก4ว

63043019427 นายณัฐวัฒน� สุพรมมา

63043019428 นางทิพย�สุดา ทองวันดี

63043019429 นางสาวดลนภา พิลึก

63043019430 นายอินทัช รักฉายา

63043019431 นางสาววริษฐา บ ชอนสารเดช

63043019432 นางสาววิช  ุ ดา ป@ญญารังษี 

63043019433 นายโชคชัย ศรีพนาบงกช

63043019434 นางสาวรุ.งนภา โพธ์ิศรี

63043019435 นายสมสวัสด์ิ เชิญสันติกุล

63043019436 นางสาวรัชนี มังกร

63043019437 นางสาวนพลักษณ� บัวสระ

63043019438 นายภูริเดช จันเหลือง

63043019439 นางสาวสุมารินทร� ยึดนาวา

63043019440 นางสาวรัตนา ฉวีนวล
หน4า 648 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63043019441 นางสาวสุทารัตน� เตียวิบูลย�

63043019442 นายพายุมนตรี สดับธรรม

63043019443 นางสาวกมลวรรณ ปทุมานนท�

63043019444 นางสาวพิมพ�ประไพ สุขโชค

63043019445 นางสาวชลนัดดา กองแก4ว

63043019446 นายสุรเชษฐ� ถนอมวงษ�

63043019447 นางสาวศิริพร ปHองจิตใส

63043019448 นางสาวจิรารัตน� ปqนขุนทด

63043019449 นายสมควร แห4วเพ็ชร

63043019450 นายสุทธิวัฒน� กองทิพย�

63043019451 นางสาวรังสิมา นาคประวิต

63043019452 นายสรศักด์ิ มณีฤทธ์ิ

63043019453 นางสาวสิริทิพย� เนียมทัด

63043019454 นางสาวคํามล ศรีวิสัย

63043019455 นางสาวพรรณนารา ปรางศร

63043019456 นางสาวฐาปนี อาจมังกร

63043019457 นางสาวศิวนาถ สําลี

63043019458 นางสาวอนุศรา เกตุเอี่ยม

63043019459 นางสาวชลนิภา จําแน.

63043019460 นางสาวนิภา บุญเสริฐ

63043019461 นางสาวสมฤทัย อุดมรักส�

63043019462 นางสาวสุดารัตน� ศรีสังข�

63043019463 นางสาวจินตนา ลาวิน

63043019464 นางสาวพัชรีภรณ� หาญกล4า

63043019465 นางสาวศรีแพร พุ.มม่ัน

63043019466 นางสาวอัมรา ศิริพันธุ�F

63043019467 นางสาวขวัญชนก สมคะเน

63043019468 นางสาวน้ําเพชร เรืองวิลัย

63043019469 นางพนิดา ภาคพจน�

63043019470 นางสาวชฎาพร สุขกรินทร�
หน4า 649 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019471 นางสาวสุดารัตน� อินชูพงษ�

63043019472 นางสาวชวิศา ทองสุทธ์ิ

63043019473 นายวิทวัส โพธ์ิอุไร

63043019474 นางสาวเพลินพิศ คูเมือง

63043019475 นางสาวสุชาดา บดีรัฐ

63043019476 นางสาวผกาสินี กองคุณ

63043019477 นางสาวนิรชา ประเสริฐสุข

63043019478 นายสรศักด์ิ แจ4งมี

63043019479 นางสาวเพ็ญนภา วงชัยนัน

63043019480 นางสาวฉัตรริสา ทองขลิบ

63043019481 นายธงชัย ฉิมมี

63043019482 นางสาวกมลชนก สุดวิสัย

63043019483 นางสาวสุธาสินี หอมสวาท

63043019484 นางสาวระพีวรรณ จันทะชัย

63043019485 นางสาวจิราภรณ� กาษร

63043019486 นางสาวสุวารี คําต๋ัน

63043019487 นางสาวณิวัฒนา ต้ังชนม�จํารัส

63043019488 นางสาวสิริพร สุขสมพืช

63043019489 นางจรรยา ขันคํา

63043019490 นางสาวสุภาวดี หงษ�เม.น

63043019491 นางสาววาริสา บุญกุศล

63043019492 นางสาวกานต�ธีรา กลิ่นเทียน

63043019493 นางสาวปวีณ�พัชญ� เจริญผล

63043019494 นางสาวกุลปรียา เนตรนางรอง

63043019495 นางสาวสุธินันท� มหาวงศ�

63043019496 นางสาววรรนิสา สีวิเศษ

63043019497 นางณัจวรรณ แสนหาญ

63043019498 นายรัชชานนท� พงษ�เส็ง

63043019499 นางสาวศิวัชญา หล.องคํา

63043019500 นางสาวนิภาพร ยาทิพย�
หน4า 650 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019501 นายพงศกร พรหมประเสริฐ

63043019502 นางสาวนิรชา เกาะน้ําใส

63043019503 นางสาวจุฑามาศ สีมา

63043019504 นางสาวสรีญา เขตบรรพต

63043019505 นายวิศิษฎ� สุขสมกิจ

63043019506 นางสาวเจนจิรา รัตนนท�

63043019507 นางสาวสุพัตรา บุญธรรม

63043019508 นางสาวณัฐิมาภรณ� ศรีเดช

63043019509 นางสาวพิมพ�พร นิสะโสกะ

63043019510 นางสาวศิรินทรา วงษ�มี

63043019511 นางสาวธิติดารัตน ปทุมประเสริฐ

63043019512 นางสาวสมิตตา ปุญญวัฒนะ

63043019513 นายอํานาจ เมืองนาคิน

63043019514 นางสาวปาณิสรา ปานเพ็ง

63043019515 นายสุธี แก4วมุขดา

63043019516 นายสุธีมนต� พุมมา

63043019517 นางสาวมนัสชนก สายเมฆ

63043019518 นางสาวหทัยวรรณ แจ.มอรุณ

63043019519 นางสาวกัญจนพร พรหมสะอาด

63043019520 นายพรรษา ศรีคํา

63043019521 นางสาวพิมพ�สุจี สีห�โมรา

63043019522 นางสาวจอมใจ ราชคม

63043019523 นายธรานันทน� อริยพฤกษ�

63043019524 นางสาวพิไลวรรณ สุขนิจ

63043019525 นางสาวนัท อ4นเพ็ง

63043019526 นางสาวหทัยภัทร พงษ�ไทย

63043019527 นายดํารงค� คําสืบ

63043019528 นางสาวธนพร อยู.ปรางค�

63043019529 นางสาวสิริพร แก.นสาร

63043019530 นางสาวสุดารัตน� ชูทิพย�
หน4า 651 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019531 นางสาวประวีณา เจริญสลุง

63043019532 นายณัฐพล มหาไวย

63043019533 นางสาวนฤวรรณ พลอินทร�

63043019534 นางสาวจิรวรรณ เง4าบ4านเกาะ

63043019535 นางสาวธนศร เลิศลัคธนาธาร

63043019536 นางสาวอารีญา ทองคํามาก

63043019537 นางสาวฉัตรทิพย� โพธ์ิลาดพร4าว

63043019538 นางสาววราภรณ� พลายพูล

63043019539 นางสาวศศิธร ลุ.มร4อย

63043019540 นายนําโชค ม่ันคง

63043019541 นางสาวณิชนันท� คําชื่น

63043019542 นางสาววันวิสาข� โพธ์ิศรี

63043019543 นางสาวอุไรวรรณ ปะตินังเต

63043019544 นางสาววิไลพร จันจอม

63043019545 นายจักรนรินทร� บุญทกูล

63043019546 นางสาวกิติกานต� บํารุงทรัพย�

63043019547 นางสาวรัตนลดา เครือม่ัน

63043019548 นางสาวนงนุช ยมดิษฐ�

63043019549 นางสาวกันยากร รัตนพงษ�

63043019550 นางสาวสร4อยเพชร อ.องชุ.ม

63043019551 นางสาวนันท�นภัส แซ.ต.อ

63043019552 นายนฤพล ทุโต

63043019553 นางสาววรรณพร ทิมทอง

63043019554 นางสาวสุดารัตน� อุเทนสุต

63043019555 นางสาวสุนิษา ศรีผง

63043019556 นางสาวธนัฎศร บุญงาม

63043019557 นายทศพร กัณสิทธ์ิ

63043019558 นายคมวิทย� คมคาย

63043019559 นางสาวนาเดีย จันทยสถาน

63043019560 นางสาวปรียานุช เสนสม
หน4า 652 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019561 นางสาวพุ.มสุข คงสินชัย

63043019562 นายชรินทร พลนา

63043019563 นางสาวศุภักษร ภูผิวคํา

63043019564 นางสาวอําไพ บุญธรรม

63043019565 นางสาวปาณิสรา อธิวงษ�

63043019566 นางสาวสุรัตนา สหัสพันธ�

63043019567 นายชัยพัฒน� จันทรมงคล

63043019568 นายจิราวิทย� จินะเป[งกาศ

63043019569 นางสาวขวัญฤทัย จัดชู

63043019570 นางสาวนุชศรา ศิริดี

63043019571 นางสาวสุวนันท� อ.อนสลุง

63043019572 นางสาวอัจฉราภรณ� เพ่ิมทองคํา

63043019573 นางสาวรัชนีพร ทองพันธ�

63043019574 นางสาวปานฤทัย ถึงนาค

63043019575 นางสาวสุรัตนาวดี สมควร

63043019576 นางสาวธัญพร กิจแก4ว

63043019577 นางสาวธัญวรัตม� วรรณสุนทร

63043019578 นางสาวชุติมา ชัยฤทธ์ิ

63043019579 นางสาวเริงใจ ค้ึนคํา

63043019580 นางสาวชลธิชา นําสุข

63043019581 นายประพัทธ� อินทร�โพธ์ิ

63043019582 นายพีรพล ปรีเปรม

63043019583 นางสาวกัญญ�วรา พัฒนสิงห�

63043019584 นางสุรีวรรณ� ป@งชัยภูมิ

63043019585 พ.อ.ต.พัชรพล ม.วงทอง

63043019586 พลฯณัฐสัณฑ�ศักย� แก4วกระจาย

63043019587 นางสาวทัศนีย� พุ.มพฤกษ�

63043019588 นางสาวสุชาวดี มีสันทัด

63043019589 นางสาววริศรา ยะปาน

63043019590 นางสาวอรรวินท� ธัญญเจริญ
หน4า 653 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

63043019591 นางสาวปาณิสรา ก่ิงพุด

63043019592 นางสาวนภัสวรรณ เครือยา

63043019593 นางสาวพรนภา สุขสมพืช

63043019594 นางสาวสุวรรณา สมตัว

63043019595 นางสาวอมรรัตน� จ๊ับโปรย

63043019596 นายจิตติพล เสนาะพินท�

63043019597 นางสาวจุฑามาศ แอบเงิน

63043019598 นายธีรพล ปานแดง

63043019599 นางสาวพรพิมล ดีชะโชติ

63043019600 นางสาวกาญจนา ทองมี

63043019601 นางสาวฟาติมา มะวะวา

63043019602 นางสาวอัญฐิตา อุปโคตร

63043019603 นางสาวอักษิพร คุณาวิศรุต

63043019604 นายอมรเทพ เซียวสุรัตน�

63043019605 นางสาวมณีพรรณ จันทร�ควง

63043019606 นายไชยรัตน� จําปาดิบ

63043019607 นางสาวพรทิพย� ทองมี

63043019608 นายณัฐพงษ� จันทร�หอม

63043019609 นายสิทธิโชค เกิดปราชญ�

63043019610 นางสาวสุภารัตน� อุดคําเที่ยง

63043019611 นายปฐมกช เนียมคํา

จํานวน 19,611 ราย

หน4า 654 จาก 654               



เลขประจําตัวสอบ

63044000001 นางสาวศรัณชณา จินตนากูล

63044000002 นายรุ�งธรรม อินทับทัน

63044000003 นางสาวขนิษฐา ฝ#กฝ$าย

63044000004 นายนิธิ เต�าทอง

63044000005 นางสาวโสภิยา บุญอินทร*

63044000006 นางสาวนลพรรณ ตามสมัคร

63044000007 นายปริญญา ศรีสะอาด

63044000008 นางสาวดวงฤดี สถาพร

63044000009 นางสาวพัชราพร กิมเหลือง

63044000010 นางสาวชุตินันต* แข็งขัน

63044000011 นางสาวสุกัญญา คงสินชัย

63044000012 นางสาวจิดาภา พิณทอง

63044000013 นายกรวุฒิ แผนพรหม

63044000014 นายภูเบศ ไชยทอง

63044000015 นายภัทรพล บุญมี

63044000016 นางสาวอารีย* วงษ*สุวรรณ*

63044000017 นางสาวพนิดา เรียบสําเร็จ

63044000018 นายบรรณรต จรบุรี

63044000019 นางสาวพิมพวัลค* อนุอัน

63044000020 นางสาวรตา อนุตตรังกูร

63044000021 นายพิษณุ มีสิทธัตถานนท*

63044000022 นายเกียรติพันธุ* เทพภูตา

63044000023 นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล

63044000024 นางสาวกาญจนา บุญธรรมรัตน*

63044000025 นางสาวพรรษา บุณยะกลัมพ

63044000026 นายพงศ*เทพ ประสพเหมาะ

63044000027 นางสาวบุญญาวีย* ม�วงพูล

63044000028 นางสาวรติพร มาศงามเมือง

63044000029 นางสาวศิรินันท* สะราคํา

63044000030 นางสาวศศิธร พุทธเมตตา

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาโท

หน>า 1 จาก 12                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาโท

63044000031 นางสาวณัฐกานต* ประกอบแก>ว

63044000032 นางสาวทัศนีย* ประภาสะวัต

63044000033 นางสาวณัฐภัสสร ขุนทองกุล

63044000034 นางสาวกัลย*สุดา ป@Aนพา

63044000035 นายภพพิสิฐ รอดภัย

63044000036 นายวิริทธ์ิพล อุ�นอกพันธ*

63044000037 นางสาวอริสรา ทองรอด

63044000038 นางสาวอริยา ขําวุฒิ

63044000039 นางสาวรชตวัน ลิมกาญจนาภา

63044000040 นายภุชงค* ธนะเพ่ิม

63044000041 นางสาวนรีนุช แสวงจิตร*

63044000042 นางสาวนพวรรณ ด�านบํารุงตระกูล

63044000043 นางสาวสุภารมย* จาดจุ>ย

63044000044 นางสาวกมลวรรณ จันทรโชติ

63044000045 นางสาวนันทรัตน* สุขป#ญญา

63044000046 นายศักรภพณ* ปริยัติฆรพันธ*

63044000047 นายขวัญเมือง เตือนใจ

63044000048 นางสุป@นดา ชื่นฤดี

63044000049 นางสาวปุณฑริก แสงวังคํา

63044000050 นางสาวมธุรส สระทองคํา

63044000051 นางสาวณฐวรรณ รัตนอมรศรีสม

63044000052 นางสาวจิณากานต* อักษร

63044000053 นางสาววังทราย อินทะวัน

63044000054 นางวรรณิศา เปGยศิริ

63044000055 นางสาวนิดาลักษณ* อรุณจันทร*

63044000056 นายขวัญชัย เดชพจน*

63044000057 นางสาววิมลมาส มาสมบูรณ*

63044000058 นายพงศธร มงคลไวย

63044000059 นางสาวพิมลกร วิโรจน*ชัยกุล

63044000060 นายสมปอง กาดีโรจน*
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63044000061 นางสาวฉัตสุภางค* เขียวสะอาด

63044000062 นางสาวณัฐธิญา ลิ้มสมบูรณ*

63044000063 นายวสวัตต์ิ ทองดี

63044000064 นางสาวพัณณาภรณ* สบู�หอม

63044000065 นายกิติพัฒน* ศรีซุย

63044000066 นางสาวสุชญา ควรระงับ

63044000067 นางสาวสุชานันท* แสงแจ�ม

63044000068 นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย*

63044000069 นางสาวอารีรัตน* ภิราษร

63044000070 นายสิปปภาส ป@งสุแสน

63044000071 นางศัสยมน กองจินดา

63044000072 นางสาวสุนทรารัตน* อุ�นบุ

63044000073 นางสาววาสนา บุญศิริ

63044000074 นางฉัตราภรณ* สุริวรรณ

63044000075 นางสาวนภลดา แช�มช>อย

63044000076 นางสาวดวงกมล อ�องมะลิ

63044000077 นางสาวดาวรินทร* สีเมืองแก>ว

63044000078 นายเอกพล พันธุ*เทียน

63044000079 นางสาวศิริลักษณ* จีนขจร

63044000080 นางสาวยศยา พลธร

63044000081 นางสาวพิมพ*วลัญช* บุญณารักษ*

63044000082 นางสาวป@Aนทิพย* บุตรแก>ว

63044000083 นางสาวมาลินี ถ่ินวิไล

63044000084 นางสาววิไลวรรณ ทุยจันทร*

63044000085 นางสาวอัฐวจี ป@Aนแก>ว

63044000086 นางสาวสุธาวีย* แม>นเหมือน

63044000087 นางสาวพรพิมล โสมเสริมทรัพย*

63044000088 นางสาวภัทราพร พรหมทันต*

63044000089 นางสาวชวิศารัตน* กูลพฤกษี

63044000090 นางสาวกุลนิษฐ* ตาเกิด
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63044000091 นางสาวมาลินี ดอกจันทร*

63044000092 นางสาวนพรัตน* อาจเอี่ยม

63044000093 นางสาวนิสากร อัมพะลพ

63044000094 นายนฤพนธ* คงเทศ

63044000095 นางสาวฐิติพร ทองสกุลพันธ*

63044000096 นางสาวศิรัชกรณ* เมตุลา

63044000097 นายพิรุณ ทองวันดี

63044000098 นายอดิศักด์ิ ลึกวิลัย

63044000099 ว�าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ

63044000100 นางสาวจิราพร หอมชื่น

63044000101 นางสาวรัชนิสา แก>วดี

63044000102 นายศุภณัฐ ศรีสําราญ

63044000103 นางสาวโชติญา กุลแก>ว

63044000104 ว�าที่ร>อยตรีหญิงพัชรา ยงเพชร

63044000105 นางสาวปภาวรินญ* ศรีภมร

63044000106 นางสาวกัษมารา ศรสวรรค*

63044000107 นายศุภลักษณ* นิลสัย

63044000108 นายวิศรุต เจริญนนทสิทธ์ิ

63044000109 นางสาวนัชชารีย* ทรัพย*คงดี

63044000110 นางสาวนริศรา บุญเรMือง

63044000111 นางสาวนิรมล ปาละสิริ

63044000112 นายจตุวัฒน* วัฒนเศรษฐพงศ*

63044000113 นางสาวไพลิน เทียบท>าว

63044000114 นายรุ�งโรจน* วงศ*ตระกลูชัย

63044000115 นางสาวศารีญ�า เบ็ญอาหลี

63044000116 นางสาววิไลลักษณ* ไกรสมสาตร*

63044000117 นางสาวรังสิมา กลับทวี

63044000118 นางสาวสุนีย* สุขกาศรี

63044000119 นางสาวไอลดา สุขผสม

63044000120 นางสาวรวินท*พร สุวรรณรัตน*
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63044000121 นางสาวสิริภรณ* สมประสงค*

63044000122 นายสิทธิศักด์ิ เสนา

63044000123 นางสาวกุลนารี จําศิลป

63044000124 นายสุวัฒน* วรรัตนกิจ

63044000125 นางสาวจฑิพชา จันตะคุณ

63044000126 นางสาวป#ทมา ทองช>อน

63044000127 นางสาวภัคจิรา กลีบขยาย

63044000128 นางสาวกาญจนา ปNอมอินทร*

63044000129 นางสาวเนตรอนงค* ผลเกตุ

63044000130 นายกิตติพงษ* แก>วดุสิต

63044000131 นายประวิทย* ยอดปะนัน

63044000132 นายวรรณพงษ* โมราราย

63044000133 นางสาวมนัสวี ช�อดอกรัก

63044000134 นางสาวชนันธร สมจิตต*

63044000135 นางสาวศริญญาพร สว�างเดือน

63044000136 นายดิฐพงศ* แก>วเงิน

63044000137 นางสาวภาวิณี ถอนโพธ์ิ

63044000138 นายชยจิต ดีกระจ�าง

63044000139 นางสาวพรพรรณ บุญจิตร*

63044000140 นางสาวอาภากร อยู�สุข

63044000141 นางสาวนันทภัค เกตุสุวงษ*

63044000142 นางสาวปรินดา เอี่ยมโอภาส

63044000143 นางสาววิมลรัตน* นวมจิตต*

63044000144 นางศศิร*กร ล้ําเลิศ

63044000145 นางสาวจิราภรณ* ปาลพันธุ*

63044000146 นางสาวฝนทิพย* ธรรมวัฒน*

63044000147 นางสาวสุภาวดี อินทร*โต

63044000148 นางสาววาสนา แจ�มศรีสุข

63044000149 นายเจนวิทย* ทาแกง

63044000150 นางสาวรัตน*ชิตา ยอดเย่ียม
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63044000151 นายอภิชาต เฮงศิริไพศาล

63044000152 นางสาวทัศนีย*วรรณ โพธ์ิศรี

63044000153 นางสาวธิดา อํานวยวิชัย

63044000154 นางสาวสุภาวดี เจริญผล

63044000155 นางสาวทิพย*สุดา จันทร*มณี

63044000156 นายชัญญ พหลโยธิน ยุกตะเสวี

63044000157 นายสามารถ ป@Aนแก>ว

63044000158 นางสาวธัญลักษณ* ฐิตวิริยะ

63044000159 นางสาวชาคริยา สวดมนต*

63044000160 นายณัฐพล ดีวัน

63044000161 นางสาวกันยรัตน* สอนคง

63044000162 นางสาวมัณฑนา ปานศรีทอง

63044000163 นางสาวสมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ

63044000164 นายนพดล ทองอร�าม

63044000165 นางสาวนุชรินทร* ศรีสังข*

63044000166 นางสาวนภาพร เชิญสันติกุล

63044000167 นางสาวรวิสรา ชัยนฤประเสริฐ

63044000168 นางสาววรรณวิภา พูลสวัสด์ิ

63044000169 นางสาวเฉลิมขวัญ อริยะวงศ*

63044000170 นางสาวกฤติกา ทรัพย*คณารักษ*

63044000171 นางสาวพลอยไพลิน สิงห*วิโรจน*

63044000172 นางสาวสุธาวดี อยู�กรุง

63044000173 นางสาวสุภชาดา คงเกษม

63044000174 นางสาวป#ทมา อินทร*แช�มช>อย

63044000175 นายชัชวาล ป$านแก>ว

63044000176 นางสาวจิรารักษ* ดิษบรรจง

63044000177 นางสาวมนทิรา ภิรมย*ศรี

63044000178 นายวสวัตต์ิ นาคะตะ

63044000179 นางสาวธันยาภรณ* บุตตะบุตร*

63044000180 นางสาวมัณฑนา นกเสวก
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63044000181 นายเจริญจิต กูลเกตุวงศ*

63044000182 นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

63044000183 นางสาวณัฏฐ*กฤตา อุดมกฤตยาชัย

63044000184 นางสาวนพวรรณ พูลพิพัฒน*

63044000185 นางสาวธนพร คงสุข

63044000186 นางสาวธัญวรรณ ป#ทมโรจน*

63044000187 นางรสลิน จันทรังษี

63044000188 นายธาวิต เมธาวรารักษ*

63044000189 นางสาวจารุวรรณ จันทร*รื่นเริง

63044000190 นางสาวณัชชา ไขยวงค*

63044000191 นายณัฐชล โนโชติ

63044000192 นางสาวสิธาพร ผดุงยุทธ

63044000193 นางสาวนันทิกานต* แสงทอน

63044000194 นางสาวธันยกานต* หอมสุวรรณ

63044000195 นายนพพล มงคลสาร

63044000196 นางสาวภัทรวดี ซอกดุลย*

63044000197 นางสาวอรุณีย* ทองอ>วน

63044000198 นางสาวสุพัฒตรา ส�งเสริม

63044000199 นายกิตติชัย แก>วดํา

63044000200 นางสาวรุจิรา ครุฑธาพันธ*

63044000201 นางสาวมุกวลินทร* จิระดล

63044000202 นายเอก วรศักดาพิศาล

63044000203 นางสาวภัทราภรณ* เหนือศรี

63044000204 นางกรวรรณ หวลลําพึง

63044000205 นายพิสิษฐ* ใยขาว

63044000206 นางสาวอรศิริ อินริ้ว

63044000207 นางสาวสุภาภรณ* จ�าแสน

63044000208 นางสาวภิญญดา อันสนั่น

63044000209 นางสาวนิตยา รุ�งสว�าง

63044000210 นางสาวชลธิชา วรรณวิมลรักษ*
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63044000211 นางสาววรางคณา จอกลบ

63044000212 นายภิญโญ วงษ*ทับทิม

63044000213 นางสาววสุธา บัณฑิตยารักษ*

63044000214 นายปรัชพร กลีบประทุม

63044000215 นางสาวเพชรลดา แข็งธัญญกรรม

63044000216 นางสาวสุพรรษา ไวอติวัฒน*

63044000217 นายวรวัชร วงศ*สกุลกาญจน*

63044000218 นางสาวอันธิกา ธรรมเนียม

63044000219 นางสาวป#ทมาพร เมาลีทอง

63044000220 นางธันย*นิชา วิโรจน*รุจน*

63044000221 นายวายุ จินดาพล

63044000222 นางสาวพชรกมล กิจประยูร

63044000223 นายชัชรินทร* ทองหม�อมราม

63044000224 นางสาวธวชินี โรจนาวี

63044000225 นางสาววัชรีวรรณ เถ่ือนเจริญ

63044000226 นายศุภณกร ผดุงศิลปQ

63044000227 นายสมควร เล�าชู

63044000228 นางสาวฐิติพร สีวันนา

63044000229 นางสาวพัชราภรณ* กิตติวิเศษกุล

63044000230 นายรัฐภูมิ ไวยอนันต*

63044000231 นางสาวอภิญญา นพคุณ

63044000232 นายบรรณวัฒน* โสมเสริมทรัพย*

63044000233 นางสาวมิณฑิตา พิเชฐพงศ*วิมุติ

63044000234 นางสาวสุนิสา ดีอ�Mน

63044000235 นางสาวแสงสุรีย* อวนศรี

63044000236 นางจารุณี กิจปราชญ*

63044000237 นายนิติ อาสกุล

63044000238 นายยุทธ*ดนัย ยอดทองดี

63044000239 นางสาวอาภาพร ศรีกุญจร

63044000240 นางสาววรางคณา ยินดีฉัตร
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63044000241 นายพลกฤษณ* โค>วเจริญ

63044000242 นายมารุต แสงนวลศรี

63044000243 นางสาวธนพร กองสัมฤทธ์ิ

63044000244 นางสาวป@ยะพร สุ�มใหญ�

63044000245 นางสาวสุกัญญา ศรีประวรรณ

63044000246 นายสรพล ต้ังศรีไพร

63044000247 นางสาวอัจฉรา เผือกประพันธ*

63044000248 นางสาวพรชนก แก>วเทวี

63044000249 นายธีรธร ลิ้มสมบูรณ*

63044000250 นางสาวณัฐนรี ใยเทศ

63044000251 นางสาวบุศรัตน* นวะบุศย*

63044000252 นางสาวมณฑิชา เกตุนะ

63044000253 นายนิยม คําบุญทา

63044000254 นางสาวพัทธมน เตียวตระกูล

63044000255 นายวัชร ศิริกุลยานนท*

63044000256 นายพงศ*ภรณ* ภัทรพิทักษ*

63044000257 นางสาวกุณฑลา ฉวีวรรณ

63044000258 นางสาวรัตนา ไหลพ่ึงทอง

63044000259 นางสาววราลี จิยะพานิชกุล

63044000260 นางสาวชนิกานต* เกิดกล>า

63044000261 นายธนกร ขุมเพ็ชร

63044000262 นางสาวสิริพร ใจน้ํา

63044000263 นางสาวพริมรฎา สุขคําภา

63044000264 นางสาวธัญญาภรณ* แสงทอง

63044000265 นางสาวรุ�งกฤติยา อินทะวัน

63044000266 นางสาววิมลลักษณ* แปNนทรัพย*

63044000267 นางสาวชโลธร ด�านรักสวย

63044000268 นางสาวชาลินี รุ�งรุจิราพร

63044000269 นางสาวกมลชนก ตะสาริกา

63044000270 นายชยากรณ* เหรียญทองชัย
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63044000271 นายสุพรรณ ท�วงทีดี

63044000272 นางสาววันวิษา ชาทิพย*

63044000273 นายสุเมธ เกตุวงศ*ตระกูล

63044000274 นายพีรภัทร* เอี่ยมสุวรรณ*

63044000275 นางสาวอรอนงค* เกษรบุญนาค

63044000276 นางสุนิสา ภาคสุข

63044000277 นางสาวอภัสนันท* ทานะมัย

63044000278 นางสาวสุปรียา ป#Sนป#ญญา

63044000279 นายเผ�าพงษ* เหมือนเผ�า

63044000280 นางสาวสุจิรา ทัพพันธุ*

63044000281 นายกฤษฎา เดชฤดี

63044000282 นางสาวจิราภรณ* นวลอุ�น

63044000283 นายชฏิภกรน* ทรายหมอ

63044000284 นางสาววิภารัตน* หนูป#Sน

63044000285 นางสาวรัตติยา อ�องมะลิ

63044000286 นางสาวนฤมล งามสม

63044000287 นางสาวอติรัตน* ศรีเพชรภูมิ

63044000288 นางสาวดลยาภรณ* รักชื่น

63044000289 นางนภัสร*นันต* เชื้อแก>ว

63044000290 นางสาวชลัมพร วงค*วิลาศ

63044000291 นายภัทร ชวดบัว

63044000292 นายนภ จันดีวงษ*

63044000293 นางสาวสุปราณี อินทุภูติ

63044000294 นางสาวธิศวรรน บัวเฉียง

63044000295 นางสาวณัชชา ฉัตร*เงิน

63044000296 นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร

63044000297 นางป@ยะวรรณ อ>นไชยะ

63044000298 นางสาวนิสา ภู�ทอง

63044000299 นางสาวนันทวัน แสงจิตต*พันธุ*

63044000300 นายกิตติพันธ* เพ็ญศรี
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63044000301 นายวีระพงษ* กระแสธีป

63044000302 นางสาวนัทมน เฟUAองกาญจนกุล

63044000303 นางธนัชพร ทศพร

63044000304 นางสาวภัทรา พูลสุด

63044000305 นายวีรยุทธ ไตรเดช

63044000306 นางสาวชุตินันท* อยู�สุข

63044000307 นางสาวณัฏฐ*ธิดา น้ํานุช

63044000308 นางสาวพรพิมล เวทยสุขุม

63044000309 นางสาวชุติมา รักกิจการพูล

63044000310 นางสาวชญานุช ใจแข็ง

63044000311 นายอภิชัจ สมอไทย

63044000312 นางสาวพรวิมล เจียมเงิน

63044000313 นางสาวแพรวตา บุตรลา

63044000314 นางสาวอพัชชา บัวโรย

63044000315 นางสาวจิราพร ชูศักด์ิ

63044000316 นางสาวอนุสรา จิตต*สัจจะ

63044000317 นางสาวสุมาลี แก>วไทย

63044000318 นายสมพล คนึงบุตร

63044000319 นางสาวรัตติยา ยินดีสังข*

63044000320 นางสาวชาติรัตน* บุญอําไพ

63044000321 นางสาวกนกเรขา บัวหิ่ง

63044000322 นางสาวจิณณพัต ศรีโมรา

63044000323 นายศุภโชค ส�งศิริ

63044000324 นางสาวนริศรา เนตรเถ่ือน

63044000325 นายภูพงัน ดาวกระจาย

63044000326 นางสาวกรวรรณ ทรงความดี

63044000327 นายอธิศ ล>วนศรีติสกุล

63044000328 นางสาวสMุMพินโญ จงคูณกลาง

63044000329 นายพีรวิชญ* พิกุล

63044000330 นางสาวณิชาภัทร วทนะรัตน*
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63044000331 นายวรกร เจริญวงศ*

63044000332 นางสาวสวลี สวัสด์ิแก>ว

63044000333 นางสาวอมรรัตน* ศรีดาฟอง

63044000334 นางสาวฤชาภร สมวงษ*

63044000335 นางสาวสุวิมล สังวรณ*

จํานวน 335 ราย

หน>า 12 จาก 12                


